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

FELIZ ANO NOVO!

 dia 22 de janeiro foi de alegria para  os Ocolegas associados presentes à nossa sede 
social quando várias caixas endereçadas à 
AGACOR foram entregues pelos carteiros do 
distrito 90010-001, em Porto Alegre.
 Eram as carteiras e os manuais a serem 
entregues  aos colegas aposentados, conforme 

previsto. Mais do que uma conquista era a 
certeza de que a Postal Saúde, Caixa de 
Assistência dos Empregados dos Correios estava 
finalmente iniciando a determinação da ANS - 
Agência Nacional de Saúde de bem atender os 
dependentes do Plano de Saúde dos Correios.
 Imediatamente iniciamos o trabalho - 
exaustivo -, de separação das carteiras e os 
procedimentos para entrega aos colegas da 
capital e do interior. Logo apareceu a carteira 
destinada a um dos presentes, que foi chamado 
para a foto histórica que registra o momento de 
alegria e congraçamento. 

FELIZ NATAL!

MAIS INFORMAÇÕES NESTA EDIÇÃO.

O presidente Roberto Alquati faz entrega ao  associado 
Araldo Gonçalves do seu "cartão saúde", ladeado pelos 
colegas Laura Cavalcanti, Angela Rodrigues, , Luiz 
Fernando Silveira Netto, Lauri Siqueira dos Santos, 
Lutero de Araujo e José Luiz da Silveira.

ENAC DE NATAL/RN  CONREP DE VITÓRIA 
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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 O novo perfil descarta esse 
patrimônio humano forjado ao 
longo de décadas ? 

 Conforme entrevista 
concedida pelo ex-instrutor de 
treinamento Luiz Fernando Silveira 
Netto (Revista Correios em Foco, 
Edição nº 10/2013): "o período das 
principais mudanças dos Correios 
pode ser dividida em três revoluções 
culturais" - Após discorrer sobre 
duas delas, a Reforma Administrativa 
(Decreto Lei 200/67) e a Vinda dos 
Técnicos Franceses para nos ensinar 
novos modelos, encerra acentuando 
que "a terceira revolução cultural foi 
o  Treinamento"
 Dizia o ex-instrutor, hoje 
assessor jurídico da Agacor, dr. Luiz 
Fernando: 
 "Eram cinco Centros de 
Treinamento no Brasil, que 
ensinavam os empregados nas 
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diversas áreas operacionais e 
administrativas em cursos 
acelerados e padronizados, 
promovendo uma verdadeira 
integração nacional ...." Além da 
formação dos Administradores 
Postais, no curso de dois anos e meio 
na chamada ESAP, em Brasília.
 Quem de nós e que hoje é o 
alvo do PDIA não passou pelo 
treinamento?
 Não seria hora de mais uma 
revolução cultural, oxigenando o 
próprio treinamento para depois 
adaptar estes profissionais a esse 
novo modelo de negócios que este 
mesmo pessoal ajudou a 
engrandecer e  que detém a história, 
enfim o conhecimento acumulado 
ao longo dos anos de tantos serviços 
prestados pela ECT desde sua 
criação?
 São os questionamentos 
que fazemos. (RA)
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o dia 18 de dezembro de 2013 Nrealizamos nossa reunião de final 
de ano com a presença de um grande 
número de associados.
 A confraternização foi no 
Restaurante Bifão, em Guaíba. Com o 
dia quente, o passeio de Catamarã foi 
muito agradável.
 O almoço transcorreu em um 
clima de animação, com a realização 
de um sorteio de brindes organizado 
pela nossa sócia Ansila e a Sra. Walmir, 
esposa do Sr. Dario Urbanetto.

ALMOÇO DE
CONFRATERNIZAÇÃO

Ouve-se por aí que o Plano de 
Desligamento Incentivado - 

PDIA tem como objetivo o efetivo 
encerramento das atividades 
laborais dos aposentados que ainda 
estão na ativa. Com o seu 
desligamento da ECT ..."será 
possível adequar o perfil do quadro 
de pessoal aos objetivos e 
estratégias de negócios definidos 
pela Empresa".
 Considerando que num 
passado nem tão distante -décadas 
de 70 e 80 -, para adequar ao perfil 
perseguido pela ECT, seus 
empregados foram submetidos a um 
intenso e eficaz programa de 
treinamento em todo o País e onde 
a palavra de ordem era a Mudança 
Comportamental, surgem agora 
algumas perguntas que se espera 
sejam respondidas:
 Que perfil é esse de que 
trata o PDIA?

aleceu em  18 de março de 2014 o Fex-instrutor Cristóvam Colombo de 
Albuquerque. Mais uma vítima de 
acidente de trânsito. Tinha 82 anos.
 Apaixonado por livros, adquiriu 
em função disso invejável conhecimento.
 Centenas de seus ex-treinandos, 
estamos hoje a lembrar de sua 
carismática figura, a qual tanto dignificou 
o ensino postal e telegráfico. Segundo 
suas duas irmãs presentes no 

MESTRE COLOMBO

sepultamento, Tóbi (apelido de criança) 
concluiu o científico no Piaui e na 
condição de aprovado para trabalhar no 
DCT escolheu Santa Maria. A mãe, 
inconsolada, quis saber por quê e no seu 
inconfundível jeito de ser lhe disse que 
"no Sul se bebia vinho por água". Logo 
ele, homem sem vícios, afora leitura de 
livros.
 Obrigado Colombo, Mestre 
inesquecível.

orreu Sergio Adão Ladelfa. Era Mpra ser Vice-Presidente da 
ABEC, mas diante da renúncia do 
titular, assumiu com sua 
característica doçura o comando, 
preservando a Entidade para todo o 
sempre.
 Um homem que viveu só 
oitenta anos, mas sempre rodeado 
de pessoas que o amavam, muito. 
Quando telefonava para qualquer 

um, depois de saudar com seu 
peculiar carinho, sempre perguntava: 
“Fulano, eu tô te atrapalhando? Tu 
podes falar comigo agora ou preferes 
que eu ligue depois?”.
 Nossos sentimentos aos 
queridos filhos, Cleber, Cláudia, 
Luciane e demais familiares  pela 
irreparável perda deste ilustre 
Decetista, exemplo de irmão, esposo, 
pai e avô dedicado.

comissão da FAACO sob a 
coordenação do Eloy Schutz do Rio 
Grande do Sul e o reconhecimento 
do então presidente da ECT Airton 
Dipp resultou no primeiro esboço do 
Serviço Médico para os aposentados, 
que foi avançando até a situação 
atual.
 Agora a gestão  do plano 
passou para a Postal Saúde, Caixa de 
Assistência dos Empregados dos 
Correios e a FAACO, com uma 
análise detalhada do seu colegiado, e 

muita pesquisa  dos participantes da 
Comissão de Saúde, apostou nesta 
nova organização  que com certeza  
permitirá avanços na qualidade dos 
serviços e oferecimento de novos 
planos que atenderão àqueles que 
ainda não são participantes do 
sistema.
 Agradecemos a todos que 
contribuiram para esses avanços e 
muito particularmente a todos que 
fazem parte do colegiado da FAACO, 
seus presidentes e delegados.

No momento em que iniciamos a 
distribuição das carteiras da 

Postal Saúde, a Caixa de Assistência 
dos Empregados dos Correios, o 
presidente da FAACO, Jesuino de 
Carvalho Caffé Filho transmitiu  
mensagem a todas as associações, 
que reproduzimos com a certeza de 
que estamos no caminho certo: 

 Senhores presidentes e 
associados:
 No momento em que 
recebemos as carteiras da Postal 
Saúde é preciso que façamos uma 
reflexão sobre o sistema no que diz  
respeito aos aposentados e seus 
dependentes.
 A busca do atendimento 
médico para os aposentados data de 
muito tempo e só foi alcançada no 
final de 2003 após uma luta 
incansável da FAACO. Um trabalho 
muito bem elaborado por uma 

Eloy recebeu sua Carteira Postal Saúde do presidente Roberto Alquati. Presentes 
os membros da diretoria da Agacor,  Marinoni Mancini e Lucimara Athayde.
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REUNIÃO COM ARQUITETOS

necessárias a acessibilidade 
aos portadores de 
necessidades especiais e 
obtenção do alvará de 
funcionamento da nossa sede 
social. Conforme previsão dos 
arquitetos tais reformas e 

Dando continuidade ao 
processo de reformas da 

ABEC, no dia 28 de janeiro de 
2014, reuniram-se o 
Presidente Roberto Alquati, o 
Assessor Jurídico Luiz 
Fernando Silveira Netto, os 
Coordenadores da sede social 
“Grêmio Desportivo DCT”, 
Valdomiro da Silva e Edison 
dos Santos, os Arquitetos 
Flavio Antonio Ribeiro Silva e 
Moacir Morais.
 Na ocasião, trataram 
das obras de adaptação 

mais alguns reparos que se 
fazem necessários, 
especialmente no salão de 
festas, a sede social ficará 
devidamente reformada para 
seu bom funcionamento ainda 
este ano.

(Portaria), designando um colegiado de colegas 
ligados à ABEC, abaixo nominados, para conduzir os 
assuntos do dia-a-dia daquela sede, decidindo as 
questões administrativas, até a consolidação do 
processo de incorporação. 
 Designados: 
 Edison José Antonio dos Santos, Maria Vieira 
Marques, Newton Albino Silva e Valdomiro da Silva

Com satisfação informamos que estão sendo 
ultimadas as providências para a incorporação 

da ABEC junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
 Igualmente  em andamento o parcelamento 
da dívida judicial da ABEC junto ao município de 
Porto Alegre.
 Enquanto estas tratativas se desenvolvem, o 
presidente da AGACOR emitiu documento 

estabelecer as estratégias junto aos parlamentares, 
objetivando a derrubada do veto que beneficia os 
colegas 1712.
 Os principais contatos efetuados foram os 
seguintes: 

No período de 24 a 26 de março, os integrantes 
da Comissão de Relacionamento Parlamentar - 

Oscar Nunes (RS), Itamar Ribeiro(PR) e Nelson Souza 
(SP), juntamente com o presidente da FAACO 
Jesuino Caffé Filho reuniram-se em Brasília para 

impressionado com a carta do ex-presidente 
Lula,prometendo apoio aos empregados dos 
Correios. É bastante próximo do ex-presidente Lula.

O parlamentar recebeu o histórico do PLC-06/2002 
e garantiu que haverá discussão dentro do PT 
sobre o assunto. Particularmente ficou 

Reunião com o Deputado Federal Vicentinho - PT/SP:

Estabelecemos ampliação do assunto em reunião dia 14/04/2014, na cidade de Porto Alegre. 
Possivelmente na sede da AGACOR.

Reunião com o Lider do PDT, Vieira da Cunha:

membros da CRP e Deputado Arnaldo Faria de Sá e 
Senador Paulo Paim. Estamos no aguardo da 
convocação.

Na reunião foi redigido oficio para a Presidência da 
Câmara e Senado, solicitando audiência especifica 
para o PLC-06/2002. O encontro deverá reunir os 

Reunião com o Deputado Cleber Verde PRB/MA -
Presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Aposentados:

No dia 24 de janeiro comemoramos o Dia do 
Aposentado. A data foi lembrada com uma 

confraternização entre os colegas aposentados 
e aposentáveis contando com expressivo 
número de pessoas que compareceram no 
Auditório Luiz Nabor Brufato, da DR/RS.
 Após a saudação inicial, a cargo do 
pessoal do Serviço Social e Cidadania, os 
participantes assistiram interessante palestra a 
cargo do Dr. Carlos Acioly Durgante, pós-
graduado em Saúde Espiritual e escritor.
 Os convidados tiveram oportunidade de 
participar de um coquetel, oferecido pelo 
núcleo regional do Postalis.
         Na ocasião o presidente da AGACOR,  Roberto Alquati, agradeceu as homenagens e 

informou que em comemoração aos 20 anos de 

existência, a associação  lançará este ano um 
livro com "causos" sobre os Correios e 
Telégrafos e apresentou o respectivo 
Regulamento - "CAUSOS" SOBRE OS 
CORREIOS.
 Também no dia 24 de janeiro, em São 
Paulo, a Associação Brasileira das Entidades de 
Previdência Complementar, em nome dos 
Fundos de Pensão, prestou homenagem aos 
aposentados de diversas organizações. Em 
nome da FAACO, a presidente da Associação do 
Piauí, colega Maria Ribeiro, recebeu certificado 
e placa alusiva oferecida todos os anos pelo 
Postalis a um representante dos aposentados 
dos Correios e Telégrafos.
 Parabéns a colega Maria Ribeiro, indicada 
para nos representar no último CONREP.

Cumprimentamos os colegas representantes da FAACO pelo intenso e produtivo trabalho realizado  em 
Brasília e que deverá ter continuidade, agora com a participação de todos. Abaixo modelo de carta que 

deve ser enviado ao senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Participe.
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 Sr. Presidente da OFAACO submeteu 
a apreciação e aprovada, 
a necessidade de eleição 
de três membros para 
representar a 
Federação, sempre que 
necessário, junto aos 
nossos parlamentares, 
em Brasília. Com foco na 
luta permanente dos 
colegas 1712 foram 
eleitos Oscar Nunes da 
Silva, Nelson de Souza e 
Itamar Ribeiro, colegas 

que lideram o 
movimento, 
respectivamente, no Rio 
Grande do Sul, São 
Paulo e Paraná. 
 O trabalho de 
identificação e contato 
com as lideranças 
parlamentares e 
governamentais já está 
sendo efetuado com 
vistas à necessidade de 
voltarmos às tratativas 
de derrubada do veto 
06/2002. 

s diretores Orency Francisco da Silva e OAlexandre Câmara explanaram a respeito dos 
Planos que estão em fase de implementação, como 
o PBM – Plabno Benefício Medicamentos e outros, 
como o Plano Família, o Plano para o pessoal 
aposentado antes de 1986, Planos para novos 
empregados, etc.
 Destacaram também o trabalho que vem 
sendo realizado, em conjunto com as estruturas 
existentes nas Regionais, objetivando a 
implementação definitiva do novo sistema, que 
envolve a Gestão de Laboratórios, o mapeamento 
da rede credenciada, as vistorias junto aos 

contou com a presença de autoridades da ECT, do 
Postalis e da Postal Saúde, a  Caixa de Assistência dos 
Empregados dos Correios.

POSTAL SAÚDE
credenciados entre outras providências.
 Os colegas que representam a FAACO no 
Conselho Deliberativo, José Roberto Andrade Mello 
e Laerte Setubal solicitaram e recomendaram aos 
senhores diretores para que os referidos Planos 
possam ser apressados e concluídos ainda no 
primeiro semestre do corrente ano de 2014.
 Na oportunidade, o Sr. Sinécio Jorge Greve, 
assessor do DESAP, Departamento Assistencial e 
Preventivo externou a sua preocupação e abordou 
a respeito das estruturas existentes que deverão se 
transformar na nova Estrutura do novo sistema, em 
benefício de todos.  

CRP - COMISSÃO DE RELACIONAMENTO PARLAMENTAR

A FAACO convocou os presidentes de associações 
e delegados para mais uma reunião do Conselho 

de Representantes. O evento, realizado em 
Vitória/ES, no período de 12 a 16 de fevereiro, 

situação de entrega das referidas 
carteiras, de forma a facilitar o 
acesso dos beneficiários à mesma, 
no menor período possível.
Foi lembrado que ninguém deixará 
de ser atendido por não ter 

recebido a sua carteira, uma vez 
que o cartão  anterior terá validade 
também até o mês de julho e o 
sistema de Guias Médicas estará 
funcionando até o completa 
implantação da nova sistemática. 

Conforme previsto, as 
Associações ficaram 

incumbidas de distribuir o novo 
Cartão a todos os associados e 
dependentes.
De forma exaustiva foi discutida a 

Dentro das festividades 
alusivas ao 20º 

aniversário da AGACOR,  
estabelecemos um  o 
Regulamento para o Livro de 
Causos dos Correios que 
pretendemos editar. Para 
tanto faz-se necessário que 
os colegas relembrem 

situações inusitadas e 
escrevam, coloquem no 
papel as suas recordações. 
Teremos “especialistas” para 
reescrever, aprimorar, 
enfeitar a história, se 
necessário. O importante é 
o enredo que você viveu ou 
ouviu falar.... É fácil. 

Participe, prestigie e tenha 
seu causo contado no nosso 
livro dos 20 anos da 
AGACOR.
 A seguir um pequeno 
“causo” ocorrido 
recentemente e que pode 
servir de roteiro.

CAUSOS DOS CORREIOS

É assim, simples! Colega, 
veja o Regulamento no
encarte e escreve tua história. 



No ano em que comemora seus 20 
anos de existência, a AGACOR lançará 
um livro com “causos” sobre os 
Correios e Telégrafos, observando o 
seguinte regulamento: 

Art.1º - Poderão participar todos os 
Empregados dos Correios, do Rio Grande 
do Sul, aposentados ou aposentáveis.
Parágrafo único – Cada participante 
poderá apresentar até dois trabalhos.

Art.2º -Os trabalhos serão apresentados 
em papel branco, ou reciclado, tamanho 
A4 e em arquivo eletrônico, com no 
máximo 3.500, dígitos considerando 
texto e espaço (entre palavras), em 
idioma português ou em linguajar 
gauchesco, tendo como tema uma 
situação ou um fato envolvendo as 
atividades dos Correios e Telégrafos.

Parágrafo 1º - Não serão aceitos 
trabalhos com termos ofensivos, 

AUTORIZO a AGACOR a publicar o “causo”, de minha autoria, sem pagamento de direitos 
autorais, intitulado:

Nome do Autor: 
__________________________________________________________________________
Matrícula: 
__________________________________________________________________________
Local e Data 
__________________________________________________________________________
Assinatura: 
__________________________________________________________________________

“CAUSOS” SOBRE OS CORREIOS – REGULAMENTO

caluniosos ou de baixo calão, os quais 
serão eliminados.

Parágrafo 2º - Não serão aceitos 
trabalhos desacompanhados de arquivo 
eletrônico.

Art.3º - Os trabalhos serão entregues na 
sede da AGACOR Associação Gaúcha dos 
Aposentados dos Correios e Telégrafos, 
rua Siqueira Campos, 1171/12º andar ou 
enviados pelo E-mail 
agacor@terra.com.br, até o dia 30 de 
junho de 2014, acompanhados de 
autorização de publicação, conforme 
modelo anexo.

Art.4º - Eventual resultado positivo, 
decorrente da relação receita/despesa, 
reverterá em favor da AGACOR, a qual 
manterá em conta bancária, para futuras 
edições.

AUTORIZAÇÃO



O Presidente da AGACOR, no uso de 
suas atribuições estatutárias (arts. 15 e 
17), CONVOCA Assembleia-Geral 
Extraordinária para as 10h em primeira 
chamada e 10h30min em segunda 
chamada do dia 23 (vinte e três) de 
abril de 2014, com fim específico de 
obter autorização dos Associados para 
o ajuizamento de ações coletivas 
contra:
 a) a CEF para obter a correção 
monetária das contas do FGTS com 

base no INPC;  
 b) a ECT para obter o pagamento 
do vale-alimentação extra, na verdade 
um abono, que vem sendo pago desde 
2008 unicamente ao pessoal da ativa 
conforme dissídios coletivos; 
 c) a União, para obter o 
pagamento da complementação de 
que trata a Lei nº 8.529/1992; e
 d) o INSS, para obter o 
pagamento de diferenças decorrentes 
da chamada 'desaposentação'. 

EDITAL Nº 01/2014

Porto Alegre, 28 de março de 2014.
                                                                             Roberto Jacob Alquati - Presidente

NOME: 
__________________________________________________________________
CARTEIRA DE IDENTIDADE:
__________________________________________________________________
CPF:
__________________________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
__________________________________________________________________
TELEFONE e EMAIL:
__________________________________________________________________
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