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1. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

O Presidente da COBAP Warley Gonçalles foi indicado  como membro efetivo do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Esse Conselho é composto por 90 brasileiro escolhidos a 

dedo e Warley será empossado ainda esta semana. Outros escolhidos foram  Roberto Setúbal 

Presidente do Itaú , Luís Trabuco do Bradesco, Claudia Sender da Tam, Alberto Broch da Contag,  

o Neurocientista Miguel Nicoelis e o ator Wagner Moura.

Parabéns Presidente! 

2. AÇÃO COLETIVA ABONOS  2000/2001

As Associações estão recebendo listagem com nomes de associados que participaram dessa

ação e que por decisão da justiça deverão apresentar o termo individual de anuência de

ajuizamento da ação coletiva (modelo está anexo as listagens).

Temos um prazo curto que se não cumprido poderá prejudicar a todos. Embora o escritório tenha

feito petição pedindo prorrogação precisamos correr com esse trabalho para que tudo esteja no

Escritório Janot até 25 de fevereiro.

3. AÇÃO DE REVISÃO DO SALDO DO FGTS

A FAACO através do Escritório Janot estará ajuizando ação coletiva com intenção de recuperar 

perdas que todos tiveram na conta do FGTS. A ação em questão tem um custo baixo inicial  e  

consideramos como um bom direito (boas possibilidades de vitória). 

Instruções detalhadas sobre o assunto já autorizadas pela FAACO, estarão sendo encaminhadas 

as Associações pelo Escritório Janot.

4. REUNIÕES EM BRASÍLIA

A FAACO está participando hoje 27/01 de reunião em Brasília sobre a situação Econômico-

Financeira da Empresa bem como da ações que poderão ser implementadas para diminuição de

despesas e recuperação dos CORREIOS. A FAACO está sendo representada pelos colegas

Raimundo Mateus Presidente da AJACOR e Ademir Loureiro Presidente da ACEGO, ambos da

Diretoria da Federação.

5. CONREP 78º - JOÃO PESSOA/PB

O CONREP 78º a ser realizado em João Pessoa/PB em março está com as reservas já

esgotadas. Inscrições ainda poderão ser efetuadas no site

www.eventosvanser.com.br/conrepparaiba entretanto sua confirmação dependerá de consultas ao

Hotel.

6. DIA NACIONAL DO APOSENTADO

Uma grande quantidade de Associações da FAACO, confirmaram a realização desse evento

comemorativo (alguns inclusive com muitas dificuldades) outras Associações ainda estão por

realizar essa importante comemoração que esperamos seja cercado de muito brilho.

Recomendamos a todos encaminharem um pequeno relato das festividades e se possível fotos do

evento.

xxx

http://www.eventosvanser.com.br/conrepparaiba


222
27 01 2016

7. XXVI ENAC – MANAUS/AM

O ENAC em questão continua com suas inscrições abertas através do site

www.eventosvanserv.com.br/enac2016 . Chamamos a atenção que a cada mês que passa reduzem

as parcelas de pagamento aumentado obviamente o valor de cada parcela a ser paga.

Esperamos a todos nesse encontro, para fazermos como sempre uma festa bonita e agradável.

Inscrevam-se!

8. POSTAL SAÚDE

O Beneficiário com e-mail cadastrado junto à POSTAL SAÚDE e que possui senha de autorização de 

procedimentos e materiais em aberto receberá mensagens quando tiver alguma documentação 

pendente. Para que as senhas sejam liberadas e analisadas corretamente, são exigidos documentos 

específicos para cada tipo de procedimento, que devem ser enviados pelo prestador.

Os prestadores também receberão e-mails informando sobre a necessidade da entrega dos 

documentos. Conforme descrito no Manual do Beneficiário da POSTAL SAÚDE, nos casos em que o 

credenciado ao solicitar procedimentos não enviar a documentação necessária, serão encaminhadas 

mensagens alertando que a senha será negada até a apresentação das informações necessárias. 

Toda a rede credenciada também já foi orientada sobre o fluxo. 

Caso o Beneficiário receba o e-mail e tenha uma senha aberta com documentação incompleta ou 

pendente, é importante entrar em contato com o médico solicitante para que ele regularize a situação 

rapidamente.

Para receber as mensagens da POSTAL SAÚDE, é importante manter os dados cadastrais sempre 

atualizados. Acesse o site  www.postalsaude.com.br/minhapostal  e atualize o seu cadastro.

Nos casos de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento (0800 888 8116), que 

funciona 24h, todos os dias da semana.

9. POSTALIS - NOVOS EMPRÉSTIMOS NO POSTALPREV ESTÃO SUSPENSOS

A Gerência de Financiamento e Empréstimos informa que a Carteira de Empréstimo do plano 

PostalPrev estará bloqueada para liberação de novas operações, durante os próximos dias.

A alteração nas regras do Regulamento, a necessidade de adequação no novo sistema informatizado 

e a definição da taxa de juros a ser praticada em fevereiro/ 2016, informada mensalmente pela 

GAP/DFI, são as razões para a momentânea paralização.

A previsão é que a reabertura da carteira ocorra a partir do dia 15 de fevereiro.

OBSERVAÇÃO – O “NA QUARTA” SOMENTE VOLTARÁ A CIRCULAR NO DIA

17/02/2016
.
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