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POSTAL SAÚDE I  
Criado na Postal Saúde o  Fórum Permanente de Debates com os Aposentados. O referido 
Fórum será composto por 3(três) representantes da Postal Saúde e 3(três) da Federação. 
As reuniões do Fórum ocorrerão ordinariamente na terceira quarta-feira de cada mês, ou 
no primeiro dia útil imediato se aquela quarta-feira for feriado. Poderão ocorrer reuniões 
extraordinárias quando convocadas pelo coordenador ou por requerimento da maioria 
simples de seus membros. As reuniões deverão acontecer por Vídeo Conferencia ou de 
forma presencial quando necessário. 
 
2. COBAP – CONGRESSO EM GOIÁS 
A FAACO estará participando do Congresso em Goiás nas reuniões de COREF  e do CODEL 
com o Presidente e os Conselheiros Valdemir Almeida e Pedro Alcântara, representando 
a Federação, no Conselho Deliberativo da Confederação. As reuniões ocorrerão no 
período de 25 a 28 de abril/19 . 
 
3. POSTAL SAUDE II - RECADASTRAMENTO 
 Relembramos que o recadastramento dos Aposentados na Postal Saúde continua aberto 
até o dia 30 de abril. É importante divulgar o assunto de forma exaustiva para que 
ninguém fique de fora e correr o risco de ter o seu atendimento suspenso. Não deixe para 
última hora, faça logo o seu recadastramento. 
 
4. POSTALIS 
Relembramos que o Postalis estará realizando no próximo dia 23 nas suas dependências 
em Brasília, uma reunião para tratar da situação do Instituto e principalmente do Plano 
BD. Recomendamos aos Presidentes que puderem comparecer que o façam permitindo 
discutir o assunto e levar informações para todos os associados. 
  
5. SEMANA SANTA               

 Na página 2 desse “NA QUARTA “ colocamos um texto de Carlos Alberto Rodrigues Alves  

que fala da verdadeira Semana Santa tendo como base uma visão de rua e um poema de 

Drummond. Todos os sofrimentos da Semana Santa são resultado de um amor supremo 

e de uma lealdade verdadeira. Deus é fiel e leal para com toda a humanidade. Leiam o 

texto atentamente. 

                                                                            xxx 
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                                       SOBRE ERIBERTO E SEU CÃOZINHO 
 

Nesta semana santa, comovi-me diante de um catador de papel e morador de rua. Ele 

passa todos os dias em frente ao meu trabalho. Detalhe: sempre acompanhado de seu 

fiel e magérrimo cãozinho. 

Eriberto, disse-me que não aceitou a oferta generosa de uma ONG que queria lhe dar 

um abrigo com dignidade. Razão de não ter aceito a generosidade: “ Eles me disseram 

que eu não poderia levar o Piloto para morar comigo”.  

 

Vendo esta cumplicidade existencial entre o pequeno animal e seu dono entendi um 

pouco mais o poema do Drumond:  

 

Vamos, não chores.                                                         

A infância está perdida.  

A mocidade está perdida  

Mas a vida não se perdeu.                                     

O primeiro amor passou.  

O segundo amor passou.  

O terceiro amor passou.  

Mas o coração continua.  

Perdeste o melhor amigo.  

Não tentaste qualquer viagem.  

Não possuis carro, navio, terra.  

Mas ainda tens um cão... 

 

Interpretei a cena que vi como sendo mais uma lição de que nosso olhar não deve 

focar as nossas vias-sacras e sim as ressurreições constantes que a vida nos oferece. 

Noites que se transformam em manhãs, invernos que se tornam primaveras, lagartas 

que se metamorfoseiam em borboletas...Ou um cãozinho, com seu olhar de amigo, 

que nos comprova o valor da lealdade". 

(Dedicado a Rita que sabe cuidar bem do seu cãozinho) 

                                                                             xxx 


