
 

 

INFORMATIVO EXTRA Nº 01  - MAIO 
 

1.VALE ALIMENTAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO NO BENEFICIO DOS   
   BENEFICIARIOS DA LEI 8529/92      

 
        A FAACO discutiu de forma exaustiva com o Escritório Janot a respeito desse 
assunto (Vale Alimentação Beneficiário 8529/92) até porque a Federação tem ação 
coletiva nesse sentido que já se desenrola a mais de 10 anos sem sentenças positivas. 
Após essa discussão o Escritório Janot conseguiu desenvolver uma tese com boas 
possibilidades de solução dessa pendencia e por ser o Escritório Janot o Escritório oficial 
da Federação definimos o envio de um UIRAPURU EXTRA com os documentos 
necessários para implementação da ação em questão. O assunto foi exposto ao colegiado 
da FAACO durante o 78º CONREP na Cidade de Joao Pessoa/PB.  
É óbvio que a parceria FAACO/Escritório Janot vem apresentando constantemente 
muitas vitórias motivo porque o Universo da Federação tem total confiança nos trabalhos 
desenvolvidos nessa parceria. É óbvio também que a responsabilidade estatutária da 
FAACO é sempre a defesa dos interesses de todo o Universo de seus filiados 
participantes regionalmente nas diversas Associações. Estabelecemos provisóriamente a 
data de 30 de junho (podendo ser modificada), para coleta dos documentos distribuídos 
diretamente aos associados de todo o Brasil. O uso do cadastro, que carece de atualização, 
com certeza provocará devoluções, mas o nosso intuito é atingir todos os possíveis 
beneficiários e para isso é necessário o empenho de cada Associação, até porque a 
unidade é o que sempre nos tem conduzido a expressivas vitórias.        
 
2.ELEIÇÕES POSTALIS – DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO(A) 
 
  O Postalis iniciou o envio das cartas-senha contendo a senha, lista com nomes e 
números dos candidatos, desde 29/04. Os eleitores receberão diretamente na sua 
residência e a votação poderá ser feita pela internet ou por uma Central Telefônica, sendo 
necessário para votar a senha recebida. 

Quem não receber a senha poderá emitir uma nova senha 
diretamente no sistema Eleja dentro do hotsite do Postalis     
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