375

25

07

2019

1. POSTAL SAUDE
As filiais da Postal Saúde desenvolvem um trabalho permanente para atender com eficiência e
qualidade aos seus beneficiários. Por isso, sempre criam atividades para estar perto dos
empregados dos Correios. Na primeira quinzena de julho, as filiais do Amazonas, Ceará, Bahia
e Rio de Janeiro foram aos Centros de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios (CTCE)
e aos Centros de Distribuição Domiciliária (CDDs) para levar palestras, tirar dúvidas e atualizar
os dados cadastrais dos usuários. Acesse o site www.postalsaude.com.br e saiba mais.
2. REUNIÕES DO COREF COBAP/FAACO EM BRASILIA
O Presidente da FAACO participou de reunião do COREF na COBAP nos dia 24 e 25 de julho . Nas
reuniões foram discutidas as situações, como a medida provisória 871 que foi aprovada no Congresso e
as providencias que deverão ser adotadas com relação ao conteúdo da MP que agora vira Lei. Foram
discutidas também estratégias com relação a Reforma da Previdência e definidas ações junto ao
Senado especificamente para o assunto Pensões. Estabeleceu-se um rodizio de Federações em Brasília
durante o mês de agosto e principio de setembro para trabalho a ser desenvolvido no Senado Federal.
Foi também discutido o envio de Representantes das Federações para compor a Comissão Eleitoral a
ser definida pelo CODEL no dia 29 de julho . As informações serão colocadas no site da FAACO

3. CORREIOS/PRIVATIZAÇÃO
O Presidente da FAACO conjuntamente com o Presidente da ABRACO participará no final da tarde do
dia 25/07(hoje) de reunião da Coordenação do Movimento da Frente Ampla Todos pelos Correios. A
finalidade é efetuar um levantamento das atividades do movimento bem como discutir novas
estratégias. Estaremos encaminhando informativo sobre a reunião , provavelmente ate o próximo dia
29 segunda feira .

4. XXVIII ENAC – MACEIO/AL
Permanecem abertas as inscrições para o Encontro Nacional de comemoração dos Vinte e Cinco anos
da FAACO, a realizar-se com base no Hotel Ritz Lagoa da Anta em Maceió/AL . Não fique de fora
inscreva-se através do site www.eventosvanserv.com.br/enac2019
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