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1. CONREP 83º - PORTO ALEGRE/RS 
Informamos que já se encontra no site da FAACO www.faaco.org.br  na área de links as 
instruções para inscrição no CONREP 83º  que será realizado de 28 de junho a 02 de 
julho em Porto Alegre tendo como base o Hotel Continental  Porto Alegre . 
Recomendamos a inscrição o mais rápido possível dos 
Presidentes/Delegados/convidados que participarão do evento. Informamos ainda que o 
Conselho Fiscal titular, em exercício deverá chegar um(1) dia antes e esse dia será de 
responsabilidade da FAACO.  
 
2. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS/SC 
Continuam abertas as inscrições para o ENAC em Florianópolis. O XXVII ENAC  ocorrerá  
no período de 11 a 15/10/2017 . Relembramos que quanto mais cedo forem efetuadas 
as inscrições os valores serão pagos em mais parcelas. Como sempre o Encontro 
Nacional é a oportunidade de revermos velhos amigos e conseguirmos  novas amizades. 
O Encontro desse ano será na iIha da Magia e visitaremos a Orktobefest e Beto Carreiro 
além de todas as festas como sempre. 
Não fique de fora. Venha!! 
  
3. POSTALIS  
  As eleições para duas vagas no Conselho Deliberativo, uma vaga no Conselho Fiscal e a 
vaga para Diretor de benefícios estarão disponíveis. As inscrições já iniciaram no dia 
03/04 e para saber mais você ´pode acessar http://eleições2017.postalis.org.br/ 
 
4. POSTAL SAUDE 
A comissão Paritária reuniu-se no dia 04/04 (ontem) com os representantes da 
EMPRESA, FINDECT E FENTECT. Discutiu-se ali a nova proposta efetuada pela Empresa 
para o CORREIOSSAUDE e a reunião terminou às 14:00h com a decisão das federações 
de não aceitação da proposta. 
 
5. REUNIÃO EM BRASILIA 
   A FAACO estará em Brasilia amanhã dia 06/04 onde participará de audiência na 
Câmara sobre Correios/Privatização e  logo após a reunião com FINDECT/ADCAP/APECT 
sobre eleições  POSTALIS. 
                                                                       xxx 
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