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1. 1º CIAC – CONGRESSO INTERNACIONAL APOSENTADOS DOS CORREIOS  
 Foram efetuados vários ajustes com a Vanserv a TAP e a TORITUGA. Isso permitiu que fossem 
lançadas algumas promoções, elas já estão disponíveis no site com prazo limitado. 
Recomendamos a todos os interessados que acessem o site www.faaco.org.br  no link 
www.eventosvanserv.com.br/ciac2018  e realizem suas inscrições. Com as novas modificações 
teremos varias saída de todo o Brasil . Confiram!  
 
2. DESAPOSENTAÇÃO/REUNIÕES EM BRASÍLIA 
A Direção da FAACO esteve reunida juntamente com a Direção da COBAP no Senado Federal 
com os Senadores Paulo Paim e Fátima Bezerra e em seguida juntamente com eles em uma 
audiência com o Senador Romero Jucá. Já existe um projeto sobre a desaposentação que foi 
aprovado na Câmara e encontra-se no Senado com a relatoria exatamente sob 
responsabilidade do  senador Romero Jucá. Todas as explicações foram fornecidas por nós e o 
Senador comprometeu-se inclusive a discutir o assunto com o governo verificando a 
possibilidade de colocar em votação. Vamos aguardar confiantes que isso seja feito. 
 
3. CONREP 86º BELEM /PA 
Encontra-se abertas as inscrições para o CONREP 86º a realizar-se no perÍodo de                                           
18 a 22 de julho em Belém do Pará.   Recomendamos aos Presidentes e Delegados que 
concretizem rapidamente as suas inscrições para que a Vanserv possa preparar a logística do 
evento. 
   
4. POSTAL SAUDE – CORREIOS SAUDE II 
Já se encontra no site da Postal Saúde  e no site da FAACO,   e nos sites de algumas das nossas 
Associações o acesso para verificação dos boletos. Como já informamos anteriormente 
deverão ser disponibilizados dois boletos sendo um referente a mensalidade dos 13 dias de 
abril e outro referente a co-participação do Correio Saúde I . Continuamos recomendando a 
todos , que não seja preenchido o formulário de exclusão a não ser em casos muito específicos 
com por exemplo alguém que tenha um outro plano com atendimento de qualidade e ou custo 
inferior ao apresentado pelo Correios Saúde II. A FAACO continua acompanhando 
atentamente todo o assunto e estará adotando atitudes necessárias possíveis sempre em 
favor dos seus associados.  
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