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1. XXV CNAPI – COBAP
Concluído o XXV Congresso realizado, no Rio Grande de Sul na cidade de Gramado com a
presença de Federações e aposentados de todo o Brasil (mais de 500 participantes). Na
Assembléia de eleição foi reeleita a Diretoria cujo Presidente é o Warley Gonçalles e
também reconhecido o prestigio da FAACO e de seus Conselheiros no CODEL com a eleição
do representante Pedro Alcântara de Santa Catarina, como Vice presidente do referido
CODEL- Conselho Deliberativo. Relembramos que a FAACO possui no Conselho dois
representantes (Valdemir Almeida/PB e Pedro Alcântara/SC) com os suplentes Waldir
Aberto de Souza/BA e Laerte de Setubal/SC.
2. 1° PECOBAN - SEMINÁRIO DOS PETROLEIROS, CORREIOS E BANCÁRIOS
Em maio de 2020, Aracaju sedia o 1°Seminário dos Petroleiros, Correios e Bancários –
PECOBAN.
Já foi definida a realização do inédito Seminário das Categorias dos Petroleiros, Correios e
Bancários, denominado como *1º PECOBAN*, que reunirá trabalhadores da ativa,
aposentados e diversas autoridades.
O evento acontece de 14 a 17 de maio, nas dependências do Real Classic Hotel, situado em
Aracaju, no estado de Sergipe.
A COBAP Viagens ficará responsável pelo agendamento das reservas no hotel,
comercialização de passagens aéreas e translado dos participantes.
Mais informações do evento pelo fone *(61) 3326-3168*.
As discussões sobre a programação estarão sendo realizadas em reunião em São Paulo no
próximo dia 19 com a presença de representante da FAACO E das demais organizações
envolvidas
3. XXVIII ENAC – MACEIO/AL
Os últimos preparativos para realização do XXVIII ENAC em Maceió/AL tendo como base o
Hotel Hitz Lagoa da Anta, estão em andamento. As inscrições para o referido encontro
estarão sendo encerradas no próximo dia 09 de novembro. Você que ainda não se
inscreveu pode faze-lo através do site www.eventosvanserv.com.br/enac2019. Repetimos
inscrições encerradas a partir do dia 09 de novembro
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