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EVENTOS DO DEPARTAMENTO SOCIAL

Almoço em homenagem ao Dia das Mulheres.
Realizado no Clube  do Comércio, com a participação de cerca de 50 colegas, o nosso Departamento Social 
promoveu , no dia 4 de abril, um bem animado almoço, ocasião em que foi criado  o grupo no whatssap 
denominado Agacor Institucional das Poderosas.
Na foto...........

Chá em homenagem ao Dia das mães.
No Salão de Festas de nossa sede administrativa as mães foram homenageadas e confraternizaram com 
grande alegria e integração.
A professora de Dança de Salão, Julia .....apresentou-se com muito brilho.
Na foto ........

Em 30 de junho foi a vez da Festa Junina,(também na sede social da José de Alencar 1065), com trajes e 
comidas tipicas. Várias brincadeiras e alto astral, com casamento na roça e tudo que uma festa junina 
oferece. 
Na oportunidade foi realizada uma campanha de doações de produtos  de higiene para o Asilo Padre 
Cacique.
(fotos .......)

Em 12 de setembro, durante a semana farroupilha, no PIquete Amigos da Fronteira, tivemos um suculento 
almoço com um variado cardápio, incluido o famoso prato Vaca Atolada

Agradecemos aos amigos   ( veja o nome dos patrões..... fotos)
 
Outubro Rosa. Com enorme participação, foi realizado, em 17 de outubro),  no Salão de Festas da ECT um 
chá, com palestras e brincadeiras diversas.

A Agacor e o CredCorreios participaram do evento prestigiando as colegas que comemoraram o Outubro 
Rosa no âmbito dos Correios.

A diretora social, Mari Eneida Miranda promoveu uma reunião com as colegas integrantes do grupo, com 
vistas aos preparativos para as Festas de Final de Ano.bem como estabelecer o calendário dos eventos do 
próximo ano, quando a Agacor completa 25 anos de sua criação.

EVENTOS DO DEPARTA-
MENTO SOCIAL

ÚLTIMA PÁGINA

Na audiência pública em 6 
de agosto, o nosso Assessor 
Jurídico, Luiz Fernando 
Silveira Netto, explanou, na 
Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, a 
posição da FAACO e das 
Associações objetivando 
ajuizar contra o Banco BNY 
Mellon dos Estados Unidos, 
na busca do valor devido ao 
Postalis. 

Mensagem Feliz Natal e Ano Novo 

REGISTRO HISTÓRICO: 45 ANOS DE TREINAMENTO

Dia 10/11 a Confraria da Agência 
Central confraternizou na sede social  
da Agacor
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              que significa um Editorial ? Pode-se perceber  
              que um editorial diz tudo e ao mesmo     
              tempo, nada. Informa mas não revela. Quase  
              sempre chega antes, na primeira ou segunda 
página. Às vezes passa desapercebido diante das 
belas imagens estampadas logo ao lado e nas págins 
seguintes.
Mas sempre será um espaço para anunciar o que 
vamos encontrar pela frente e levar a opinião pontu-
al dos editores a respeito de temas que estão perme-
ando o dia-a-dia de cada um dos Associados.
Neste Chasque vamos encontrar abordagens a 
respeito dos encontros com Dirigentes do Postalis, 
do Postal Saúde, dos Correios e da própria Asso-
ciação e da FAACO. 
Portanto, leia sobre ........

Cabe uma referência importante ao esforço que 
temos feito para aumentar nosso quadro social, em 
trabalho incessante, associado a ações nas diversas 
oportunidades festivas e, em especial, na associação 
com as demandas jurídicas que se estabelecem na 
AGACOR.
Em consonância, busca-se afirmar uma nova Feder-
ação, reforçada nas suas atividades sociais, mas 
acrescida de atitudes de defesa das inúmeras 
questões que impactam na vida dos Aposentados. 
A importância da representatividade de cada Asso-
ciado perante as instituições relacionadas ao nosso 

dia-a-dia é por demais conhecida e os Aposentados 
precisam que esse enfrentamento se faça a partir de 
uma voz corporativa, vinculada, com voz forte que 
alcance todos aqueles que, legítima ou não, exercem 
funções que decidem a vida de todos.
É preciso reforçar nosso quadro associativo, recuperan-
do quem tenha se desligado e incluindo novos colegas 
aposentados ou em vias de se aposentar. Um trabalho 
da maior importância, a somar a contribuição de cada 
um, Dirigentes e Associados.
Mãos à obra colegas Agacorianos.

Audiencia com o Presidente da ECT

EDITORIAL

PORTARIA PREVIC Nº 893, DE 19.09.2018
PORTARIA PREVIC Nº 893, DE 19.09.2018
O DIRETOR-SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR - PREVIC, com fundamento no inciso 
VI do artigo 2º e no inciso X do artigo 10, ambos do 
Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 
2017, combinado com a deliberação da Diretoria 
Colegiada da PREVIC, em sua 414ª Sessão Ordinária, 
realizada em 17 de setembro de 2018, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, a 

contar de 29 de setembro de 2018, o prazo de que trata 
a Portaria nº 255, de 27 de março de 2018, publicada 
no Diário Oficial da União nº 62, de 02 de abril de 2018, 
seção 1, página 30, referente à intervenção no Postalis 
Instituto de Previdência Complementar.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
(DOU de 28.09.2018 – pág. 77 – Seção 1)
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BLA BLA BLA

Sede Administrativa:

Sede Social:
Rua José de Alencar, 1065 - 
Menino Deus

Senhor, 

Ajudai-me a ter uma memória de elefante para alcançar, 
pelo menos até três anos atrás.
 
Através de algum milagre, seja eu capaz de fazer todas 
as coisas de uma só vez, atender a quatro telefonemas, 
transmitir recados e escrever a carta que deverá ficar 
pronta nesta mesma tarde, embora só venha a ser 
assinada amanhã.
 

Fazei com que eu não perca a paciência se tiver de 
passar horas procurando no arquivo um documento que, 
finalmente, esteja na gaveta ou no bolso do meu chefe.
 
Ajudai-me a compreender e cumprir todas as ordens, 
mesmo quando não derem nenhuma explicação.

 
Fazei-me saber, sem que ninguém me diga, onde está 
meu chefe, o que está fazendo e a que horas voltará.
 
No fim do ano, me de a visão necessária para não 
destruir, quando o meu chefe mandar, os arquivos que 
ele me pedirá poucos dias depois. 

Fazei-me parecer atraente àqueles que meu chefe 
deseja impressionar, um monstro para os visitantes 
inoportunos e uma eficiente secretária aos olhos de 
sua esposa. 
Amém!
 
30 DE SETEMBRO - DIA DA SECRETÁRIA.

ORAÇÃO DA SECRETÁRIA

1Diretoria
Presidente: Roberto Alquati  | 1ºª vice-presidente: Reny Azevedo Freitas | 2º vice-presidente: Vera Regina Ferreira 
Dias | Departamento Social: Mari Eneida Santos de Miranda | 1º Secretário: Marcos Antonio Franco Amaral | 2º 
Secretário: Oscar Nunes da Silva | 1º Tesoureiro: José Luis Alves da Silveira | 2º Tesoureiro: Dario Thomas  

Conselho Fiscal 
Titulares: Bento José Muller Mata, Delmar François e Suarez Flores Campelo | Suplentes: Ivanir Pedro Damian, Julio 
Cezar Rosa Athayde e Paulo Wilson Farias Chagas

Conselho Deliberativo
Titulares: Enio de Oliveira Munhoz, Érico Costa da Silveira, Helenice Araújo Marques, Laura Terezinha Pavão 
Cavalcanti e Luciano José Lapa | Suplentes: Ansila Anunciata Balbinotti, Dirceu de Oliveira Farias, Mauro Silveira 
Mozena, Milton Brasil Dias e Nilse Conceição de Ávila Rocha

Coordenadorias / Assessorias
Jurídica: Luiz Fernando Silveira Netto | Acervo Histórico: Paulo Roberto Renner |  Informática; Antonîo Feiten |  
Patrimônio: Valdomiro da Silva
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O
UNAICT REVERTE DECISÃO NO TRF DA 1ª REGIÃO (RIO 
DE JANEIRO), OBTENDO ASSIM A GRATUIDADE DA 
JUSTIÇA.

             s Advogados Luiz Fernando Silveira Netto e Ana    
             Paula Barbosa Guimarães, atuando conjunta     
             mente com o Escritório de Advocacia Silveira 
Martins & Hübner, reverteram decisão desfavorável a 
qual negava a concessão do benefício da gratuidade da 
justiça (art. 98 do Código de Processo Civil).

A tese apresentada é a de que sendo uma Associação de 
Aposentados, tal como o é a AGACOR, tem ela o benefício 
em causa, desde que seu Estatuto seja expresso que além 
de não ter fins econômicos, presta serviço ao Idoso  
aposentado pelos Correios e Telégrafos, nos termos de seu 
Estatuto. Tal benesse está assegurada pelo Estatuto do 
Idoso.
Com isso, a UNAICT, naquele processo, está dispensada do 
pagamento de custas, emolumentos e honorários em 
geral.

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

E           m março, tivemos oportunidade     
           de promover mais uma reunião     
           com os colegas da região de Santa 
Maria, objetivando atender às 
expectativas relativamente a ações e 
assuntos de interesse geral.

O colega Paulo deTarso Severo foi 
designado a ocupar as funções de 
Delegado da AGACOR na região, tendo o 
mesmo agradecido a confiança em poder 
representar a nossa associação junto aos 
colegas aposentados e dependentes da 
região, além de buscar novos associados 
no momento que tanto necessitamos da 
união e reconhecimento junto às 
entidades co-irmãs.

Na oportunidade o colega Dario Thomaz, 
integrante do Núcleo Regional da Postal 
Saúde, respondeu os questionamentos 
dos colegas e informou a respeito da 
reabertura do ambulatório, antiga 
reivindicação de todos. 

O Advogado/Assessor Jurídico da 
AGACOR, Luiz Fernando Silveira Netto,  
discorreu sobre a ação a ser ajuizada 
contra a União e o POSTALIS, pois é 

entendimento de nossa área jurídica que 
a contribuição extraordinária que vem 
sendo cobrada, não é fato gerador do 
imposto de renda. 
Está sendo preparada uma ação civil 
coletiva, que terá como como autora a 
AGACOR, o que protege os Associados, já 
que não pagarão custas nem estarão 

sujeitos a eventual 
sucumbência/pagamento de 
honorários das partes contrárias. 

Além da reunião, os participantes do 
evento participaram de uma 
confraternização  com um almoço no 
Restaurante .......

INTERIORIZAÇÃO EM SANTA MARIA

O Deputado 
Alceu Moreira 
foi recepcionado 
durante reunião 
na Agacor.

REGISTRO HISTÓRICO: 45 ANOS DE TREINAMENTO

Em 10 de maio, o Centro de Treinamento de Porto Alegre completou 45 anos de criação.
Para comemorar condignamente a data a Agacor, em conjunto com a equipe de treinamento da Regional 
promoveu, um momento de reflexão no Auditório Luiz Nabor Brufato e que contou com a presença de 
inúmeros colegas, ex-alunos e Instrutores do CTR, que rememoraram os momentos felizes de integração e 
amizade construídos ao longo dos anos, a partir dos cursos profissionalizantes realizados.
A solenidade principal ocorreu com o lançamento de um selo comemorativo aos 45 anos de Criação do Centro 
de Treinamento de Porto Alegre. 

A primeira obliteração foi realizada pelo sr. Giovani Brufato (foto), filho do pioneiro do trenamento postal 
brasileiro, Luiz Nabor Brufato.

Em seguida os participantes assistiram uma palestra proferida pelo dr. Luiz Fernando Silveira Netto, relativa à 
história da ECT desde sua criação, com ênfase no treinamento. 

Manifestaram-se, também, os srs.  Roberto Alquati, presidente da Agacor  e Jorge Celso Gobbi em nome do 
Superintendente Regional da ECT, ambos ressaltando o papel fundamental que o trenamento proporcionou 
aos treinandos e à padronização dos procedimentos operacionais e administrativos implantados.

A programação foi encerrada com uma visita às instalações do atual sistema de trenamento e  à exposição de 
fotos históricas.  



 Ainda naquele dia fomos 
recebidos em gabinete, sediado 
em Brasília, pelo Deputado 
Federal Alceu Moreira, que 
marcou audiência com a Ministra 
Chefe da AGU, Grace Mendonça.

 Em 04 de setembro, o 
Vice-Presidente da FAACO, 
Valdemir Almeida da Silva e 
nosso Advogado Luiz Fernando, 
acompanhando o Deputado 
Federal Alceu Moreira, 
compareceram à audiência com 
aquela Ministra da AGU. 

 O Advogado, então, 
discorreu sobre a proposta, tendo 
a Ministra, em uma primeira 
análise, até mesmo entendido da 
desnecessidade de projeto de lei 
para que a defesa fosse feita pela 
AGU, pois assim já vem 
ocorrendo em casos análogos.

 

Mas advertiu que se fazia 
necessária uma ‘provocação’ por 
escrito de nossa parte. 
Prontamente, o Advogado Luiz 
Fernando entregou-lhe o material 
adiante apresentado (ANEXOS), 
tendo em função disso sido 
naquele mesmo momento sido 
aberto o expediente ou 
protocolo, o qual ensejará 
estudos nos próximos dias, 
conforme ali informado. 

 Por fim é importante 
frisar:

 Essa nova estratégia só 
está evoluindo junto à AGU 
graças à contribuição do nosso 

Superintende Romeu, do Presidente 
da Associação de Goiás Ademir, dos 
Parlamentares Alceu Moreira e 
Paulo Paim e da FAACO, pois esta 
‘comprou’ a ideia em sua 
integralidade. 

 Por original que é, chama a 
atenção para um aspecto:

 Existe consenso quanto ao 
prejuízo que o banco B.N.Y. MELLON 
nos causou e causa. E aqui não há 
conflito de interesses entre nós, 

pois não se litiga contra o POSTALIS, a ECT, 
a PREVIC, a União, já que todos esses 
concordam com essa realidade.

 Por isso, rogamos o apoio também 
das Associações, para que assim juntos 
possamos perseguir a obtenção deste 
objetivo: ter a União de nosso lado contra 
aquele banco. 
  
 Sem gastar com custas 
processuais, com honorários advocatícios 
e/ou periciais, e tendo por Advogados os 
especialistas no assunto: da AGU.
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A             AGACOR sempre pautou  
             suas relações com outras 
             Entidades, notadamente 
ECT e  POSTALIS, pelo diálogo. A 
via judicial sempre foi relegada a 
um segundo Plano, e assim 
mesmo em alto nível.

 Para que nossos 
Associados saibam do esforço 
que a AGACOR vem 
desenvolvendo 
extrajudicialmente para a 
recuperação do POSTALIS-BD, 
passamos a informar a respeito.

 Tudo começou em uma 
reunião, ocorrida em junho de 
2018, Brasília, promovida pelo 
Interventor Walter Parente, o 
qual convidou as Entidades e 
Sindicatos para expor o 
andamento dos seus trabalhos, 
notadamente para pontuar sobre 
o deficit do Plano-BD, destacando 
que oito bilhões e duzentos 
milhões de reais (70% do total de 
tal deficit) é prejuízo causado 
pelo Banco B.N.Y. Mellon.

 Outros 2 bilhões de reais 
decorrem da suspensão do 
pagamento da RESERVA TÉCNICA 
SOBRE SERVIÇOS 
ANTERIORES-RTSA (da 
responsabilidade da ECT) e o 
restante relativo a outras razões, 
dentre elas investimentos feitos 
em agentes econômicos 
menores. 

 O deficit, assim, pode ser 
‘fatiado’ nesses três segmentos.

 Isso nos levou a 
diagnosticar qual dessas três 
‘fatias’ estaria a requerer alguma 
estratégia e que fosse nova, e 
que com maior rapidez e eficácia 
possíveis pudesse recuperar 
valores, de modo a baixar a níveis 
suportáveis a contribuição 
extraordinária.
  
 Começando pela última 
‘fatia’, já há inúmeras ações 
judiciais promovidas por várias 
Entidades, contra agentes 
econômicos menores.  

Sabidamente, isso vai demorar e 
assim não terá efeito, pelo menos 
em tempo socialmente adequado, a 
ponto de refletir positivamente nas 
contribuições extraordinárias.

 Quanto à segunda ‘fatia’, 
temos a RTSA, e também já há 
pleitos em juízo, a própria  AGACOR 
o fez,  pleito que foi redistribuído, 
de Porto Alegre para a 7ª Vara 
Federal de Brasília, e que será 
julgado conjuntamente com a ação 
da ADCAP, ambas tratando do 
mesmo assunto: o equacionamento 
e o abandono que a ECT fez dos 
pagamentos das parcelas do RTSA, a 
que se obrigou. 

 As ações não vão nos dar 
resultado rápido, pois não há 
liminar que enseje a redução 
daquelas contribuições.

 Até porque a ‘guerra’ 
judicial disso não será só contra a 
ECT, pois ela segue orientação do 
Tribunal de Contas da União, e por 
via disso teremos adiante a UNIÃO, 
por sua Advocacia-Geral, atuando 
na ação, o que projeta para muito 
tempo algum eventual ganho. 
 
 Resta a análise da terceira 
‘fatia’: como buscar de volta oito 
bilhões e duzentos milhões de reais, 
que estão em Nova Iorque/EUA?

 Até agora, há uma ação, 
deflagrada contra uma franquia 
brasileira do banco B.Y.  Mellon, 
ajuizada pelo Ministério Público 
Federal em São Paulo; mas sem que 
se acione o banco no Exterior, 
valores não serão a pleno 
recuperados.  Disso não pode pairar 
dúvidas. 

 E aqui, então, entra a 
contribuição que a AGACOR vem 
oferecendo.

 Desde aquela reunião de 
junho, como acima referido, o nosso 
Advogado/Associado  Luiz Fernando 
Silveira Netto, vem estudando qual 
seria a melhor estratégia contra 
aquele poderoso banco americano.

 Naquela oportunidade 
(junho), alguns Presidentes e 

representantes de Associações ligadas à 
FAACO (como as de Bauru, São Paulo, 
Santa Catarina, Goiás, dentre outras), 
capitaneadas pela AGACOR, por seu 
Presidente e o mencionado Advogado, 
reuniram-se, quando então Luiz Fernando 
expôs a ideia de que uma de nossas 
Associações fosse a Autora da ação, a ser 
ajuizada em Nova Iorque. Mas havia 
grandes dificuldades: como pagar 
honorários advocatícios sabidamente 
elevadíssimos,  aliás, esta é a razão que até 
agora ninguém assim o fez, sob pena de 
causar dívida impagável diante de uma 
eventual derrota judicial.

 Foi no Encontro do CONREP, 
realizado em julho passado em Belém do 
Pará, que evoluiu o diagnóstico do que 
fazer: buscar apoio político junto à Câmara 
e Senado Federais, até mesmo nas 
Assembleias dos Estados, a fim de 
persuadir a Presidência da República na 
criação de uma lei, a qual pudesse permitir 
o ajuizamento de tal ação pela 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-AGU.  
 
 A minuta da carta, bem como do 
projeto de lei em torno do assunto, estão 
adiante apresentados (ANEXOS).
Já em Porto Alegre, por iniciativa do nosso 
Superintendente da ECT no Rio Grande do 
Sul, Romeu Ribeiro De Barros, 
conseguimos audiência com o Deputado 
Federal Alceu Moreira, o qual 
prontamente acionou a assessoria da 
Ministra Chefe da AGU, Dra. Grace 
Mendonça, para que nos recebesse a fim 
de tratar pessoalmente da matéria.

 Paralelamente, o Presidente da 
Associação de Goiás, Ademir Loureiro, 
conseguiu junto ao senador Paulo Paim a 
realização, já para 6 de agosto de 2018, de 
uma Audiência Pública, ocasião em que o 
nosso Advogado expôs a estratégia.

 A proposta foi aceita, e feito seu 
encaminhamento, pelo referido Senador, à 
AGU.

 Em 07 de agosto de 2018, o 
Presidente da AGACOR e o Advogado Luiz 
Fernando estiveram peregrinando pelos 
gabinetes do Parlamento Federal, tendo 
sido recebidos pelas Senadoras Ana 
Amélia/RS e  Fátima Bezerra/RN (fotos), 
ambas dando total apoio à proposta, 
também encaminhada   junto ao Gabinete 
do Senador Lasier Martins através de sua 
assessoria. 

AGACOR E FAACO: NA LUTA PELO POSTALIS 


