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N          o período de 28/06 a 1º/07   
          realizou-se em Porto Alegre,   
          mais um Conrep que a FAACO 
promove todos os anos, reunindo os 
presidentes e delegados das 
associações filiadas. A solenidade de 
abertura contou com a presença dos 
presidentes da Faaco e da Agador, 
Jesuino Caffé Filho e Roberto Alquati, 
do Diretor Regional Adriano Amaro, 
da presidente da Adcap nacional 
Mario Inês Fulginitti, colegas da 
diretoria e convidados.  

 Durante o evento, além dos 
assuntos internos da Federação, 
tivemos oportunidade de ouvir uma 
palestra do dr. Julio Cézar de Oliveira, 
Diretor de ...... da Postal Saúde, que 
esclareceu acerca da situação 
financeira da Caixa de Assistência e 
das dificuldades enfrentadas com a 
falta de aporte de recursos por parte 
da Mantenedora. Entre as melhorias 
alcançadas  no período da atual 
gestão que teve início em 5 de julho 
de 2016 lembrou o treinamento que 
vêm sendo efetuado para os gestores 
das Unidades Regionais, a 
transferência dos Núcleos para os 
prédios da empresa e a reabertura 
dos ambulatórios, proporcionando 
um melhor atendimento aos milhares 
de dependentes da Postal Saúde em 
todo o país. 
 

 O dr. Fábio Janot, durante o 
evento, abordou sobre os Processos  
em andamento e destacou a situação 
da Ação denominada 
Desaposentação, informando que 
mesmo tendo em vista o julgamento 
proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal, indeferindo o pedido, o 
Escritório está apresentando recursos 
em todos os casos.

 Também foi debatida a 
necessidade de alteração do Estatuto 
da Faaco, tendo sido proposta e  
votada a alteração do número de 
delegados das associações presentes 
aos Conreps  realizados anualmente. 
Assim, as associações com até 600 
delegados terão 2 (dois) delegados; 
de 600 a 1.200 associados serão 3 
(três) delegados e as associações com 
mais de 1.200 associados 

comparecem com 4 delegados. 
 
 Também foi aprovada a 
composição da Diretoria da FAACO, 
que a partir das próximas eleições 
passará a ter duas Diretorias - de 
Patrimônio e Social e de Saúde e 
Previdência -, bem como a retirada 
dos atuais 3 assessores da presidência 
(que passarão a ser indicados da 
presidência), permanecendo 
inalterados os demais cargos.

 Ao término do evento, os 
participantes tiveram oportunidade 
de conhecer as instalações da sede 
administrativa, quando participaram 
da inauguração da Sala Marinoni 
Mancini e posteriormente da sede 
social da Agacor, onde degustram um 
saboroso Carreteiro, prático típico do 
Rio Grande.

CONREP DA FAACO EM PORTO ALEGRE

83º CONREP EM
PORTO ALEGRE

         o dia 24 de janeiro de 2017   
         – Dia do Aposentado – a   
         AGACOR homenageou             
seus novos Associados nas 
categorias de BENEMÉRITOS e 
HONORÁRIO.
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HOMENAGENS

N

H            á 25 anos, com a conquista da Lei 8.529/92,       
            vislumbramos a necessidade de mantermos a         
            união dos ecetistas de todo o Brasil através de 
uma Federação que pudesse congregar as Associações 
que estavam sendo criadas.

 O Postalis já estava implantado, mas hoje vemos 
que as promessas iniciais se transformaram em prejuízos 
incontornáveis; os benefícios do Correios Saúde - hoje 
Postal Saúde -, vieram para garantir uma assistência  

médica-odontológica condigna  para os participantes e 
seus dependentes. Mas as dificuldades financeiras 
vividas  não permitem que a ECT cumpra com os 
compromissos assumidos fato que vem intranquilizando 
o universo dos ecetistas, ativos, inativos e seus 
dependentes. Vislumbrando as nossas necessidades 
futuras, estamos procurando parcerias para atender às 
expectativas dos nossos associados com uma seguradora 
confiável e que haverá de responder os nossos 
questionamentos. Leia na página Editorial, UM PACOTE 
DE BENEFÍCIOS e faça seus questionamentos. Precisamos 
ouvir a sua opinião para implementarmos este projeto. 
Participe!
 

NOSSAS CONQUISTAS

SELOS
PERSONALIZADOS

Filatelia brasileira presta 
justa homenagem às 
primeiras carteiras do 
Brasil, com o lançamento 
de selo comemorativo.
Veja matéria completa
na pg. 6

ASSOCIADOS HONORÁRIOS
E BENEMÉRITOS
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             ue tal poder contar com uma empresa   
             da mais absoluta confiança, que você    
             pode chamar a qualquer hora do dia 
ou da noite para lhe atender com 
comodidade, respaldada pela AGACOR para 
quando você precisar de assistência 
residencial, como conserto de instalações 
elétrica, hidráulica, eletrodomésticos e 
outros benefícios como cobertura por Morte 
Acidental (MA) e Invalidez Total ou Total por 
Acidente (IPA) por apenas RS3,42 por mês?    

 Nosso parceiro é a PREVISUL 
SEGURADORA, uma empresa sólida, fundada 
em Porto Alegre no ano de 1906. Pertecente 
ao GRUPO CAIXA, possui um portfolio 
completo de produtos e serviços de 
excelência no ramo de pessoas. Já pensou 
em usufruir de uma gama de serviços 

disponíveis 24 horas/dia para os bens de sua 
residência, como chaveiro, elétrico e hidráulico 
e conserto de linhas branca e marrom (ex: 
fogão, geladeira e micro ondas), sem custo 
adicional com hora técnica e mão de obra? 
Como isso é possível?

 A AGACOR em parceria com a PREVISUL 
SEGURADORA, vai disponibilizar esse pacote 
de vantagens a todos seus associados de até 
80 anos.

 PARABÉNS, você associado poderá 
usufruir imediatamente das vantagens 
oferecidas por essa parceria e caso tenha 
alguma dúvida poderá entrar em contato pelo 
telefone gratuito 0800... onde estaremos 
prontos para lhe atender.

Caros Colegas,

A AGACOR descreve abaixo, de modo 
sucinto, algumas providências 
orientadas pela POSTAL SAÚDE em 
torno da coparticipação dos Colegas 
no Plano CorreiosSaúde.

1) Compartilhamento.
É definida em função do Salário-base 
(INSS + Postalis), com descontos de 
10, 15 ou 20% sobre a renda. O 
desconto máximo para os 
procedimentos não pode ser superior 
a três vezes o salário-base.
Para despesas com próteses 
odontológicas e internação em 
apartamento (opcional), o desconto 
pode ser de 20, 30 ou 50% sobre o 
salário-base. Neste caso, o desconto 
máximo não pode ser superior a 
quatro vezes o salário-base. 

2) Pagamento do Compartilhamento. 
Poderá ser realizado com débito em 
folha ou por boleto bancário. O débito 
em folha será efetivado direto na 
Folha de Benefício do Postalis, 
respeitado o teto mensal de cobrança 

e a margem para desconto. Caso não 
atenda esses limites, a cobrança se 
realizará por boleto bancário 
remetido para o endereço particular 
dos participantes. O boleto vencerá 
no dia 10 de cada mês

3) Negociação de dívida.
Em caso de dificuldades para cumprir 
os pagamentos da coparticipação no 
Plano de Saúde, os Aposentados 
poderão recorrer ao parcelamento da 
dívida, sempre após três parcelas 
vencidas, com incidência de juros 
quando não paga à vista. É necessária 
a assinatura de um Termo de 
Confissão de Dívida, solicitado 
diretamente na Central de 
Atendimento (0800 888 8116) ou na 
Unidade Regional.

4) Visualização das Despesas.
É possível conhecer os valores direto 
na página da Postal Saúde, 
podendo-se obter o Termo de 
Confissão de Dívida, o Termo de 
Permanência e, inclusive, a Emissão 
da 2ª via de Boleto. O acesso deve ser 
através do endereço: 

www.postalsaude.com.br/ 
aposentados. 

5) Emissão de Extrato.
O beneficiário poderá obter a emissão 
de extrato de despesas, seguindo 
passos dentro de área restrita com 
login previamente cadastrado. O 
acesso deverá ocorrer pelo site 
www.postalsaude.com.br. 

6) Apoio aos Beneficiários.
A Postal Saúde indica sua permanente 
condição de orientar e informar os 
Beneficiários através de uma das três 
alternativas: o site 
www.postalsaude.com.br, a Central 
de Atendimento pelo 0800 888 8116 
ou nas suas Unidades de 
Representação Regional (URRs). 

A AGACOR está disponível para apoiar 
os seus Associados com alguma 
dificuldades junto ao POSTALSAÚDE, 
acionando as alternativas de contato 
sempre que os encaminhamentos 
sugeridos pelo sistema de saúde não 
corresponder às expectativas dos 
Beneficiários.

UM PACOTE DE BENEFÍCIOS

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

POSTAL SAÚDE: DÍVIDAS, BOLETOS E COMPARTILHAMENTOS

Tendo em vista a atualização que 
estamos realizando, junto ao Banco 
do Brasil, objetivando adequar o 
sistema de cobrança das 
mensalidades dos nossos 
associados, informamos que, a 
partir de janeiro de 2018, os 
débitos autorizados (em conta 
corrente no Banco do Brasil), serão 
efetuados mensalmente ou 
semestralmente.

Assim, os colegas que haviam 
autorizados descontos na conta 
corrente do Banco do Brasil 
trimestralmente ou anualmente 
terão suas mensalidades debitadas 
de seis em seis meses, ou seja,  nos 
meses de janeiro e julho.

Também, existem alguns colegas 
que mesmo tendo Conta Corrente 
no Banco do Brasil ainda não 
autorizaram o débito para 
pagamento de suas 
mensalidades. Para tanto, 
solicitamos efetuar contato com a 
Agacor (51) 3221.3894 ou por 
e-mail: agacor@terra.com.br a 
fim de orientarmos como 
proceder. 

Agradecemos a atenção e 
lembramos aos que efetuam os 
pagamentos mensalmente, que 
mantenham o saldo de suas 
mensalidades até o dia 05 de 
cada mês, ou primeiro dia útil 
subsequente.  

 | Patrimônio: Valdomiro da Silva | Informática: Antonio Feiten

POSTALIS

O            Plano PostalPrev teve rentabilidade de 4,43%     
            no primeiro semestre de 2017, superando em    
            15% a meta atuarial para o mesmo período. O 
plano está superavitário em R$ 507 milhões no 
fechamento do primeiro semestre.

 Atualmente com um patrimônio consolidado 
de R$ 4,8 bilhões, o PostalPrev teve um crescimento 
de R$ 324 milhões no ano. Cerca de 63% dos 
investimentos do plano estão em Títulos Públicos 
Federais, ou seja, aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

 O Diretor de Investimentos do Postalis avalia 

que as estratégias de alocação dos recursos tomadas 
até o momento estão se mostrando acertadas e em 
consonância com os movimentos do cenário 
econômico que vivemos.

 Para saber mais, acompanhe o boletim 
“Postalis em Números”  que apresenta dados da 
gestão como alocação da carteira de investimentos, 
volume de arrecadação, pagamento de benefícios, 
evolução do patrimônio, reservas matemáticas e 
rentabilidade dos planos de benefícios. Por meio do 
boletim, os participantes podem acompanhar de perto 
a gestão do Instituto.

@ Rentabilidade do PostalPrev supera meta do 1º semestre

O            s aposentados do Postalis terão de           
            03/07/2017 a 29/09/2017 para fazer o seu        
            recadastramento anual. A ação tem a 
finalidade de comprovação de vida e atualização dos 
dados do cadastro, com o objetivo principal de 
preservar a regularidade do pagamento dos 
benefícios.

 A participação é obrigatória. Aqueles que não 
participarem da ação terão o pagamento dos 
benefícios suspensos a partir do mês seguinte ao 
encerramento do período de recadastramento. 
Acesse http://recadastramento.postalis.org.br/ .

 O Postalis enviou para o endereço dos 
aposentados um formulário preenchido com os dados 
que constam atualmente no cadastro. Em caso da 
necessidade de correção das informações, o(a) 
recebedor(a) de aposentadoria deverá entrar em 
contato com o Núcleo Regional Postalis para solicitar 
as correções e emissão de um novo formulário.

 O recadastramento deve ser feito 
pessoalmente nos Núcleos Regionais mediante a 
apresentação de documentos pessoais. Para sua maior 
comodidade, agende o seu atendimento no Núcleo 
Regional.

Recadastramento de Aposentados 2017



RECORDAÇÃO
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A            m dia especial para a AGACOR: 24   
            de maio. Lá estavam presentes      
            mais de cinquenta colegas, sem 
convite formal, só no boca-a-boca, 
contagiados por uma alegria genuína, 
faceira, agradecida, reverente, diríamos, 
de idolatria.

 Os motivos eram especiais e 
requeriam um estado de espírito de 
muita alegria e agradecimento não 
apenas pela simples oportunidade de 
estar presente.
  
 Acontece que, nessa data, Dona 
NORMA ultrapassava 90 Anos com a força 
e a determinação de viver e a bondade de 
dividir muitos dos seus exemplos de vida.

 Ali trouxe à lembrança de todos, 
apenas por estar presente, a serena 
forma de conduzir o trabalho das suas 
equipes, a inabalável convicção de que a 
missão seria cumprida pelo esforço de um 
grupo que confiava nos seus 
ensinamentos e na sua capacidade 
profissional.

  E dona NORMA sempre foi 
assim.  Ela ainda não era DONA NORMA 
mas já fazia parte do grupo de 91 colegas 
que, nos idos do mês de maio de 1973,  
inauguraram, com o Curso Técnico de 
Nível Médio, o Centro de Treinamento de 
Porto Alegre, preparando-se para 
construir, com profissionalismo e 
capacidade técnica, a reconhecida glória 
de uma grande empresa chamada ECT.
 
 

 A comemoração de seus 
90 Anos, não foi apenas um 
momento de alegria mas um ato 
de reverência, de agradecimento, 
de emoção, de dizer a DONA 
NORMA: muito obrigado por nos 
fazer amigos e nos permitir estar 
perto de você, bebendo da sua 
sabedoria, da sua paz, da sua 
alegria de viver.

APENAS 90 ANOSPALÁCIO POSTAL DA CIDADE DO MÉXICO

R          ecordar é viver. A Agacor quer manter viva a        
          lembrança de seus pioneiros que tanto lutaram   
          para que hoje estejamos desfrutando de uma 
grande Associação, fraterna, digna de seus membros.

C          om o objetivo de rever os colegas e amigos da Agência   
          Central de Porto Alegre, reuniram-se recentemente na    
          residência do empresário João Pedro Fávero 
(ex-funcionário dos Correios), ocasião em que estabeleceram 
a necessidade de outros encontros informais para rever e 
recordar as velhas - e novas - amizades. 
 
 A Agacor, que incentiva estes eventos, congratula-se 
com os organizadores e faz votos de muitas e muitas 
reuniões ocorram e se multipliquem entre os colegas e 
amigos ecetistas.

Por isso, na manhã do dia 1º de julho foi descerrada a 
placa de uma de suas salas e que leva o nome de 
MARINONI MANCINI, falecido recentemente. Na 
oportunidade o presidente da Agacor Roberto Alquati 
destacou a contribuição do Marinoni nos assuntos de 
interesse do universo dos aposentados, os cargos que 
ocupou e a figura carismática do Marinoni,  fundador 
da FAACO e da AGACOR.

 Manifestaram-se também, O Engº Enio 
Mancini, em nome da família, que  agradeceu a justa 
homenagem e o presidente da Faaco, Jesuino Caffé 
Filho relembrando a contribuição do Marinoni em 
inúmeros assuntos de interesse dos aposentados e 
pensionistas dos Correios e Telégrafos. Na foto os 
sobrinhos Fernando e Maurício, a esposa Juraci, o 
irmão Enio e o presidente da Agacor, Roberto Alquati, 
diante da Sala Marinoni Mancini.

Transcrito do Informativo A Voz da 
UNACOB, de Bauru/SP - nº 74

E           m recente viagem a cidade do México os colegas                             
           aposentados dos Correios, Mauro e Hélida Lewis,                
           Paulo e Lucy Renner e Enilda e Thadeu Contreira, como bons 
aposentados postais tiveram a sorte de conhecer um legítimo 
palácio como é chamado o correio central, o Palácio Postal.

 Um prédio de mais de cem anos com um trabalho 
meticuloso que dezenas de artesãos tiveram ao elaborar cada 
pedaço de madeira, pedra e metal.

 A construção teve início em 1902 participando o arquiteto 
italiano Adamo Boari e do engenheiro mexicano Gonzalo Garita y 
Frontera e a obra levou 6 anos.

Com uma fachada de pedra de cantaria da cidade de 
Pachuca, decorada com janelas arqueadas, gárgulas, 
lamparinas de bronze em formato de dragões. No interior do 
prédio com chão de mármore ressaltam as escadarias 
curvadas com corrimãos decorados com cobre e bronze e 
tudo iluminado por luzes douradas. Em 1996 recebeu uma 
grande reforma.Existe também, no térreo, um pequeno 
museu postal que conta a evolução do correio no México.

P          ara homenagear as datas    
          comemorativas do mês, Dia do    
          Filatelista, 5, Dia Internacional da 
Mulher, 8 e a data de fundação da ECT, 
20 de março, foi aberta a mostra "A 
Filatelia e a Mulher", com grande 
repercussão junto aos colegas e 
filatelistas gaúchos.

 O evento ocorreu no Espaço 
Cultural Correios Porto Alegre e reuniu 
diversos colegas da Regional, além de 
filatelistas e mulheres que fizeram parte 
da primeira turma de carteiras do Rio 
Grande do Sul, em 1971. A coleção 
exposta faz parte do acervo do 
filatelista e instrutor dos Correios, Júlio 
Cesar Rangel Trindade, e mostra os 
selos postais brasileiros em homenagem 
à mulher lançados a partir de 1946. 

 Entre as peças está o primeiro 
selo lançado no país dedicado a uma 
mulher, que comemora o centenário do 
nascimento da Princesa Isabel, e o selo 
em homenagem à precursora do 
Feminismo no Brasil, Nísia Floresta 
Brasileira Augusta, educadora que 
começou a escrever livros em defesa 
dos direitos das mulheres em 1832.

 A Mostra reúne ainda selos que 
representam a versatilidade da mulher 
em diferentes campos da sociedade 
como na política, na religião, no esporte 
e em diversas profissões. Durante o 
evento de abertura da Mostra, a 
filatelista Cinara Prass falou sobre a sua 
experiência como colecionadora de 

selos. “Meu interesse pelos selos 
iniciou na infância”, contou. Cinara 
gostava muito de escrever e trocar 
cartas, e, com isso, foi começando a 
“juntar” as peças filatélicas. A 
coleção foi crescendo e lhe abrindo 
portas para fazer contato com pessoas 
de diferentes países. “Tenho amigos 
no mundo inteiro por causa do 
colecionismo”, afirmou a filatelista.

 Outro momento marcante do 
evento foi a entrega de selos 
personalizados pelo diretor regional, 
Jorge Luiz de Andrade Oliveira, para as 
representantes da primeira turma de 
carteiras do Rio Grande do Sul, Selci 
Rodrigues Cruz, Dagmar Marília de 

Oliveira Chagas e Miriam Lima do 
Amaral. Para Selci, ser umas das 
carteiras pioneiras foi um grande 
desafio. Ela foi influenciada a 
seguir a profissão pelo pai, que 
também foi carteiro.

 O ofício passado de pai 
para filha seguiu até a terceira 
geração da família, já que a filha 
de Selci, Alice Rodrigues Cruz, 
também entrou nos Correios 
como carteira há 20 anos. Hoje, 
Alice trabalha na Subgerência de 
Sistemas (SUSIS) e Selci 
desempenha a atividade de 
atendente na AC Siqueira  
Campos.

HOMENAGEM AO DIA DO CARTEIRO

CONFRARIA DA AGÊNCIA CENTRAL
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EVENTOS NA SEDE SOCIAL

DIA DAS MÃESN           o dia 24 de janeiro de 2017 – dia do   
           Aposentado – a AGACOR        
           homenageou seus novos 
Associados nas categorias de 
BENEMÉRITOS e HONORÁRIO.

 Edison José Antonio dos Santos, 
Luiz Fernando Silveira Netto, Maria Vieira 
Marques, Newton Albino Silva, e 
Valdomiro da Silva vieram a se somar aos 
já Beneméritos e Tomás Aquino Ribeiro 
Serpa, passou a ser o segundo  honorário 
de nossa Entidade. Eles se somaram ao 
homenageados em anos anteriores – a 
dra, Leda Soares Janot – Associada 
Honorária e Luciano José Lapa – 
Associado Benemérito.

 A AGACOR se sente honrada com 
esse enriquecimento de seu quadro 
associativo, sabendo que sempre poderá 
contar com todos para seu constante 
engrandecimento.    

 O Estatuto da Agacor assim 
estabelece:
 – É Associado Benemérito aquele, 
pertencente ao quadro associativo da 
Agacor, a quem tenha sido outorgado o 
título de benemérito em razão de 
relevantes serviços prestados à 
Associação ou à extinta ABEC.
É Associado Honorário – a pessoa que 
não pertence ao quadro da Associação, 
a quem tenha sido outorgado o título 

honorário em razão de  
relevantes serviços prestados à 
Associação ou à ABEC. As fotos 
registram os momentos de 
entrega dos diplomas e de  
confraternização, no qual 
participaram representantes do 
Postalis,  da Diretoria        
Regional e das entidades 
co-irmãs, Adcap, Arco  e 
CredCorreios.  

HOMENAGENS:
ASSOCIADOS HONORÁRIOS E BENEMÉRITOS Objetivando aproveitar as instalações da sede social, na Av. José de Alencar, 1065,o Departamento Social  da 

Agacor vem realizando eventos e encontros de interesse geral, resgatando algumas datas significativas. 

ENCERRAMENTO DO CONREP
Após 3 dias de reuniões, os presidentes e delegados das Associações filiadas à FAACO, após visita a 
Sede Administrativa, conheceram as instalações da Sede Social da Agacor e saborearam um 
Carreteiro, prato típico do Rio Grande do Sul. Entre as mensagem registradas no livro de presenças 
ilustres, os colegas  agradeceram a receptividade, cumprimentaram os colegas da Diretoria da 
Agacor pelo trabalho realizado e pela honra de participar do momento solene de inauguração da 
Sala Marinoni Mancini.

DIA DOS PAIS
Previsto para o dia 12 de agosto, será realizado, por adesão,  um almoço em homenagem aos pais. 
Os colegas interessados devem ligar para a Agacor (051) 3221.3894 Participe! Prestigie! Compareça!

Em homenagem ao Dia das Mães, foi realizado no dia  13 de maio um almoço festivo, no qual 
participaram inúmeras  colegas que se faziam acompanhadas de familiares e amigos numa sadia e 
agradável confraternização.Na oportunidade foram expostos produtos de beleza da marca Mary 
Kay, além de geléias caseiras. Nutricionistas, esteticistas e massoterapeuta igualmente fizeram 
demonstrações de suas atividades. 


