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1. AUDIÊNCIA PÚBLICA EM DEFESA DOS CORREIOS
Realizada ontem a Audiência Pública em defesa dos Correios, no Auditório Nereu Ramos da
Câmara dos Deputados. A FAACO esteve presente representada pelo Vice Presidente Valdemir
Almeida da Silva e pelo Diretor de Relações Previdenciárias Ademir Loureiro. Já colocamos nos
diversos grupos o áudio referente a fala da FAACO proferida pelo Diretor Ademir Loureiro.
Continuamos atentos na luta em defesa dos Correios e da sua não privatização. O áudio estará
também no site da FAACO www.faaco.org.br.
2. CONREP 90º- BRASILIA/DF
Permanecem abertas as inscrições para participação no CONREP de numero 90º a realizar-se em
Brasília no período de 07 a 10/08 tendo como base o Hotel Nacional.
Inscrevam-se através do link www.eventosvanserv.com.br/conrep90
3. XXVIII ENAC – MACEIÓ /AL
Permanecem abertas as inscrições para o XXVIII ENAC a realizar-se no período de 27/11 a
01/12/2019 em Maceió tendo como base o Hotel Ritz Lagoa da ANTA. Utilizem o site
www.eventosvanserv.com.br/enac2019 para efetuar suas inscrições. Relembramos que trata-se de
um encontro diferenciado que trata da comemoração dos 25 anos da federação portanto suas
Bodas de Prata.
4. POSTALIS I
Informamos que o Recadastramento anual de Aposentados e Pensionistas 2019 foi adiado.
O Postalis implantou um novo modelo de atendimento ao participante em 2018 e a mudança
também deve abranger o processo de recadastramento de aposentados e pensionistas.
Tão logo definida, divulgaremos a agenda dos recadastramentos deste ano e mais detalhes sobre o
processo.
Saiba mais: http://www.postalis.org.br/recadastramento-permanece-suspenso/
5. POSTALIS II
Lembramos aos participantes do Postalis que têm contrato de Seguro de Vida em Grupo que houve
alteração da empresa seguradora responsável pela apólice do Postalis. A nova seguradora é a
Liberty Seguros S/A conforme comunicado encaminhado em 07/05/2019.
A nova apólice teve início no dia 1° de maio de 2019. A mudança visa melhorar as condições do
seguro, em função da redução dos custos de corretagem e a manutenção ou a melhoria dos
benefícios oferecidos.
Saiba mais em http://www.postalis.org.br/seguro-de-vida-mudanca-de-seguradora-2/
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