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dos Aposentados dos Correios e Telégrafos 

HOMENAGEM AO ELOY

DIA 15 DE OUTUBRO
O TEMA DE CASA É

HOMENAGEAR AQUELES
QUE MAIS NOS 
ENSINAM.

FELIZ DIA DO PROFESSOR
15.10

NOSSAS PARCERIAS p.8
CREDICORREIOS, ARCO e ADCAP
são parceiras da AGACOR na defesa
dos Aposentados e Aposentáveis.

50 ANOS DE CORREIOS p.6
O colega Oscar Nunes da Silva
foi homenageado pelos 50 anos
dedicados aos Correios. 

Perdemos um grande guerreiro.

Eloy Rudolfo Schutz, fundador e primeiro 
presidente da AGACOR faleceu dia 4 de 
julho último, aos 78 anos.

Veja as homenagens prestadas
a ele na página 3.

NOSSOS ESCRITORES p.6
Maria Elsi Prestes Jacques e
Rogério Barrionuevo Leques
lançaram seus livros.

CREDCORREIOS

 Dentre as festividades alusivas aos 40 anos 
de sua fundação a Credcorreios realizou, no dia 18 
de outubro último, um Jantar Baile comemorativo 
e que reuniu mais de 300 convidados, autoridades 
e associados.

 Manifestaram‐se, na oportunidade, o 
presidente da Credcorreios, Manuel Brum dos 
Santos, o presidente da Ocergs, Virgilio Périus, o 
presidente da Agacor, Roberto Alquati e o Diretor 
Regional Adjunto da ECT, Francisco Nunes todos 
enaltecendo a união existente entre as entidades 
co‐irmãs reunidas em prol do Cooperativismo e 
integração.

 Fundada em 07 de maio de 1974, com a 
denominação de Cooperativa de Crédito Muito 
dos Funcionários dos Correios de Porto Alegre, a 
entidade reúne hoje mais de 1.800 integrantes, 
nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná.

 Entre as comemorações ocorridas, foi 
efetuado o lançamento do selo comemorativo ao 
evento  e inaugurado uma placa comemorativa 
"de penhor e agradecimento aos fundadores que 
vislumbraram, há 40 anos, a importância do 
Cooperativismo para as futuras gerações" Os 
fundadores Lauri Siqueira dos Santos e Marinoni 
Mancini (foto) receberam a homenagem em 
nome dos 31 colegas que tiveram o registro de 
seus nomes na referida placa.
 
 Parabéns à CredCorreios pelos excelentes 
serviços prestados aos seus participantes e 
cooperados. 

NOSSAS PARCERIAS

ARCO

 A Associação Recreativa dos Correios 
inaugurou as novas instalações de sua sede 
administrativa, com um concorrido coquetel que 
contou com a presença de inúmeros convidados, 

associados e autoridades. As novas e modernas 
instalações estão localizadas à rua Siqueira 
Campos, 1184, conj. 1105, no centro de Porto 
Alegre, contando com sala de exposições, 
auditório e amplo espaço para as atividades 
administrativas.

 Parabéns e muito sucesso à co‐irmã 
ARCO/RS, seus dirigentes e associados dos e 
Pensionistas dos Correios e Telégrafos.

ADCAP/RS

 Esta notável entidade representativa dos 
colegas ainda em atividade, têm feito singular 
trabalho em prol dos interesses da categoria. A 
Agacor aplaude este esforço, desejando sucesso 

e pleno êxito nos objetivos propostos, que       
são paralelos àqueles que também 
empreendemos no universo dos       
aposentados.    

A Festa de Aniversário dos 
20 anos da Agacor foi 

comemorado em um jantar e 
baile, no dia 13 de setembro, 
no Clube do Professor Gaúcho, 
em Porto Alegre.

Acompanhe o texto completo 
e as fotos do evento nas 
páginas 4 e 5.
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integral aos funcionários 
estatutários do antigo 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos.

 Nestas duas décadas, 
temos desenvolvido ações que 
objetivam beneficiar todos os 
aposentados, aposentáveis e 
pensionistas dos Correios e 
Telégrafos e procurado manter 
parcerias com as mais diversas 
entidades co‐irmãs, mobilizando 
forças junto as instâncias 
jurídicas, parlamentares e a 
sociedade em geral na defesa dos 
direitos e na obtenção de avanços 
para todo o universo de nossa 
categoria. 

 Procuramos também  
realizar eventos sócio‐culturais 
proporcionando integração e 
convivência agradável para os 
nossos associados. Neste sentido, 
após inúmeras gestões jurídicas e 
administrativas realizamos a 
Incorporação  da ABEC, que se 
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transformará na sede social da 
Agacor, na rua José de Alencar, 
1065, Bairro Menino Deus, em 
Porto Alegre.
 
 As obras  estão em ritmo 
acelerado, com troca de teto e de 
piso, construção de rampa de 
acesso, de novas toaletes, de 
copa, de cozinha e  remodelação 
da churrasqueira, além da 
adaptação de uma área para 
"happy hour", cantinho que 
certamente será muito disputado 
durante o verão que se aproxima.

 A partir de dezembro 
esperamos  poder disponibilizar 
para reserva o novo salão social 
da nossa entidade. Mantenha em 
dia suas contribuições, traga 
novos associados. Isto retornará 
em mais benefícios para todos.
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CRACHÁ PARA APOSENTADOS

Comemoramos este ano o 20º 
aniversário de fundação da 

Agacor.

 Relendo a  ta histórica, de 
9 de setembro de 1994, 
verificamos a presença de 72 
associados fundadores que 
participaram do evento, realizado 
no Auditório Luiz Nabor Brufato, 
na Diretoria Regional da ECT. 
Integrantes da recém fundada 
Federação dos Aposentados, 
Aposentáveis e Pensionistas dos 
Correios e Telégrafos,  a FAACO, ‐ 
então tímida entidade, com 
apenas 6 associações afiliadas, ‐ 
prestigiaram a solenidade e 
vibraram juntos com os colegas 
gaúchos.

 Em verdade, a FAACO ‐ 
criada em 5 de setembro na 
cidade de Curitiba,  foi o resultado 
da enorme mobilização que, em 
dezembro de 1992, resultou na 
aprovação da Lei 8.529/92  
garantindo  a aposentadoria 

que cada um preencha  o 
formulário incluído nesta edição 
(não esquecendo a foto 3x4, 
colorida), e nos retorne o mais 
rapidamente possível, pois 
pretendemos encaminhá‐lo à 
área de Gestão de Pessoas da 

ECT até o dia 14 de novembro, 
para confecção. A iniciativa, de 
âmbito nacional, prevê a 
entrega de todos os crachás às 
associações até 24/01/2015, dia 
do aposentado.
Participe!

dentárias. Essa medida tem por objetivo realizar o 
atendimento assim que o problema é     
diagnosticado sem demora e sem interrupções no 
tratamento.

Os beneficiários do Plano CorreiosSaúde agora 
podem contar com a nova facilidade nas 

coberturas dos serviços de Odontologia. Não haverá 
mais o limite anual para tratamento de próteses 

NOTÍCIAS DIVERSAS

POSTAL SAÚDE

 Os interessados devem ter no mínimo 18 
anos em fevereiro de 2016 e possuir ensino 
fundamental, disponibilidade para o processo de 
seleção e treinamento para voluntariar nos jogos 
olímpicos e ou paraolimpicos. Lembramos que a  
data final  para inscrição é 15 de novembro.

Tendo em vista a realização das Olimpíadas Rio 
2016, informamos que todos os empregados, 

aposentados e seus dependentes poderão inscrever‐
se utilizando o endereço:

OLIMPÍADAS 2016

http://www.rio2016.com/voluntarios/

Cumprimentamos os colegas que se 
desligaram da Empresa, através do 

último PDIA. Após muitos anos de dedicação 
e compromisso profissional muitos colegas 
decidiram por uma justa e merecida 
aposentadoria. 

 Àqueles que já se encontravam 
aposentados e aos novos colegas que 
aderiram ao programa, convidamos a 
participar da nossa entidade, que reúne o 
universo de aposentados, aposentáveis e 
pensionistas dos Correios e Telégrafos, na 
permanente luta e garantia das conquistas 
obtidas ao longo dos anos e na integração e 
participação de eventos sociais e culturais 
que realizamos.

 Em nome dos integrantes de nossa 
Diretoria, os amigos Dario Thomas e Marco 
Antonio Franco Amaral, queremos 
parabenizar a todos os colegas que 
aderiram ao programa da Empresa, 
desejando que usufruam as benesses desta 
nova etapa. Parabéns! Felicidades!

APOSENTADORIA MERECIDA

AGACOR 20 ANOS
Você faz parte
desta história. 
(RA)

Conforme tratativas 
mantidas entre os Correios 

e a FAACO, informamos que 
estaremos providenciando esta 
identificação funcional para 
todos os nossos associados. 
Para tanto, faz‐se necessário 
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 Através de uma abordagem interessante sobre 
Administração do Tempo, ele compartilha suais ideias e 
técnicas com seus leitores através de  exercícios e artigos 
sobre Logística, Transporte e Tecnologia. 

FRAGMENTOS

 Em 9 de agosto a Associação Literária 
Viamonense promoveu o lançamento do livro 
"Fragmentos", com poemas escritos pela colega 
Maria Elsi Prestes Jacques, Coordenadora Cultural 
da Agacor. O evento ocorreu no Café da Praça, na praça  
central de Viamão e contou com grande número de 
amigos  da novel escritora.
 
 No prólogo de sua 
obra, abaixo,  Maria Elsi nos 
mostra sensibilidade e 
amadurecimento quando 
escreve em versos:

Em agosto tivemos a agradável surpresa de participar 
dos lançamentos de dois livros  de autoria dos amigos 

Rogério Barrionuevo Leques e Maria Elsi Prestes Jacques.

 Com o título de "Administração do Tempo, 
produza mais e seja feliz", o Rogério nos brindou 
com uma concorrida noite de autógrafos. 
Especialista  em logística e distribuição, Rogério ocupou 
funções relevantes na Diretoria Regional da ECT no RS e 
na Administração Central em Brasília, prestou serviços 
para companhias aéreas e outras grandes empresas do 
setor de logística e transporte, sendo atualmente 
Consultor, atuando no segmento de logística hospitalar.

hoje, num símbolo que honra a história dos Correios e 
Telégrafos no Rio Grande do Sul.
 
 Após uma apresentação de slides mostrando as 
diversas etapas de sua  carreira, o Oscar, emocionado, 
registrou agradecimentos aos presentes dizendo que, 
"diante de tanto carinho,  podia deixar a modéstia de 
lado e afirmar que têm os melhores amigos e colegas do 
mundo", sendo então bastante aplaudido.
 
Integrante da Diretoria da Agacor, o Kaká é  Coordenador 
do movimento dos colegas "1712", e participa do 
Comissão de Relacionamento Parlamentar, criada pela 
FAACO para representar os interesses dos aposentados e 
pensionistas da ECT junto aos poderes legislativo e 
executivo em Brasília. 

 Além dos colegas da ECT da região de Novo 
Hamburgo estiveram presentes a esposa e os filhos do 
homenageado, colegas de Porto Alegre e o presidente da 
Agacor, Roberto Alquati que fez a entrega de uma placa ao 
Osca Nunes da Silva, pelos 50 anos de  relevantes e 
assinalados  serviços prestados aos Correios e Telégrafos.

No dia 1º de outubro, o colega Oscar Nunes da Silva 
foi homenageado, em Novo Hamburgo, pelo 

transcurso dos 50 anos dos bons serviços dedicados aos 
Correios e Telégrafos.

 Na oportunidade, além dos parabéns pelo 
aniversário ‐  ocorrido dia 28/09 ‐, o Kaká ouviu 
saudações e elogios pela sua trajetória, iniciada ainda no 
DCT, em Pelotas, como mensageiro, carteiro, passando 
por vários cargos e funções de chefia, transformando‐se, 

No dia 4 de julho a Agacor sofreu uma grande 
perda, com o falecimento do seu fundador e 

primeiro presidente, Eloy Rudolfo Schutz.

 Sua enorme contribuição, em benefício dos 
interesses dos aposentados e pensionistas dos 
Correios e Telégrafos ultrapassou as fronteiras do 
nosso Estado, tendo sido uma das principais 
lideranças nas conquistas da Lei 8.529/92 que 
possibilitou a aposentadoria integral aos 
estatutários do antigo Departamento dos Correios e 
Telégrafos e, também, na consolidação dos 
benefícios concedidos pela Postal Saúde, a Caixa de 
Assistência e Saúde dos empregados da ECT aos 
aposentados.

 Entre as homenagens prestadas, a Diretoria 
da Agacor  denominou  a principal  sala da sede 
administrativa da entidade de “Auditório Eloy 
Rudolfo Schutz”. O evento ocorreu no último dia 12 
de setembro, durante as festividades alusivas ao 20º 
aniversário de fundação da Agacor e  contou com a 
presença do Diretor Regional da ECT, Jair Antunes, 
do 1º presidente da FAACO, Luciano Lapa, do atual 
presidente Jesuino Caffé Filho, da presidente da 
Associação da Bahia, Dinalva Araripe, dos colegas 
Décio Falcone, de São Paulo, Raquel Coelho, do Rio 
de Janeiro e João Vergara Schiavon, de Santa 
Catarina. 

 Além do presidente da Agacor, Roberto 
Alquati, vários colegas se manifestaram, registrando 
passagens do trabalho realizado pelo Eloy ao longo 
de tantos anos à frente da Agacor e do movimento 
denominado “1711”. Para todos, ele foi um 
guerreiro vitorioso que deixou inúmeros exemplos 
de abnegação, dedicação, esforço e 
despreendimento.

 Também presente à solenidade a Dra. Leda 
Janot, lembrou com carinho a presença permanente 
do Eloy  em Brasília, nos momentos importantes da 
luta pela reintegração de todos os associados da 
FAACO. A Sra. Hedi Schutz, em nome da família, 
registrou  agradecimentos e entregou ao presidente 
da Agacor um dossiê completo da trajetório do Eloy, 
contendo correspondências, fotos e registros 
históricos vividos pelo querido colega.

NOSSOS ESCRITORES HOMENAGEM AO ELOY

HÁ 50 ANOS NOS CORREIOS

"A vida é um misto, de
sonhos sonhados, sonhos
realizados, ilusões
desfeitas, de almas
partidas, jogadas ao léu".

Haveremos sempre de ficar com as boas lembranças
do Eloy, fortalecidos com seu exemplo e amizade.

FALECIMENTOS

Pranteamos a perda dos nos queridos associados e amigos:

Gilson Kenebs Paiva, 

no dia 8 de julho 
último. Tinha 85 anos. 
Ex‐telegrafista e Chefe 
de Unidades 
Telegráficas do antigo 
DCT, Gilson era uma 
pessoa dinâmica, 
participativa e dedicada 
à família. Deixou 4 
filhos, 4 netos e dois 
bisnetos e inúmeros 
amigos. 

Dario Urbaneto, no 

dia 11 de setembro, 
com 87 anos. 
Presença constante 
na sede da Agacor, e 
seu incansável  
colaborador, o Dario 
será sempre 
lembrado como 
dedicadíssimo chefe 
da Agência Postal e 
Telegráfica de 
Erechim.

Dinalva Araripe, no dia 21 de 

setembro, em Salvador/BA
Ativa presidente da ABAICT ‐ 
Associação Baiana de Aposentados 
e Inativos dos Correios e Telégrafos, 
Entre os  inúmeros cargos que 
ocupou  na ECT, destacou‐se como 
Ascom na década de 90. Dias antes 
de seu falecimento, Dinalva esteve 
presente nas festividades alusivas 
do 20º aniversário da Agacor e 
deixou muitas lembranças entre os 
amigos gaúchos. Oscar (com a família), foi homenageado com

carimbo comemorativo e selo personalizado.Parabéns!
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 Abrilhantado pela 
orquestra “Tadeu e Eles”, o baile 
animou as mais de 150 pessoas 
presentes, que dançaram, se 
divertiram, aproveitaram 
momentos especiais e o 
reencontro de ex‐colegas e 
amigos de longas datas. Foi uma 
festa perfeita em todos os 
detalhes, digna de uma 
comemoração tão importante 
como os 20 anos da Agacor. 
Estiveram presentes o presidente 
da FAACO, Jesuino Café Filho, o 

fundador da FAACO e 1º 
presidente, Luciano Lapa, os 
colegas representantes das 
associações da Bahia, Dinalva 
Araripe, do Rio de Janeiro, 
Raquel Coelho, de São Paulo 
Décio Falcone e de Sta. Catarina, 
João Schiavon, além dos colegas 
das entidades co‐irmãs Cred 
Correios e Adcap/RS.
 
 Parabéns aos 
organizadores do memorável 
encontro.

AGACOR COMEMORA 20 ANOS EM GRANDE FESTA

No último dia 24 de outubro tivemos o 
privilégio de recepcionar o dr. Fernando 

Miranda Gonçalves, colega de Minas Gerais. Na 
oportunidade, o ilustre visitante manifestou sua 
excelente impressão com as instalações da sede 
da Agacor, registrou elogios no livro de visitantes 
e externou o desejo de estar presente às 
comemorações dos 70 anos da ex‐ABEC, a serem 
festejados em abril de 2015. O Dr. Fernando 
Miranda foi Chefe do Departamento Jurídico da 
ECT e Diretor Regional em Minas Gerais.

 Nosso abraço ao Amigo mineiro.

VISITA ILUSTRE

o aniversário 20 anos da 
Agacor foi comemorado em 

um jantar e baile, no último dia 
13 de setembro, no Clube do 
Professor Gaúcho, em Porto 
Alegre.

            Em pronunciamento 
realizado na abertura do evento, 
o presidente da Agacor, Roberto 
Alquati, saudou os participantes 
e destacou a importância da 
entidade. Há duas décadas, a 
Agacor trabalha na defesa das 
causas dos aposentados dos 
Correios e incentiva a integração 
entre os colegas através de 
diversas iniciativas, incluindo 
palestras, viagens e outras 
promoções.

            Alquati enalteceu o 
trabalho coletivo dos colegas que 
integram a Agacor e doam parte 
de seu tempo para o crescimento 
e fortalecimento da entidade. 
Destacou ainda o empenho e a 
dedicação de nosso fundador e 
1º vice‐presidente, Eloy Rudolfo 
Schütz, falecido recentemente.
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