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Nesta data a FAACO- Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos 
comemora seus 25 anos de fundação. São  as “BODAS DE PRATA”, entretanto muito mais valiosas que o ouro 
ou tão maravilhosas quanto o diamante mais belo do universo, isso porque elas representam muitas batalhas  
travadas e uma quantidade imensa de batalhas vencidas, sempre em conjunto com suas Associações filiadas, 
com muito companheirismo garra  e união. A FAACO nascida em setembro de 1994, foi e é o resultado de 
uma grande batalha travada por um  grupo de chamados 1711, em busca da aprovação da lei 8.529/92. Na 
data da fundação eram apenas 6 Associações, tendo a frente um grupo de representantes com uma bravura 
ímpar e detentores de uma força enorme, resultado do desejo de cada um deles em construir uma vitória que 
alicerçaria a qualidade de vida de um número incontável de famílias ecetistas. Sei com certeza que vou pecar 
por deixar de citar nomes importantes nessa caminhada, mas quero lembrar dos heróis que já não estão 
conosco, como o SILVEIRA do Paraná, do VILLA, de Pernambuco, do ELOY do Rio Grande do Sul da LEDA do 
Ceará e de muitos outros que já  “ MUDARAM DE ANDAR”. É necessário lembrar de muitos que estão ainda 
conosco, alguns ainda na labuta diária e outros já afastados porém sempre na mesma sintonia. Hoje aos 25 
anos já somos 21 Associações, com previsão de aumentar essa quantidade, mas funcionando na mesma energia 
do começo e com a certeza que novos anos virão e sempre mais e mais, com o mesmo sentimento de busca do 
melhor e da manutenção de tudo até aqui construído. Finalmente e com sabor da primeira lembrança, vamos 
agradecer ao nosso Bom Deus, que nos cumulou sempre com bênçãos e com certeza estará sempre ao nosso lado 
nos presenteando com a força necessária para seguir em frente. É necessário  seguir em frente tirando de 
cada dificuldade, cada tropeço, cada reviravolta uma nova lição. 

Como diz KHALIL GIBRAN: 

“Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por 
estranho que pareça, sou grato a esses professores.”  
Vida longa a FAACO e suas ASSOCIAÇÕES filiadas ! 
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