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FAACO
MARAVILHA...

...NÓS GOSTAMOS
DE VOCÊ!!!



ESTAMOS EM CLIMA DE COPA DAS CONFEDERAÇÕES, E MAIS AINDA, 
VIVEMOS NO PAÍS DO FUTEBOL, E CORRE NO NOSSO SANGUE O AMOR 
PELA ECT E PELA FAACO. TUDO ISSO NOS MOTIVOU A USAR NA CAPA DO 
NOSSO UIRAPURU REFERÊNCIAS DE UMA MÚSICA DO CANTOR E 
COMPOSITOR JORGE BEM JOR QUE DE FORMA MARAVILHOSA TRATA DA 
PAIXÃO POR UM GRANDE ÍDOLO QUE FOI O “FIO MARAVILHA”. EM UM 
TRECHO DESSA ESFUZIANTE CANÇÃO ELE BRADA INSISTENTEMENTE EM 
FORMA DE NARRAÇÃO UM DOS GOLS DO JOGADOR E AFIRMA... TABELOU, 
DRIBLOU DOIS ZAGUEIROS, DEU UM TOQUE DRIBLOU O GOLEIRO, SÓ 
NÃO ENTROU COM BOLA E TUDO, PORQUE TEVE HUMILDADE EM GOL... 
FOI UM GOL DE ANJO, UM VERDADEIRO GOL DE PLACA... E ISSO NOS 
CONDUZ INVARIAVELMENTE A NOSSA FEDERAÇÃO QUE INSTITUÍDA EM 
SETEMBRO DE 1994, BATALHA NO CAMPO DA DEFESA DOS DIREITOS E EM 
BUSCA DOS BENEFÍCIOS PARA OS APOSENTADOS, APOSENTÁVEIS E 
PENSIONISTAS DOS CORREIOS E NESTES 19 (DEZENOVE) ANOS ASSEGURA 
CONSTANTEMENTE GOLS DE ANJOS, VERDADEIROS GOLS DE PLACA, 
PROMOVENDO O BEM ESTAR DA FAMÍLIA ECETISTA E COLOCANDO-OS 
COMO CAMPEÕES NO GRANDE CERTAME DA VIDA.
“FAACO MARAVILHA... NÓS GOSTAMOS DE VOCÊ!

Aniversariantes do Período

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 / SP
Décio Campos Falcone
Vice-Diretor Social / PR
Elenir Drosek
Diretor Patrimônio / PA
Aurino Silva de Deus
Vice Diretor Patrimônio / MG
Paulo Arlindo
Diretor de Relações Previdenciárias /
BSB
Elpídio Alves Carneiro
Vice Diretor Relações Previdenciárias /
BSB
Valter Lourenço
Diretor de Saúde / RS
Eloy Rudolfo Schutz
Vice Diretor de Saúde / BSB
Luiz Gonzaga P. Batista
Assessores Presidência
Antônio Aguiar Jr. - SP
Roberto Alquati - RS
Laerte Alves Setubal - SC
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
Maria Rodrigues - BSB

Nossa capa traz de forma 

dinâmica um jogador estufando 

as redes com um chute potente que 

óbvio, resultou em gol. Exibe 

também a inscrição “FAACO 

MARAVILHA... NÓS GOSTAMOS DE 

VOCÊ!” que é uma referência às 

v i t ó r i a s  a l c a n ç a d a s  p e l a  

Federação ao longo de sua 

existência. Esse assunto está 

retratado no editorial.

Parabéns aniversariantes do período!
Não tenham medo da vida... aprendam a
saborear cada instante e sejam felizes!

Parabéns!

“OS QUE DESPREZAM OS PEQUENOS ACONTECIMENTOS, 

NUNCA FARÃO GRANDES DESCOBERTAS.

PEQUENOS MOMENTOS MUDAM GRANDES ROTAS.!”

Augusto Jorge Cury



Ações/Novas Ações
AÇÕES COLETIVAS 

ABONOS

As ações de abono ajuizadas em Recife receberam 
sentença de procedência; contudo, a eficácia da 
sentença foi restrita aos domiciliados no Estado de 
Pernambuco. Quatro destes processos ainda estão 
ativos, em grau de recurso. Tivemos dois processos com 
êxito em primeira e segunda instância (TRF), cuja 
decisão foi publicada em junho de 2012, porém o INSS 
interpôs recurso de Embargos de Declaração 
impedindo o trânsito em julgado e o respectivo 
pagamento da parcela aos associados. Neste sentido, 
temos que aguardar o julgamento dos respectivos 
recursos e a finalização do processo para poder 
executar a decisão favorável.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

O primeiro está concluso para sentença desde janeiro 
de 2013 e o segundo processo ajuizado em 2005 teve 
mandado de citação do INSS expedido em abril deste 
ano.

IGQP

Os processos visando o pagamento do GQP, previsto em 
Acordo Coletivo de Trabalho, a todos os inativos da ECT 
beneficiários da Lei 8.529/92, encontram-se, ainda, 
aguardando julgamento dos recursos interpostos. Dois 
dos processos receberam sentença de improcedência; 
uma delas já fora reformada pelo Tribunal, a outra será 
revista quando do julgamento do recurso de apelação 
interposto pela Advocacia JANOT. O terceiro processo 
que foi julgado procedente em todas as instâncias está 
com recurso no TST.

ABONO - Brasília

Os processos de abono ajuizados em Brasília receberam 
sentença de procedência. Uma das sentenças foi de 
parcial procedência, limitando os efeitos para os 
domiciliados do DF. Pende recurso em ambos os 
processos, aguardando julgamento pelo TRF/1ª Região.

URV

A ação já teve êxito na primeira instância, estando agora 
no TRF com recurso do INSS, aguardando julgamento.

MANDADO DE SEGURANÇA

Após o êxito obtido para os integrantes da sexta lista, já 
reintegrados, foi interposto Recurso Extraordinário pela 
União e pela ECT, que já foram respondidos pelo 
escritório. A repercussão geral suscitada foi admitida, 
tendo sido publicada decisão no dia 02.05.2013.

 

REVISÃO DE ENQUADRAMENTO / COMPLEMENTO 
NEGATIVO

Recente julgado proferido pela Des. Neuza Alves, no 
processo nº 2002.34.00.005503-0, ao julgar os recursos 
de apelação interpostos em face da sentença, 
reacendeu um entendimento ótimo para todos de 
reconhecer o direito integralmente defendido, para 
retornar os autores do processo ao enquadramento 
original, determinando a devolução do complemento 
negativo.

Por outro lado, existe um entendimento em outra 
Turma que entende que houve legalidade no 
procedimento administrativo, com atendimento aos 
princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo 
qual a Advocacia Janot tem apresentado os respectivos 
recursos.

PENSIONISTAS

Em razão  do  precedente  no  processo  nº  
2002.34.00.019554-0, em que a 1ª Turma do TRF/1ª 
Região, ao julgar favoravelmente o recurso de apelação 
interposto pela Advocacia JANOT, reconhecendo o 
direito de as pensionistas receberem 100% do valor dos 
s a l á r i o s / b e n e f í c i o s  d o s  s e u s  f a l e c i d o s  
maridos/esposas.

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO

Os processos se encontram, quase que na totalidade, 
aguardando julgamento de recurso junto ao TRF/1ª 
Região. O posicionamento adotado pelo Tribunal segue 
a orientação também esposada pelo TST, que adota o 
critério temporal como fator determinante, ou seja, o 

AÇÕES INDIVIDUAIS



Ações/Novas Ações (Cont.)
exercício da função pelo período mínimo de 10 (dez) 
anos, a fim de possa ser incorporada em seu salário e/ou 
seu benefício previdenciário.

CORREÇÃO DA LEI 8.529/92

Todos os processos tiveram êxito e agora estão, em sua 
maioria, em fase de embargos à execução, onde será 
determinado pelo Juízo o valor a ser pago por RPV ou 
Precatório.

POSTALIS – correção da reserva de poupança

Todos os processos de Correção da Reserva de 
Poupança do Postalis, que foram ajuizadas menos de 5 
anos após o saque, estão sendo êxito na ação de 
conhecimento. Todos os meses, no mínimo, 2 processos 
são finalizados com o pagamento pelo Postalis do valor 
determinado pelo Juízo.

Trabalhistas – individual - Indenização em dobro 
pelo tempo anterior à opção do FGTS

As ações individuais buscando a indenização em dobro 
já foram todas propostas pelo escritório e em alguns 
Estados já iniciou a fase de sentenças favoráveis.

Trabalhistas – individual – PCCS/95, curva da 
maturidade, abonos, etc

As ações individuais buscando a indenização em dobro 
já foram todas propostas pelo escritório, mas estão em 
fase inicial de audiências de conciliação e instrução.

A Advocacia Janot está promovendo as ações abaixo 
referidas de interesse de todos os associados: 

· DESAPOSENTAÇÃO PODE AUMENTAR O 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

O segurado do regime geral de previdência social que 
após se aposentar continuou contribuindo para o INSS, 
por estar na ativa, pode pedir na Justiça uma nova 
aposentadoria que considere as últimas contribuições, 
aumentando o valor do benefício.

Todas as ações ajuizadas estão tendo êxito já em 
antecipação de tutela, ou seja, já no início do processo 

NOVAS AÇÕES DE SUCESSO

as pessoas estão tendo o benefício previdenciário 
majorado.

· BI-TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA 
CONTRIBUIÇÃO DO POSTALIS

Assim, para todas as pessoas que passaram a fazer o 
resgate da reserva de poupança do Postalis ou mesmo 
que passaram a receber a suplementação do Postalis 
após 1996, iniciou-se o fenômeno da bitributação, visto 
que no ato da contribuição houve a retenção na fonte e 
também no ato do recebimento da suplementação ou 
do resgate da reserva de poupança. Aí está o prejuízo e 
evidente a necessidade em se reparar por meio de ação 
judicial de Repetição de Indébito.

Já temos ações recém ajuizadas com sentença de mérito 
favorável.

· PROGRESSIVIDADE DOS JUROS DO FGTS

O regime do FGTS foi instituído pela Lei 5.107, de 
13.09.66, que previa os Juros Progressivos de 3% a 6% 
ao ano, ou seja, 3% durante os dois primeiros anos de 
permanência na mesma empresa; 4% do terceiro ao 
quinto ano, 5% do sexto ao décimo ano e 6% do décimo 
primeiro ano em diante.
Ocorre que, muitos bancos depositários, por equívoco, 
ou ainda, atendendo a determinações do Banco 
Nacional de Habitação que era gestor do FGTS à época, 
creditaram nas contas vinculadas do FGTS, apenas a taxa 
fixa de 3% ao ano, gerando nítido prejuízo e 
possibilidade de ajuizamento de ação contra a Caixa 
Econômica Federal.

Já temos ações recém ajuizadas com sentença de mérito 
favorável, inclusive, decisão já transitada em julgado, 
estando o processo em fase de elaboração de cálculo 
para execução.

· 1712 – UMA NOVA BOA NOTÍCIA!!

Recentemente (abril de 2013) a Advocacia Janot teve 
êxito no STJ em processo individual relativo à questão 
dos 1712. Dois associados foram agraciados com a 
decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior que declarou 
a existência do direito aos benefícios da Lei 8.529/92 às 
pessoas que comprovem terem sido integrados à ECT 
oriundos do antigo Departamento de Correios e 
Telégrafos.



Neste sentido, o escritório chama todos os 1712 a 
ajuizarem ação para pleitear a complementação da 
aposentadoria na forma determinada pela Lei 8.529/92, 

Ações/Novas Ações (Cont.)
bem como a participar de reuniões com a Dra. Leda 
Janot em sua respectiva Associação, a fim de receber 
todos os esclarecimentos sobre o assunto.

ENGENHARIA TECIDUAL FACILITA O TRATAMENTO COM IMPLANTES DENTÁRIOS

PARA PACIENTES COM PERDA ÓSSEA

Profissionais da Clínica CRIE ODONTOLOGIA são pioneiros na utilização de células-tronco
do adulto para aumento de volume ósseo em pacientes que desejam realizar implantes

dentários e tinham medo do enxerto ósseo.

Motivados pela ideia de oferecer aos seus pacientes mais 

conforto, procedimentos menos doloridos e tratamentos 

mais rápidos, os profissionais do Crie Odontologia, clínica 

credenciada a ECT, investem no que há de mais novo no 

mercado odontológico. Para isso, conta com ampla equipe 

de dentistas de diferentes especialidades que, com 

freqüência, busca aprimoramento técnico na área de 

reabilitação oral.

Em novembro de 2011, por exemplo, durante o Congresso 

da Academia Americana de Periodontia, a equipe do Crie 

Odontologia, composta pelos doutores André Lins C. 

Corrêa da Costa, Daniel Marques das Neves e Frederico 

Goulart de Oliveira Silva, participaram do credenciamento 

em L-PRF, ministrado pelo inventor da técnica, o médico 

francês Joseph Choukroun. Desde então, os três 

profissionais ministram cursos sobre a técnica e 

profissionais de todo Brasil vem aprender a terapia com 

eles. Além dos cursos, a equipe tem tratado muitos 

pacientes no dia a dia clínico, com grande satisfação, 

inclusive daqueles que antes não queriam fazer implantes 

dentários por conta do medo do enxerto ósseo. A nova 

técnica utiliza a coleta de uma pequena quantidade de 

sangue do próprio paciente para obter a Fibrina Rica em 

Plaquetas e Leucócitos, material biológico rico em células 

tronco do adulto e fatores de crescimento, substâncias que 

são capazes de se transformar em novo osso. 

Segundo o odontologista André Lins, a grande vantagem é 

que o procedimento é menos agressivo. “Ao invés de 

remover cirurgicamente um pedaço de osso do paciente, 

realizamos uma coleta de pequena quantidade de sangue”, 

comenta. 
Assim, muitos casos que precisavam de técnicas cirúrgicas 
invasivas, isto é, removendo o enxerto de outra região do 
paciente como: calota craniana, osso mandibular, crista 
ilíaca ou bacia (no caso de enxertos ósseos) e céu da boca 
(no caso de enxertos de gengiva), com a utilização do L-PRF 
podem ser solucionados de maneira menos dolorosa para 

o paciente. André lembra que, mesmo em casos mais 
complexos, é possível a reabilitação de maneira segura e 
sem a necessidade da internação em ambiente hospitalar. 
“Conseguimos aumentar o volume ósseo e assim 
posicionar o implante em uma posição ideal para a estética 
do dente, o paciente tem mais conforto e os custos são 
equivalentes as técnicas convencionais”.

DENTES CONSTRUÍDOS COM TECNOLOGIA 3D

Dentistas oferecem também o uso da tecnologia 3D 

CEREC, que permite a reabilitação de dentes quebrados 

com excelente adaptação e estética

A Odontologia Restauradora vem sofrendo grandes 

evoluções, principalmente pela busca de materiais e 

técnicas que procuram restabelecer as características do 

dente natural. Nesse contexto, as cerâmicas odontológicas 

(porcelanas) vêm sendo largamente pesquisadas e 

utilizadas, pois dentre os materiais disponíveis, são os que 

mais se assemelham mecânica e esteticamente ao dente.

Pacientes que quebraram uma parte do dente e 

necessitam fazer bloco ou coroa, e também pacientes com 

problemas estéticos nos dentes anteriores que necessitam 

realizar facetas ou lentes de contato podem contar, na Crie 

Odontologia, com um equipamento desenvolvido na 

Alemanha e que está revolucionando o tratamento de 

prótese fixa sobre dente. 

A técnica utiliza a tecnologia CAD/CAM onde, com o auxílio 

de uma moderna câmera intra-oral, são realizadas imagens 

do dente. Estas são transferidas para um computador onde 

o dentista faz o desenho virtual da restauração. Essa 

informação é enviada para outro equipamento capaz de 

construir o novo dente como se fosse uma impressora de 

restaurações dentais. Segundo André Lins, dessa forma,

elimina-se o caráter artesanal da construção de 

restaurações maiores, o que aumenta a precisão da 

adaptação e diminui o número de consultas necessárias 

 

 



para a confecção da peça. “Com esta tecnologia o dentista 
não terceiriza a confecção da restauração e pode utilizar 
todo seu conhecimento técnico para recuperar o dente do 
paciente”, comenta. Numa consulta posterior ou em 
alguns casos na mesma consulta, o dentista cimenta a 
restauração no dente do paciente. 

Tradicionalmente este tratamento é realizado com uma 

técnica em que o dentista faz uma moldagem no paciente, 

encaminha para um laboratório, e necessita de algumas 

provas e ajustes até a cimentação da restauração. A nova 

tecnologia diminui o número de consultas e produz 

trabalhos com melhor adaptação. Em muitos casos a nova 

técnica elimina a necessidade da realização de moldagens 

desconfortáveis.
A tecnologia 3D permite a confecção da restauração com 
as cerâmicas mais modernas e resistentes que existem no 
mercado. A Crie Odontologia também conta com um 
moderno laboratório que permite a maquiagem das 
restaurações, assim consegue-se a estética mais próxima 
possível do dente natural.

Currículo dos Especialistas:

Dr. André Lins Cavalcanti Corrêa da Costa

Mestre em Cirurgia Buco Maxilo Facial

Coordenador do curso de Especialização em Implantodontia da 

ABCD-DF

Professor do Curso de Especialização em Prótese Dentária da 

ABCD-DF

Autor de artigo científico sobre a utilização do L-PRF

Dr. Frederico Goulart

Especialista em Implantodontia e Prótese Dentária

Mestre em Prótese Dentária

Professor de Prótese Fixa da FACIPLAC

Professor do curso de Especialização em Implantodontia e 

Prótese Dentária da ABCD

Dr. Daniel Marques das Neves

Especialista em Prótese

Especialista em Implante

Pós graduado em cirurgia bucomaxilofacial

Pós graduado em cirurgia plástica gengival

CONREP 67º - MACEIÓ/AL

O CONREP 67º foi realizado em Maceió/AL no Hotel 
Jatiuca, no período de 20 a 24 fevereiro de 2013. Ali 
como sempre ocorre foram discutidos durante dois dias 
assuntos de interesse do universo da FAACO, 
abrangendo tudo que diz respeito as ASSOCIAÇÕES 
FILIADAS, ECT, POSTALIS, ESCRITÓRIO JANOT, 
CORREIOSSAUDE e tudo aquilo que é de interesse dos 

aposentados, aposentáveis e Pensionistas dos Correios. 
Além dos dias de intenso trabalho, ocorreram 
momentos de descontração e alegria reforçando a 
unidade dos Estados e de todos que se fizeram 
presentes. Como tem acontecido nos últimos eventos, a 
preparação e execução foi efetuada pela “VANSERV – 
Transporte e Turismo” com o cuidado de Davi Aranha.



CONREP 68º - ARACAJU/SE

Tudo preparado para que tenhamos no mês de Julho, 
no Hotel Prodigy em Aracaju/SE entre os dias 24 a 28 
um novo CONREP, que é a reunião do Conselho de 
Representantes estatutariamente definida e que 
ocorre 03(três) vezes no ano, nos diversos Estados 
Brasileiros.
A programação como sempre estará repleta de muito 

trabalho e momentos de congraçamento e diversão.  
Além dos Presidentes/Delegados foram convidados 
participantes da ECT, POSTALIS, ESCRITÓRIO JANOT, 
MINISTÉRIO DO TURISMO,  etc, etc.
Com certeza este será mais um evento classe “A” 
realizado pela FAACO com parceria da VANSERV.

POSTAL SAÚDE



XXIII - ENAC - FOZ DO IGUAÇÚ

ESTAMOS NOS APROXIMANDO DA 450ª INSCRIÇÃO. 
TODOS OS PREPARATIVOS ESTÃO SENDO EFETUADOS 
COM MUITO CUIDADO E CARINHO PELA FAACO E 
VANSERV. ESPERAMOS QUE ESSE ENAC PROPORCIONE 
MOMENTOS DE MUITO BRILHO E ALEGRIA.
VOCÊ QUE AINDA NÃO EFETUOU SUA INSCRIÇÃO “A 
HORA É ESTA” NÃO FIQUE DE FORA DESSE ENCONTRO, 
ONDE VOCÊ ENCONTRARÁ VELHOS AMIGOS E FARÁ 

NOVOS, BEM COMO PARTICIPARÁ DE MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS.      VENHA!

REUNIÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ

Realizada no dia 28/05/2013 no Rio de Janeiro, no 
auditório dos SINTECTRJ reunião com os associados da 
UNAICT, com a presença da FAACO e do Escritório Janot. 
A Drª Leda tratou dos diversos assuntos jurídicos, dando 
ênfase à situação atual dos chamados “1712”, tratou 
das ações de juros progressivos, Reaposentação e 
situação da 6ª lista do Mandato de Segurança. O 
presidente da FAACO participou de todas essas 
discussões e explanou sobre o sistema de saúde 
oferecido aos aposentados e a possibilidade de avanços 
na qualidade da prestação dos serviços com a criação do 
POSTAL SAÚDE.

Em maio de 2012 iniciou-se discussão sobre o sistema 
Correiossaude, tendo sido publicada a portaria 
037/2012 onde o presidente da ECT constituía comissão 
para estudo do referido sistema com apresentação de 
resultados até 31 de janeiro de 2013. A FAACO 
interessada no seu universo e no assunto, esteve atenta 
inclusive apresentando sugestões. Lembramos que o 
universo da FAACO é composto por empregados da ECT 
já aposentados e usuários do CORREIOSSAUDE, bem 
como aposentados em exercício que no inicio de 2013 
eram 12.243, aposentáveis que podem requerer 
aposentadoria em Junho de 2013 um total de 29.381 e 
aqueles que adquirem o direito em Junho de 2014 total 
de 5.462. Observem que a empresa no próximo ano 
(2014) poderá ter em seus quadros (se todos 
permanecerem) cerca de 47.000 aposentados 
trabalhando. Somados aos já aposentados fora da 
empresa aproximamo-nos de 80.000 colegas, em tese, 
esse é o universo da FAACO. 
A proporção da despesa direta para 2013 chega perto de 
850.000.000,00 somados a aproximadamente 
140.000.000,00 de despesa indireta.
A ECT tem dificuldades para implantar melhorias, 

apesar de todo o custo acima mencionado.
A criação do POSTAL SAUDE em 30 de Abril irá abrir 
novos horizontes, de forma responsável, com certeza 
aumentando a qualidade e permitindo que uma série de 
pendências negativas (como, dependentes que perdem 
a assistência médica após 180 dias do falecimento do 
titular) possam ser solucionadas.
A FAACO esteve presente na Assembléia de Criação em 
30 de Abril e continuará atenta para que essa 
Organização recém criada o POSTAL SAUDE tenha vida 
longa e traga muitos benefícios para a família ecetista.



REUNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS

Também em Porto Alegre, na nova sede da AGACOR, foi 
realizada reunião no dia 12/06/2013 com a presença da 
FAACO e do Escritório Janot. E exemplo do Rio de 
Janeiro, fora tratados os assuntos jurídicos sob a batuta 
da Drª Leda Janot, com o apoio do presidente da FAACO, 
e discutidos os assuntos administrativos do universo dos 
aposentados e pensionistas dos Correios. Assunto 
também amplamente discutido foi a criação da Caixa de 
assistência e Saúde dos empregados dos Correios o 
POSTAL SAÚDE.

REUNIÃO COBAP E 1º SNAPI - ARACAJU/SE - 10 A 14/04/2013

Realizado no Hotel Riverside Premium o 1º SNAPI – 
Seminário Nacional de Aposentados, Pensionistas e 
Idosos-2013 sob organização da COBAP e FAAPISE, a 
FAACO participou obrigatoriamente da reunião do 
COREF (Conselho de Representantes de Federações) e 
de todas as atividades desenvolvidas. Estiveram 
também presentes os diversos presidentes de 
Federações do Brasil, o corpo diretivo da COBAP, 

representantes da Caixa Econômica Federal, do 
Ministério do Turismo e da Nobre Seguradora, bem 
como o senador Paulo Paim, Deputados Federais e 
Estaduais e representantes de sindicatos e centrais.

O evento transcorreu de forma bastante participativa e 
foram definidas as próximas ações a serem 
implementadas pela COBAP.



DE MUITO AMOR
Jesuíno de Carvalho Caffé Filho

És de sempre e muito,
Amada minha
De donzela e princesa,
Então Rainha.

Dona do ilusório e do real
Do meu sonho oculto, tu Senhora.
És  sensação, és sinfonia magistral.

És revoada de pássaros na aurora.
E é por amar-te que existo inteiro
Percorrendo firme nossa estrada, 
Caminho feliz de luz e cor.

E se a vida é curta, momentânea,
E a forma da morte, consequência,
Não morrerei jamais de pouco amor.

ASSOCIAÇÕES PILARES DA FEDERAÇÃO

UNAARP

Foi no início dos anos 90, quando grupos de aposentados, 
aposentáveis e pensionistas dos Correios e Telégrafos, de todo 
o Brasil, sentiam que era possível conquistar vitórias que 
viessem proporcionar melhorias na qualidade de vida à classe 
ecetistas.

Com espírito de união, bem como uma boa dose de 
persistência os lutadores conseguiram ultrapassar todos os 
obstáculos e chegaram às várias vitórias. Em seguida reuniram-
se para desencadear a criação de associações. Essas, sem fins 
lucrativos teriam como finalidade promover a união e pugnar 
pelos interesses coletivos de seus associados.

Em Ribeirão Preto, os idealistas, por meio de Assembléia Geral, 
no dia 1° (primeiro) de março de 1997, fundaram da UNAARP: 
Jayme Stulano, Rosenwaldo de Andrade e Silva, Clodoaldo 
Rocha, José Leonardo, Antônio Marques Teles, Antônio 
Mendes Vinagre, Maria Magdalena D'Avila de Oliveira, 
Américo Poggi, Artur Costa, Albino Vicente (in memorian), 
Oswaldo Fagundes, João Baptista Ferreira Neto, Eurípedes 
Ferreira Moura, Aristides Fernandes Gonçalves, Darcy Ruiz 
Pires, Aparecido Antônio Bin, Cláudio dos Santos, Décio Gomes 
Fernandes, Florisvaldo Alves Capanema (in memorian), Édison 
Flávio Canil (in memorian), Osmar Pedro Pieroni, Maria de 
Brito Severiano de Almeida, Oscar Severiano de Almeida, 
Mario Sartori, Ailton Souza Aguiar, Vanderlei Antônio da Silva 
Custódio (in memorian), Osvaldo Klemp, João César Martins, 
Roney de Paula Sant'anna, Luis Carlos Spadini, Iaci Maria 
Barbosa Ferreira, Stever Santos Simionato, Eurípedes Mouro 
Bastos, Lindolpho Garcia Filho, José Hamilton Dinardi, Carlos 
de Oliveira Rosa, José Carlos Riul, Ivan Guindalini, José Roberto 
de Almeida, João Alfaia Filho, José Roberto Magalhães (in 
memorian), Adhemar Rodrigues do Prado, Edgard da Fonseca, 

Ruy Storti, Ivanir Storti Cassiani, Luiz Bento da Silva, Gérson 
Leonardo, Rodolfo Bosquim (in memorian), Agostinho dos 
Santos Henriques, Nair Bortolotti Garcia, Bernardino da Costa 
Barros, Júlio César Ramello, Francisco Izael do Carmo, Arnaldo 
Oliveira Pompeu, Aparecida Petta Pompeu, Evandro Ribeiro 
Mendes e Antônio Geraldo Zorzetto (in memorian). A todos 
eles as nossas homenagens.

A UNAARP avança. Em meados de 2001, a associação editou o 
primeiro número do informativo “O Mensageiro”. O objetivo 
daquela época continua sendo o de hoje: a notícia dos fatos 
relacionados aos aposentados, pensionistas e aposentáveis 
dos Correios e Telégrafos em Ribeirão Preto e Região. Um dos 
itens constantes no “O Mensageiro” são as notas relacionadas 
aos:

Ex-1711: funcionários públicos optantes pelo regime celetista. 
Em 11 de dezembro de 1974, a Lei 6.184 disciplinou a 
conversão do regime estatutário (Lei n.º 1.711/1952) dos 
funcionários oriundos do Departamento de Correios e 
Telégrafos (DCT) para o regime consolidado, estendendo o 
processo de conversão  para o regime celetista até 31 de 
dezembro de 1976.

1711: funcionários públicos do DCT não-optantes pelo regime 
celetista, permanecendo, portanto, no regime estatutário. Eles 
foram colocados em disponibilidade ou remanejados para 
órgãos públicos federais. Ao se aposentar, passaram a ter como 
fonte pagadora do benefício o Ministério das Comunicações.

1712: empregados admitidos pela empresa no regime 
celetista até 31 de dezembro de 1976, que tentam conquistar, 
seja por via política, seja por via judicial, os mesmos direitos 
dos Ex-1711, isto é, a aposentadoria integral.



As respostas das cruzadas do Informativo 16 serão publicadas no próximo Informativo.

Mousse rápido de Limão

Misture todos os ingredientes.

Coloque em potes de sobremesa e leve à geladeira para gelar por 03 horas.
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RESPOSTAS Nº ANTERIOR

HORIZONTAL:  NAT, TEM, RAIVOSA, TA, VITORIOSA, DE, SE NAZISTA, PO LHE, DESESPERO.
VERTICAL: VALIDADE, NAVIO, TO TATO, NO, ASS, TEZ, RASOS, INT, AEREO, IPE, HR, ALE

HORIZONTAL
3 - Giorgio Armani
5 - Siga
7 -  Pessoas físicas ou jurídicas usadas 
como testa de ferro no mercado 
financeiro
9 - Forma cabo do guarda-chuva
10 - ......... Noveau estilo decorativo
12 - Livro sagrado dos cristãos
13 - ......... Marley, ídolo da música 
jamaicana
15 - Encosta no porto (navio)
17 - Sintetiza proteínas na célula
18 - Imposto Territorial Rural
20 - Titânio (símbolo)
21 - Fazer cessar
22 - Desatento (fig)

VERTICAL
1 - Mais alta patente de Oficial General 
nas Forças Navais
2 - Sigla do Pará
3 - Anita .......... heroína da Revolução 
Farroupilha
4 - Mamífero de tromba
5 - Homem valoroso
6 - Carta de baralho
8 - Triturar
13 - Grande (bras)
14 - Terra vermelha, amarela que serve 
para fazer telhas, tijolos.
16 - Análogos, semelhantes
19 - ......... Kennedy, político dos EUA

- 1 lata de leite condensado 
- 1 lata de creme de leite
- 1 copo de suco de limão
- Raspas de limão

Modo de Preparo:

Ingredientes:

Outros, da mesma forma buscam uma melhoria de qualidade 
de vida, principalmente quando estiverem com todo o direito 
no estado de aposentado.

O maior patrimônio da UNAARP é o seu quadro associativo. Os 
associados merecem todo o carinho e respeito daqueles que 
estão com a responsabilidade em administrar uma entidade 
séria e comprometida com as causas de uma merecida 
categoria.

A atual diretoria da UNAARP é composta: Presidente, Josué de 
Lima Peixoto, Vice-Presidente, Wilson Abadio de Oliveira, 
Secretário: Sérgio Silvério, Tesoureiro: Sueli Calefe Cândido, 
Diretor de Assistência Social e Lazer, Irene Barros Santos. 
Conselho Fiscal: Marco Antônio Silva, Terezinha Elizabeth 

Magnusson, Osvaldo Klemp, Luiz Carlos Salgueiro e Enio José 
Gonçalves Siqueira.

Buscando alternativas para redução de custo, bem como 
propondo facilitar ao associado ter acesso a sede da UNAARP, 
essa está instalada em um novo endereço: Rua Álvares Cabral, 
469 – 2º andar – sala 243 – Edifício Antônio Diederichsen - 
Calçadão General – Centro - CEP 14010-080.

UNAARP, lutando arduamente há 16 anos. Uma associação 
séria e comprometida essencialmente com as causas do seu 
quadro associativo.

Enfim, sem manobras, a UNAARP é de Ribeirão! 

Josué de Lima Peixoto
Presidente da UNAARP



Antônio Maria Pontes Cardoso

Nasceu no dia 01/12/1928 na 
cidade de São Luis/MA, ingressou no então 
Departamento de Correios e Telégrafos-
DCT em 09/03/1949, admitido no cargo de 
Manipulante de Tráfego Diarista, na capital 
maranhense.

Cardoso, ou carinhosamente 
Cardosinho, como era chamado pelos que 
privaram de sua amizade, foi removido 
para a DR/DF, hoje DR do Rio de Janeiro, e 
passou a ter exercício na então Diretoria 
de Correios, e, em seguida, na Diretoria de 
Serviços Postais, que mais tarde passou a 
d e n o m i n a r - s e  D e p a r ta m e nto  d e  
Operações Postais-DOP.

Dentre suas atividades na aérea 
postal, embora nem sempre em setores 
operacionais, fez parte da equipe do 
Projeto Eco juntamente com outros 
colegas que participaram dos trabalhos 
daquele importante projeto na evolução 
dos correios. Foi Operador Postal, 
Postalista e Técnico Postal, cargo no qual se 
aposentou.

Transferido para Brasília em 1975, 
em decorrência da transferência da 
Administração Central da ECT para a 
capital do país, permaneceu vinculado ao 
DOP por algum tempo, quando, a convite 
do Major Newley Lopes Landeira, que 
assumiu o cargo de Diretor da Diretoria de 
Operações Postais, passou a ter exercício 
naquela Diretoria. Depois de algum 
tempo, foi transferido para a Vice-
Presidência da ECT aonde permaneceu até 
setembro de 1991, como Assistente do 

Vice-Presidente da Empresa, época em que se 
aposentou ao aderir ao Programa de Apoio à 
Aposentadoria-PAA, instituído pela ECT que 
oferecia alguns incentivos para quem aderisse ao 
programa. Estudou Medicina até o 3º ano 
quando morou e trabalhou no Rio, ao chegar a 
Brasília mudou de idéia, fez novo vestibular e 
bacharelou-se em Administração de Empresas.

Foi um dos fundadores da Associação 
Nacional dos Aposentados dos Correios-AAC, 
iniciando como 2º Tesoureiro em outubro de 
1991, depois passou a Vice-Diretor Financeiro, de 
outubro de 1992 a outubro de 1995 quando foi 
eleito Vice-Presidente da Associação e reeleito, 
sucessivamente, para o mesmo cargo no qual 
permaneceu até o final de sua vida.

Faleceu no dia 24 de janeiro de 2013, 
deixou viúva a Srª. Maria das Dores Azevedo 
Cardoso, dois filhos, Daniel e Denise, dois netos, 
Eric e Igor, e deixou também muitas saudades aos 
familiares, aos colegas da AAC e da ECT, e aos 
inúmeros amigos que fez e conservou ao longo de 
sua existência.

 

Antônio Maria Pontes Cardoso


