Agosto/2015 a Janeiro/2016 - ano 11/12 - nº 21

2015
FAACO
AMOR 2016
ESPERANÇA PAZ
FAACO REALIZAÇÃO
SONHOS AAMACO 1994
MAIORIDADE APOSENCAP
ANJOS NATAL APIACO FAACO
BOAS FESTAS ANAPAC 2016 TRABALHO
RESPONSABILIDADE FAACO 2015 APEAC
CÉU MAR REALIZAÇÕES APAPC SONHOS AMOR
ACEACO 1994 BOAS FESTAS ABAICT FAACO LUZES
OBRIGADO ABRAÇOS AAC 2016 NATAL ALEGRIA
AAPSC SONHOS FAACO ABRACO AMOR BOAS FESTAS
RISO ABRAÇOS ACEGO REALIZAÇÕES AMIZADE ALEGRIA
AJACOR 2015 AMOR NATAL ANO NOVO AGACOR 2016 FAACO
REALIZAÇÕES AAAC FELIZ NATAL PRESENTES SONHOS APAC
BOAS FESTAS AMOR AMAAPEC 2015 2016 ANO NOVO MAIORIDADE
RESPONSABILIDADE ABRPT REALIZAÇÕES AMIZADE UNAICT AMOR
BOAS FESTAS LUZES UNACOB NATAL BOAS FESTAS 2015 2016

FAACO

2015 - 2016 = BOAS FESTAS!!!
PÁG. 10

PÁG. 11

Espaço Literário

Divirta-se

PÁG. 12
Nossa História

Presidente / BA
Jesuíno de Carvalho Caffé Filho
Vice Presidente / PB
Valdemir Almeida da Silva
Primeira Secretária / CE
Marlene Assunção Novais
Segundo Secretário / BSB
Tarcísio Florêncio da Silva
Primeiro Tesoureiro / BA
Waldir Alberto de Souza
Segundo Tesoureiro / BA
João Batista dos Santos
Diretor Social / MG
Paulo Arlindo Magalhães
Vice-Diretor Social / PR
Itamar Ribeiro
Diretor Patrimônio / SP
Juvelino da Silva Pires (em exercício)
Vice Diretor Patrimônio / SP
Juvelino da Silva Pires
Diretor de Relações Previdenciárias /
GO
Ademir Antonio Loureiro
Vice Diretor Relações Previdenciárias /
BSB
Valter Lourenço
Diretor de Saúde / RS
Roberto Alquati
Vice Diretor de Saúde / BSB
Luiz Gonzaga P. Batista
Assessores Presidência
Antônio Aguiar Jr. - SP
Laerte Alves Setubal - SC
Eloy Rudolfo Schutz - RS (In Memoriam)
Conselho Fiscal Efetivo
Geraldo Andrello - SP - Presidente
Raimundo Mateus da Silva - Juiz de Fora/
MG
Vanda Castro Mendes - AM
Conselho Fiscal Suplente
Maria de Souza Ribeiro - PI
Luiza Mendes C. Rodrigues - AL
Odineide Lima de Brito - PE

A capa desse número do Uirapuru, com
motivos natalinos apresenta uma árvore
composta por nossas Associações e
palavras que nos remetem às coisas mais
valiosas da nossa vida e que são na
verdade nossos desejos para o ano de
2016. Nossos melhores desejos
amparados na fé e persistência com
certeza serão alcançados e um ano com
previsões não tão boas, findará
maravilhosamente.

Este número do Uirapuru está saindo com bastante atraso em
virtude de várias dificuldades e problemas operacionais na sua
confecção. Pensamos até em modificar a capa, mas como ela além
de trazer motivos natalinos representa também a nossa unidade,
já que em uma árvore robusta composta por todas as Associações
preferimos mantê-la. Todas as palavras incluídas nesta árvore que
representa a FAACO são desejos que encontram-se no fundo do
coração de cada um de nós e a nossa maior certeza é a esperança
verdadeira de que embora tenhamos um ano com muitas
dificuldades, desenvolveremos um trabalho efetivo que nos
conduzirá certamente a avanços benéficos ao nosso universo de
aposentados, aposentáveis e pensionistas dos Correios. Vamos
seguir a máxima dos otimistas “FÉ EM DEUS E PÉ NA TÁBUA”.

“Todas as vezes que me vi no chão, Deus trouxe as nuvens para
amaciar meus pés e a ternura dos anjos para curar meu coração .”
Vitor Ávila
Aniversariantes do Período

PARABÉNS!
QUE DEUS CONCEDA A TODOS MUITA SAÚDE, PAZ E
REALIZAÇÕES!!!

Ações/Novas Ações
RESUMO DAS TESES DA FAACO
AÇÕES COLETIVAS FAACO RECIFE
ABONOS
Objeto da ação: persegue o direito dos substituídos ao
recebimento dos referidos abonos concedidos em razão de
Acordos Coletivos de Trabalho, e que não foram repassados aos
mesmos.
Existem dois processos ativos, todos com procedência do
pedido, mas com limitação da competência, sendo que um já
está com interposição de RESP e RE e o outro ainda aguarda
julgamento de ED.
Situações dos Processos:
Ativos:
1. Abono 70% - AC 2001/2002 – Processo n.º
2002.83.00.011678-3 – sentença de PROCEDÊNCIA, decisão
mantida na 2ª instância. ED do INSS provido apenas para corrigir
erro material. Foi interposto RESP e RE, que foram conhecidos
e m
d e z e m b r o
d e
2013..........................................................................................
O RESP do INSS de n.º 1442492/PE foi conhecido (03.04.2014)
para reconhecer a legitimidade da União no pólo passivo da lide,
determinando o retorno dos autos à vara de origem para citação
da União.
Processo transitou em julgado em 09.04.2014, remetido ao
Tribunal de origem em 20.05.2014. Ainda não chegou na
origem. Ainda vai citar a União.................................................

2. Abono R$1.000,00 – AC 2002/2003 – Processo n.º
2003.83.00.013301-3 – sentença de parcial procedência que
limitou a competência a Pernambuco. Na segunda instância, o
Acórdão deu parcial provimento a nossa apelação – sem
limitação de competência.

2001.83.00.014092-6 e Abono 50% + 3% - AC 2000/2001 –
processo n.º 2001.83.00.014094-0
Ambos não tiveram o pagamento efetuado e transitou em
julgado com a procedência do direito, mas a limitação da
competência. A tese desse processo foi objeto de ação ajuizada
em Brasília para extensão a todos os que ficaram de fora do
processo ajuizado em Recife.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Objeto da ação: persegue o direito dos substituídos ao
recebimento dos tickets de alimentação concedidos em razão
de Acordos Coletivos aos ativos.
Situações dos processos:
1. 2002.83.00.011676-0 – sentença de improcedência publicada
em 31.10.2013. A FAACO interpôs recurso de apelação.
Concluso no Gabinete do Des. Gabinete do Desembargador
Federal Ivan Lira de Carvalho (convocado) (Segunda Turma).
2. 2005.83.00.002102-5 – sentença de improcedência publicada
em 14.07.2014. A FAACO interpôs recurso de apelação.
Concluso no Gabinete do Des. Gabinete do Desembargador
Federal Ivan Lira de Carvalho (convocado) (Segunda Turma).

IGQP
Objeto da ação: determinar o pagamento do GQP previsto no
ACT a todos os inativos da ECT, beneficiários da Lei 8.529/92.

O INSS interpôs recurso de ED que foi provido para limitar a
competência. Publicado em 15.10.2014.
Em 20.10.2014 interpomos recurso de ED, também, com pedido
de efeito modificativo, que foi improvido.
Foi interposto RESP pela União e pelo INSS que foi admitido e o
processo encaminhado ao STJ em 15.08.2015.
Conclusos desde agosto com o Ministro Og Fernandes (Segunda
Turma) sob o n. REsp nº 1547403 / PE.

1 . P ro c e s s o : 2 0 0 0 . 8 3 . 0 0 . 0 1 3 1 1 6 - 7 – s e n t e n ç a d e
improcedência. Acórdão reformou a sentença reconhecendo o
direito, mas limitando os efeitos da decisão aos substituídos de
Recife/PE. No STJ o nosso RESP não foi provido. Em 12.03.2015
foi publicada decisão do Ministro Teori Zavascki negando
provimento ao agravo de instrumento em RE. Processo transitou
em julgado em 31.03.2015. Baixa à origem.
Foi feita petição para juntada de documentos pelo INSS em
26.10.2015, para cálculo dos honorários, haja vista que antes da
sentença de improcedência houve antecipação de tutela
concedendo o IGQP para todos os aposentados do Brasil.
Teve antecipação de Tutela – todos já receberam.

Com exceção de duas ações (abaixo indicados), todas as demais
ações de abono foram julgadas procedentes, com abonos já
pagos, mas tiveram a limitação da competência, de forma que a
Advocacia Janot entrou com ação para obstar qualquer
cobrança indevida por parte do INSS pelo pagamento ocorrido
na via judicial.
·Abono 50% (retardatários AAC) – processo

2. Processo n.º 2001.83.00.014091-4 (retardatários) Sentença de procedência reformada pelo TRF5ª Região sob o
fundamento de que o IGQP é calculado com base em
parâmetros de produtividade relacionados a função do
desempenho do cargo, não sendo possível, apurar-se, tanto a
qualidade quanto a produtividade de quem se encontra

Ações/Novas Ações (Cont.)
aposentado. Limitou a competência territorial do órgão prolator.
RESP 1071908 concluso ao Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma do
STJ (redistribuído em abril de 2014). Negado seguimento ao
recurso especial em 15.06.2015, quando foi interposto recurso
de agravo regimental. Este último foi julgado e teve decisão
publicada em 08.10.2015.
3. Processo n.º 2003.83.00.022994-6 (retardatários SP e SC) –
Sentença de improcedência sob o argumento de que a FAACO é
parte ilegítima para representar os associados com domicílio em
ambos os Estados. Interposto recurso de apelação. Em
07.11.2013 houve o julgamento da apelação extinguindo o
processo sem julgamento do mérito. Foi interposto recurso de
Embargos de Declaração que foi julgado em 10.12.2013 e
publicado acórdão em 13.12.2013 – sem recurso, com trânsito
em julgado da decisão.
4. Processo n.º 2005.83.00.002101-3 (retardatários) –
declinada a competência para a justiça do trabalho, o processo
tramitou perante a 11ª vara do trabalho de Recife, recebendo
sentença de procedência, que foi confirmada pelas instâncias .
AIRR - 23600-83.2007.5.06.0011 – tramitação eletrônica –
processo concluso para Ministro.
Relator: Hugo Carlos Scheuermann.

AÇÕES FAACO BRASÍLIA
ABONO
Objeto: busca o pagamento de abonos concedidos em ACT para
os beneficiários da Lei 8529/92. As ações propostas em Brasília
são decorrentes da limitação de competência das ações
propostas em Recife. Visam assegurar o pagamento a todos os
associados do Brasil.
1. 2004.34.00.020879-7 Abono 50% + 3% - sentença
procedência total, com apelação do INSS. Concluso com Candido
Moraes desde 26.11.2013.
Publicou despacho para apresentar documentos para
comprovar legitimidade da FAACO. Petição protocolada em
08.10.2015. Processo concluso ao Desembargador.
2. 2004.34.00.022098-6 – Abono 70% - sentença de
procedência, limitando os efeitos para os domiciliados do DF.
Com apelação nossa para ampliar para todo o Brasil ( a mesma
situação do processo em trâmite em Recife com RESP e RE).
Concluso com Candido Moraes. Encaminhado para o Juiz
Convocado Francisco Neves da Cunha.

· URV – processo 2003.34.00.039688-6
Objeto da ação: busca o recálculo da aposentadoria para as
pessoas que se aposentaram em 1994 (na época da troca da
moeda URV/Real), quando houve um equívoco do INSS no valor

da Renda Inicial Mensal.
Histórico: Ação coletiva proposta em 2003: alta chance de êxito.
O próprio INSS já reconheceu na via administrativa, lançando a
possibilidade de acordo para aqueles que desistissem das ações
judiciais pagando um valor limitado a R$18.000,00.
Andamento: sentença de procedência. Acórdão confirmando a
sentença, dando parcial provimento à apelação do INSS apenas
para alterar os cálculos pela Tabela da Justiça Federal. Ed do INSS
foi rejeitado. Foi interposto RESP e RE que aguardam juntada aos
autos. Já apresentamos Contra-razões. Desde 31.07.2015 na
vice-Presidência do TRF para admissibilidade dos Recursos do
INSS. (DESPACHAR)

Mandado de Segurança
Objeto da ação: reintegrar os empregados da ECT que foram
afastados dos empregos por serem aposentados pelo INSS.
Andamento do processo: sentença e acórdão procedentes.
Integrantes da 6ª lista reintegrados. RE interposto pela ECT e
União. Reconhecimento de Repercussão Geral. Em junho Dra.
Leda E Dr. Fábio foram despachar com o Procurador Geral, que,
ao final, emitiu parecer favorável à FAACO. Atualmente o
processo encontra-se aguardando julgamento da Repercussão
Geral Tema 606.

Desaposentação/ Reaposentação: 1837095.2010.4.01.3400
Objeto: tese para se aproveitar o período de contribuição
posterior à concessão de aposentadoria para contagem de
tempo de serviço e melhorar o valor do benefício previdenciário,
criando-se uma nova aposentadoria ou a chamada
“reaposentação”.
Andamento do processo: sentença julgou improcedente o
processo. Em segunda instância, houve a reforma da decisão de
primeiro grau, julgando totalmente procedente a ação. Houve
interposição de RESP e RE. Na análise da admissibilidade dos
Recursos o processo foi sobrestado aguardando julgamento da
Repercussão Geral no STF com este tema.
A Advocacia Janot ajuizou execução de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de tutela em face do INSS, para que o
pagamento a todos os aposentados das diferenças comece a ser
efetuado, haja vista a inexistência de efeitos suspensivo nos
recursos interpostos. Muitos aposentados já estão recebendo o
novo benefício e o INSS está em fase final de implementação.

DESAPOSENTAÇÃO COLETIVA DE 2015
A nova ação coletiva de desaposentação foi ajuizada no dia
15/10/2015, recebeu o nº 61177-57.2015.4.01.3400, e tramita
perante a 21ª vara federal.
Tutela indeferida, já interposto recurso de agravo de
instrumento. Aguarda decisão.

Abono Vale-alimentação
ü 54344.57.2014.4.01.3400 – ABONO 2010 – distribuído para

Ações/Novas Ações (Cont.)
a 15ª vara federal, tutela indeferida, interposto recurso de
agravo. INSS já apresentou contestação.
ü 0073806-97.2014.4.01.3400 – ABONO 2009 – , distribuído
para a 7ª vara, aguardando publicação de decisão de
indeferimento da tutela. INSS já citado. Apresentamos réplica
em 16.10.2015, prazo para a parte contrária apresentar provas.
ü 73253-50.2014.4.01.3400 – ABONO 2011 – 6ª vara federal,
ordenada publicação de despacho indeferindo a tutela. INSS já
foi citado e apresentou contestação. Em 28.10.2015 foi
publicado o despacho para apresentação de réplica.
ü 73575-70.2014.4.01.3400 – ABONO 2012 – distribuído para a
8ª vara federal – ordenada publicação de despacho, indeferindo
a tutela. INSS já citado. Apresentou contestação. Aguardando
publicação de despacho para apresentação de réplica.
ü 73090-70.2014.4.01.3400 – ABONO 2013 – distribuído para
a 8ª vara, tutela indeferida, interposto recurso de agravo. INSS já
apresentou contestação e o escritório já apresentou réplica.

referente ao complemento negativo. São poucos os processos
em que a procedência dos pedidos foi absoluta, concedendo,
além do complemento negativo, o retorno às Referências
Salariais (RS's) iniciais. A grande maioria das decisões reconhece,
apenas, o direito ao complemento negativo.
Alguns em fase de pagamento de RPV/ Precatório.

Pensionistas
Objeto da ação: algumas pensionistas recebem apenas um
percentual do valor do instituidor do benefício. Em virtude disso
a ação busca o pagamento da integralidade da pensão.
Situação: Existe um Precedente proferido pelo TRF/1ª Região em
que a Advocacia JANOT obteve vitória para que as(os)
pensionistas recebam 100% do valor dos salários/benefícios dos
seus falecidos maridos/esposas. Todos os processos estão em
fase de recurso.
Temos dois processos em fase inicial de execução, aguardando
documentos para elaboração dos cálculos.

Incorporação de Gratificação

AÇÕES INDIVIDUAIS PLÚRIMAS
Desaposentação
Objetivo: Trata-se de ação em face do INSS buscando a contagem
do tempo de contribuição após a aposentadoria para majorar o
valor pago mês a mês.

Ø PROCESSOS PLÚRIMOS
Apesar de muitas decisões de antecipação de tutela, bem como
sentenças procedentes, a justiça federal tem entendido que o
pedido de desaposentação deve ser pleiteado junto ao Juizado
Federal, declinando, portanto, a competência, para os juizados.
Porém, tal situação é prejudicial ao interesse dos aposentados,
visto que o entendimento dos juizados é contrário e as sentenças
são de improcedência, cujo recurso não é direcionado ao STJ,
que é o Tribunal que efetivamente reconhece a desaposentação.
Por tal motivo é que os Autores dos processos em que não houve
a antecipação de tutela, ou mesmo com antecipação de tutela
mas sem sentença, foram incluídos na nova ação coletiva, a fim
de que não tenham seu interesse prejudicado pela provável
remessa do processo ao juizado. Por isso, os pedidos de
desistência.

Revisão de Enquadramento/Complemento Negativo
Objetivo: A ECT por conta própria efetivou uma revisão de
enquadramento e sem dar a oportunidade do empregado se
manifestar (ampla defesa e contraditório), efetivou o
rebaixamento de referências salariais e iniciou o desconto de
suposto valor pago a maior. A ação busca a paralisação do
desconto e que a referência salarial volte ao estado anterior.
Situação: A maioria dos processos ainda estão em grau de
recurso, seja no TRF, seja no STJ. E os processos em fase de
execução cuidam, em sua maioria, do recebimento de crédito

Objeto da ação: Diante do exercício ininterrupto (mais de 10
anos) de função gratificada e a não incorporação do valor na
aposentadoria, é feito este pedido na via judicial.
Situação: Todos os processos em fase de recurso.

Correção da Lei nº 8.529/92
Objetivo da ação: Persegue o pagamento da correção monetária
da complementação de aposentadoria paga em atraso.
Situação: êxito nos processos de conhecimento. As ações
atualmente encontram-se na fase de execução ou embargos à
execução. Processos em sua maioria suspensos aguardando
julgamento dos Embargos à Execução propostos pela União e/ou
INSS.

Postalis 1 Correção da reserva de poupança
Objetivo da ação: Busca a correção monetária plena sobre as
reservas de poupança restituídas por ocasião do desligamento
do Postalis. Continuam tramitando satisfatoriamente, estando
quase que a totalidade dos processos em fase de execução.
Situação: Processos com êxito em todas as instâncias, desde que
as pessoas já tenham feito o saque da reserva de poupança e que
este saque tenha ocorrido há menos de 5 anos do ajuizamento
da ação. Diversos em fase de pagamento. Processos já quase
todos finalizados com o levantamento dos alvarás e repasses aos
autores.

Postalis 2 (correção da suplementação)
Objetivo da ação: Busca a correção da suplementação de
aposentadoria paga pelo Postalis, utilizando outro cálculo
previsto no Contrato Original.
Situação: Processos com decisões de improcedência em
divergência com sentenças de outros Estados. Todos estão com
recurso para o Tribunal e STJ, onde o entendimento é

Ações/Novas Ações (Cont.)
desfavorável aos clientes. Alguns já transitaram em julgado com
condenação em honorários.

Postalis 3 (implementação da suplementação)
Objetivo da ação: Busca a implementação da suplementação e a
paralisação das contribuições para o Postalis pela reunião dos
requisitos existentes no 1º contrato
Situação: Processos com decisões de improcedência em
divergência com sentenças de outros Estados. Todos estão com
recurso para o Tribunal e STJ, onde o entendimento é
desfavorável aos clientes. Alguns já transitaram em julgado com
condenação em honorários.

Postalis (ação de cobrança em face dos integrantes da
6ª lista)
Objetivo: Postalis ajuizou ação de cobrança em face das pessoas
que durante os 12 anos receberam a suplementação enquanto
ficaram afastados da empresa.
Situação: os associados da 6ª lista estão sendo citados e, na
medida em que as pessoas estão entrando em contato conosco e
nos contratando. Já estamos acompanhando 14 ações (Minas
Gerais – 9; Brasília – 2; RJ – 3) Já temos 3 sentenças de mérito
favoráveis.

JUROS PROGRESSIVOS
Objetivo da ação: revisão do FGTS do(a) contratante para que
seja pleiteada a progressividade da capitalização dos juros de
seus depósitos fundiários, bem como a observação do critério de
correção pela poupança, se for o caso.
Situação: Temos apenas 7 casos de processos com julgamento
favorável com trânsito em julgado, os demais que tiveram
decisão favorável na primeira instância, estão sendo reformadas
no TRF. Estamos recorrendo aos Tribunais Superiores buscando
modificar o entendimento.

1712
Objetivo da ação: Busca a constituição do direito de receber a
complementação de aposentadoria para todos aqueles que
entraram na ECT até março de 1969.
Situação: as ações foram ajuizadas recentemente e ainda não
tiveram decisão de mérito.

BI-TRIBUTAÇÃO
Objetivo da ação: busca o recebimento do imposto de renda
tributado indevidamente nas contribuições dos anos de
01/01/1989 e 31/12/1995.
Situação: Todos os processos houve êxito em primeira instância
e pendem de julgamento do Recurso Inominado proposto pela
União.

AÇÕES NOVAS
Reaposentação dos ex-1711
Público alvo: Ex-1711
Objetivo: Melhorar a complementação de aposentadoria que
encontra-se defasada se comparada com o salário do ativo.
Explicação: Após a aposentadoria pelo INSS, a grande maioria
dos ex-1711 continuaram na ativa, passando a acumular salário
de ativos, benefício previdenciário e complementação de
aposentadoria da Lei 8.529/92.
A soma do benefício previdenciário com a complementação de
aposentadoria era igual ao valor recebido na ativa à época da
aposentação, mas com o tempo ficou defasado em relação ao
valor recebido no salário de ativo, que passou a incorporar
progressões, etc.
A ideia da ação de reaposentação para os ex-1711 é de usar a Lei
8.529/92 para melhorar a complementação de aposentadoria,
aproveitando-se todos os acréscimos incorporados no trabalho
( refe rê n c i a s s a l a r i a i s , p ro g re s s õ e s o b t i d a s a p ó s a
aposentadoria), a fim de que efetivamente o valor da
aposentadoria fique em harmonia com o valor recebido pelo
ativo no momento do afastamento definitivo.
Toda a relação de documentos será repassada às Associações e
ficarão disponíveis no site da Advocacia Janot.
Contrato: pro-labore de R$600,00 + liminar (1 valor do
acréscimo na complementação) + 20% sobre os atrasados.

Reaposentação na aposentadoria (3ª ação coletiva)
Público alvo: aposentados pelo regime geral do INSS (1712) que
após a aposentadoria continuaram na ativa por mais de cinco
anos de trabalho contribuindo para o INSS.
Objetivo: aumentar o valor da aposentadoria
Contrato sem pro-labore + liminar + 20% dos atrasados.

Correção do FGTS
Público Alvo: todos aqueles que tinham saldo na conta de FGTS
de 1991 até 2010(época do PDV, quando muitos fizeram o saque)
Atenção, quem já fazia o saque mensal desde a aposentadoria
não pode entrar com a ação, visto que não tinha saldo para ser
corrigido.
Objetivo: correção do saldo por índice distinto da TR.
Explicação: O FGTS vem sendo corrigido pela TR desde 1991 por
determinação legal. Ocorre, no entanto, que há anos a TR não
vem acompanhando os índices de inflação, não repondo o poder
de compra do dinheiro.
O STF em julgamento de duas ADINS, cujo objeto era a correção
dos precatórios, entendeu que usar a TR para fazer a correção
monetária não repõe o poder de compra do dinheiro. Assim, o
escritório Janot chama a todos os aposentados que tenham ou
tiveram saldo na conta do FGTS entre 1999 até 2010 (para caso
dos que saíram no PDV) ou 2013 (para os que ainda estão na ativa
ou inativos que não utilizaram os valores), para participar da
propositura da ação.

POSTAL SAÚDE
2015 foi um ano de ajustes e mudanças. Porém, o
compromisso da Postal Saúde com a qualidade do
atendimento a você, Beneficiário, continua sua maior
prioridade.
Este novo ano começou com melhorias e conquistas.
Foram maximizados todos os esforços, em conjunto
com os Correios, para superar dificuldades
passageiras do atual contexto econômico. Com isso,
foram quitadas no dia 02 do corrente mês (fevereiro),
praticamente todas as pendências que existiam com a

rede credenciada.
Os processamentos das contas com a pequena
parcela de prestadores que ainda não tiveram suas
pendências solucionadas estão sendo finalizados.
Adicionalmente, está sendo monitorada diariamente
a rede credenciada para que não ocorra problemas
pontuais de suspensão de atendimento que
prejudique os Beneficiários.

POSTALIS EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT
Ainda não temos nada aprovado sobre o plano de
equacionamento do BD. O desequilíbrio desse plano
ao final de 2014 beirava a seis bilhões, levando-se em
conta os ajustes atuariais, a decisão da Empresa de
não cumprir com o pagamento da RTSA (reserva
técnica de serviço anterior) e perto de quatro bilhões
com perdas com investimentos. Com a resolução que
permite a modificação do duration, soubemos de
simulações que reduziriam bastante o percentual das
contribuição anteriormente anunciada de 25.9% ou
seja aplicando-se o duration (pagamento em período
maior do que os quinze anos) e voltando a ECT a pagar
a RTSA teríamos um percentual próximo a 13% .
Faltam aí as negociações com o BNY MELLON que se

bem sucedidas reduziriam ainda mais esse
percentual. Somada a essa situação do Postalis
encontramos ainda a posição de déficit bilionário dos
Correios que deixa a cada um de nós participantes da
família ecetista preocupados com a sustentabilidade
da Empresa que ajudamos a construir. Temos a
certeza entretanto que com o quadro de empregados
comprometidos que formam essa família poderemos
com muito trabalho modificar a situação. É urgente
que tenhamos uma gestão responsável e o esforço de
todos para que finalmente possamos trazer os
Correios à posição de destaque e segurança que lhe
pertence.

FAACO REÚNE-SE COM O NOVO PRESIDENTE DOS CORREIOS
A direção da FAACO esteve em audiência com o
Presidente dos Correios Dr. Giovanni Correa Queiroz
na tarde do dia 10 de dezembro de 2015. A FAACO
apresentou ao Presidente várias demandas. Boa
parte delas referente à Saúde. O Presidente solicitou
sessenta dias para discuti-las. Uma da demandas
entretanto referente ao pessoal reintegrado (6ª lista).
O Presidente após várias explicações determinou a

aprovação do acordo solicitado pela FAACO para que
ocorresse o mais rápido possível. Infelizmente até o
fechamento dessa edição do Uirapuru não
c o n s e g u i m o s q u e o s Ó rgã o s re s p o n s áve i s
estabelecessem os ajustes necessários à realização do
refe r i d o a co rd o . C o nt i n u a re m o s co b ra n d o
insistentemente essa e as outras demandas que
atingem o universo da FAACO. Vejam fotos.

XXV ENAC - ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS
O Encontro Nacional de Aposentados dos Correios
deste ano de 2015 foi realizado com sucesso esperado
e com toda a magia existente no período do Natal Luz
em Gramado/RS. O evento realizado no período de 04
a 08/11/2015, tendo como base o Hotel Serra Azul
deixou todos os participantes encantados, até porque
além da festa sempre presente nos Enacs, este teve
uma conotação mais forte por comemorarmos
também a maioridade da Federação. Neste ano de
2015 a FAACO completou 21 anos de fundação.
Durante o ENAC além da abertura, plenária e diversos
passeios e festas, foi realizado um CONREP que
resultou na indicação dos Conselheiros e seus
Suplentes para o Conselho Deliberativo da COBAP. A
eleição sagrou os seguintes colegas:

Valdemir Almeida da Silva (Enxuto) - PB titular
Pedro Alcantara - SC
titular
Waldir Alberto de Souza - BA
suplente
Laerte Alves Setúbal
suplente
O encerramento do ENAC foi em clima já de saudade e
a certeza de que no ano que vem tem mais, pois foi
decidido pelo colegiado que o XXVI Encontro
Nacional dos Aposentados dos Correios acontecerá
na cidade de Manaus/AM. Os participantes da festa
de encerramento saíram encantados também com a
apresentação especial do espetáculo “Belle Époque”.
Vejam algumas fotos:

CONREP 78º - PARAÍBA
A FAACO estará efetuando reunião do seu colegiado
no CONREP de nº 78 (primeiro de 2016) a realizar-se
em João Pessoa /PB no período de 16 a 20 de março,
tendo como base o Hardmam Praia Hotel. As
reuniões ocorrerão nos períodos matutino e
vespertino nos dias 17 e 18, e esperamos contar com
a presença de todos os Presidentes/Delegados bem
como os convidados que realizarão palestras

especificas. Relembramos que nesse CONREP
efetuamos a análise do desempenho da Federação
no ano de 2015 bem como traçaremos estratégias
para o ano de 2016.

24 DE JANEIRO DE 2016 - DIA NACIONAL DO APOSENTADO
A FAACO, comemorou o Dia Nacional do Aposentado
em todas suas Associações em parceria com os
Correios, Postalis e convidados. Cada Associação
contribui com a realização de evento específico
congraçando Aposentados, Pensionistas,
Aposentáveis e colegas da ativa. No site da FAACO
estão sendo colocados os eventos por Diretoria com
respectivas fotos. Também no evento da ABRAP, foi

homenageado o aposentado Decio Campos Falcone
de São Paulo escolhido pelo colegiado da FAACO. A
comemoração do Dia do Aposentado é um momento
importante para homenagear cada um dos
trabalhadores dos Correios que com a sua vida laboral
ajudaram a construir a Empresa.
Parabéns aposentados!

VIDA
A vida é uma mistura
De medo... de encanto
É alegria, sorriso... dor e pranto
É pujança, é quebranto
Arte do capeta, bondade de santo
Silêncio... explosão
É ternura... vulcão
Dúvida, certeza
É sombra, beleza.
A vida é desafio, é pólvora e pavio
Magia, feitiço
É verdade, artifício
Presença...ausência
Quietude e ruído
É lembrança, é olvido
Tão pequena, tão plena
Tormentosa ou serena

Jesuíno de Carvalho Caffé Filho

É sutil... deslumbrante
Diminuta, gigante
É secura, é romance
Enredo... um só lance.
Mas....viver é legal
É tão bom... genial!

ASSOCIAÇÕES PILARES DA FEDERAÇÃO
APOSENCAP
A fundação da APOSENCAP deu-se em 17/01/1999,
dada a necessidade que os aposentados dos
Correios sentiram de se organizar e se fortalecer em
virtude dos ataques sofridos por parte da ECT,
ocasião em que todos os aposentados foram
demitidos em massa a nível nacional. Daí em diante
houve vários presidentes como: Otoniel Cristovão
C. Pereira, Diane Ferreira da Mata, Waldomiro
Gaya, Marceli Fitel, Marlene Aguiar, Fernando
Souza, Aurino de Deus, esse último por dois
mandatos. Depois de dois anos sem mandato,
entramos em contato com a presidência da FAACO,
na pessoa do Sr. Jesuíno de Carvalho Caffé Filho, o
qual nos deu apoio e assim nos reunimos através de
eleição e estamos na tentativa de nos
revitalizarmos, com muita dificuldade dada a
incredibilidade e falta de tempo, pois a maioria dos

diretores continuam na ativa em tempo integral e
aqueles que se afastaram estarem desacreditados
da entidade. Estamos procurando conquistar novos
aposentados. Porém com poucas perspectivas,
porque hoje os ataques não são da ECT e sim do
Governo Federal, de forma que todas as entidades
sentem-se engessadas e amordaçadas, não
transmitindo a força que a categoria espera de uma
Associação. Mas, estamos na luta, tentando nos
agarrar a qualquer nova oportunidade que surge
para continuarmos existindo, com muitas dívidas e
pouco recurso, mas com muita vontade de
continuar existindo.
Arlete Mendes/APOSENCAP
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HORIZONTAIS
3 - Animal do trenó do Papai
Noel
6 - Veículo que percorre as
ferrovias
9 - A térmica conserva o café
quente
12 - Antônimo de diferente
14 - Alvo do ensino na escola
16 - O Apiscina ideal para
crianças
18 - Pode ser par ou ímpar
(Mat.)
19 - Bofetada
20 - Lavrar (a terra)
21 - REDE MUNDIAL de sites
22 - A fêmea do leão
24 - Vacina oral contra pólio
26 - 56 em algorismo romano
28 - Saliência da cabeça de
galos
30 - Bondosa
31 - O terreno como o da
praia

VERTICAIS
1 - Terminação do verbo da
3ª conjugação
2 - Baía ... ..................... (R. de
Janeiro)
4 - Sem ................. nem beira
5 - Brisa, aragem
7 - Sacolas de Viagens
8 - Peter ......... Herói infantil
10 - Nascido na cidade de
Berlim
11 - Cerimônia como o
enterro
13 - Que provoca risos,
ridículo
15 - Obra de Aloisio de
Azevedo
17 - Examinar com atenção
23 - Criatura, indivíduo
25 - O som da buzina
27 - Pronome da 2ª pessoa
do plural
29 - Ana Nery enfermeira
brasileira

PIADAS
O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação:
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal educado e me chamou de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?
Conversa de casados:
- Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente?
- Nem uma, nem outra. Você sabe que eu só gosto de você.

PERGUNTAS E RESPOSTAS ENGRAÇADAS
Qual a comida que liga e desliga?
Resposta: O Strog-ON-OFF.
Qual é o fim da picada?
Resposta: Quando o mosquito vai embora.
O que são dois pontos pretos no microscópio?
Resposta: Uma blacktéria e um pretozoário
O que é um cigarro de maconha feito com papel de jornal?
Resposta: Um baseado em fatos reais
RESPOSTAS Nº ANTERIOR

HORIZONTAL: LAO - ANTARTICA - SEM MODOS - GAVEA - RASPA - AV - ULTRALEVE - MUTÁVEL.
VERTICAL: PENSÁVEL - SALAME - TOCO - DECO - ARMAR - CASCAVEL - IDAS - TEVE - AULA - CRU - PAVÊ - TM.
As respostas das cruzadas do Informativo 21 serão publicadas no próximo Informativo.

Bolo de Chocolate Rápido
Ingredientes:
- 1 xícara (de chá) de óleo;
- 1 xícara (de chá) de leite;
- 2 ovos;
- 1 xícara (de chá) de chocolate em pó;
- 1 xícara (de chá) de açúcar;
- 2 xícaras (de chá) de farinha de trigo;
- 1 colher (de sopa) de fermento.

Modo de Preparo:
Coloque no liquidificador o óleo, o leite, os ovos, o chocolate e o açúcar. Bata bem até ficar misturado. Acrescente a
farinha de trigo e bata novamente (não precisa bater muito, só até misturar). Acrescente o fermento e misture
levemente, não precisa bater, usar a tecla Pulsar do liquidificador. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada
(pode ser forma com buraco no meio ou não). Leve para assar em forno médio por mais ou menos 30 minutos. Nos
primeiros 20 minutos não abra o forno. Depois que ele estiver crescido, enfie o palito, se ele sair limpo, está bom.

PRESIDENTE DA AAPSC
Laerte Alves Setubal
LAERTE ALVES SETUBAL, esposa Anizia Junckes Setubal e
filhos Phabio e Mauricio, 68 anos, natural da ilha do
Governador no Rio de Janeiro/RJ, Analista de Correios
Senior, ingressou como Entregador de Cartas no antigo
DCT na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de
Santa Catarina em agosto de 1968. Aposentado desde
2009, na bela e Santa Catarina é presidente da AAPSC Associação dos Aposentados, Aposentáveis e
Pensionistas dos Correios de Santa Catarina, filiada à
FAACO onde é assessor da presidência e membro titular
reeleito do Conselho Deliberativo da Postal Saúde.
Possui formação em Pedagogia (Orientação Educacional)
e Pós-Graduação em Treinamento de Recursos Humanos,
além do curso de Capacitação para Gestores de
Organização do Terceiro Setor.
Além de participar de vários cursos de aperfeiçoamentos
ministrados ou patrocinados pela empresa, consta do seu
currículo várias funções que ocupou nos Correios ao
longo de sua carreira profissional, tais como: chefias de
seção, instrutor de treinamento, subgerente, gerente e
diretor regional adjunto e, além disso exerceu diversas
atividades que sempre o motivaram na integração e no
relacionamento com as pessoas no âmbito da empresa,
quando na década de 80 presidiu a ABEECT/SC (embora
seu carácter de integração e festividades, entidade que
antecedeu o movimento sindical nos Correios), foi
coordenador e um dos responsáveis pela criação do
SINCOR/SC (1º sindicato dos empregados dos Correios no
estado), foi presidente em duas ocasiões da ASTCOR/SC –
Associação de Nível Médio e Técnico dos Correios de
Santa Catarina, presidente da ARCO/SC, sendo o último
presidente indicado aprovou em assembléia a alteração
no estatuto que permitiu eleições diretas para os cargos
de presidente e diretor.
Participou com a presidência da FAACO e, com seu atual
suplente em 2012 na VIGEP das discussões que
antecederam a criação da Postal Saúde – Caixa de
Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, sendo
no ato de sua fundação em 30 de abril de 2013, eleito
membro titular do Conselho Deliberativo e, como
suplente Ney de Souza Beixiga.
E, como ainda continuam pendentes duas bandeiras da
luta inicial da federação dos aposentados, isto é, a
inclusão dos colegas aposentados antes de 1986 que
ficaram fora desse beneficio e das (os) pensionistas que
perdem a condição de beneficiários, após 180 (cento) e
oitenta dias do falecimento do titular é, que nos estimula
manter o foco na conquista desse beneficio que por mais

Laerte Alves Setubal
que se queira negar é uma mancha que ficou e que nos
incomoda em nosso dia a dia pela discriminação com os
nossos velhos companheiros de luta e as (os)
pensionistas.
A história nos Correios e todos que estão hoje
aposentados sabem que aqueles que detém, com
raríssimas exceções, funções de comando, tendo a
oportunidade de fazer a diferença como é o caso das
nossas bandeiras e não fazem as vezes nem se esforçam,
talvez até por receio e passam como se a vida profissional
fora apenas um rio buscando o mar como se por si só
bastasse. E o grande desafio é o horizonte é o mar que se
abre após descermos da nossa montanha. E nessa
chegada somos iguais e, deixamos de construir a nossa
história. Não há volta e, em alguns casos apenas solidão
da chegada, do fim de uma longa jornada.
Por isso ao assumirmos o desafio de tocarmos uma
associação, lá se vão 09 (nove) anos, o que nos move
sempre é acreditar, é ter esperança, é continuarmos
caminhando e contarmos com a confiança de uma
equipe também de abnegados que nos ajudam na
condução de uma associação pequena, mas que possui
uma plêiade de associados que questionam, colaboram,
participam e que assim estimulam a Diretoria, como o
Pedro, Moema, Eliete, Antonio Carlos e Lindonor
continuarem tocando e respondendo pela AAPSC Associação dos Aposentados, Aposentáveis e
Pensionistas dos Correios de Santa Catarina na busca da
eficiência, integração e interesse jurídico daqueles
aposentados, aposentáveis e pensionistas que
entendem que uma andorinha não fez e não vai fazer
verão.

