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1. POSTAL SAUDE 1
O período da campanha eleitoral para os candidatos ao Conselho deliberativo da Postal Saúde tem
inicio em 20 de fevereiro(hoje) e término em 15 de março. A FAACO pede todo o empenho as suas
Associações Regionais no sentido de desenvolver um trabalho para que possamos colocar no
CODEL da Postal Saúde colegas comprometidos com a manutenção de um Plano com qualidade,
saudável e com custo possível de ser assimilado por todos os seus beneficiados. Precisamos colocar
colegas que lutem para que a cada dia o nosso Plano ofereça os melhores atendimentos e
convênios. Os companheiros apoiados pela FAACO e FENTECT são :
1. CHAPA = “SAÚDE , TÊ-LA É PRECISO SEMPRE” Nº 191
MAURO JOSÉ DA SILVA – TITULAR
VALDEMIR SANT ANNA – SUPLENTE
2. CHAPA = “ÉTICA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM OS TRABALHADORES POR TODA
A VIDA” Nº 183
GERALDO DE JESUS FRANÇA – TITULAR
MARCIO FLAVIO SOARES ROMANNA - SUPLENTE

2. POSTAL SAUDE II RECADASTRAMENTO
Continuando com as ações facilitadora para o nosso universo de Aposentados , a Postal Saúde está
disponibilizando as Associações a colocação de um representante na Sede da Associação em dias
combinados prestando apoio ao recadastramento dos Aposentados . Recomendamos que todas as
Associações interessadas entrarem em contato com as suas URRs e ajustando dias e horários . Para
facilitar esse contato estaremos encaminhando aos Presidentes cópia da carta CTE/Pres-043/2019.

3. XXVIII ENAC – MACEIÓ/ALAGOAS
Encontram-se abertas as inscrições para participação do XXVIII Encontro Nacional dos Aposentados
dos Correios a realizar-se no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2019 em
Maceió/AL. Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/enac2019. ou acessem o site da FAACO na
área de links www.faaco.org.br Inscrevam-se!
4. CONREP 87/88 – CAMPOS DO JORDAO/SP
Os editais referentes aos Conrep’s que serão realizados em Campos do Jordão foram encaminhados
para todas as Associações Regionais na data de hoje 20 de fevereiro de 2019.
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