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Obrigado a todos pela constante preocupação com a Federação e de forma muito particular com o
seu Presidente. Estamos aqui empenhados em oferecer o melhor possível para os nossos associados.
Quero parabenizar a várias das nossas Associações que mesmo com toda a dificuldade inclusive a
pandemia buscam incessantemente oferecer aos seus associados as melhores opções possíveis em
busca da manutenção dos seus direitos e opções para garantir a qualidade de vida de todos.
Obrigado!
2. EQUACIONAMENTO POSTALIS
Temos recebido constantes questionamentos em relação a uma ação vitoriosa sobre a custodia da
SINPREV que vem sendo divulgada nas redes sociais. Informamos que a FAACO através dos seu
Escritório Jurídico também já efetuou ação sobre o mesmo assunto. Infelizmente a justiça é lenta e
nem sempre (justa), porém a ação que impetramos continua seguindo em busca da possível vitória.
3. COBAP
A Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas e Idosos da qual a FAACO faz parte, comunica
que encerrará as atividades de 2021 no dia 17 de dezembro só retornando no dia 03 de janeiro de
2022. Comunica ainda que solicitações de inclusão , exclusão e alteração de descontos devem estar
na COBAP impreterivelmente ate o dia 13 /12/2021. A Confederação deseja ainda um Feliz Natal e um
excelente Ano Novo.
4. CONREP
Insistimos no assunto CONREP a ser realizado no final de março de 2022. Informamos que o nosso
comunicado em “NA QUARTA” anterior trata apenas de informação sobre o possível CONREP e de
obter o acordo ou não das nossas Associações. Essa solicitação bem como sua confirmação não
representa a participação no referido CONREP, Trata-se apenas de conhecer o sentimento das
Associações para o cumprimento previsto estatutariamente da reunião das mesmas para tomada de
decisões. Óbvio que o evento só será realizado com a manutenção de todas as normas relativas a
pandemia . Em virtude de nem todos terem respondido a essa solicitação estamos prorrogando e
pedindo especial atenção para comunicarem a FAACO sobre o assunto. Estaremos aguardando
comunicação até o dia 30 de novembro através do e-mail jesuinopres1@faaco.org.br
Atenção: vacine-se , tome o reforço e mantenha todas normas definidas para o controle da pandemia.
Sua vida é mito importante!
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