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FELIZ ANO NOVO!

Em poucos dias um Ano Novo vai chegar 
a esta estação.
Se não puder ser o motorista, seja o 
mais divertido passageiro.
Procure um lugar próximo à janela e 
desfrute cada uma das paisagens que o 
tempo lhe oferecer, com o prazer de 
quem realiza a primeira viagem.
Não se assuste com os abismos, nem 
com as curvas que não lhe deixam ver 
os caminhos que estão por vir.
Procure curtir a viagem da vida, 
observando cada arbusto, cada riacho, 
beirais da estrada e tons mutantes da 
paisagem.
Desdobre o mapa e planeje roteiros.
Preste atenção em cada ponto de 
parada... e fique atento ao apito da 
partida.
E quando decidir descer na estação onde 
a esperança lhe acenou, não hesite.
Desembarque nela os seus sonhos...
Desejamos que a sua viagem pelos dias 
do próximo ano seja de PRIMEIRA 
CLASSE.

PRIMEIRA CLASSE

ENAC DE
FOZ DO IGUAÇU
MATÉRIA COMPLETA | PÁGINAS 4 E 5

Foi um marco na história das duas entidades 
representativas dos aposentados, aposentáveis e 
pensionistas dos Correios e Telégrafos do Rio Grande 
do Sul.

Após muitas reuniões, pareceres jurídicos e 
levantamentos contábeis, consultas e tratativas, com 
antigos e novos associados, alguns desgastes 

naturais, finalmente realizamos  a Assembleia Geral 
Extraordinária que decidiu pela incorporação da 
Associação Beneficente dos Empregados em 
Comunicações - ABEC.

Fundada em 24 de abril de 1945, com a 
denominação de Grêmio Esportivo DCT, transformou-
se em ABEC na década de 70 e na data histórica de 23 
de novembro de 2013 por deliberação unânime de 
seus associados, decidiu-se pela sua incorporação à 
AGACOR. Veja nesta edição aspectos do evento.

ABEC + AGACOR:
JUNTAS E MAIS FORTES

FELIZ NATAL!



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 

Desde 2011, ambas 
Associações já pensavam nisso.
Somando esforços, hoje somos 
maiores e mais fortes. O 'DNA'
é o mesmo: Correios e 
Telégrafos até debaixo d'água.

Com tal novidade, o 
pessoal da ABEC passa a ter 
uma bela sede administrativa 
na Rua Siqueira Campos, 1171, 
12º andar, e o da AGACOR, uma 
linda sede social na Rua José de
Alencar, nº 1065, a qual em 
breve receberá reformas para
desfrutarmos de um melhor 
lazer.

EXPEDIENTE
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O “Grêmio Esportivo 
DCT” (assim se chamava a ABEC
em 1945) será o nome da sede 
social. 

Essa é apenas uma das
tantas formas de 
reverenciarmos aqueles 
Fundadores, que nos
deixaram um patrimônio de 
lembranças a ser assim
Preservado.
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EDITORIAL
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Prestes Jacques | Acervo Histórico: Paulo Roberto Renner | Movimento 1712: Oscar Nunes da Silva
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 Seção de Serviço Social e Cidadania Adesenvolve ações vinculadas ao Programa 
Escolhas, em que um dos focos temáticos refere-se 
a Aposentadoria e Pós-Carreira. A edição 2013 
intitulada de "Aventure-se na aposentadoria: uma 
viagem pelo mundo da cultura", tem reunido um 
grupo de aposentados e aposentáveis que 
participam de atividades voltadas ao 
reconhecimento de espaços culturais que 

Programa Escolhas TRABALHA
Aposentadoria e Pós-Carreira

contribuam para a inserção social, que 
oportunizem espaços alternativos de convivência,  
visando a construção de uma aposentadoria ativa. 
Portanto, é colocada a importância de encontrar 
fontes para a realização pessoal nesta nova etapa 
de vida. A reunião realizada na AGACOR vincula-se 
a este propósito, com intuito de conhecer as ações 
desenvolvidas pela Associação, podendo ser este, 
mais uma alternativa utilizada por este público.

De repente a AGACOR 
passou a ter 87 anos! Não 

se assuste. Isso é a soma dos 
19 anos que ela tem, e mais os 
68 anos que a Associação 
Beneficente dos Empregados 
em Comunicações-ABEC tem.

Trata-se de uma 
incorporação ocorrida em 23 
de novembro de 2013.

Agora somos uma 
Entidade só; e ainda 
que com o nome de 
AGACOR, a ABEC teve 
seu patrimônio humano e 
imobiliário preservado.

SEJA
BEM-VINDA,
ABEC!

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ABEC:
mesa diretora e associados 
deliberando por unanimidade 
pela incorporação à AGACOR.

DÉBITOS EM CONTA CORRENTE
Objetivando facilitar os procedimentos 
financeiros, comunicamos aos nossos 
associados que efetuam o pagamento das 
mensalidades  através de débito em conta 
corrente pelo Banco do Brasil,  que, a partir 
do mês de janeiro de 2014, esta operação 
será efetuada somente nos dias 05 e 10 de 
cada mês.

BOLETOS
Informamos também que a partir do próximo 
ano, no mês de janeiro, estaremos 
proporcionando o pagamento das 
mensalidades através da emissão de boleto 
bancário, àqueles que não efetuam o 
pagamento pelo sistema de débito em Conta 
Corrente no Banco do Brasil. O associado que 
estiver interessado nesta nova modalidade de 
pagamento, deverá entrar em contato com a 
AGACOR o mais breve possível.

ATENÇÃO

lém da visita à AGACOR, Areuniões e passeios, este 
grupo realiza palestras de 
interesse geral.

Em 8 de novembro, 
durante Workshop realizado no 
Auditório Luiz Nabor Brufato, a 
colega assistente social Vanda 
Silva da Costa (foto) explanou a 
respeito da excursão realizada à 
Europa em junho de 2012 por 

um grupo da Agacor, com relato 
e apresentação de fotos dos  
países visitados.

Outras atividades 
culturais integraram a 
programação, destacando-se a 
difusão de idiomas (inglês e 
espanhol).

Parabéns à Sub-gerência 
de Integração Social e Benefícios 
pelo trabalho realizado.
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Dario Tomas, Manoel Brum, 
Roberto Alquati, Darci 
Martins e Romeu Barros 
durante a Assembleia Geral 
Extraordinária que decidiu 
pela incorporação da 
Associação Beneficente dos 
Empregados em 
Comunicações - ABEC.

Conduziram as  
Assembleias, da 

ABEC e da AGACOR, 
respectivamente  a 
Sra. Maria Vieira 
Marques  e Tomás 
Aquino Ribeiro Serpa. 
Os associados da 
ABEC deliberaram por 
unanimidade à 
incorporação, tendo 
os integrantes da 
AGACOR, por  maioria 
absoluta - 188 votos 
favoráveis e 5 
contrários, votado 
pela incorporação.

Durante a 
realização das 
Assembleias, o Dr. Luiz 
Fernando Silveira 
Netto explanou 
longamente a respeito 
dos procedimentos 
legais e 
administrativos já 
adotados para a 
consecução da 
incorporação da ABEC 
à AGACOR.

Ao final 
manifestaram-se os 
Srs. Valdomiro Silva e 
Roberto Alquati, em 
nome da ABEC e da 
AGACOR, ambos 

ressaltando o 
significado do evento 
e o compromisso de 
manter vivos os ideais 
dos fundadores do 
Gremio Esportivo DCT, 

o último dia N09/09/2013 
nossa Associação 
completou 19 anos. A 
comemoração foi 
realizada no dia 
11/09/2013, com um 
almoço no 
Restaurante e 
Churrascaria Ravena.

Com a presença 
de um número 
significativo de 
associados a 
confraternização 
transcorreu  em um 
clima de alegria e 
reencontros. Na 

ocasião foi prestada 
uma justa homenagem 
ao fundador e 
primeiro Presidente da 
Associação Gaúcha 
dos Aposentados dos 
Correios e Telégrafos  
AGACOR, Eloy Rudolfo 
Schütz. Para registrar o 
reconhecimento dos 
colegas foi impresso 
um selo personalizado 
com a sua foto, que foi 
entregue a todos os 
presentes, 
acompanhado de um 
histórico de sua 
trajetória junto à ECT. 

ANIVERSÁRIO DA AGACOR

Para 
comemorarmos 
condignamente o 20º 
aniversário, no 
próximo ano, a 
Diretoria da Agacor 

estará promovendo 
uma série de eventos 
significativos para os 
quais contaremos com 
a participação de 
todos os associados.

50 ANOS DE UNIÃO

casal promoveram uma 
festa de confraternização 
na qual compareceram 
inúmeros amigos e 
familiares.

Parabéns aos amigos 
e votos de continuada 
felicidade.

Durante a Semana de Prevenção de Acidentes, 
realizada na DR/RS, em outubro, o assessor 
jurídico da AGACOR, Dr. Luiz Fernando Silveira 
Netto,  palestrou a respeito do tema 
"Aspectos Jurídicos do Acidente de Trabalho".
O evento, realizado no  Auditório Luiz Nabor 
Brufato, contou com a presença de integrantes 
da CIPA do prédio sede, funcionários da 
Empresa, colegas aposentados e convidados.

O casal Norma e 
Órleans Bridi 

comemorou 
recentemente as Bodas de 
Ouro do feliz      
matrimônio.

Na oportunidade, os 
filhos e netos do querido 

ASPECTOS JURÍDICOS DO 
ACIDENTE DE TRABALHO

nome que será 
preservado para as 
dependências da sede 
social incorporada 
agora à AGACOR.



4 5

cercado de enorme 
expectativa, o ENAC realizado 

na belíssima Foz do Iguaçu de 23 a 
27 de outubro encantou a todos 
que dele participaram.

A recepção, os passeios, os 
eventos e reuniões realizadas 
atenderam plenamente os colegas 
de praticamente todos os estados 
do Brasil e Associações filiadas à 
FAACO que a cada ano mais se 
preocupa com o bom andamento 
do principal evento que se realiza 
no universo dos correios em 

âmbito nacional.   
A delegação do Rio Grande 

do Sul, mais uma vez se fez 
presente com um expressivo 
número de colegas que visitaram 
as famosas cataratas e 
aproveitaram para conhecer as 
belezas naturais da região, bem 
como visitar as cidades de Puerto 
Iguazu, na Argentina e Ciudad de 
Leste no Paraguai com seus 
atrativos produtos importados.

Na oportunidade, durante 
as reuniões plenárias, o 

presidente Jesuino Caffé Filho foi 
reeleito para mais um período à 
frente da FAACO; escolhida a 
colega Maria Ribeiro da 
Associação do Piaui como 
representante da Federação  no 
evento a ser realizado  no próximo 
dia do Aposentado, em 24 de 
janeiro. 

Também foi decidido que o 
próximo encontro nacional, em 
outubro ou novembro de 2014, 
acontecerá na bela cidade de 
Natal, no Rio Grande do Norte.   

XXIII ENAC FOZ DO IGUAÇU 23/10/2013

É impossível fazer uma análise do sucesso dos 
Correios sem lembrar que vocês foram os principais 
atores desta linda história.

Vocês foram a geração que alcançou os 
melhores índices de qualidade, a que mais inovou, e a 
mais premiada por instituições do Brasil e do exterior.  

Foram vocês que implantaram a RPN, os 
Centros de Treinamentos, o SEDEX, o BANCO POSTAL, 
entre outras brilhantes iniciativas, e colocaram em 
destaque o correio brasileiro no cenário nacional e 
mundial. Vocês podem ter a certeza que construíram 
um correio de padrão internacional, e são reconhecidos 

ENAC DE FOZ DO IGUAÇU

DISCURSO DO PRESIDENTE
DA APAC ITAMAR RIBEIRO

pela competência, comprometimento e integridade, 
legados que nunca se apagarão.

CPI dos Correios, déficit do Postalis, perda de 
qualidade e tantos outros problemas, não fazem parte 
da história de vida de vocês.

Parabéns a todos pelas importantes conquistas.  
Até aqui vocês foram os melhores e exemplo para esta 
geração. Por isso, merecem toda a felicidade do mundo 
e desfrutar das maravilhas que Deus criou para Foz do 
Iguaçu e região.

Um carinhoso abraço e SEJAM TODOS BEM-
VINDOS AO XXIII ENAC. 

Muito obrigado!

 abertura, com a presença de Aautoridades, representantes da 
ECT, Postalis, Postal Saúde, 
presidentes das Associações e 
aproximadamente 500 
participantes, foi grandiosa. Além 
dos passeios e compras na 

Argentina e Paraguai, os 
participantes assistiram lindos 
shows e apresentações de grupos 
folclóricos e tradicionais.

Na solenidade de abertura 
destacaram-se as falas do 
presidente da FAACO, Jesuíno Caffé 

Filho que ressaltou a amizade 
existente no universo dos integrantes 
das associações, e do presidente da 
Associação Anfitriã, Itamar Ribeiro, 
transcrita a seguir que destacou o 
papel dos aposentados na história 
recente da ECT.

BAILE DE
ENCERRAMENTO

Bridi, Nelson, Érico, 
Sinécio e Schiavon com 
suas respectivas "damas" 
no Jantar dos anos 60.

A alegria dos
convidados no Baile. 



ENTIDADES DIVULGAM CARTA ABERTA
SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS NO INSTITUTO POSTALIS

 situação  que passa o nosso Instituto de ASeguridade exige um  permanente e vigilante 
controle na gestão administrativa e financeira do 

Postalis. Veja a seguir a manifestação  que as  
entidades representativas enviaram à presidência da 
República, a respeito do assunto.

À Presidenta da República, Dilma Rousseff
À Ministra Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann
Ao Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo

Os sindicatos e associações abaixo assinados, 
representando milhares de trabalhadores ativos e 
aposentados da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e participantes do POSTALIS - Instituto de 
Seguridade Social, manifestam publicamente sua 
indignação com o aumento de suas contribuições 
para o plano de previdência administrado pela 
entidade e com a permanência, nos quadros do 
Instituto, de dirigentes responsáveis por 
investimentos duvidosos que provocaram déficits 
elevados no plano de previdência. Os participantes 
são chamados a cobrir o rombo causado pelos 
investimentos feitos por dirigentes irresponsáveis, 
indicados pela patrocinadora, os quais estão sendo 
punidos pelos atos e decisões tomados.

Por determinação da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), 
auditores fiscais constataram várias irregularidades 
na aplicação dos recursos dos participantes. Com 
base no relatório de fiscalização, a Diretoria 
Colegiada da PREVIC aplicou multas pecuniárias a 
vários dirigentes do POSTALIS, dentre eles o ex-
presidente AlexejPredtechensky, o ex-diretor 
financeiro Adilson Florêncio da Costa, e o atual 
diretor financeiro Ricardo Oliveira Azevedo, 
suspendeu-os por 180 dias e os inabilitou para o 
exercício de mandato em entidades de previdência 
complementar, conforme decisões publicadas no 
Diário Oficial da União. Dois deles já deixaram o 
POSTALIS, mas o Sr. Ricardo permanece, decidindo 
sobre investimentos, mesmo depois de ter sido 

punido por causar prejuízo ao patrimônio dos 
participantes. Outras punições devem ser aplicadas às 
mesmas pessoas, por novas irregularidades 
praticadas ao investir os recursos dos participantes.

Estamos preocupados com o futuro da 
aposentadoria de milhares de trabalhadores. Apesar 
dos cuidados e medidas de controle que vêm sendo 
adotados pela atual gestão POSTALIS, é preciso 
afastar de imediato o diretor financeiro, Ricardo 
Oliveira Azevedo, e todos os responsáveis pelos 
investimentos irregulares. O órgão fiscalizador já 
comprovou as irregularidades, mas os indivíduos que 
as praticaram continuam a exercer funções iguais ou 
superiores. Qualquer dirigente de fundo de pensão 
punido por estes motivos não merece mais a 
confiança de participantes e patrocinadores. É 
imperioso que o Governo Federal, controlador dos 
Correios, determine o afastamento dos responsáveis 
pelas infrações.

As entidades de classe representativas dos 
participantes apelam à Presidenta da República e aos 
responsáveis pela supervisão dos Correios para que 
afastem o atual diretor financeiro do POSTALIS, 
Ricardo Oliveira Azevedo, e todos os demais 
responsáveis pelas decisões de investimento que 
impuseram perdas ao Instituto e grandes prejuízos 
que agora terão de ser cobertos pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos e pelos 
participantes. A gravidade dos fatos exige medidas 
concretas e duras.

Brasília, setembro de 2013.

ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão
ANAPOST – Associação Nacional dos Participantes do Postalis
ADCAP – Associação dos Profissionais dos Correios
FAACO – Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos
FINDECT - Federação Interestadual dos Empregados da ECT
FENTECT- Federação Nacional dos Trabalhadores nos Correios
SINTECT/CAS – Sindicato dos Trabalhadores da ECT de Campinas
SINTECT-AL - Sindicato dos Trabalhadores da ECT em Alagoas
SINTECT-CE - Sindicato dos Trabalhadores da ECT do Estado do Ceará
SINDECTEB – Sindicato dos Empregados da ECT e Similares de Bauru e Região



FGTS  REVISÃO DA TR

 Assessoria Jurídica da AGACOR foi Aquestionada por muitos Associados 
sobre o que vem a ser a ação de revisão 
da Taxa Referencial - TR nas contas 
vinculadas do FGTS que milhares de 
trabalhadores estão ajuizando contra a 
CAIXA.

Em resposta, os nossos Advogados 
explicaram que, desde 1999 até hoje, a 
taxa TR, índice aplicado para a correção 
monetária dos valores depositados para o 
FGTS, é muito menor do que a inflação 
oficialmente divulgada.

Para se ter uma ideia, entre 
setembro de 2012 a agosto de 2013 a TR 
foi de zero por cento!

A defasagem acumulada desde 
1999, segundo alguns economistas, é de 
até 88,3% se comparada com os índices 
oficiais da inflação no período.

Neste mês de novembro, a Justiça 
Federal do RS disponibilizou na sua página 
da internet um programa para o cálculo 

das diferenças a serem buscadas na 
Justiça.

Nossos advogados entendem que 
essa ação tem possibilidade de ser 
acolhida na Justiça Federal, como já 
ocorreu no passado em situações 
similares.

Em face disso, a Assessoria Jurídica 
da AGACOR está oferecendo aos 
Associados interessados os serviços 
jurídicos para o ingresso da ação contra a 
Caixa Econômica Federal para requerer a 
revisão da TR, ou seja, para que a Justiça 
Federal reconheça ao menos o direito do 
trabalhador ao pagamento de correção 
monetária com base no INPC, que é o 
índice oficial do Governo Federal 
elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística  IBGE.

Os possíveis beneficiários da ação 
são todos os Trabalhadores que possuíam 
valores depositados em conta vinculada 
ao FGTS em quaisquer dos meses entre 
janeiro de 1999 até a presente data. 

CONTRATO (MODELO NA AGACOR)

PROCURAÇÃO (MODELO NA 
AGACOR)

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 
(MODELO NA AGACOR)

CONTRACHEQUE DO ÚLTIMO MÊS 
OU EXTRATO DO BANCO (PARA 
QUEM ESTÁ APOSENTADO E RECEBE 
BENEFÍCIO DO INSS)

VEJA ABAIXO OS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (PODE 
SER CARTEIRA DE MOTORISTA)

CÓPIA DO CPF (EXCETO SE JÁ CONSTAR NA 
IDENTIDADE O NÚMERO DO CPF)

CÓPIA DE ALGUM COMPROVANTE DE 
ENDEREÇO (CONTA DE ENERGIA OU ÁGUA 
PREFERENCIALMENTE)

EXTRATO DA CONTA VINCULADA DO FGTS 
FORNECIDO PELA CAIXA 

CÁLCULO (SERÁ REALIZADO PELA AGACOR) 
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