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1. POSTALIS

Informamos que o Postalis está realizando a 10ª edição da Pesquisa Anual de Satisfação. A 

enquete teve início ontem  terça-feira (08/12) com o envio de e-mails e realização de ligações para 

cerca de 1600 participantes escolhidos por sorteio.

Informações relativas ao assunto foram publicadas no site do Postalis, vide 

link: http://novosite.postalis.org.br/postalis-realiza-pesquisa-de-satisfacao-2015/

2. POSTAL SAUDE 

Repetimos nota do “NA QUARTA” Nº 216

Prazo para recadastramento de pai e/ou mãe no plano CorreiosSaúde é prorrogado até 31 de 

dezembro.

A POSTAL SAÚDE informa que o prazo de recadastramento de pai e/ou mãe no plano 

CorreiosSaúde será prorrogado até o dia 31/12/2015.

As regras para a entrega dos documentos permanecem as mesmas e seguem 

criteriosamente o que está estabelecido no Manual de Pessoal dos Correios(MANPES) 

Acessem o site da POSTAL SAUDE postalsaude.com.br

3. REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ECT  EM BRASILIA

A FAACO  e demais organizações de defesa do trabalhador (FENTECT,FINDECT, ADCAP. 

ANATEC ETC.) participaram a convite, de reunião com o  Presidente dos Correios Dr. Giovanni 

Queiroz   na manhã do dia 08/12 . A FAACO se fez representar  pelos Presidentes Ademir Loureiro 

- ACEGO e Valter Cunha - ABRACO. Foi entregue pela Federação um pequeno relatório tratando 

de algumas causas que na sua visão provocam a situação  preocupante que atravessa a  Empresa. 

Tratou também, nesse relatório, de situações especificas do universo de Aposentados, 

Aposentáveis e Pensionistas. Cópia do relatório em questão está sendo encaminhado diretamente 

aos Presidentes das Associações filiadas.

No dia de hoje continua reunião especifica tratando da Postal Saúde e em seguida Postalis.

4. CONREP 78º - JOAO PESSOA/PB

A lâmina do CONREP 78º bem como o site www.eventosvanserv.com.br/conrepparaiba já se 

encontram disponíveis. As instruções permanecem as mesmas anteriormente distribuídas e o 

subsídio da FAACO é automaticamente computado quando da inscrição dos Delegados. 

Recomendamos inscrição o mais rápidamente possível para que possamos concluir a logística do 

evento.

5 . DIA NACIONAL DO APOSENTADO – 24 DE JANEIRO/2016

Recomendamos atenção especial com relação a organização das comemorações do Dia Nacional

do Aposentado no próximo 24 de janeiro. Já encaminhamos aos Presidentes cópia de

correspondência da ECT tratando do assunto que é clausula do Acordo Coletivo. Alertamos sobre a

necessidade de contato nas Regionais para que possamos programar e realizar uma comemoração

bonita em homenagem àqueles que ajudaram a construir o Correio Brasileiro.
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