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1. COVID-19 (CORONAVIRUS) 
- Permanecemos com todas as dificuldades com relação ao coronavírus  COVID-19. 

Recomendamos mais uma vez as nossas Associações e aos respectivos associados que 
permaneçam no isolamento em casa e inicialmente até o dia 30 de abril. A FAACO está 
disponível em casos urgentes através do e-mail Jesuínopres1@faaco.org.br  e do celular 
(71)99974-1164. 

- FIQUEM EM CASA!!!!! 
 
2. POSTAL SAÚDE I      
No CONREP nº 93 em Atibaia ( março 2020 ) foi criada uma Comissão para construção de uma 
consulta a Postal Saúde sobre o regulamento atual e referente a permanência do (a) pensionista e 
dependentes após falecimento do titular. Compõem a Comissão os colegas Valter Cunha/ABRACO, 
Ronaldo Cidade/ AAPSC, José Aparecido/UNACOB e Antonio Fernandes/ARACT. A consulta foi 
preparada e encaminhada pela FAACO a Postal Saúde. A resposta a essa nossa consulta 
inicialmente foi:  
“Prezado Sr. Jesuino, boa tarde!  
Acuso o recebimento do documento.   
Daremos andamento coletando subsídios necessários com as áreas da Postal para resposta e, 
tão logamos tenhamos todos os elementos para resposta, formalizaremos por carta, que será 
direcionada para o e-mail indicado pelo Sr.  
Cordialmente Helder Rodrigues Zech Melo Coordenador DIREL/GEREL/COREL” 
 
3 . POSTALIS 
     Com inicio do processo de eleição do Instituto Postalis e como previsto estatutariamente a 
FAACO indicou para participação na Comissão Eleitoral o Presidente da ABRACO  e Diretor da 
FAACO, o colega Valter Cunha.  
 
4. CONREP BRASILIA 
    O CONREP de nº 94 previsto para acontecer em agosto na Capital  Brasília, fica suspenso. 
Estaremos estudando a possibilidade de efetuá-lo por vídeo conferencia e voltaremos a tratar do 
assunto no próximo final de maio. 
 
5. ENAC – RIO DE JANEIRO 
  Em virtude da situação atual com o coronavírus  COVID-19,  estamos suspendendo as inscrições 
para o Encontro Nacional a realizar-se no final de  novembro no Rio de Janeiro. Como as previsões 
ainda são muito limitadas  preferimos optar pelo cuidado com o nosso universo que faz parte   do 
grupo de risco. Voltaremos a tratar do assunto também no final de maio com a possível  
modificação do evento para o ano de 2021.  
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