


Neste ano de 2015, a FAACO estará completando 21 anos de fundada e 
escolheu como slogan para usar durante todo o ano a seguinte frase: 
FAACO/2015 – 21 ANOS/MAIORIDADE - RESPONSABILIDADE – TRABALHO. 
Sabemos que 2015 será um ano difícil, até porque, se faz necessário que várias 
ações sejam implementadas pelo Governo no sentido de finalmente consertar 
nossa política econômica e ajustar o Brasil para que ele possa avançar 
oferecendo a todo o povo brasileiro, um país melhor e mais seguro. A FAACO – 
Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e 
Telégrafos, precisa avançar junto, adotando todas as ações necessárias no 
sentido de proteger e melhorar a qualidade de vida dos Aposentados e 
Pensionistas dos Correios. É preciso que pendências históricas, como saúde 
para os Aposentados em data anterior a 1986, continuidade da saúde para 
viúvas e dependentes após a morte do titular e uma série de outras pendências 
sejam finalmente solucionadas e possamos então dizer que o nosso universo 
definitivamente está amparado. Precisamos cobrar dos Gestores dos Correios 
todas as promessas que nos foram feitas para que elas se concretizem e 
possamos dizer que lutamos o bom combate. Precisaremos mais do que nunca 
exercitar nossa unidade para que juntos possamos aprimorar a luta e obter a 
vitória tão esperada. Conclamamos a todos para que possamos usar a grande 
energia da nossa união, a força do nosso trabalho e exigirmos que o olhar para 
o nosso universo de aposentados, pensionistas, idosos, seja um olhar 
responsável e comprometido para que cada vez mais possamos ter a melhor 
qualidade de vida. Em 2015 vamos dar as mãos e seguir em frente!
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A capa desse número traz a imagem das festas 
de fim de ano e pretende lembrar a cada um 
(a) dos leitores a necessidade da reflexão do 
que ocorreu em 2014, bem como aventurar-se 
na preparação de um 2015 que traga muita 
paz, alegria e realizações. A vida será sempre 
um presente de Deus para a humanidade. 
Esses presentes encontrados na capa do 
UIRAPURU na verdade, representam o 
presente maior que é o nascimento do 
Menino Deus que, fazendo-se homem, 
concedeu-nos a salvação.

Aniversariantes do Período

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DO PERÍODO.

Cada um tem a idade do seu coração, da sua
experiência e da sua Fé.

“NÃO PROCURES ESCONDER NADA; O TEMPO VÊ, ESCUTA E REVELA TUDO.”

SÓFOCLES

George Sand



Ações/Novas Ações
AÇÕES COLETIVAS 

ABONOS - RECIFE

Existem dois processos ativos, todos com procedência 
do pedido. O primeiro deve retornar à origem para 
inclusão da União Federal do pólo passivo e o segundo 
está com recurso de ED, para julgamento no TRF acerca 
do tema da limitação dos efeitos da decisão favorável 
para os residentes e domiciliados em Pernambuco.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RECIFE

Os dois processos tiveram decisão de mérito negando o 
pedido da inicial e estão com apelação conclusa no 
Gabinete do Des. Fernando Braga.

IGQP - RECIFE

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. 
O primeiro processo teve decisão no TRF de 
procedência com limitação da competência e aguarda 
julgamento de recurso no STF.
O segundo processo foi julgado improcedente no TRF, 
com recurso no STJ aguardando julgamento.
O terceiro processo foi julgado improcedente na 
primeira e segunda instância, tendo transitado em 
julgado a decisão que julgou o pedido sem julgamento 
de mérito. Nova ação será proposta em Brasília.
O quarto processo teve êxito em todas as instâncias 
trabalhistas e está aguardando julgamento de Agravo 
de Instrumento em Recurso de Revista 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.

ABONO - VALE CESTA BRASÍLIA

As ações foram ajuizadas e ainda não tiveram decisão 
de antecipação de tutela deferida.

URV - BRASÍLIA

A ação busca o recálculo da aposentadoria para as 
pessoas que se aposentaram em 1994, quando houve o 
equívoco do INSS no valor da renda mensal inicial. A 
ação já teve êxito na primeira instância e confirmada no 
acórdão do TRF/1ª Região. O INSS interpôs RESP e RE 
que aguarda processamento no TRF e envio para as 
instâncias superiores.

MANDADO DE SEGURANÇA - BRASÍLIA

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. Em 
junho a Dra. Leda e Dr. Fábio foram até a PGR para 
despachar o processo com o Procurador responsável 
que, posteriormente, emitiu parecer totalmente 
favorável à FAACO. O Postalis apresentou petição, mas 
teve pedido totalmente rejeitado. Atualmente o 
processo encontra-se concluso para julgamento de 
Repercussão Geral.

DESAPOSENTAÇÃO COLETIVA - BRASÍLIA

O processo teve sentença de improcedência na 
primeira instância que foi reformada no TRF/1ª Região. 
O acórdão foi publicado em setembro. O ED do INSS foi 
rejeitado e atualmente o processo encontra-se com 
vista à PGR.

 
AÇÕES INDIVIDUAIS

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 



Ações/Novas Ações (Cont.)
procedimento administrativo, com atendimento aos 
princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo 
qual a Advocacia Janot tem apresentado os respectivos 
recursos.
De qualquer forma, no último caso, a Advocacia Janot 
vem recorrendo das decisões, a fim de que transite em 
julgado a situação que mais beneficie o aposentado.
Já existem alguns processos em fase de execução.

PENSIONISTAS

E m  r a z ã o  d o  p r e c e d e n t e  n o  p r o c e s s o  n º 
2002.34.00.019554-0, em que a 1ª Turma do TRF/1ª 
Região, reconhecendo o direito de as pensionistas 
receberem 100% do valor dos salários/benefícios dos 
seus falecidos maridos/esposas, estamos tendo êxito 
nas ações de pensionistas.
Diante do precedente, todos os julgados tem sido nesse 
sentido e a Advocacia Janot vem recebendo a 
documentação de novos clientes para a propositura da 
ação.

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 
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. Muitos já estão em fase de pagamento.

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.

BI-TRIBUTAÇÃO

As ações recém ajuizadas já estão com bom 
encaminhamento. Muitas já estão na fase de sentença 

com julgamento de mérito totalmente favorável.
Todas as decisões impõem a União a devolver os valores 
retidos indevidamente de 1989 a 1995 à época em que 
os aposentados ainda ativos contribuíram para o 
Postalis.

DESAPOSENTAÇÃO

Todas as ações ajuizadas estão tendo decisão de 
antecipação de tutela ou sentença favoráveis, seguindo 
o precedente do STJ. Estamos tendo êxito em todas as 
instâncias!!

JUROS PROGRESSIVOS

As ações de juros progressivos estão em fase de 
sentença, sendo que algumas estão sendo favoráveis e 
outras desfavoráveis, motivo pelo qual a Advocacia 
Janot vem interpondo recurso de Apelação para o 
TRF/1ª Região.

1712 individual na Justiça Federal

Na sua maioria, os processos foram julgados 
improcedentes com recurso pendente no TRF e no STJ. 
No entanto, no ano passado um processo foi julgado no 
STJ reconhecendo o direito para dois aposentados, a 
qual transitou em julgado, com execução já em 
andamento.
Este ano, outra sentença foi proferida beneficiando 
outros dois aposentados. 
Neste sentido, a Advocacia Janot fará um levantamento 
de aposentados que estejam na situação desses que já 
tiveram decisão favorável, a fim de demonstrar para os 
Juízes e Desembargadores a necessidade de uma 
atenção especial, a fim de que o direito seja 
reconhecido.
Novas ações estão sendo propostas para o caso de 
pessoas que nunca ajuizaram ação, que entraram no 
DCT antes de março de 1969 e para o caso de pessoas 
que não tiveram o mérito analisado em processo 
anterior.

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 e acórdãos 
favoráveis. Este ano já teremos levantamento de 



precatórios em execuções em andamento.

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

As ações individuais buscando o pagamento do plano de 
cargos e salários de 1995 já foram todas propostas pelo 
escritório, sendo que muitos processos já possuem 
decisão de mérito favorável, com execução provisória. 
Este ano já teremos levantamento de precatórios em 
execuções em andamento.

NOVAS AÇÕES DE SUCESSO

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 
as pessoas estão tendo o benefício previdenciário 
majorado.

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

Esta ação tem como o objetivo receber de volta o 
imposto de renda que foi pago em 1995 quando da 
contribuição ao Postalis e, por alteração legal, começou 
a ser retido na fonte à época do recebimento pelo 
beneficiário, seja a partir do saque da reserva de 
poupança, seja pelo recebimento mês a mês da 
suplementação.
Daí o fenômeno da bi-tributação, vez que até 1995 
houve a tributação pelo IR na contribuição feita ao 
Postalis e, a partir de 1996, houve a tributação do 
mesmo imposto por retenção na fonte no ato do 
recebimento da suplementação. Prejuízo evidente e de 
fácil reparação por ação judicial de repetição de 
indébito.
Já temos ações recém ajuizadas com sentença de mérito 
favorável.

Ações/Novas Ações (Cont.)
· 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, 
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.

· Reaposentação para os 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 
(referências salariais, progressões obtidas após 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.



POSTAL SAÚDE - SISTEMA DE LIVRE ESCOLHA

Livre escolha: vontade do beneficiário, compromisso 
da Postal Saúde.

O Aposentado, na POSTAL SAÚDE tem sua vontade  
respeitada. A Rede Credenciada conta com milhares 
de profissionais e estabelecimentos qualificados para 
te atender. Mas fique à vontade para escolher. Se é da 
sua confiança, é da POSTAL SAUDE também com o 
sistema de Livre Escolha, você pode utilizar serviços 
médicos,  hospitalares  e  odontológicos em 
estabelecimentos de sua preferência, mesmo que 
eles não sejam credenciados ao seu plano. É só pagar 
as despesas e solicitar o reembolso. 
Conheça o sistema e veja como você pode utilizá-lo:
1. O que é a Livre Escolha?  
É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede 
particular não credenciada à Postal Saúde, por opção 
e conveniência do Beneficiário, que arcará com o 
pagamento das despesas, sendo ressarcido 
posteriormente mediante a apresentação de recibo 
(pessoa física) ou nota fiscal (pessoa jurídica).
O valor do reembolso será sempre de acordo com as 
tabelas praticadas pela POSTAL SAÚDE na unidade 
federativa onde se deu o atendimento, descontando o 
compartilhamento. 
Somente serão reembolsados os procedimentos 
cobertos pelo plano de saúde, estando condicionados 

POSTAL SAÚDE - ELEIÇÕES

Também este ano a  POSTAL SAUDE estará 
desenvolvendo eleições para o seu Conselho 
Deliberativo. São duas as vagas pra titular e suplente e 
as inscrições terminam no dia 30de janeiro. Também  
ai  e, em virtude dos interesses de todos os 
aposentados e da família ecetista em geral estaremos 
apoiando candidatos comprometidos com A 
excelência do plano e com a transparência de todas as 
ações da Caixa de Assistência da POSTALSAUDE. A 
dupla que será apoiada pela FAACO e pela ADCAP 
(resultado de termo de compromisso) será composta 
por Laerte Alves Setúbal - Titular e Ney de Souza 
Beixiga -  Suplente. Precisaremos de todo o apoio das 
nossas Associações, dos nossos associados e da 
família ecetista no sentido de reconduzi-los ao 

Conselho  Deliberativo da Caixa de Assistência, 
visando tão somente fazermos mais e melhor. Esses 
nossos colegas serão com certeza o apoio que 
precisamos para avançar na qualidade do nosso plano 
de saúde. Existem pendências que precisam ser 
trabalhadas como a inclusão dos aposentados em 
data anterior a janeiro de 1986 e a permanência do 
c o n j u g u e / d e p e n d e n t e s  n o  p l a n o  a p ó s  o 
desaparecimento do titular.

Precisaremos, repetimos, do apoio de todos para que 
exerçam seu direito de voto e junto com a FAACO 
consigam manter no Conselho Deliberativo nossos 
colegas comprometidos que são com todos nós.

Vamos em frente... Vamos à vitória!

à observância das seguintes exigências:
1 –  Períodos de carência;
2 – Mecanismos de regulação e procedimentos 
cobertos pelo plano;
3 – Limites de utilização;
4 – Consultas nas especialidades reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina.
Nos casos de reembolso referente a tratamento 
seriado, somente serão acatados recibos ou notas 
fiscais cuja a data de emissão seja posterior a 
realização do evento.
São passíveis de reembolso solicitações de 
empregados aposentados (incluindo invalidez), 
anistiados e afastados por auxílio doença, bem como 
aos dependentes desses Beneficiários titulares.
É necessária a apresentação de documentação 
radiológica para os procedimentos contemplados na 
tabela de odontologia (parâmetros para liberação) 
constante no site da POSTAL SAÚDE. 
É vedado o pagamento de livre escolha nos casos em 
que a utilização ocorrer no período em que o 
Beneficiário estiver com o plano suspenso devido à 
falta de pagamento do compartilhamento por 03 
(três) meses seguidos ou 05 (cinco) meses alternados, 
dentro do prazo de 12 (doze) meses.
Você encontrará informações para uso do sistema 
d e t a l h a d a  n o  s i t e  d a  P O S T A L S A U D E 
www.postalsaude.com.br



INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA POSTAL SAÚDE

EM FLORIANÓPOLIS/SC

Mais uma Unidade da POSTALSAÚDE foi inaugurada, agora em Florianópolis/SC e localizada a Av. Prof. Othon 
Gama D'Eça,677 - 1º andar – Salas 101,102 e 103, no Edf. The Oficce Avenida - Centro. Além do Presidente da 
POSTALSAÚDE Sérgio Francisco, Conselheiros da Caixa de Assistência, autoridades da Diretoria Regional dos  
Correios e vários empregados, se fez presente também a FAACO com seu Presidente Jesuino de Carvalho Caffé 
Filho, o Vice Presidente da FAACO e Presidente da APAPC Valdemir Almeida da Silva, o Presidente da AAPSC 
também Conselheiro da POSTALSAÚDE, Laerte Setubal e a Vice Presidente da ABAICT Marlene Simões Caffé.

Ressaltamos que nas diversas falas ficou registrado o avanço nos trabalhos na Caixa de Assistência, mas, é muito 
importante, que se mantenha a cobrança para que se faça mais, e sobretudo com muito mais qualidade. 
Vejam fotos do evento:

XXIV ENAC NATAL/RIO GRANDE DO NORTE

O XXIV Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios aconteceu em Natal de 04 a 09 de novembro em 
Natal/RN.

Além das belezas dos encontros de todos os anos este teve uma conotação especial em virtude da comemoração 
dos vinte anos de fundação da FAACO – Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e 
Telégrafos. O Encontro foi um sucesso. A cada dia uma atração diferenciada construída com muito cuidado pela 
FAACO e VANSERV abordando temas que agradaram a todos os participantes. A abertura contou com a presença 
de várias autoridades dos CORREIOS, POSTAL SAÚDE, POSTALIS, ADCAP, ESCRITÓRIO JANOT etc., sendo ali 
lançado o selo comemorativo ao evento e um carimbo comemorativo, representativo dos vinte anos da 
Federação. Os passeios foram preparados também com muito esmero e conduziram os presentes a conhecer um 
pouco da bela cidade de Natal. O encerramento, uma festa a caráter deixou a todos emocionados e ansiosos para 
participar do XXV ENAC que deverá acontecer em 2015 na cidade de Gramado no Rio Grande do Sul.

Vejam fotos do evento:



DIA NACIONAL DO APOSENTADO

O Dia Nacional do Aposentado é comemorado 
sempre em 24 de janeiro. Este ano a data cairá em um 
sábado motivo porque as comemorações estarão 
sendo efetuadas na maior parte das nossas 
Diretorias/Associações Regionais  em datas  
diferentes. A maior parte dos Estados estarão 
comemorando o Dia Nacional do Aposentado 
antecipadamente no dia 23 de janeiro que é uma 
sexta-feira.

Neste ano de 2015 as festividades estarão amparadas 
inclusive por decisão no ACT-2014/2015, e portanto, 
em todas as Regionais dos Correios deveremos ter um 
evento bonito. Conclamamos a todas as nossas 

Associações que efetuem esse trabalho de 
valorização ao aposentado não só na data explicitada, 
até  porque a valorização de todas essas pessoas que 
concluíram com sucesso toda uma vida laboral deve 
ser reconhecida em cada momento da sua existência.

Também na comemoração do dia pela ABRAPP, esse 
ano foi escolhido no colegiado da FAACO o nosso 
colega Raimundo Mateus Presidente da AJACOR, que 
deverá participar do referido evento junto com o 
POSTALIS e os demais Fundo de Pensão ligados a 
ABRAPP.

PARABÉNS APOSENTADOS. VIDA LONGA!



CONREP 74º - FORTALEZA/CE

A FAACO estará promovendo no período de 11 a 15 de 
março o seu 74º CONREP e primeiro do ano de 2015. 
Como sempre nesse CONREP esperamos contar com a 
presença de todos os Presidentes/Delegados de todo 
o Brasil para que como colegiado possamos analisar 
nossas ações no ano de 2014 e definir as estratégias a 
serem aplicadas durante 2015. A FAACO já distribuiu a 
lâmina referente ao evento em questão e recomenda 
que os Presidentes/Delegados efetuem rapidamente 

suas inscrições permitindo que a preparação da 
logística para o evento seja conduzida com qualidade. 
Recomendamos também que os convidados efetuem 
o mais rápido possível suas inscrições  para que 
possamos inclui-los  na programação com a qualidade 
de sempre.

Venham todos! Efetuem suas inscrições através do
 Site:  www.eventosvanserv.com.br/conrepfortaleza.

XXV ENAC - ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS GRAMADO/RS

A  FA A C O  -  F e d e ra ç ã o  d o s  A p o s e n t a d o s , 
Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e 
Telégrafos, estará completando neste ano de 2015 
vinte e um (21) anos de fundação e escolheu como 
slogan a seguinte frase:  FAACO 2015 – 21 
ANOS/MAIORIDADE – RESPONSABILIDADE – 
TRABALHO. Para comemorar com muita pompa a sua 
maioridade, estará realizando o XXV ENAC no 
período de 04 a 09 de novembro na cidade de 
GRAMADO no Rio Grande do Sul durante o período 
do Natal Luz.

Também esse ano faremos um evento mágico cuja 
magnitude será maior a partir da presença do maior 
número de Aposentados e familiares dos Correios 
para tão importante evento. 

A lâmina com as instruções de inscrição já estão 
disponíveis, e a FAACO  e VANSERV  estarão 
trabalhando para apresentar um Encontro com a 
qualidade já conhecida de todos.

Inscreva-se! Você não pode faltar!

POSTALIS ELEIÇÕES

Teremos a partir de fevereiro o processo de votação 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis.

É importante e necessário que todos os associados do 
Instituto exercitem o direito de voto principalmente 
nesse momento que o Postalis atravessa muitas 
dificuldades apresentando um déficit que preocupa a 
todos nós. A FAACO que congrega os aposentados dos 
correios através das Associações Regionais e 
conseqüentemente os beneficiários assistidos do 
Postalis, conclama a todos no sentido de colocar 
nessas posições do conselho deliberativo e fiscal, 
pessoas preparadas e comprometidas. Em parceria 
com a ADCAP firmamos um compromisso de buscar a 
eleição para o Conselho Administrativo o colega 

Sergio Bleasbly e para o Conselho fiscal o colega 
Angelo Donga. Esses escolhidos lutarão com certeza 
para a manutenção da transparência nos atos do 
Instituto bem como nas ações a serem implantadas 
em busca da manutenção de um plano de 
aposentadoria forte e saudável.

Informações sobre esses nossos candidatos vocês 
encontrarão no site da ADCAP  , no www.adcap.org.br
site da FAACO   bem como nos blogs  www.faaco.org.br
s e r g i o b l e a s b y n o p o s t a l i s . b l o g s p o t . c o m  e 
angelodonganopostalis.blogspot.com.

DEFENDA SEU PATRIMÔNIO E SEUS DIREITOS. VOTE 
CERTO!

http://www.eventosvanserv.com.br/conrepfortaleza
http://www.adcap.org.br/
http://www.faaco.org.br/


NATAL!

Noite escura
e sem nenhum sentido
para muitos dos nossos irmãos!

Noite triste 
de recordações duras...
amargas mesmo, 
para aqueles que não conhecem
o valor cristão do sofrimento.

Para alguns,
noite diferente...
sem a menor alteração
no cotidiano da vida.

Noite de luz,

Teresinha de Jesus Carvalho

de alegria
para os que conhecem 
no seu sentido real
e procuram,
através da pobreza do Cristo,
crescer no amor,
na doação de si mesmo
e sentir
na CRIANÇA do presépio
um despontar
de ESPERANÇA,
de PAZ e FELICIDADE!

Que o CRISTO permaneça conosco!
NATAL é FRATERNIDADE!

ASSOCIAÇÕES PILARES DA FEDERAÇÃO

APAC

Fundada em 07/12/1993, a APAC – Associação 
Paranaense dos Aposentados dos Correios, 
constituiu-se em relevante instrumento de luta dos 
empregados da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, em especial dos funcionários do ex-DCT – 
Departamento de Correios e Telégrafos, que 
percebendo o achatamento dos seus salários, se 
mobilizaram numa luta incansável e justa pela 
complementação da aposentadoria.

Foram anos de grandes batalhas e sacrifícios, mas 
plenamente recompensados através da aprovação no 
Congresso Nacional da Lei 8529/92. Contudo, o 
assunto não estava resolvido. Havia a necessidade de 
regulamentação da Lei e nova batalha se iniciou. E é 
neste momento que o grupo de guerreiros decide 
então fundar a APAC – Associação Paranaense dos 
Aposentados dos Correios, tendo como seu primeiro 
presidente Ruy Sundin. Numa demonstração de 
grande capacidade de visão, esses lutadores 
paranaenses, por proposta de José do Carmo Silveira, 
em 1994, num encontro nacional em Curitiba, 
fundaram a FAACO – Federação das Associações dos 
Aposentados dos Correios.

Completados 21 anos, a APAC se transformou numa 
grande família de voluntários, proporcionando 
momentos de alegria aos associados, através de 
eventos de integração e importantes direitos 
reconhecidos pela justiça.  

A partir de 2013 demos início a um processo de 
modernização e redefinição dos objetivos da APAC. O 
Planejamento Estratégico foi  desenvolvido 
d e m o c r a t i c a m e n t e ,  c o m  o s  a s s o c i a d o s 
estabelecendo a identidade e as perspectivas da 
Associação para o período 2013-2017.

O caminho trilhado nos autoriza a dizer que a 
solidariedade, determinação e dinamismo, são 
marcas da APAC que nunca se apagarão. Os tempos 
são outros,  assim como as necessidades e 
expectativas das novas gerações, mas o entusiasmo 
deve ser sempre o nosso mote para continuarmos 
avançando na busca de novas oportunidades que 
visem o bem-estar do nosso associado, bem como 
garantindo os benefícios conquistados.

Presidente: Itamar Ribeiro



As respostas das cruzadas do Informativo 19 serão publicadas no próximo Informativo.

Rocambole

Bata as gemas com o açúcar até formar um creme bem claro, junte a água, as claras em neve e por último a farinha de 
trigo. Leve ao forno em forma untada com manteiga e farinha.

À parte, polvilhe um pano de prato limpo com açúcar, vire a assadeira sobre o pano de prato, coloque o recheio e 
cobertura que escolher e enrole como um rocambole. Retire o pano de prato, coloque numa travessa.

RESPOSTAS Nº ANTERIOR

HORIZONTAL:  SOM - SUMI - IEMANS - SOLITÁRIO - SOMAR - SI - T - PL - ATA - ACI - DILACERAR - SODA - WALL - OL - GROSSEIRO.
VERTICAL: OLIMPÍADAS - METAL - SUAR - MAR - MINISTRADOR - COSTAIS - AERO - TESTE - RALO.

HORIZONTAIS
4 - Parte da geladeira que produz 
gelo
8 - É ouvida antes da colisão de 
carro
9 - Fruta da parreira
10 - Sinal de velhice
12 - Diretório (abrev.)
14 - Oi!
15 - Iodo (símbolo)
16 - O “o” de “você” em relação à 
acentuação
19 - Tem coragem de
20 - Origene Lessa (romancista 
brasileiro)
22 - Feito do artilheiro
23 - ...............de, embora
26 - Homem em inglês

VERTICAIS
1 - Objeto dado ao bebê na fase da 
dentição
2 - Um estado do Nordeste 
Brasileiro
3 - Que nunca foi usado
5- Vontade de viver, fibra
6 - ................ Lobo, compositor
7- Preconceito ............... (é crime no 
Brasil)
11 - A temperatura no verão
13 - Nivela
17 - Doente mental, maluca
18 - Observa
21 - Interjeição de silêncio
24 - Estado cuja capital é Belém
25 - 2ª Nota musical

- 4 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de água fria
- 1 xícara de farinha de trigo com fermento
- 1 lata de brigadeiro, beijinho ou doce de leite para recheio e cobertura

Modo de Preparo:

Ingredientes:

O condenado à morte esperava a hora da execução, quando
chegou o padre:
Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você.
Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com Ele,
pessoalmente.
Algum recado?

Piadas:

Mamãe, mamãe... me leva no circo? Não filho...
Se querem te ver, que venham aqui em casa...

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente.
Um deles diz: Quando completei 25 anos de casado,
levei minha mulher ao Japão.
Não diga? E o que pensa fazer quando completarem 50?
Volto lá para buscá-la.
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Luiza Mendes Coutinho 

Rodrigues

     Piauiense de nascimento e 
a lagoana  de  coração ,  casada , 
residente e domiciliada em Maceió-
AL desde 1974, exerci meu primeiro 
emprego em Jaicós, minha terra natal, 
como professora do ensino primário e 
colegial.

 Em 1965, fiz o concurso para 
Postalista, ingressando nos Correios 
dois  anos  depois ,  passando a 
trabalhar na cidade de Floriano/PI.

durante a minha permanência na ECT. Não 
poderia deixar de salientar aqui os muitos 
amigos adquiridos por lá, com os quais 
continuo mantendo amizade. 

 Com a criação da Associação Alagoana 
dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios 
(AAAC) em 1995, abracei a causa dos 
aposentados e, desde 1999, passei a ocupar o 
cargo de presidente, onde compartilho muitos 
momentos pessoais e espirituais.

 Sou muito feliz, pois tenho sempre ao 
meu lado um grande amigo - CRISTO, uma 
família maravilhosa e muitos amigos.

 

Luiza Mendes Coutinho Rodrigues

 
 A p ó s  m i n h a  a p r o v a ç ã o  n o 
vestibular da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) para o curso de 
E c o n o m i a ,  c o n s e g u i  m i n h a 
transferência em 1972para a DR/PE, na 
cidade de Recife/PE, onde participei do 
Curso de Técnico Postal no Centro de 
Treinamento “Paulo Bregaro”, sendo 
transferida para a DR/AL, depois da 
conclusão do citado curso em 1974. 
 
 Em Maceió, para adequar o 
horário de trabalho nos Correios com os 
horários das aulas na UFAL, fiz a 
reopção do curso de Economia para o de 
Contabilidade. E, na sede da DR/AL, 
cheguei a exercer as funções de Adjunto 
d e  C o n t r o l e  d e  Q u a l i d a d e  e 
Equipamentos, Chefe da Agência 
C e n t r a l ,  C h e f e  d a  S e ç ã o  d e 
Contabilidade dentre outras, afastando-
me da Empresa em 2007.
 
 Aconteceram muitas realizações 
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