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marcados nos anais da história de afirmação 
de vontades e de luta pelos direitos de 
todos.

 À primeira diretoria as nossas 
homenagens: Eloy Schutz, presidente, Flávio 
Kroll, vice-presidente, Paulo Freitas Santos, 
secretário,  Ansila Balbino�, tesoureira e 
Marinoni Mancini, Diretor Social.
 
 A logomarca estampada no selo 
personalizado dos 25 ANOS celebra muitos 
sucessos alcançados e convida a con�nuar-
mos afirmando nossas convicções, 
trabalhando para que muitos outros colegas 
venham se somar e nos ajudem a fortalecer 
ainda mais os quadros sociais da AGACOR.

AGACOR 25 ANOS
 Não poderíamos deixar passar esta 
data sem registrar condignamente os 25 
anos de fundação da AGACOR.

 Em 9 de setembro de 1994, no 
Auditório Luiz Nabor Brufato, da DR/RS, os 
aposentados e os aposentáveis de então 
resolveram criar uma associação que os 
representasse junto à FAACO, Federação 
recém criada que já defendia os interesses 
dos funcionários e pensionistas do DCT e da 
ECT.

 Cerca de 100 colegas, alguns dos 
quais já nos deixaram, �veram seus nomes

O Dia da Pátria não há de passar em 
branco para nós, associados da 

AGACOR. É tempo de relembrar a 
Independência do Brasil, este 

con�nental país que habitamos, 
torcendo que dias melhores venham, 

em especial para a família ece�sta. 
VIVA O BRASIL - SALVE 7 de SETEMBRO

AÇÕES DIVERSAS DA 
ASSESSORIA JURIDICA
Mais detalhes nas
páginas 4 e 5

UM ARTESÃO ENTRE NÓS
Conheça quem é na página 6

EVENTOS DO DEPARTAMENTO 
SOCIAL
Veja na página 7

ENAC DE MACEIÓ: 
Programação completa
na página 8
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             ão que cada semestre sempre venha com              
             cara de di�cil, mas este que aí está traz a
             reforma previdenciária concorrendo com a 
anunciada priva�zação dos Correios como algo que
promete!

 Nosso papel, contudo, não é desesperar, e 
sim lutar, com garra, todos juntos pelos mesmos 
obje�vos. A AGACOR está irmanada com a ADCAP, a 
ARCO e a CREDCORREIOS para esse embate.

 Firmamos importante parceria com o 
Escritório Dornelles, nas áreas previdenciária,
trabalhista e tributária. Os nossos Advogados Luiz 
Fernando e Ana Paula fazem parte dessa parceria, e 
Já estamos revisando aposentadorias, a fim de que 
nenhum de nossos Associados seja lesado pela 
omissão do INSS no trato desses bene�cios. Tanto 
para o cálculo previdenciário (para verificar a 
existência de valores) quanto para o ajuizamento, 
nada será cobrado: os honorários estarão vinculados 
ao que for recebido no final.
 
 Em nossos eventos sociais �vemos um 
excelente primeiro semestre, e já estamos 
trabalhando para que prossigamos fazendo o 
congraçamento de nosso quadro associa�vo.

 Estamos estudando uma forma de integrar 
representantes do Interior nesses eventos. 
Esperamos sugestões de nossos Associados.

 Mantenha-se associado. A hora é de 
estarmos juntos. A AGACOR é Você, com vez e voz.

NÃO À PRIVATIZAÇÃO

Considerando que a ECT é a única en�dade presente 
em pra�camente todos os municípios do Brasil, será da 
maior importância que os colegas, aposentados ou não, 
domiciliados no interior, visitem os vereadores pedindo 
que façam uma moção em prol da não priva�zação dos 
Correios. Para tanto sugerimos sejam abordados os 
seguintes assuntos:

. os Correios dão resultado financeiro posi�vo;

. os Correios são a maior operadora logís�ca do país;

. está na cons�tuição que "compete à União manter os 
serviços postais....." (o encaminhamento e a 
distribuição de cartas é monopólio da União);

. a prestação dos serviços de encomendas é livre, 
havendo milhares de transportadores que competem 
com os Correios no oferecimento deste produto à 
população;

. os Correios não dependem de recursos do Tesouro 
Nacional;

. em muitos municípios, só os Correios oferecem 
serviços bancários básicos, como o Banco Postal;

. a presença da agência dos Correios na localidade 
dinamiza a economia local, evitando que as pessoas 
precisem se deslocar para outras cidades para receber 
bene�cios.

O Coquetel aconteceu no dia 20 de março e contou 
com público de 40 animadas convidadas.

As par�cipantes foram agraciadas com um delicioso 
coquetel de salgados, tortas, sucos e refrigerantes. 
Cada uma ganhou uma rosa como uma maneira de 
homenagear as belas mulheres associadas e 
simpa�zantes da AGACOR.

No evento também foram dados avisos de U�lidade 
Publica como:

. Recadastramento dos aposentados no Postal Saúde, 
atualizações cadastrais, documentos necessários para o 
recadastramento.

. Prova de Vida junto ao Banco ou ao INSS.

. ENAC XXVIII em Maceió nos dias 27/11/2019 a 
01/12/2019.

. Alavancamos também os itens mais citados pelo grande 
grupo como prioridades na parte social como: Viagens, 
cursos, academia, massoterapia, cabelereiro, etc.

O SEGUNDO SEMESTRE PROMETE

Sede Administra�va:

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

Diretoria
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

Coquetel em Homenagem ao Dia da Mulher

Reunião Dançante para as Mães Dia dos Pais
A Homenagem ao Dia das Mães foi na Sede Social da AGACOR  e contou 
com 50 pessoas, entre associaos e simpa�zantes. Na programação, 

reunião dançante 
com DJ Luciano - 
Som, Impaktun e 
performance de 
Dança com o 
Professor Dorgel. 
Nessa 
oportunidade, a 
Diretoria Social 
conseguiu levar 
diver�mento, 
descontração e 
muita dança pata 
todas as mamães.

Viagem à Serra Gaúcha

EVENTOS DO DEPARTAMENTO SOCIAL

A foto abaixo registra a reunião na 
AGACOR com en�dades co-irmãs e 
assessores do senador  Paulo Paim 
sobre a Não Priva�zação dos Correios.

A PAUTA É NÃO PRIVATIZAÇÃO

CARAVANAS AO CONGRESSO NACIONAL
Assim que começar a tramitar algum projeto de lei rela�vo à 
priva�zação dos Correios, vamos nos ar�cular, a fim de 
organizarmos caravanas para marcar presença tanto na 
Câmara quanto no Senado Federais. Foi assim que o 
Movimento dos chamados 1.711 conseguiu sua vitória em 
1992 (Lei 8.529). A AGACOR planeja coordenar esse trabalho. 
Quando alguém lhe perguntar quem vai compor essa 
caravana, responda: “Dentre outros, eu e Você.”

Nossa primeira viagem foi a Serra Gaúcha. Reunimos 
30 par�cipantes para aproveitar um roteiro fes�vo: 

Filó de Vila Flores, Vale dos Vinhedos e Rota do Vinho. 
O programa da Viagem contou com parada para café 

da manhã em São Sebas�ão do Cai, em Carlos 
Barbosa visitamos a Loja da Tramon�na. Em Bento 

Gonçalves, conhecemos a Vinícola Aurora com 

degustação de produtos sucos e vinhos. Após, fomos ao 
Caminhos de Pedra conhecer alguns empreendimentos.

A próxima parada foi o  Belverede do Espigão em  
Veranópolis. Também passamos por Garibaldi para visitar 

a cidade. Para finalizar, à noite degustamos um Jantar 
Típico Italiano em Vila Flores.

A Agacor se soma às 
homenagens prestadas 
ao Dia dos Pais. Para 
marcar o evento 
realizamos um "happy 
hour" dia 22 de agosto, 
na sede administra�va, 
com a presença de 
mutos papais 
acompanhados das 
respec�vas mamães. A 
diversão tomou conta 
do ambiente e dos 
presentes.



A           tua no mercado desde o   
           ano de 1971.  Com sede    
           em São Jerônimo, Estado 
do Rio Grande do Sul, Escritório 
especializado nos ramos 
previdenciário, tributário e 
trabalhista, assessorando no 
dia-a-dia as pessoas, tanto na 
esfera judicial quanto 
extrajudicial.

 Na área previdenciária, 
presta serviços para a 
Confederação Brasileira de 
Aposentados, Pensionistas e 
Idosos - COBAP, com sede em 
Brasília (da qual a FAACO está 
filiada, e por via disso a AGACOR 
também), além das Federações 
de Aposentados e Pensionistas 
dos Estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná. 
Assessoramento jurídico para 
centenas de Associações de 

Aposentados e Pensionistas nos 
Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná.
Conta com uma equipe de 22 
Colaboradores, dentre os quais 9 
são Advogados especializados 
naquelas áreas do Direito. 
Estagiários, Técnicos de 
informá�ca, Pessoal 
especializado na área de cálculo e 
financeiro/administra�vo.

 As instalações da matriz, 
com 4 andares e mais de 500 
metros quadrados de área 
exclusiva do Escritório, oferecem 
infraestrutura completa com sala 
de reuniões, salas de 
atendimento, recepção, etc. 
Conta também com a filial em 
Porto Alegre, em frente ao prédio 
da AGACOR, visando a melhor 
atender os clientes, inclusive da 
região metropolitana.  

DORNELLES ADVOCACIA – ADVOGADOS ASSOCIADOS

MENSAGEM DA AGACOR SOBRE A PARCERIA
COM A DORNELLES ADVOCACIA 

6 3

           oucos sabem que ANTONIO
           ZANETTINI já fez mais de     
           quinhentas peças em 
madeira, a grande maioria 
brinquedos para crianças.
 
 Jovem com 77 anos de 
idade, aposentado desde 1996, faz 
da madeira a realização de sonhos 
infan�s, e agora também de seus 
pares na AGACOR: brindou-nos 
com dois ‘caminhões’ do SERVIÇO 
POSTAL, modelo do início do 
século XX, e com um aparelho 

Morse, o qual funciona! Estão nas 
dependências de nossa sede 
administra�va, venha ver. Ao 

Zane�ni, como se ainda fôssemos 
crianças: OBRIGADO por mais esses 
brinquedos doados à AGACOR.

UM ARTESÃO ENTRE NÓS

P E          ste é mais um mo�vo para     
          os Aposentados estarem     
          conosco na AGACOR. Foi 
firmada PARCERIA para a 
prestação de serviços jurídicos a 
eles.

 Começaremos revisando 
aposentadorias. Se Você �ver 

 Para saber se Você tem 
direito a alguma ação, digitalize o 
seguinte e envie à AGACOR:

. Cópia colorida da carteira de 
iden�dade com CPF;

. Cópia comum do comprovante de 
residência; e

. Documento da PARCERIA (sem 
reconhecer firma). 

Isto será guardado 
com sua ficha de 
filiação, com 
acesso restrito ao 
pessoal da 
Secretaria e aos 
Advogados.

direito a receber valores do INSS, 
por conta dessa revisão, aguarde 
um telefonema de LUANA ou 
TAMIRES. Essas pessoas darão 
boas no�cias em nome da 
PARCERIA.

 Quanto Você vai gastar 
com essa revisão? Nada. Ao final, 

como qualquer trabalho 
advoca�cio, haverá honorários 
condicionados ao êxito da 
demanda. 

 Fique conosco, Venha 
conosco. A AGACOR só é grande 
com Você por perto.

MENSAGEM DA DORNELLES ADVOCACIA 
SOBRE A PARCERIA COM A AGACOR 

T         odo sucesso é fruto de um  
         grande trabalho em equipe.   
         Sen�mo-nos honrados pela 
AGACOR fazer parte do rol dos 
nossos parceiros.

 É pelo reconhecimento 
dos clientes e parceiros como a 
AGACOR que nos esforçamos ao 
máximo para fazer o melhor 
trabalho.

 Agradecemos a confiança!

DOCUMENTOS EM COMUM

AÇÃO CONTRA A POSTAL SAÚDE

amargamos a exclusão do pessoal 
que se desligou antes de 1986 e 
mais recentemente da 
abrangência de pai e mãe do 
filiado.

 Ademais, a eventual 
obtenção de liminar poria em 
risco o futuro orçamento dos 
Aposentados, acaso adiante 
ocorresse sua revogação. Além 
disso, liminares são 
decepcionantes, ao determinarem 
o depósito à disposição do juízo 
do valor da mensalidade: nessa 
‘liminar’, nem o Plano ganha, nem 
o Associado, pois esse con�nua 

desembolsando a 
mensalidade.

 Além disso, ações 
individuais nas quais não se 
consiga a chamada gratuidade 
da jus�ça, ainda atrairiam o 
dissabor que seria o 
pagamento dos chamados 
honorários sucumbenciais 
para a outra parte.
Portanto, cautela parece ser a 
palavra da vez.
 
 Vamos rever o assunto 
tão logo transite em julgado o 
DISSÍDIO COLETIVO.

N           ossos Associados perguntam   
           pelo posicionamento da       
           AGACOR diante de decisões 
da Jus�ça do Trabalho no Paraná e 
em São Paulo, com as quais dois 
Colegas não estão pagando a 
mensalidade do Plano.

 Em reunião da Diretoria, 
realizada na tarde de 28 de agosto 
úl�mo, entendemos ser 
conveniente aguardar o que vier a 
ser decidido a respeito no 
DISSÍDIO COLETIVO ora em 
negociação. Nós Aposentados 
sabemos da ‘pouca boa vontade’ 
da ECT para conosco, sendo que já 

 Como En�dade de 
aposentados idosos que é, sempre 
disponibilizaremos nossa 
estrutura, tanto ao POSTALIS 

quanto à nossa Caixa de 
Assistência, na busca de um 
maior bem-estar de todos e 
para todos.

A
ENVIO DE CARTEIRAS UNIMED
           AGACOR enviou para seus      
           associados as carteiras da       
          UNIMED, oriundas da 
POSTAL SAÚDE.
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O direito se mantém até janeiro 
de 2020, graças a uma Ação Civil 
Pública, ajuizada em 2003.

 O cálculo previdenciário é 
que vai informar se há algum valor 
a buscar. Os valores geralmente 
são expressivos. Quem tem direito 

à ação?

 Quem teve a 
aposentadoria concedida em 
data posterior à 02/1994 até 
o final de 1997 e no cálculo 
constarem salários em meses 
anteriores a março de 1994.

C

AÇÕES DISPONIBILIZADAS AOS NOSSOS ASSOCIADOS

AÇÃO REVISIONAL:
Índice de Reajuste do
Salário Mínimo-IRSM de FEV/1994

          om o Plano Real, a média dos     
          salários para concessão de         
          novos bene�cios foi 
calculada erroneamente pela 
Previdência Social, pois deixou de 
incluir nos cálculos a inflação do 
mês de fevereiro de 1994, medida 
pelo IRSM, que foi de 39,67%. 

que vai informar se há algum valor 
a buscar. Os valores geralmente 
são muito expressivos.

 Quem tem direito à tal 
revisão? Os de aposentadoria 
concedida em data  anterior à 
15/12/1998 (Emenda 
Cons�tucional nº 20) e à 
19/12/2003 (Emenda 
Cons�tucional nº 41), porque o 

chamado salário-de-bene�cio 
real ficou acima do teto 
previdenciário vigente na data 
inicial do bene�cio-DIB.

 Uma dica; se sua 
aposentadoria hoje está por 
volta de R$ 4.098,00 ou R$ 
4.548,00, provavelmente 
Você tenha direito a essa 
revisão.

O
AÇÃO REVISIONAL:
Teto Previdenciário
           STF determinou a revisão        
           dos bene�cios que sofreram   
           limitação. Com isso, o 
Aposentado ou Pensionista do 
INSS com bene�cio concedido 
antes de 1999 pode ter direito a 
receber valores referentes a 
atrasados, além de um reajuste no 
valor do bene�cio.

 O cálculo previdenciário é 

como Carteiro até a data da 
aposentadoria, busca também a 
re�rada do chamado fator 
previdenciário da base de cálculo. 
Isso aumentará o valor da 
aposentadoria, além de gerar 
créditos a serem recuperados 
desde a data de sua 
aposentadoria.

 Quem pode entrar com 
essa ação? Quem se aposentou 
há menos de 10 anos, contados 
da data em que concedida a 
aposentadoria (veja na sua carta 
de concessão/INSS). 

Além dos Documentos em 
Comum (página 3), digitalizar 
e enviar:
“PPP” (Perfil Profissiográfico 
Profissional), a ser
ob�do na ECT.  
Ficha Cadastral, a ser
ob�da na ECT.  
PASEP.  
Contracheque mais recente, 
se ainda es�ver na a�va. 
 Colega Carteiro: faça 
valer o seu direito. E Você, 
que teve algum tempo como 
Carteiro: melhore sua 
aposentadoria.

A

AÇÃO REVISIONAL OU AÇÃO PARA
AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL:
Exposição à Fonte Natural de Calor: ‘CARTEIRO AO SOL’.
APOSENTADORIA LIVRE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO

          Jus�ça decidiu que é possível     
          o reconhecimento de           
          condições especiais do 
trabalho exercido sob exposição ao 
calor proveniente de fontes 
naturais (como o Sol).

 Antes, só reconheciam as 
fontes ar�ficiais (fornos, caldeiras, 
etc).

 A ação busca a averbação 
de maior tempo de contribuição 
(decorrente da conversão do 
tempo especial em comum); e 
para quem sempre trabalhou 

essa ação? Todo filiado ao 
POSTALIS. Estamos 
disponibilizando a ação também 
aos Colegas da a�va, ainda não 
aposentados, pois por óbvio eles 
não podem ser filiados à AGACOR. 
Além dos Documentos em 
Comum (página 3), os 

CONTRACHEQUES POSTALIS e 
informações constantes nas 
DUAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES 
DO IMPOSTO DE RENDA são 
necessários para essa ação. Se 
Você não quiser/puder vir à 
AGACOR, ligue para combinar 
como providenciar isso.  

H
AÇÃO CONTRA O IMPOSTO DE RENDA SOBRE
A CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO POSTALIS 
          á a nossa ação cole�va, já         
          com sentença favorável à        
          isenção até 12%, mas não foi 
concedida liminar. Estamos 
recorrendo. Por cautela, porém, 
convém ingressar também com 
sua ação individual (isso é 
possível). Quem pode entrar com 

doença de Parkinson, nefropa�a 
grave, fibrose cís�ca, 
tuberculose a�va, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível 
e incapacitante, esclerose 
múl�pla, espondiloartrose 
anquilosante, doença de Paget 
(somente nos estados avançados 
da doença) e contaminação por 
radiação. 

 Além dos documentos 

acima (documentos em 
comum, todos os laudos, 
exames médicos da doença 
e receitas. Indispensável 
informação dada pelo 
Médico quanto à  ‘CID”.

 Queremos boa saúde 
para todos, mas caso 
alguém seja portador de 
qualquer dessas doenças, 
estamos aqui para orientar.

Q
AÇÃO CONTRA O IMPOSTO DE RENDA:
Portadores de Determinadas Doenças
            uem tem direito à         
            isenção? O Segurado do  
            INSS que já recebe 
aposentadoria ou pensão e 
possui qualquer uma das 
doenças listadas abaixo:
neoplasia maligna (câncer), 
cardiopa�a grave, alienação 
mental (como Alzaimer), 
portadores de doenças 
profissionais, AIDS (Síndrome da 
imunosuficiência adquirida), 

qualquer pessoa, mesmo ainda 
não associada, poderá contar com 
o auxílio de nossos colaboradores. 
Funciona assim: Você tem que 
estar presente na AGACOR, com o 
seu celular. Usando sua senha (se 

não �ver, será feita na 
oportunidade), o sistema é 
acessado e Você mesmo 
‘conversa’ com o POSTALIS, 
apoiado por nosso pessoal, se 
for necessário. 

A
POLÍTICA DE ACOLHIMENTO – POSTALIS
           AGACOR está de braços       
           abertos também para os       
           filiados ao POSTALIS, de 
modo que possam entrar em 
contato DIRETO com aquela 
En�dade. Para tanto, toda e 

VIAJAR COM 
A POP TOUR 
É TOP!

Whats 5198919.6716 

WWW.poptour.top


