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 NESSA EDIÇÃO

empreendido para a concretização das obras, que irão 
beneficiar tantos colegas.  

 Durante o evento o colega Manoel Guilherme 
encantou os presentes com a execução de músicas 
natalinas e o futuro ecônomo, Sr. Gilberto José apresentou 
uma série de canções que emocionaram a todos que 
tiveram o privilégio de participar daquele histórico e 
memorável encontro.

Não foi a inauguração oficial, prevista para 24 de abril 
de 2015 quando o Grêmio Esportivo e Recreativo 

DCT completaria 70 anos. Mas a festa de 
confraternização, realizada na futura sede social da 
Agacor, no dia 19 de dezembro, foi agradável, marcante e 
cheia de emoções. Associados, colegas da ex-ABEC e 
convidados, foram recepcionados por integrantes da 
Diretoria da Agacor e vibraram com as novas instalações, 
a troca do teto e do piso, a construção da rampa, a 
colocação das novas portas  de acesso, a área para  
"happy hour" ao lado da churrasqueira, cantinho que 
certamente será muito disputado durante o verão que se 
aproxima.

 Na oportunidade o presidente Roberto Alquati 
saudou os presentes com mensagens de união, amizade e 
congraçamento, transmitindo os votos de um Feliz Natal e 
melhores energias no decorrer do novo ano, tendo  o 
arquiteto Flávio Silva explanado a respeito das melhorias 
introduzidas e cumprimentou a Agacor pelo esforço 
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SEDE SOCIAL DE ‘‘ROUPA NOVA’’
O presidente Roberto Alquati e o Diretor Social Reny 
Freitas abriram as portas para o memorável evento.
Veja as fotos na página 8.
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apresentamos um somatório  de 
realizações positivas.

 Assinalamos em especial o 
término do processo de 
incorporação da ABEC (ex-Grêmio 
Esportivo e Recreativo do DCT), 
entidade fundada em 24 de abril 
de 1945, bem como a conclusão 
das obras que exigiam reformas 
no vetusto prédio da av. José de 
Alencar.

 Foram meses de sacrifício, 
contenção de despesas e 
preocupações para oferecer aos 
nossos associados um local 
aprazível e agora incorporado ao 
nosso patrimônio.
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 Serão memoráveis as  
festas, aniversários, reuniões que 
haverão de ocorrer na sede social 
da AGACOR, fato que exigirá um 
esforço maior de nossos 
Departamentos Social e de 
Patrimônio. Acompanhe matéria 
nesta edição, conheça as normas 
estabelecidas e visite a sede social 
da Agacor.

 Esta e outras matérias de 
nosso interesse estão inseridas 
nesta edição. Boa leitura. Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo.
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Dezembo chegou. E com ele a 
esperança de um novo ano 

pleno de felicidade, realizações e 
Paz.
 
 Que em 2015 as pessoas 
saibam falar, calar e acima de 
tudo ouvir e ver. Que tenham 
amor ou então sintam falta de 
não tê-lo. Que tenham ideais e 
medo de perdê-los.

 Que ao final de 2015 as 
recordações das coisas boas 
sejam em maior número que as 
coisas ruins....

 É assim que terminamos 
2014: apesar das perdas, 

marcas e amizades profundas. Por tudo isso, os colegas da 
Agência de Rio Grande prestaram justa homenagem ao Roberto 
Nunes Tarouco, através de um selo personalizado e de um 
churrasco de confraternização (foto).

 Parabéns ao homenageado, felicidades pessoais e muito 
sucesso profissional.

No último dia 1º de outubro, o 
nosso colega associado, Roberto 

Nunes Tarouco ingressou como 
mensageiro, entregando telegramas no 
antigo DCT.
 
 Sua motivação, com apenas 13 
anos, espelhava-se no trabalho do pai, 
carteiro, que trabalhou nos Correios 
durante anos.
 
 Segundo ele, passaram-se muito 
rápido estes 50 anos como trabalhador 
dos correios. Tarouco percorreu vários 
setores, aperfeiçou-se e lembra as 
inúmeras pessoas  que passaram pela 
agência de Rio Grande, deixando 

50 ANOS NOS CORREIOS

(RA)

O primeiro CONREP (reunião do Conselho de 
Representantes) de 2015 será realizado de 11 

a 15 de março em Fortaleza/CE
A Agacor se fará representar pelo seu presidente e 
um Delegado, representando os colegas do 
movimento 1712.

 Os associados interessados poderão 
inscrever-se, também, através do site 
www.eventosvanserv.com.br/conrepfortaleza onde 
terão oportunidade de conhecer a programação 
socio-cultural e participar do evento.

 Nestes encontros, além do congraçamento, 
são debatidos assuntos de interesse do universo 
dos aposentados e pensionistas, como Planos de 
Saúde, Postalis, Acordos Coletivos,etc 

CONREP DE FORTALEZA

CURSO DE FILOSOFIA

CORAL N AN OE C T

 O período natalino serviu 
de referência ao prestígio que o 
Coral desfruta, tendo em vista os 
inúmeros locais de apresentação, 
como shoppins, estabelecimentos 
bancários e notadamente  

Instituições de Caridade, 
hospitais da Santa Casa, Asilo Pe. 
Cacique e no Pronto Socorro de 
Porto Alegre. 

 Um dos eventos 
marcantes ocorreu na entrada 
principal do Memorial do Rio 
Grande do Sul (foto), onde os 
integrantes se apresentaram com 
bastante brilho. Parabéns ao 
maestro Giovani da Silva Costa e 
a todos os integrantes do coral 
que a cada ano encanta mais os 
seus admiradores. 

No ano em que completou 25 
anos de sua fundação, o 

Coral Encanto festejou com 
pompa sua história, realizando 
inúmeras apresentações, na 
capital e no interior do Estado.

Com intuito de estreitar nossas 
parcerias, a Faculdade IDC está 

concedendo bolsas para o curso de 
Filosofia aos nossos associados.

 A promoção é válida para até duas 
disciplinas, apenas para alunos novos, com 
inscrições realizadas até fevereiro de 2015.

 Mais informações poderão ser 
obtidas junto à Faculdade IDC, com a sra. 
Isadora, através do telefone (51) 
3028.4888, rua Vicente da Fontoura, 1578, 
bairro Santana, Porto Alegre/RS.
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outro (Silveira Martins e Hübner, situado em Porto 
Alegre), e que em 1996 ajuizou uma ação para oito 
Associados (processo tramitando). Em novembro último, 
esses Associados e o Assessor Jurídico da AGACOR, Luiz 
Fernando Silveira Netto, reuniram-se com o Advogado de 
tal Escritório, tendo havido pedido de audiência com o 
Ministro Luís Barroso (do STF), ocasião em que se tentará 
sensibilizá-lo da necessidade de julgar com urgência o 
assunto.
 
 É a AGACOR, presente nos pleitos dos nossos 
associados, objetivando alcançar as justas e merecidas 
aposentadorias de todos. 

Existem duas situações dos chamados ‘1712’: os que 
ingressaram ao tempo do DCT (até 19 de março de 

1969); e os que ingressaram depois dessa data, ‘direto’, 
na ECT.

 A par da luta que se trava pela derrubada do veto 
do Projeto de Lei 06/2000 (garantindo a complementação 
da Lei nº 8.529/1992 também a esses), há várias batalhas 
judiciais de nossos Associados, dentre elas:
 .dos que ingressaram no DCT, ações capitaneadas 
pelo menos por dois Escritórios; um (JANOT, situado em 
Brasília), que está retornando a juízo, mas agora com 
outra ação, considerando que a primeira se encerrou; e 

MOVIMENTO “1712” 

cais do porto, onde foram projetados novos prédios, 
entre eles os Correios e Telégrafos, cujo projeto, em 
estilo neobarroco alemão foi de autoria do arquiteto 
Theodor Wiederspahn. O escritório de projetos e 
construções do Engenheiro Rodolfo Ahrons foi o 
encarregado das obras. 

 A localização do prédio foi estratégica, pois 
na época, a Av. Sepulveda, sua lateral, tinha início no 
Cais do Porto, entrada principal da cidade, uma vez 
que a navegação era o meio mais usado para o 
deslocamento de pessoas e cargas, junto com as 
ferrovias, muito utilizadas, na época, pelos Correios. 

O centenário do prédio histórico dos Correios na 
capital gaúcha foi comemorado no último dia 

30 de outubro em um evento especial que contou 
com a presença de autoridades da ECT, do patrono 
da Feira do Livro, Airton Ortiz e representantes da 
sociedade portoalegrense.

 Após o lançamento de um carimbo alusivo e 
selos personalizados com a fachada do prédio como 
estampa, os presentes tiveram a oportunidade de 
ouvir uma palestra proferida pelo colega Paulo 
Roberto Renner, historiador e pesquisador, que 
relatou sobre a construção do prédio, cujas obras se 
iniciaram em 30 de setembro de 1910 e foram 
inauguradas no dia 21 de abril de 1914, com a 
presença do intendente municipal José Montaury e o 
representante da Igreja, Dom  João Becker, além de 
outras autoridades.

 A solenidade de inauguração foi coordenada 
pelo Administrador dos Correios, o Sr. Luiz da 
Silveira Nunes, bisavô do nosso colega José Luiz 
Malheiros Nunes e também ex-Diretor Regional. 
Renner lembrou que a construção de novos prédios 
para as repartições do município e do Estado se fazia 
necessário, tendo como solução  aterrar uma parte 
do rio Guaiba, o que permitiu o traçado de novas 
ruas como a Mauá, Sepúlvida, Siqueira Campos e o 

objetivando homenagear os 
colegas aposentados e 
pensionistas. O evento será 
realizado no Auditório Luiz 
Nabor Brufato, no 3º andar 
do prédio sede, no próximo 
dia 30/01, sexta-feira, pela 
manhã.

 Na oportunidade será 
exibido o filme "Uma Carta 

pro Futuro", que relata a 
importância de vestir a 
camisa como empregado dos 
Correios e continuar, na 
aposentadoria, dando valor a 
nossa vida laborar 
responsável pela construção 
da empresa que ainda nos 
orgulha.

Participe!

Este ano o Dia Nacional do 
Aposentado -  24 de 

janeiro -, acontecerá num 
sábado.

 Para bem assinalarmos 
a data, estaremos 
promovendo um encontro no 
dia 30/01, sexta-feira, pela 
manhã,  juntamente com a 
área de Serviço Social da ECT, 

DIA NACIONAL DO APOSENTADO

100 anos do
Prédio Histórico
dos Correios
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Correios e Telégrafos e 
responderam perguntas 
formuladas acerca dos benefícios 
oferecidos.

 Parabéns aos presidentes 
da FAACO, Jesuíno Caffé Filho e 
da Associação local, Joaquim José 
Filho pelo sucesso do evento, 
ilustrado nesta edição com 
diversas fotos.

PRÓXIMO ENAC

 Em reunião do colegiado 
durante o evento, ficou
definido que o próximo ENAC 

será realizado na cidade de 
Gramado, Rio Grande do Sul,
em novembro de 2015.
Aguarde maiores informações. 

Participe. 

XXIV ENAC 

Marinoni, um dos fundadores da FAACO, 
ao lado do bolo do 20º aniversário.

PASSEIO À TERRA 
DOS ‘HERMANOS’
Alguns Associados e seus cônjuges fizeram 
a rota Uruguai/Argentina, em um passeio 
rodofluvial, visitando Piriápolis, Punta Del 
Leste, Montevideo, Colônia de 
Sacramento e encerrando na bela Buenos 
Aires. Foi um congraçamento durante os 
sete últimos dias de novembro de 2014, 
os quais serviram para fortalecer mais 
ainda os laços que já nos uniam como ex 
Servidores/ecetistas e eternos Amigos.

 Os guias locais e o 
acompanhamento permanente do amigo 
Oscar Finger, da Agência Voyage Travel, 
foram incansáveis durante o roteiro que 
encantou a todos desde Porto Alegre até o 
espetacular "show" El Senor Tango, em 
Buenos Aires.

como ocorre todos os anos, a 
campanha Papai Noel dos 

Correios obteve pleno sucesso na 
Regional.

 O prédio histórico dos 
Correios, na Pça da Alfândega, 
transformou-se numa enorme 
casa do Papai Noel. Para lá foram 
encaminhadas mais de 36 mil 
cartinhas, escritas pelas crianças 
de até 10 anos, com os mais 
tocantes pedidos, especialmente 
brinquedos e material escolar. 

 A área de Comunicação 
Social, encarregada da triagem 
das cartas e da e recepção dos 
doadores, contabilizou mais de 
36 mil correspondências, 
destinadas ao Papai Noel.

 Colegas associados da 
Agacor fizeram fila e também 
participaram das doações, 
mantendo a mística do Natal, 
este ano acompanhada de 
muitas realizações e esperanças 
para o Ano Novo. 

O 24º ENAC foi realizado este 
ano em Natal/RN, no 

período de 4 a 9 de novembro.
Aproximadamente 300 pessoas 
tiveram oportunidade de 
participar do Encontro, 
conheceram a bela capital 
potiguar e festejaram o vigésimo 
aniversário de fundação da 
FAACO.

 Durante o evento 
representantes do Postalis e da 
Postal Saúde explanaram a 
respeito dos assuntos de 
interesse do universo dos 
aposentados e pensionistas dos 

PAPAI NOEL
DOS CORREIOS
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