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O Postalis informa que a partir de 18/06/2018, os Núcleos Regionais de Brasília- AC, São Paulo –
Interior, Rio Grande do Norte e Noroeste (Acre e Rondônia) terão suas atividades encerradas. O
atendimento aos participantes destes núcleos passará a ser realizado por meio do Fale Conosco em
nosso site.
Até o final de 2018, o atendimento a participantes passará a ser realizado por meio online e
concentrado na sede do Postalis em Brasília.
A mudança na forma de atendimento ao participante visa à melhoria nos serviços prestados e faz
parte de um conjunto de medidas para redução das despesas administrativas. O novo modelo de
atendimento gerará uma economia de aproximadamente R$ 8 milhões/ano para o Instituto. Ele
está alinhado ao projeto Postalis Digital, que objetiva dar mais autonomia ao participante e
oferecer um serviço mais ágil e de qualidade.
Em julho, além do Fale Conosco, o participante contará com uma nova Central de Atendimento
Telefônico Gratuito (0800). Será uma central especializada em atendimento ao participante do
Postalis, formada por empregados do Instituto, com treinamento continuado nas atividades e
voltada exclusivamente para o nosso público.
Nota específica foi publicada em nosso site: http://www.postalis.org.br/nucleos-ac-spi-rn-e-noencerraram-atividades-em-junho/
Obs; A FAACO discutiu esse assunto de forma exaustiva conseguindo prorrogar ao máximo essas
ações que influenciam negativamente no atendimento aos aposentados e pensionistas que
precisam de um cuidado especial com atendimento presencial. Infelizmente a situação atual da
economia e do próprio Instituto superaram no momento atual nossas colocações.
2. POSTALIS II - DADOS BANCÁRIOS DEVEM SER ATUALIZADOS ATÉ 15 DE MAIO DE 2018

Saiba mais no blog http://organizacao-das-profissionais-da-ect.blogspot.com.br/.
3. CONREP 86º BELEM /PA
Continuam abertas as inscrições e infelizmente alguns Presidentes e Delegados não concluíram
suas inscrições. O evento precisa de ser ajustado em função da quantidade de participantes (o
hotel, as refeições etc.. ) reservados tendo como base o universo do CONREP e a FAACO junto com
a VANSERV assume as obrigações ou mantém as reservas e assume o pagamento ou cancela as
reservas para que o hotel disponibilize aos clientes em geral. Rogamos aos Presidentes /Delegados
que efetuem suas inscrições o mais rápido possível. Lembramos que a escolha da realização desse
CONREP foi determinada pela unanimidade do Colegiado.
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Permanecem abertas as inscrições para o 1º CIAC a ser realizado no período de 31 de agosto a 08 de
setembro em Lisboa Portugal. Esse Congresso foi aprovado pelo colegiado na sua unanimidade
embora com as apresentações iniciais da Vanserv distorcidas nos valores de forma muito prejudicial.
Lembramos que nas viagens internacionais os pacotes ficam sujeitos ao câmbio (para os inscritos é
mantido o valor do ato da inscrição, mas o pacote repetimos, fica sujeito ao valor do câmbio .Nos
últimos dias o euro e o dólar dispararam para o alto e com certeza será preciso rever os valores da
última lâmina apresentada pela VANSERV ou adotar atitudes mais drásticas ). Voltamos a insistir
que aqueles que irão participar devem providenciar sua inscrição o mais rápido possível para que
tenhamos uma visão total e definitiva . Acessem www.eventosvanserv.com.br/ciac2018

5 . AÇÕES DA FAACO
a) O Vice presidente Valdemir Almeida (Enxuto) representando a FAACO estará participando no Rio
de Janeiro do XIX CONGRESSO NACIONAL DOS FUNDOS DE PENSÃO nos dias 17 e 18 no
auditório do Novohotel Porto Atlântico , a convite da ANAPAR.
b) Audiência Pública no Senado dia 17/05 - Fechamento de agencia e demissão de empregados, o
presidente da ANAPAC Mauro da Silva, o Presidente da ARACT Antonio Aguiar Junior, o
Presidente da AAC Luiz Gonzaga, o Presidente da Abraco Valter Cunha, o Presidente da ACEGO
Ademir Loureiro, todos representando a FAACO estarão participando da referida audiência
inclusive com a presença dos demais companheiros das nossas Associações citadas.
c) VII CONGRESSO FINDECT – 21 A 23 DE MAIO - estarão participando do referido Congresso o
Presidente da ARACT Antônio Aguiar Júnior (também diretor da FINDECT ) e o Vice Presidente da
ARACT Antonio Fernandes representando a FAACO. O Congresso além dos diversos temas terá
um momento específico para aprovação da pauta de reivindicações para o acordo coletivo
2018/2019.
6. ACORDO COLETIVO 2018/2019
A FAACO já encaminhou as propostas para inclusão no acordo coletivo 2018/2019 para as
Federações, Fentect e Findect e também a Vice Presidência de Gestão de Pessoas. Cópia do
documento será encaminhado em seguida para as nossas Associações.
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