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1- AÇÃO COLETIVA POSTAL SAÚDE.

Comunicamos que os associados aposentados que estão na

lista enviada para as Associações pela FAACO, para pagarem

somente 50% da mensalidade da Postal Saúde, já estão

contemplados no boleto de mês de outubro/2022, com

vencimento em 16/11/2022, podendo ser pago até o dia

30/11/2022, sem juros.

Caso algum participante da lista não tenha sido beneficiado,

solicitamos entrar em contato com a FAACO, para que

possamos tomar providencias cabíveis.

Caso haja interesse de outros aposentados em participar da

ação, entrar em contato com a FAACO.

2- RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS DO POSTALIS FOI

PRORROGADO.

Prazo do recadastramento de aposentados é prorrogado. A nova

data limite passa a ser impreterivelmente dia 30/11/2022.O

Postalis decidiu prorrogar por mais 30 dias o prazo para o

recadastramento de aposentados, visando dar mais uma chance

aos participantes que ainda não conseguiram cumprir com essa

obrigação. Aposentados que não se recadastrarem até o novo

prazo terão seus benefícios de dezembro e o 13° salário

suspensos. Evite a suspensão! Dúvidas ligue na Central 0800

879 0300 .
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3- INDICAÇÃO DE DELEGADOS – 96º CONREP

De acordo com os termos do artigo 18 e seus parágrafos do

Estatuto em vigência processo eleitoral, solicitamos o envio de

carta/ofício para o e-mail da presidência da FAACO

(aract@terra.com.br e fernandesah@uol.com.br), indicando o

nome e número do RG dos delegados que irão representar à

Associação no 96º CONREP em Belo Horizonte/MG, no dia 03 de

dezembro de 2022.

Enviamos no e-mail da Associação/Presidente modelo de carta

previamente preenchido, com a indicação dos delegados de cada

Associação que irá participar do CONREP. Solicitamos a gentileza

de incluir as informações da sua Associação e enviar no e-mail

indicado acima.

4- SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ENAC/BH

Informamos que D&A Eventos empresa contratada para a

realização do ENAC e CONREP, no período de 01 a 05 de

dezembro de 2022 em Belo Horizonte/MG, encerrou as inscrições,

tendo em vista o cumprimento de data contratual com as

prestadoras de serviços que irão realizar o evento.

Caso haja interesse em ainda se inscrever, solicitamos entrar em

contato com Davi Aranha no e-mail

daviaranha@deaeventoseturismo.com.
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