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1. COVID -19 
O decreto de suspensão de atividades foi prorrogado em Salvador até o dia 30 de junho. Em alguns bairros 
foi implantado um sistema restritivo inclusive com fechamento do tráfego, desinfecção e  aplicação de 
testes. Em virtude disso e da prorrogação  do não atendimento presencial pela ABAICT, a FAACO 
permanecerá com atendimento de assuntos urgentes pelo tel. (71)99968-0304 e e-mail – 
jesuinopres1@faaco.org.br . Estaremos voltando ao assunto no dia 01 de julho /2020. 
 
2. CORREIOS I 
 Correios em 2019 registram  lucro superior a  102 milhões  conforme publicação no Diário Oficial da União 
de hoje dia 17/06. Embora inferior ao lucro de 2018 trata-se do terceiro ano seguido de resultados no azul 
após quatro anos de prejuízo.  Fica comprovado que os Correios não devem ser privatizados , além de tudo 
que representam,  são financeiramente autossustentáveis. 
 
3. CORREIOS II 
Correios vence pela quarta vez o ‘Oscar’ da indústria postal 
Brasília, 16/6/2020 - Os Correios, mais uma vez, venceram o World Post & Parcel Awards, prêmio 
internacional considerado o ‘Oscar’ dos correios de todo o mundo. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (16), 
em evento virtual transmitido direto do Reino Unido. 
Pelo segundo ano consecutivo, os Correios são vencedores da premiação. Nesta edição, a empresa recebeu 
o primeiro lugar nas categorias Cross Border Growth, com o novo modelo de importação pelo portal 
“Minhas Importações”, e Customer Service, com os serviços “Compra Fora” e “Packet”, lançados em 2019. 
Com mais esta premiação, já são quatro troféus recebidos pelos Correios pelo World Post & Parcel Awards. 
Em 2002, a empresa venceu, na categoria Consumidor, pela distribuição de livros didáticos em parceria 
com o FNDE; em 2007, na categoria Responsabilidade Social, com o Banco Postal; e no ano passado, na 
categoria Atendimento ao Cliente, com a megaoperação de entrega de kits para TV digital. 
Na edição de 2020, os Correios celebram mais dois importantes reconhecimentos internacionais, que 
reforçam que o papel da estatal como o maior operador logístico da América Latina e um dos maiores 
do  mundo.  (www.correios.com.br) 
 
4. POSTALIS ELEIÇÕES 
Conforme divulgação constante, a FAACO está recomendando nas eleições para os Conselhos Deliberativo 
e  Fiscal o voto em colegas que buscam a restruturação do Instituto em beneficio dos seus participantes e 
participantes assistidos  com total transparência. Votem em: 
 CONSELHO DELIBERATIVO 
CHAPA 179 –“A FORÇA DO PARTICIPANTE“ TITULAR-JORGE GOBBI E  SUPLENTE GENILTON MACEDO 
  
CHAPA 193 - POSTALIS DE TODOS   TITULAR – MARCOS PAULO DA SILVA PAIM  E  SUPLENTE – MARIO 
FERRAZ MARTINEZ  
  
CONSELHO FISCAL  
CHAPA 174 - CUIDAR, FISCALIZAR PARA O NOSSO FUTURO TITULAR – GERALDO DE JESUS FRANÇA E  
SUPLENTE – AMANDA GOMES CORCINO GARCIA 
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