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Órgão de divulgação da Associação Gaúcha
dos Aposentados dos Correios e Telégrafos 

Inauguração oficial da 
sede social da Agacor

O dia 24 de abril vai ficar 
marcado para sempre na 

história da Agacor. Em um 
inesquecível evento, foi 
entregue oficialmente a bela e 
remodelada sede social.

Coral EnCanTo
abrilhantou o evento.

Pela terceira oportunidade, a Agacor terá o privilégio de sediar, 
este ano, o Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios. Os 
ENAC's anteriores aqui realizados ocorreram em 1998, em Porto 
Alegre e 2008, em Gramado. Este ano mais de 400 colegas de 
todo o país já estão inscritos no 25º ENAC, a realizar-se 
novamente em Gramado, de 4 a 9 de novembro. A programação 
já está definida. Increva-se, através do site: 
www.eventosvanserv.com.br/enac2015

Mais informações na pg. 8.
CATEDRAL DE PEDRA 
EM GRAMADO

http://www.eventosvanserv.com.br/enac2015
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2015
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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA
DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS 

sede social, contou com a 
presença do presidente da 
FAACO, do diretor regional da 
ECT, colegas representantes 
de outros Estados e grande 
número de associados.

 O Coral EnCanTo 
apresentou-se com bastante 
brilho e os dirigentes da 
ABEC foram homenageados 
pela Diretoria da AGACOR 
pelos relevantes trabalhos 
prestados ao longo dos anos, 
mantendo a entidade ativa 
até os nossos dias, apesar das 
dificuldades enfrentadas.

 Durante a primeira 
reunião da nova diretoria 
foram avaliados 
procedimentos de gestão da 
sede social e a necessidade 
de melhor utilização das suas 
dependências. Também foi 
analisada a vantagem de a 
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Agacor representar seus 
associados com ações 
coletivas, como a do Postalis 
e que, acaso enfrentadas em 
caráter pessoal, poderiam 
ensejar dificuldades maiores 
para o adequado 
encaminhamento.

 A necessidade de 
buscarmos formas de 
incrementar o aumento do 
quadro social também foi 
objeto de discussão.
 
 Finalmente, foi 
debatida a necessidade de 
darmos continuidade ao 
Projeto Interiorização, 
visitando as cidades polo, 
reunindo o maior número de 
colegas residentes no interior 
do Estado.
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o tempo decorrido entre 
a última edição do 

nosso Chasque e este, deve-
se às inúmeras atividades
desenvolvidas no período, 
além da consequente 
necessidade de contenção de 
despesas decorrentes da 
incorporação da Abec, e a 
consequente reforma e 
ampliação da nossa sede 
social.

 Além das eleições da 
nova diretoria e da 
inauguração da sede social, 
70 anos de fundação do 
Grêmio Esportivo DCT - em 
24 de abril de 1945 -, você 
vai encontrar outras matérias 
de interesse do universo dos 
nossos associados.

 Carregada de 
emoções, a solenidade de 
inauguração oficial da nossa 
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ASSESSORIA JURÍDICA

Conselho Deliberativo do POSTALIS 
sobre o equacionamento.

 Mas há dois fatos 
importantes, duas boas notícias:
ela manteve a ECT no polo passivo, 
o que instaura um foro de 
discussão como se quer com nossa 
ação: POSTALIS e ECT juntos; e fora 
do processo, em 29 de maio de 
2015 foi assinado um TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE
CONDUTA-TAC entre POSTALIS e 
ECT, que em síntese:
anula o equacionamento que 
gerou a contribuição 
extraordinária de 25,98% 

(mantém a de 3,94%); e
faz cessar a cobrança daquela 
contribuição (25,98% menos 
3,94%) até abril de 2016.

 Esse TAC significa um 
verdadeiro reconhecimento de 
parte do pedido que se fez em 
nossa ação, notadamente essa 
anulação e a cessação, pelo menos 
por doze meses, daquela 
contribuição.

 Continuamos buscando a 
defesa de nossos Associados, 
mantendo-os informados do que 
vier a ocorrer. 

Foi ajuizada ação contra o 
POSTALIS e a ECT em 28 de 

abril de 2015, com pedido de 
'liminar'.

 Em 28 de maio de 2015 a 
juíza federal indeferiu tal pedido. 
A ação prossegue, para discussão 
do seu mérito.

 Em síntese, entendeu a 
juíza que 'por ora' devem ser 
acolhidas as razões constantes do 
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AÇÃO CONTRA O 
EQUACIONAMENTO
FEITO PELO POSTALIS.

Idoso é quem tem o privilégio de viver 
uma longa vida,
Velho é quem perdeu a jovialidade;
Você é idoso quando sonha,
Você é velho quando apenas dorme;
Você é idoso quando ainda aprende,
Você é velho quando já não ensina;
Você é idoso quando tem prazer,
Você é velho quando só tem saudades;
Para o idoso a vida se renova a cada dia,
Para o velho a vida se acaba a cada noite;
Que você idoso tenha uma vida longa, 
mas que nunca fique velho!!!

VOCÊ É VELHO
OU IDOSO?

A AGACOR agora também está divulgando suas no�cias através 
de sua página no FACEBOOK. Para ter acesso, entre no seu 
FACEBOOK e no campo de pesquisa escreva e clic AgacorOficial 
em . Você também poderá convidar amigos e colegas "cur�r"
para cur�rem a nossa página e ficarem atualizados com os 
eventos e serviços de nossa associação!

 O parecer, que contou 
com a decisão unânime dos 
conselheiros fiscais, será agora 
apreciado pelo Conselho 
Deliberativo onde poderá ser 
acatado ou não.

 Entre as razões que 
motivaram a opinião do 
Conselho Fiscal estão a RTSA 

(Reserva Técnica de Serviços 
Anteriores) e o equacionamento 
do déficit.
 Atte, Angelo Donga

 Lembramos que estes 
pontos são exatamente os buscados 
em nossa ação coletiva na Justiça 
Federal, tendo por rés não só o 
Postalis como também a ECT.

REPORTAMOS MATÉRIA RECEBIDA, 
VIA EMAIL, DO COLEGA ANGELO 
DONGA, MEMBRO TITULAR DO 
CONSELHO FISCAL DO POSTALIS

Em decisão inédita e 
histórica, o Conselho Fiscal 

do Postalis emitiu parecer 
contrário à aprovação das 
contas de 2014 do Plano BD e, 
por consequência, do Postalis.
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votos. Durante  a contagem dos 
votos o membro titular do 
Conselho Fiscal, Bento José 
Muller Mata, apresentou a 
prestação de contas referente 
ao exercício de 2012/2015. 
 Submetida à apreciação 
da Assembleia, com parecer 
favorável do Conselho Fiscal, a 
prestação de contas foi 
aprovada por unanimidade.  
Relativamente às eleições, a 

comissão escrutinadora 
apresentou o seguinte 
resultado: 226 votos por 
correspondência e 21 
presenciais, totalizando 252 
votos.  O resultado final foi o 
seguinte: 247 votos a favor, 3 
votos nulos e 2 votos em 
branco. Assim foi eleita a única 
chapa apresentada com 98,01% 
dos votos dados favoráveis. 

No dia 29 de maio último 
realizaram-se as eleições 

para a nova diretoria da 
AGACOR, período 2015/2018.
 
 A Assembleia foi 
presidida pelo associado Paulo 
Roberto Silva, que designou os 
colegas Marinoni Mancini, 
Helenice Araújo Marques e 
Vera Cabreira para formar a 
comissão escrutinadora dos 

ELEITA NOVA DIRETORIA DA AGACORVISITA ILUSTRE

CONSTITUIÇÃO DA NOVA DIRETORIA:

Presidente: Roberto Jacob Alqua�

1º vice-presidente: Reny de Azevedo Freitas

2º vice-presidente: Milton Brasil Dias

3º vice-presidente: Oscar Nunes da Silva

1º secretário: Marcos Antonio Franco Amaral

2º secretário: Mari Eneida Santos de Miranda

3º secretário: 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

 Igualmente, destacou 
o trabalho jurídico realizado 
pelo dr. Luiz Fernando 
Silveira Netto,  que conduziu 
as tratativas para a 
incorporação da ABEC à 
AGACOR, com exação, 
responsabilidade e esforço 
pessoal incomuns. Esta 
conquista, além de 

incorporar um valor 
expressivo ao patrimônio da 
nossa entidade, 
proporcionou um resgate da 
história recente dos Correios 
e Telégrafos do Rio Grande 
do Sul, reforçando os laços da 
Agacor com as entidades co-
irmãs.

 Na oportunidade o presidente 
eleito Roberto Alquati agradeceu a 
confiança dos associados e registrou 
agradecimentos aos integrantes da 
diretoria que encerra o mandato, 
destacando o trabalho realizado no 
período.

 Registrou especialmente o 
trabalho realizado pela Tesouraria,  
sob  a liderança do colega Lauri 
Siqueira dos Santos. 

 A dedicação, correção e 
responsabilidade demonstrados pelo 
Lauri, à frente dos assuntos da 
Tesouraria, possibilitaram que os 
investimentos realizados, com a 
compra da sede administrativa e a 
incorporação da sede social 
transcorressem a contento.

Aspecto da Assembleia realizada dia 29 de maio, na sede da Agacor.

 Novas Carteiras
 A Caixa de Assistência Postal Saúde já iniciou o 
trabalho para confecção das novas carteiras de 
beneficiários. A informação é de que estes cartões 
deverão ser produzidos e entregues próximos as datas 
de vencimento dos atuais. 

 Reforma Estatutária
 Tendo em vista a rápida evolução que a nossa 
entidade está vivenciando, nos aspectos de pessoal e 
material, faz-se necessário uma revisão estatutária. 

 Para isso foi constituída uma Comissão, 
composta pelos associados Luiz Fernando Silveira 
Netto, Marinoni Mancini, Ciro José Queiróz de Castro, 
João Carlos Carvalho Benati, Mauro Mozena e Paulo 
Roberto Silva para apresentarem anteprojeto a ser 
amplamente debatido e após, estatutariamente 
implementado.

 Coordenadorias
 O artigo 18º, parágrafo segundo do Estatuto da 
Agacor prevê, além dos eleitos pelo voto direto na  na 
Assembleia Geral,  a autonomia para designação, pelo 
sr. presidente, de  Coordenadores/Assessores da 
Diretoria.

 Na última reunião da Diretoria, realizada em 8 
de julho, o presidente Roberto Alquati indicou os 
colegas associados para as seguintes Coordenadorias:
 Assessoria Jurídica: Tomás Aquino Ribeiro Serpa
 Acervo Histórico: Paulo Roberto Renner
 Cultural: Luiz Fernando Silveira Netto
 Patrimônio: Valdomiro da Silva

No dia 16 de julho último, recebemos a agradável 
visita do colega ecetista Paulo de Almeida Feijó, 

atualmente ocupando a função de Diretor de Saúde e 
Administração da Rede da Postal Saúde. 

 Os integrantes da Diretoria da Agacor (na foto 
com o ilustre visitante e o coordenador da Unidade 
Regional, Joel Fortunato), tiveram oportunidade de 
ouvir explanação a respeito da política que vem sendo 
implantada, em benefício de todos os funcionários da 
empresa, aposentados e dependentes, bem como a 
informação que a instalação da Unidade Regional do 
Rio Grande do Sul está prevista para este ano.
 
 Além dos aspectos pertinentes  de interesse 
dos aposentados e pensionistas, foram debatidos e 
questionados assuntos pendentes, como a demora 
nas autorização dos procedimentos médicos e 
odontológicos, o fechamento de ambulatórios,  a 
suspensão de atendimento de alguns hospitais.

 Ampliação da Rede Credenciada
 Foi-nos informado que no primeiro semestre 
de 2015 a Postal Saúde efetuou muitos 
credenciamentos na rede de prestadores de serviço. 
Este trabalho, de ampliação da Rede credenciada, vem 
sendo efetuado com a preocupação, não visando 
apenas os serviços prestados, mas  também, e 
sobretudo,  com a qualidade do serviço a ser 
oferecido. No período foram efetuados 451 novos 
credenciamentos, acrescidos de 3.079 prestadores de 
odontologia com convênio de reciprocidade com a 
Postal Saúde, totalizando 24.814 estabelecimentos em 
todo o país.
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AGACOR RESGATA E PRESERVA A HISTÓRIA
DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS

Milton Brasil, Marinoni Mancini e 
Norma Barbosa, representantes 
das áreas postal, telegráfica e
administrativa, conduziram a 
bandeira da Agacor, marcando a 
inauguração da sede
social.

 A seguir, foi prestada uma 
homenagem a cinco ex-
integrantes da diretoria da ABEC.

 Edson José Antonio dos 
Santos (Caíco), Newton Albino 
Silva, Maria Vieira Marques,
Valdomiro da Silva e Claudinha 
Ladelfa, filha de Sérgio Adão 
Ladelfa (in memorian),
receberam placas alusivas à 
incorporação. Maria Vieira 
Marques retribuiu o
reconhecimento, entregando a 
Roberto Alquati uma placa em 
reconhecimento pela
preservação da história da ABEC.

 O Coral EnCanTo, composto 
por colegas da Diretoria Regional 

da ECT, regidos pelo maestro 
Giovani Costa, abrilhantaram o 
evento entoando o Hino Rio-
Grandense e algumas músicas 
como Grande Família, Gente 
Humilde, Que nem Jiló e A banda.

 A seguir foi feito um 
brinde à inauguração e servido 
um coquetel. O evento contou 
com a presença de importantes 
representantes dos Correios e seus 
colaboradores: Diretor
Regional, Jair Batista Antunes; o 
presidente da FAACO, Jesuino 
Carvalho Caffé Filho,
os representantes das associações 
dos aposentados de São Paulo e 
Sta. Catarina, respectivamente 
Décio Falcone e Laerte Setúbal, os 
representantes da Adcap, a 
vicepresidente nacional, Inês 
Fulginitti e o presidente do Núcleo 
Regional, Paulo Édison Tochetto, 
além de associados da Agacor, 
representantes das entidades co-
irmãs e convidados.

No último dia 24 de abril – 
exatamente 70 anos depois – 

o passado se fez presente para 
relembrar uma parte da 
importante história dos 
trabalhadores dos Correios.

 Iniciada em 1945, com a 
criação do Grêmio DCT, depois 
Associação Beneficente dos
Empregados em Comunicações, 
foi agora resgatada com a 
incorporação da ABEC pela Agacor, 
culminando com a entrega oficial 
da bela e remodelada sede social.

 Muita emoção e história 
marcaram o evento. O coral 
EmCanTo interpretou o Hino 
Nacional e, a seguir, o padre Irineu 
Costela, procedeu a benção das 
históricas, e agora modernas, 
instalações da sede. À mesa 
estavam representantes da ABEC, 
que deram início ao movimento 
que resultou na incorporação 
daquela entidade por parte da 
nossa Associação. 

 Nosso presidente, Roberto 
Alquati, iniciou seu 
pronunciamento recordando os 
principais fatos que marcaram 
essa trajetória, a qual têm um 
significado muito maior do que 
simplesmente adquirir uma 
moderna sede social. Os 
associados da Agacor têm, agora, 
um testemunho de sua própria 
história construída ao longo de 
anos de trabalho dedicados aos 
Correios.

 Para marcar, ainda mais, 
esse fato histórico, os associados 

Inauguração oficial da
sede  social da Agacor
foi marcada pela emoção
e congraçamento

Pe. Irineu Costella procedeu a
benção das novas  instalações.

Vejas as fotos das
homenagens a cinco
ex-integrantes da 
diretoria da ABEC.

Homenagem a  Newton Albino Silva foi entregue 
pelo então  Diretor Social da Agacor, Reny Freitas.

Maria Viera Marques recebeu reverência
da vice-presidente da Agacor Helenice Marques.

Cláudia Ladelfa recebeu, em nome da família,
"im memoriam" de seu pai, Sérgio Adão Ladelfa.

Jesuino Caffé Filho, presidente da FAACO, presta
homenagem a Edson José Antonio dos Santos.

O Diretor Regional Jair Antunes entregou
ao homenageado Valdomiro da Silva.
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