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1.POSTAL SAUDE- ELEIÇÕES CODEL
A Federação dos Aposentados conclama a todos que efetuem um trabalho no sentido de que
todos exercitem o seu direito de votar nas eleições para o Conselho Deliberativo da Postal Saúde.
A FAACO chama a atenção de todos para que possamos colocar como representantes pessoas
comprometidas . É necessário votar e votar certo. Em parceria com a FENTECT a FAACO está
apoiando as chapas 183- GERALDO FRANÇA –TITULAR e MÁRCIO ROMANHA-SUPLENTE e 191MAURO JOSÉ –TITULAR e VALDEMIR SANT’ANNA-SUPLENTE . Lembramos ainda que todos tem
direito a voto em duas chapas por isso recomendamos que votem na chapa 183 e 191. O inicio da
eleições será no dia 11/03 com término no dia 15/03. Lembramos que as senhas para votação já
estão sendo enviadas . Se você não recebeu poderá tirar uma nova senha na internet no site da
Postal Saúde.

2. POSTALIS
Informamos a publicação do “Relatório da Intervenção – 1 ano e 4 meses” no site do
Postalis.
Por meio do documento é possível conhecer as atividades desenvolvidas durante este 01
ano e 4 meses de intervenção na entidade. As ações foram elencadas por gerências para
facilitar o acompanhamento e o entendimento pelos participantes.
O link de acesso é: http://www.postalis.org.br/relatorio-intervencao-1-ano-4-meses/
3. REUNIÃO FAACO
Atendendo convocação extraordinária da COBAP a FAACO participará de reunião em
Brasília no próximo dia 13 com discussões sobre a MP-871/2019 e suas consequências.
4. XXVIII ENAC – MACEIÓ/ALAGOAS
Encontram-se abertas as inscrições para o XXVIII Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios
a realizar-se com base no Hotel Ritz Lagoa da Anta no período de 27/11 a 01/12/2019 em
Maceió/AL.Não fique de fora! inscrevam-se através do site
www.eventosvanserv.com.br/enac2019. ou acessem o site da FAACO na área de links
www.faaco.org.br
5. NA QUARTA
O informativo “NA QUARTA” não será distribuído no próximo dia 06/03(quarta feira de cinzas)
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