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1. ANO 2021
Estamos iniciando o ano de 2021 com o coração repleto de esperanças. Os mais diversos assuntos
ficaram pendentes durante o ano de 2020, e tudo isso em função do COVID -19. A pandemia do
CORONAVÍRUS espalhou-se pelo mundo, a humanidade sofreu durante todo o ano aguardando um
remédio que possa vencer esse vírus e uma vacina efetiva que permitirá que voltemos todos a viver a
tranquilidade tão esperada. Iniciamos portanto um novo ano com o coração aflito, mas com a
esperança que tudo vai mudar. A vacina já surgiu, e muitos países já iniciaram a vacinar. Isso
também vai acontecer no BRASIL, é nossa esperança. Vamos ter vacinas e também as agulhas para
aplicação, é nossa esperança. Vamos vacinar de norte a sul e o mais rápido possível, é nossa
esperança, afinal a esperança é a última que morre e esperamos que se vier a morrer não seja de
COVID.

2. XXIX ENAC – RIO DE JANEIRO
Exatamente na esperança da retomada e prevendo que certamente, até o final desse ano de 2021,
já tenhamos a maioria dos brasileiros vacinados, retomamos a realização do Encontro Nacional no
Rio de Janeiro. Esse será o ENAC de numero XXIX, e portanto já se encontram abertas as inscrições.
Fizemos a abertura a partir de agora para que todos que desejem participar tenham a possibilidade
de efetuar o pagamento mensal com bastante antecedência. Além de tudo solicitamos a Operadora
VANSERV que prepare tudo com o máximo de cuidado e atendendo todos os protocolos. Você pode
acessar o site da FAACO e na área de links clicar e efetuar a sua inscrição, ou acessar diretamente o
site www.eventosvanserv.com.br/enac2021 . Não fique de fora vamos comemorar juntos o retorno
a normalidade.
3 – POSTALIS
O Postalis informa que publicou nesta segunda-feira (04/01), a sua Política de Prevenção à Lavagem
de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), buscando atender ao que determina a
Instrução Normativa Previc Nº 34, de 28 de Outubro de 2020.
O documento contém os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelo instituto
visando à prevenção da utilização do regime para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de
bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do
terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, observando também aos dispositivos
da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados.
A consulta à Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT)
pode ser feita através do link: http://www.postalis.org.br/biblioteca/ , clicando em “Outras
Políticas”.
A FAACO DESEJA A TODOS, QUE ESSE ANO QUE SE INICIA (2021), TRAGA UM MUNDO
RENASCIDO ONDE A TÔNICA SEJA A JUSTIÇA SOCIAL. ESSE NOVO MUNDO PRECISARÁ QUE
CADA UM DE NÓS SE ENTREGUE POR INTEIRO VENDO NO OUTRO A SI PRÓPRIO. COPIANDO
GILBERTO GIL “VAMOS COM FÉ, A FÉ NÃO COSTUMA FALHAR”!
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