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1. REUNIÃO EM BRASILIA 
A reunião extraordinária já divulgada para o dia 12/01/2017, ocorrerá em Brasília,  no 
hotel MANHATTAN PLAZA (SETOR HOTELEIRO NORTE), com início previsto para as 09:30h. 
Solicitamos a todos que confirmem sua participação o mais rápido possível para que 
sejam concluídas as ações necessárias à realização do referido evento. 
 
2. CONREP EM ARAXÁ 
O primeiro CONREP da FAACO do ano de 2017 a realizar-se em ARAXÁ/MG  durante o 
mês de fevereiro (08 à 12/02/2017), terá como base o GRANDE HOTEL TAUÁ. 
Relembramos que alguns dos Presidentes/Diretores/Delegados ainda não efetuaram sua 
inscrição. 
Embora todo o cuidado tomado para a realização desse  CONREP surgiu uma dificuldade 
que está sendo trabalhada pela VANSERV. O deslocamento aéreo para a localidade é 
apenas via Companhia AZUL e essa suspendeu o único voo do dia 8/02. A VANSERV está 
trabalhando para resolver a situação e  com certeza tudo será resolvido. 
 
3. DIA NACIONAL DO APOSENTADO 
Reafirmamos a necessidade de que todos busquemos as parcerias necessárias para que 
possamos comemorar essa data 24/01/2016 de forma efetiva e alegre, reunindo o maior 
numero de colegas aposentados que deram toda a sua vida para construção dos 
CORREIOS, sendo um exemplo para todos que hoje trabalham nessa empresa. 
 
4. POSTALIS - EMPRÉSTIMO 
 Informamos que a emissão de boletos bancários para quitação de parcelas estará 
indisponível até o dia 16/01, devido à migração dos dados da carteira de empréstimos 
para um novo sistema de controle mais eficiente e seguro. 
A mudança traz maior confiabilidade, eficiência e produtividade na gestão das 
informações da carteira de empréstimo do Instituto. A troca de sistema faz parte das 
ações da Diretoria em busca de melhoria na Governança. 
Para saber mais acesse:  

http://www.postalis.org.br/emprestimo-emissao-de-boletos/  
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