
 318 
23 05 2018 

1. CIAC – CONGRESSO INTERNACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS 
Permanecem abertas as inscrições para o 1º CIAC  que será realizado com base em Lisboa-Portugal, no período 
de 31 de agosto a 8 de setembro. A decisão para realização desse primeiro encontro fora do Brasil foi 
amplamente discutida durante alguns CONREPS e finalmente aprovada no ano de 2017, para realização em 
2018. Embora inicialmente os custos apresentados pela VANSERV fossem convidativos a apresentação final 
mas dentro da realidade  foi diferente.  
A VANSERV preparou o Congresso com muito cuidado e amor e com certeza viveremos momentos realmente 
mágicos em terras portuguesas. 
Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/ciac2018   e efetuem suas inscrições. Vamos participar de um 
momento impar na história da FAACO e suas  Associações. 
 
2. CONREP 86º /BELEM DO PARÁ 
 Permanecem abertas as inscrições para o 86º CONREP  a ser realizado no período de 18 a 22 de julho na 
cidade de Belém no Pará. 
As referidas inscrições poderão ser efetuadas acessando do site www.eventosvanserv.com.br/conrep85  
Relembramos que neste ano não acontecerá cerimonia de outorga da medalha Paulo Bregaro, mas 
procederemos a escolha do participante na solenidade em homenagem ao aposentado feita pela ABRAPP. 
3. POSTALIS – REPETIÇÃO DE AVISO 
O Postalis está mudando de sede em Brasília. O instituto vai sair do seu atual endereço, no Setor Comercial Sul 
(SCS), para o Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 5, Bloco A - Brasília Shopping, Torre Sul – 4° Andar – Sala 
401 – Asa Norte – Brasília/DF. 
A mudança vai ocorrer entre os dias 31 de maio e 03 de junho, mas os serviços online já serão interrompidos 
a partir do dia 28/05 (segunda-feira). Nestes dias, o instituto ficará sem telefonia fixa e estrutura de 
informática. 
Informamos aos participantes, colaboradores e fornecedores, que as atividades internas do instituto 
continuarão sendo desempenhadas, concomitante aos procedimentos operacionais da mudança, durante o 
período de 28/5 a 01/06/2018, visando garantir todos os pagamentos e compromissos assumidos pelo Postalis. 
Saiba mais em: http://www.postalis.org.br/mudanca-sede-do-postalis_/  
 
4. REUNIÕES NO RIO DE JANEIRO- FUNDOS  DE PENSÃO 
Participou no Rio de Janeiro do  XIX CONGRESSO DOS FUNDOS DE PENSÃO no Novohotel  RJ,                          
representando a FAACO o Presidente da APAPC e Vice Presidente da Federação Valdemir Almeida da Silva. O 
Congresso foi realizado nos dias 17 e 18 de maio e ao final foi apresentado um manifesto  dos participantes  
com o seguinte assunto – “Participantes manifestam grande preocupação com o momento político e 
econômico brasileiro e com os rumos da previdência social e complementar em nosso país.” Agradecemos a 
participação do colega Valdemir e  seu empenho em representar a FAACO e todos os participantes bem como  
participantes  assistidos do Instituto Postalis ,que infelizmente não participou do evento, embora estivessem 
presentes quase todos os demais Institutos. Estamos publicando o assunto no site da FAACO. 
 
5. POSTAL SAUDE – PROGRAMA SAUDE EM DIA 
A POSTAL SAUDE comemora a participação no PROGRAMA SAUDE EM DIA  de praticamente 100%. 
Acessem o site www.postalsaude.com.br. 
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