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1. POSTALIS –CAMPANHA PELA PERMANENCIA NO PLANO BD 
  O POSTALIS está lançando campanha pela permanência no Plano BD. A ação ocorrerá 
paralelamente a campanha de esclarecimento sobre o Equacionamento do Déficit  do PBD que 
aguarda a aprovação do DEST. 
Além da disponibilidade dos Núcleos Regionais do Postalis, para esclarecimento de dúvidas, e-
mails marketing, SMS , notas no site do Postalis, nos meios de comunicação dos Correios e das 
Entidades representativas de participantes, apresentarão os principais argumentos que devem 
ser avaliados pelos participantes, antes de uma tomada de decisão. 
Leia mais: http://novosite.postalis.org.br/campanha-pela-permanencia-no-pbd/  
5. AÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PARTICIPANTES LEI 8529/92 
 O escritório janot com autorização da FAACO, produziu um UIRAPURU EXTRA tratando 
exclusivamente da Ação sobre Vale Alimentação especifica para os beneficiários da lei 8529/92. 
Para distribuição foi usado um cadastro que não tem atualização recente o que provocará com 
certeza devolução de muitas remessas. Foi encaminhado pelo escritório também para cada uma 
das Associações o formulário com todos os documentos para que em caso de não recebimento 
os associados possam pegar na Associação cópia do material e efetuar sua inscrição na referida 
ação. 
Importante: temos verificado que embora esteja muito claro no referido UIRAPURU o 
procedimento a ser utilizado (os contratos precisam ser entregues na Associação a qual o 
beneficiário esta ligado) alguns participantes da 8529/92 nos diversos Estados tem encaminhado 
o material diretamente para a FAACO, que não tem condições de verificar se o mesmo é ou não 
associado, qual a sua Associação, e ainda sem assinatura do Presidente Regional. 
A FAACO está devolvendo esse material para a Associação que julga, cada um esteja associado, 
até porque a ação é para associados da FAACO através das Associações Regionais. 
REUNIÕES BRASÍLIA 
A FAACO representada pelo seu Presidente, Vice Presidente e Assessores estará em Brasília no 
período de 27 a 29 tratando de assuntos do interesse do seu universo nas diversas organizações 
como Postal Saúde, Postalis, Correios, Escritório Janot, etc.  
7. CONREP 79 - CURITIBA 
 Permanecem abertas as inscrições para o CONREP nº79 da FAACO a ser realizado no período de  
27 a 31 de julho em Curitiba/PR. Recomendamos a inscrição dos Presidentes/Delegados que 
ainda não o fizeram lembrando que isso pode ser feito através do site 
www.eventosvanserv.com.br/conrepcuritiba  
5. XXVI ENAC – MANAUS/AM 
Cada vez mais nos aproximamos do grande Encontro em Manaus que acontecerá no período de  
09 a 13 de novembro. As inscrições continuam abertas através do site   
www.eventosvanserv.com.br/enac2016. 
 Não fiquem de fora, inscrevam-se e venham participar desse grande evento. 
 
                                                                             xxx 
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