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O próximo Encontro Nacional dos 
Aposentados dos Correios acontecerá 
em Manaus, de 9 a 13 de novembro de 
2016. Conheça a programação na 
úl�ma página e inscreva-se, através 
dos telefones e email da Vanserv, 
agência autorizada.

O novo presidente da 
ECT, Giovanni Queiróz, 
realiza audiência  com 
a Direção da FAACO.

Matéria completa
na página 6

XXVI ENAC SERÁ 
EM MANAUS

O PRESIDENTE
DA ECT

Teatro Amazonas
em Manaus

A Agacor deseja

um Feliz Natal e 

Prospero Ano Novo



Telefone: (51) 3221.3894

Fax: (51) 3286.5727
E-mail: agacor@terra.com.br
Site: www.agacor.com.br

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA
DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS 

restaurados e consolidados 
através deste diploma legal, 
conforme já era previsto pela Lei 
6.184/74, de 11 de dezembro de 
1974, conhecido como Lei da 
Opção.
Criada recentemente pela FAACO, 
a Comissão de Relacionamento 
Parlamentar busca ver 
reconhecido o direito de isonomia 
a um grupo específico de 
empregados da ECT, que atuando 
num ambiente de migração de um 
regime jurídico para outro, sob o 
mesmo teto, ainda recebem 
tratamento diferenciado. A Agacor 
participa desta comissão com forte 
representação.
 Outra conquista 
importante, nascida no seio da 
Agacor, foi a inclusão dos 
aposentados no Plano 
CorreiosSaúde, hoje Postal Saúde, 
a Caixa de Assistência e Saúde dos 
Empregados dos Correios. Foi lá 
em 2003 que o saudoso colega, ex-
presidente, fundador e primeiro 
presidente da Agacor, Eloy Rudolfo 
Schutz desenvolveu intenso 
trabalho de articulação, junto aos 
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gestores da Empresa, objetivando 
a inclusão dos aposentados e 
pensionistas nos benefícios 
oferecidos pelos Planos de Saúde 
da Empresa.
Neste particular a luta continua 
para que os colegas que se 
aposentaram antes de 1986, bem 
como as pensionistas, após 6 
meses do falecimento do titular, 
também possam/venham a 
usufruir  dos benefícios oferecidos.
 Enfim, alcançamos a 
maioridade, atentos à Missão de 
representar, congregar e defender 
os aposentados, aposentáveis e 
pensionistas dos Correios e 
Telégrafos do Rio Grande do Sul, 
desenvolvendo ações voltadas aos 
interesses da classe,    junto às 
entidades co-irmãs, aos poderes 
públicos e à FAACO.
 Além disso, a AGACOR vem 
abrigando, inclusive, as 
expectativas dos demais colegas 
em vias de aposentadoria, 
constituindo de fato, um porto 
seguro e confiável a garantir o seu 
futuro.

Presidente: Roberto Alquati |  1º vice-presidente: Reny de Azevedo Freitas| 2º vice-presidente: Milton Brasil Dias | 3º 
vice-presidente: Oscar Nunes da Silva | 1ª Secretária: Marcos Antonio Franco Amaral | 2ª secretária: Mari Eneida Santos 
de Miranda | 3ª secretária: Sandra Virginia Damasceno Tubino| 1º Tesoureiro: José Luis Alves da Silveira | 2º tesoureiro: 
Paulo Wilson Farias Chagas | 3º tesoureiro: Dario Thomas

CONSELHO FISCAL Titulares: Jorge Celso Gobbi, Bento José Muller Mata e Marinoni Mancini | Suplentes: Laura Terezinha 
Pavão Cavalcante, Maria Vieira Marques e Paulo Roberto Silva
COORDENADORES Assessoria Jurídica: Tomás Aquino Ribeiro Serpa | Acervo Histórico: Paulo Roberto Renner | Cultural: 
Luiz Fernando Silveira Netto | Patrimônio: Valdomiro da Silva

Endereço: Rua Siqueira Campos, 
1171 - 12º andar 
Centro Histórico de Porto Alegre
CEP: 90010-001 | RS

Fundada no dia 9 de setembro 
de 1994, em Porto Alegre, 

alguns dias depois da FAACO, a 
Associação Gaúcha dos 
Aposentados dos Correios e 
Telégrafos - AGACOR foi idealizada 
para promover a integração social 
dos ecetistas aposentados ou 
prestes a ingressar nesta 
condição.
 Participaram de sua 
criação, integrantes do 
Movimento surgido em defesa dos 
servidores do antigo 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos, cujos direitos vinham 
sendo gradativamente 
prejudicados após a opção pela 
CLT, em decorrência de falta de 
clareza da legislação sobre o 
assunto.
 Juntamente com outras 
lideranças de todos os Estados, foi 
levantada a bandeira de luta que 
culminou com a aprovação da Lei 
8.529/92, que hoje é considerado 
como a mais importante e 
fundamental conquista da 
Categoria, uma vez que os seus 
direitos foram efetivamente (RA)

Edital nº 3/2015.
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O Presidente da AGACOR, no uso de suas atribuições (art. 23, letra 'f', do Estatuto), 

CONVOCA

a Assembleia Geral Extraordinária, 
para, em primeira chamada, às 10h de 30 de março de 2016, e em segunda chamada, às 

10h30min desse mesmo dia,  deliberar sobre concessões de �tulos de Associados Beneméritos e 
Honorário desta Associação.

Beneméritos: Edson José Antonio dos Santos, Luiz Fernando Silveira Ne�o, Maria Vieira Marques, 
Newton Albino Silva e Valdomiro da Silva.
Honorário: Tomás Aquino Ribeiro Serpa.

Publique-se.
 Porto Alegre, 20 de dezembro  de 2015.

Roberto Jacob Alqua�

SEDE SOCIAL ABRIGA
FESTAS DE FINAL DE ANO

dependências da entidade, reformadas este ano para  
atender as demandas solicitadas.
 Também entidades externas realizam festejos 
natalinos e reuniões no local, alcançando os objetivos 
propostos, de integração e amizade.

Colegas de várias unidades têm realizado 
encontros de final de ano na sede social da 

Agacor.
 As fotos registram os eventos da área de 
vendas e dos colegas que frequentam as 

ser diferente no imaginário 
popular e que o Congresso pode 
ter atuação decisiva na solução de 
questões importantes             
como a dos fundos de pensão     
de estatais.
 As aposentadorias dos 
trabalhadores merecem respeito e 
a maioria dos deputados que 
integram a Comissão, sob a 

liderança do deputado Efraim Filho 
e contando com a relatoria do 
deputado Sérgio Souza, têm 
demonstrado que estão levando 
muito a sério sua participação 
nessa Comissão.
 Sim, existem deputados 
que levam as coisas a sério!
 
 Fonte: ADCAP

A CPI dos Fundos de Pensão 
aprovou requerimentos 

muito importantes para o 
esclarecimento dos problemas e 
desvios ocorridos no Postalis. 
Abaixo a relação desses 
requerimentos.
 A Comissão vem realizando 
um trabalho exemplar, 
demonstrando que a história pode 

CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO

POSTAL SAÚDE TEM NOVO PRESIDENTE
Assistência e Saúde de modo a dinamizar 
o seu funcionamento, objetivando 
atender cada vez melhor a todos os 
beneficiários. Igualmente foram 
empossados como Diretores da Postal 
Saúde......................................................
.......................................................
 Aos novos dirigentes desejamos 
uma profícua administração.

Pedro de Almeida Feijó, gaúcho de 
Porto Alegre, funcionário de carreira 

da ECT é o novo Diretor-Presidente da 
Postal Saúde, a Caixa de Assistência e 
Saúde dos Empregados dos Correios.
 Conhecedor dos anseios e 
preocupações dos aposentados e 
pensionistas dos Correios, o Dr. Feijó 
haverá de conduzir a nossa Caixa de 

Feijó assumiu no dia 14 de 
dezembro de 2015.
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Administração Central de 
Brasília, representantes de 
sindicatos e associações de 
classe para informar as medidas 
amargas de redução de gastos.
 "A atualização das 

tarifas gera alivio no 
orçamento, mas o ajuste que 
necessitamos também passa 
pela tesoura", ressaltou o novo 
presidente que está há um mês 
no cargo. 

Durante a audiência  com a 
Direção da FAACO, no 

último dia 10 de dezembro, o 
novo presidente da ECT, 
Giovanni Queiróz compartilhou 
as preocupações e dificuldades 
enfrentadas nos primeiros dias 
de sua gestão, notadamente no 
aspecto econômico-financeiro.
 Diante da maior crise de 
sua história, a Empresa se 
prepara para fazer um duro 
ajuste em suas contas. Entre o 
aumento de receitas e cortes 
de despesas, precisa de R$ 2 
bilhões para evitar um colapso 
financeiro em 2016. Depois de 
muitos anos, as tarifas postais 
foram reajustadas em 8,89%. 
O novo presidente têm se 
reunido com empregados da 

O PRESIDENTE DA ECT DIRETORIA DA AGACOR DURANTE
REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL

Tesouraria, incluindo balancetes, cobranças de mensalidades e 
demais demandas pertinentes;
 instituição de uma Diretoria Social, encarregada de todas 
as ações relacionadas aos inúmeros momentos festivos dirigidos 
aos Associados;
 criação de programa informatizado de Gestão 
Administrativo-Financeiro melhorando os processos gerenciais e 
permitindo maior foco nas ações diretas voltadas aos Associados.

A Diretoria da Associação reúne-se 
mensalmente para apoiar o trabalho 

realizado pelo Presidente Alquati, 
estabelecendo as melhores condições para 
desenvolver todas as atividades sociais e 
administrativas inerentes a uma gestão eficaz, 
pujante e dedicada à plena satisfação dos 
Associados. 

Pode-se destacar, dentre tantos temas já 
abordados, iniciativas coordenadas
em torno da:

 revisão do Estatuto da AGACOR por 
Comissão específica, propondo que se tenha 
um Conselho Deliberativo eleito para compor a 
estrutura gestora; 
 consolidação de uma estrutura jurídica 
de apoio, com extensão dos benefícios aos 
Associados e familiares diretos;
 acompanhamento mensal dos 
procedimentos financeiros coordenados pela 

AGACOR 21 ANOS

lembrou as conquistas obtidas até agora em benefício 
dos aposentados, aposentáveis e pensionistas dos 
Correios e Telégrafos e a necessidade de continuarmos 
unidos. Lembrou com carinho os integrantes da 
primeira diretoria. Presidente: Eloy Schutz, vice-
presidente: Flávio Kroll, secretário: Paulo Freitas Santos, 
Tesoureiro: Ansila Balbinotti e Diretor de Comunicação: 
Marinoni Mancini, os dois últimos presentes ao evento.
 O colega Manoel Guilherme apresentou, no 
teclado, algumas canções de seu repertório.
A seguir fotos que registram a alegria e o 
congraçamento  de todos os participantes.

No último dia 9 de setembro a Agacor completou 
sua maioridade.

 Para comemorar condignamente a data, foi 
realizado um Jantar Festivo, na sede social da  av. José 
de Alencar, recentemente incorporada da Abec, a 
Associação Beneficente dos Empregados em 
Comunicação.
 Cerca de 80 associados e familiares 
participaram do evento, que, segundo palavras da 
Verinha Dias “foi impecável , com simplicidade, 
requinte, comida excelente e pessoas com a cara de 
felicidade.”
 O presidente Roberto Alquati, na ocasião, 

Ansila e Marinoni, integrantes da primeira Diretoria, 
apagaram as velinhas dos 21 anos da Agacor.

controle do quadro de associados, 
agilizando os procedimentos 
operacionais das diversas áreas da 
associação, através de moderna 
tecnologia/informática.
 Nesta iniciativa, temos o 
fundamental apoio e coordenação 
do colega Antônio Feiten, 
aposentado que exerceu muitas 

atividades vinculadas 
à informática da ECT;

2) implementação de 
plano orçamentário já 
no próximo ano, pré-
definindo as  
principais ações 
dirigidas aos 
associados, 
qualificando e 
quantificando toda a 
gestão administrativa 
e financeira da 
Associação.
 Neste aspecto, 
temos o apoio técnico 
do Contador Francisco 
Fragoso (no centro da 
foto), pretendendo-se 
propor em breve à 
aprovação da 
Diretoria da AGACOR.

O presidente Roberto Alquati 
reuniu-se com colegas Marcos 

Amaral, secretário e José Luis da 
Silveira, tesoureiro, para tratar de 
duas iniciativas importantes a serem 
implementadas em 2016, quais 
sejam:
1) instalação de sistema 
informatizado de cadastro e 

 PROFISSIONALIZANDO A GESTÃO
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XXV ENAC EM GRAMADO

representativas. Após a 
saudação  de boas vindas do 
presidente da Associação 
anfitriã, Roberto Alquati, houve 
o lançamento do carimbo 
comemorativo ao evento, a 
cargo da Diretoria Regional do 
Rio Grande do Sul. Os dizeres do 
carimbo lembram a maioridade 
da FAACO, juntamente com  a 
responsabilidade  e a integração 
existentes entre a Federação e 
suas Associações. 
 Manifestaram-se 
também o Sr. Mauricio Selau, 
representando o Prefeito 
Municipal de Gramado, o 
Diretor Regional da ECT, Jair 
Batista Antunes, em nome da 
Empresa, a sra, Inês Fulginitti, 
vice-presidente nacional da 
ADCAP, a Dra. Leda Janot e o 
presidente da FAACO, Jesuino de 
Carvalho Caffé Filho.

Cerca de 370 colegas de 
todo o Brasil 

compareceram aos eventos 
programados para o 25º ENAC, 
que transcorreu de 4 a 9 de 
novembro último, em 
Gramado.
 Durante o período, os 
visitantes tiveram oportunidade 
de conhecer as belezas de 
Gramado e percorrer diversas 
cidades da serra gaúcha, 
notadamente os aspectos das 
tradições da colonização 
italiana e alemã que se 
destacam na região. 
 A abertura oficial 
contou com a presença dos 
presidentes de associações 
filiadas à FAACO, além de 
autoridades e convidados, da 
ECT, do Postalis, da Postal 
Saúde, da ADCAP, da COBAP e 
outras entidades 

FAACO E ASSOCIAÇÕES ATENTAS AO ASSUNTO POSTALIS

O Representando a FAACO, o presidente 
da APAC - Associação Paranaense dos 

Aposentados dos Correios, Itamar Ribeiro, 
tem participado ativamente, em Brasília, das 
reuniões com a PREVIC, Ministério das 
Comunicações, ADCAP, Sindicatos, ANAPAR e 
outras entidades, na busca de soluções que 
visem tirar dos ombros dos assistidos e 
participantes o déficit de mais de 6 bilhões  
de reais do Postalis.
 Em contato com o Chasque, o colega 
Itamar ressalta que "esta conta não é nossa, 
não fomos nós que causamos o rombo e por 
isso não assumiremos o prejuízo. Vamos às 
últimas consequências .
 Ainda, por persistência e trabalho de 
muitos, recentemente tivemos uma 
importante conquista, ou seja, mudança nas 

POSTAL SAÚDE

Na plenária ocorrida no dia 5, pela manhã, 
o Diretor da Postal Saúde, Orency 

Francisco da Silva, explanou a respeito do 
trabalho que vem sendo desenvolvido junto 
aos núcleos regionais, objetivando melhorar o 
relacionamento com os beneficiários. Aspectos 
que envolvem a liberação de exames, maior 
rapidez do atendimento e demandas junto aos 
credenciados, médicos e clínicas também foram 
abordados.
 Relativamente à busca de credenciados, 
foi orientado que a forma mais fácil de 
pesquisar é pelo portal postalsaude.com.br.
Foi informado que no decorrer do ano de 2015 
a Postal Saúde ampliou o número de 
credenciados, alcançando atualmente um total 
de 24.814 estabelecimentos em todo o país.

CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO
 Relativamente aos novos cartões de 
identificação do beneficiário, a Diretoria 
responsável pela atualização dos mesmos 
informa que foram/estão sendo distribuídos 
conforme o cronograma ao lado:  

PERÍODO QUANT. DE SUBSTITUIÇÕES

Novembro de 2015

Dezembro de 2015

Janeiro a Dezembro de 2016

Janeiro a Julho de 2017

TOTAL

371.642

12.169

29.759

7.388

420.958

A Agacor esteve representada nestas reuniões plenárias 
pelos colegas Roberto Alqua�, presidente, Reny Freitas, 

vice-presidente e Dario Tomas, tesoureiro. 

Obs.: caso vença seu cartão sem a devida subs�tuição,
informe por meio do SAC: 0800 888 8116

regras, que vão nos dar mais tempo para o 
equacionamento do déficit e como 
consequência redução da contribuição 
extraordinária.
 Mas isso é muito pouco, queremos 
muito mais. Queremos que a ECT reconheça a 
dívida do saldamento do Plano BD, que o  MP, 
Polícia Federal e demais órgãos de fiscalização 
e    controle apurem os fatos e pressionem os 
culpados para um acordo de indenização dos 
prejuízos.
 Também, estamos municiando e 
acompanhando a CPI dos Fundos de Pensão, 
que vem fazendo um bom trabalho e que 
muito vai nos ajudar. Vamos com todos os 
instrumentos disponíveis e com todas as 
nossas forças lutar até a exaustão.
 Desistir Jamais!

 Eu preciso dos 
Correios.
 Tiro o sustento e de 
familiares com os salários 
recebidos honestamente.
 Eu preciso dos 
Correios.
Sofro como um pai que 
assiste o desregramento de 
um filho, causado pelas más 
companhias.
 Eu preciso dos 
Correios.
 Não aceito perder 
minha luta, minha vida, meu 
tudo em consequência de 
pessoas que somente 
buscam o "vil metal".
 Eu preciso dos 
Correios.
 Perdendo, tenho a 
certeza que perderei uma 

vida, uma história e a alegria 
que move o meu dia dia.
 Eu preciso dos 
Correios.
 Tenho absoluta certeza 
que os senhores que hoje 
estão chegando, não 
precisam dos Correios.

Oscar Nunes da Silva, matrícula 
86753509, lotado na Reven de 
Novo Hamburgo/RS.

Eu preciso dos Correios. 
Ingressei nos Correios em 

01/10/1964, com a idade 16 
anos. Portanto, estamos há 
51 anos na "casa".
 Eu preciso dos 
Correios.
Passei minha adolescência, 
juventude e estamos 
passando a 3ª idade nessa 
"casa".
 Eu preciso dos 
Correios.
 O valor sentimental 
que os Correios representam 
para mim é indescritível.
 Eu preciso dos 
Correios.
Participei de sua criação 
(ECT) e envidei minhas forças 
no crescimento dessa 
empresa.

EU PRECISO DOS CORREIOS


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

