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1. CONREP EXTRAORDINÁRIO - Nº89 - BSB
Realizado no dia 17 de maio na sala de reuniões do Hotel Nacional/Brasília, com a presença
de 18 associações e 20 delegados. Foram discutidos e aprovados os assuntos do Edital com a
complementação da Reforma Estatutária.
2. CONREP 90º -BRASILIA/DF
Encontram-se abertas as inscrições para participação no CONREP nº 90 a realizar-se em
Brasília no Hotel Nacional no período de 07 a 10/08/2019. Lembramos que os
Presidentes/Delegados
recebem
subsidio
da
Federação.
Utilizem
o
site
www.eventosvanserv.com.br/conrep90 ou diretamente no site da FAACO na página inicial
clicando no CONREP(clique aqui).
3. XXVIII ENAC – MACEIÓ /AL
Permanecem abertas as inscrições para o XXVIII ENAC – a realizar-se em Maceió/AL
No período de 27/11 a 01/12/2019 tendo como base o Hotel Ritz Lagoa da ANTA. O evento
será bastante festivo em virtude da comemoração dos vinte e cinco anos da FAACO (Bodas
de Prata) .
Como sempre ocorre a abertura do evento será à noite e nesse dia de abertura durante a
tarde teremos a realização de um CONREP com a participação dos Presidentes /Delegados.
Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/enac2019 e efetuem as suas inscrições.
4. XXV CNAPI-CONGRESSO NACIONAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
COBAP/GRAMADO
Permanecem abertas as inscrições para o XXV CNAPI/COBAP a realizar-se no período de 24
a 28 de outubro em Gramado/RS, as inscrições poderão ser efetuadas da seguinte forma:
a- entrar neste site http://secretariadeviagens.cobap.org.br/
b- clica em eventos e em seguida em Gramado/RS
c - entrar em inscreva-se já
d - ler com atenção e efetuar a inscrição.
Obs. A responsabilidade desse XXV CNAPI é da COBAP
As nossas Associações filiadas são ABAICT, ANAPAC, APAPC, ACEACO, AAPSC, ACEGO ,
UNACOB e UNAICT. Essas Associações poderão cada uma ter um participante votante
(Delegado).Como proceder: Após a inscrição a Associação pode solicitar a FAACO que inclua
o inscrito como Delegado, (apenas um por Associação)
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