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1. CONREP EXTRAORDINÁRIO -  Nº89 - BSB 
      
A FAACO, estará realizando no próximo dia 17 de maio em Brasília, tendo como base o 
Hotel Nacional um Conrep extraordinário, nº 89  com a finalidade  especifica de 
alteração  dos artigos de 5 a 11 do seu Estatuto para  deixar claro a sua legitimidade na 
defesa dos associados de todo o Brasil. 
 
 

 
2. XXVIII ENAC – MACEIO/AL 
Permanecem abertas as inscrições para participação do Encontro Nacional dos 
Aposentados a realizar-se  no final de novembro tendo como base o Hotel Ritz – Lagoa 
da Anta em Maceió. 
O Encontro Nacional neste ano de 2019  terá características muito particulares e será 
repleto de comemorações. A FAACO – Federação dos Aposentados, Aposentáveis e 
Pensionistas dos Correios e Telégrafos, está comemorando neste ano de 2019,  25 anos 
de sua fundação e o nosso Encontro marcará com chave de ouro esse evento. Teremos 
festas temáticas todos os dias e com certeza será um dos encontros cercado de muita 
magia e beleza... Afinal são as Bodas de Prata da Federação. 
Não fique de fora, inscreva-se através do site www.eventosvanserv.com.br/enac2019   
 
 
3. DIA DAS MÃES- 12 de maio 
     A FAACO se sensibiliza por todas as mães que fazem parte do universo de 
Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas  dos Correios. MÃES 
maravilhosas.....lutadoras e geniais, portadoras que são de uma história de vida, digna 
de fazer parte dos romances mais famosos da literatura brasileira, quiçá mundial. MÃE é 
um ser criado por Deus com a finalidade única de amar, amar, amar. Amar com todo o 
seu ser e de forma incondicional . Amar de forma desmedida sem aguardar nenhuma 
retribuição. MÃE, um ser gestado no amor divino do Pai e  presenteado a humanidade 
como regalo de amor . 

Parabéns e obrigado a todas vocês Mães! 
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