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1. ELEIÇOES POSTALIS
A FAACO reuniu-se em Brasília logo após a Audiência Pública da Comissão de Integração
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia na manhã do dia 06/04, no próprio
restaurante da Câmara com os representantes da FINDECT e SINDICATOS e com a ADCAP,
discutindo a parceria para as eleições do Postalis ao cargo de Diretor de Beneficio, Conselheiros
Deliberativos (dois titulares e dois suplentes) e Conselho Fiscal (um titular e uma suplência).
As discussões foram efetuadas com a presença do Presidente da FAACO, o Vice Presidente e o
Presidente da Associação filiada de São Paulo – ARACT. Após várias discussões definiu-se
inicialmente que caberia a ADCAP a Diretoria de Beneficio e a FINDECT os Conselhos.
Generosamente a FINDECT cedeu uma suplência para a FAACO. O assunto eleições é muito
dinâmico e a nossa meta é obter resultado positivo com a vitória dos nossos apoiados. Após a
referida reunião as discussões continuaram com a ADCAP e FINDECT e ao final definiu-se as
candidaturas que serão apoiadas pelo grupo de parceiros FINDECT , FAACO, ADCAP e APECT.
Embora não participássemos desta discussão final estamos conscientes que é preciso
salvaguardar as parcerias e avançarmos sempre com o intuito maior que é manter nessas
posições importantes para toda a família ecetista ,colegas competentes e comprometidos com
a salvaguarda do nosso Instituto Postalis e a garantia de uma aposentadoria com dignidade.
A FAACO, portanto, apoiará a decisão dos demais parceiros que será comunicada em um
próximo informativo.
2. CONREP 83º - PORTO ALEGRE/RS
Permanecem abertas as inscrições para o CONREP em Porto Alegre/RS. Recomendamos que os
Presidentes/Delegados e convidados efetuem rapidamente suas inscrições permitindo a
definição
de
toda
a
logística
para
o
evento.
Acessem
o
site
www.eventosvanserv.com.br/conrep83 .
3. XXVII ENAC – FLORIANOPOLIS/SC
O Encontro Nacional dos Aposentados acontecerá nesse ano de 2017 em Florianópolis/SC,
tendo como sempre uma programação muito rica inclusive com visita a OKTOBERFEST e a BETO
CARREIRO
WORLD.
Não
fique
de
fora,
inscreva-se
utilizando
o
site
www.eventosvanserv.com.br/enac2017
4. AUDIÊNCIA PÚBLICA
A FAACO estará presente a Audiência Pública a realizar-se no dia 20/04 às 9:30h, Plenário 14
- Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de Direitos Humanos e
Minorias; de Finanças e Tributação; e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia
A Federação será representada pelo Valter e Tarcísio (Presidente e Vice Presidente da ABRACO).
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