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1. REUNIÃO ENTIDADES
A FAACO participará de reunião virtual, com as demais organizações de defesa dos trabalhadores na
tarde do próximo dia 06/10 (terça-feira) a partir das 17:00h. O assunto em pauta será a situação atual
do POSTALIS, e sua proposta com referência a possível migração de planos. A reunião em questão está
sendo organizada pele ADCAP.

2- REUNIÃO COM POSTALIS
A FAACO participará de reunião com o POSTALIS, sua Diretoria, e demais organizações de trabalhadores,
de forma virtual, na tarde do dia 07/10 no período de 14:00h as 16:30h. O assunto a ser tratado será.
ESTRATÉGIA PREVIDENCIAL – MODELAGEM. A reunião estará sendo organizada pelo próprio Instituto
POSTALIS.
3- LIVE SOBRE O POSTALIS
A FAACO, atendendo convite do Senador Paulo Paim, através da CDH, estará participando de LIVE sobre
o Instituto na tarde do dia 19/10, a partir das 15:00h. A LIVE em questão está sendo organizada pela
SACDH.

4- POSTALIS – CONSELHOS
Os novos integrantes do Conselho Deliberativo do Postalis, eleitos por meio de votação dos participantes
e assistidos e os indicados pelo patrocinador, Correios, tomaram posse na manhã de terça-feira (29/9).
A cerimônia foi realizada por videoconferência, considerando as medidas preventivas adotadas pela
Entidade para mitigar os riscos de contaminação pelo corona vírus.
Escolhidos em votação realizada por meio de uma plataforma eletrônica e auditada por uma empresa
especializada em auditoria de processos eleitorais digitais, tomaram posse os senhores Edgard de Aguiar
Cordeiro, Caio Felix de Oliveira (e seu suplente José Aparecido Rufino) e Marcos Antônio Sant’Aguida. Os
suplentes, senhores José Roberto da Silva Romão e Wagner de Oliveira Pestana, aguardam habilitação
da Previc para posteriormente tomarem posse.
Os Correios indicaram os senhores Celso José Tiago, atual Presidente do Conselho Deliberativo,
Heglehyschynton Valério Marçal e Georges Louis Hage Humbert para seguirem nos cargos, tendo como
suplentes os senhores Rodrigo Rebouças de Marcondes, Aurélio Maduro de Abreu e André de Castro
Silva.
A notícia está publicada no site institucional: http://www.postalis.org.br/2020/09/29/postalis-empossanovos-membros-do-conselho-deliberativo/ .
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