


2014  é um ano  para ser lembrado com muito carinho e satisfação. A FAACO - 
Federação de Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos 
completa 20 anos de fundação e comemora com toda a família ecetista as inúmeras 
vitórias resultantes de suas batalhas em favor dos seus associados e da família 
ecetista em geral. Este é o ano em que precisamos relembrar a obtenção da Lei-
8529/92, vibrar com a obtenção do sistema de saúde para os aposentados, com o 
aprimoramento agora desse sistema com a criação da Postal Saúde que nos 
concederá o Plano Beneficio Medicamento - PBM. É preciso rememorar as lutas em 
busca da vitória para os 1712, é preciso lembrar do Plano de Desligamento que 
permitiu a saída honrosa da maior parte daqueles injustamente desligados em 
1997, é preciso ter em mente que a luta resultante desse Mandado de Segurança 
ainda está se desenvolvendo pois o processo se encontra no Supremo Tribunal 
Federal. É preciso ter na memória cada um dos Encontros Nacionais efetuado a 
cada ano quando a família ecetista se renova e participa de momentos de magia e 
muita emoção, enfim é preciso lembrar que completamos vinte anos mas a luta 
continua, muitas coisas ainda estão por vir sempre em benefício da família ecetista.

Vamos Comemorar! Vamos fortalecer essa energia! Vamos unidos cada vez mais 
mostrar a todos a força da FAACO!

O Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios – ENAC será realizado esse ano 
pela XXIV vez e ocorrerá em novembro na cidade de Natal/RN.

Visite o site  www.vanserv.com.br/enac2014
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Nossa capa tem o Brasil destacado no globo 
terrestre porque o Brasil deve ser referência e 
neste ano de Copa do Mundo apesar de não ter 
logrado êxito na competição de futebol, foi  um 
campeão no acolhimento a todos nossos irmãos 
dos países que participaram  do evento, dando um 
show de cidadania,  amor a sua nação e 
atendimento a todos com qualidade de primeiro 
mundo. Quando falamos em referência é porque 
essa é a referência importante para a FAACO. 
Buscamos sempre a excelência nas ações em 
benefício ao nosso universo de aposentados, 
aposentáveis e pensionistas dos  Correios.

Aniversariantes do Período

Neste ano de muita comemoração pelos vinte anos da FAACO,
desejamos que essa festa se reproduza para cada um dos
aniversariantes do período. Que Deus cubra a todos e as
suas famílias com muitas bênçãos, saúde, prosperidade
e paz.

“Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde 
existe conflito, e inspirar esperança onde há desespero.”

Nelson Mandela em seu aniversário de 89 anos

http://www.vanserv.com.br/enac2014


Ações/Novas Ações
AÇÕES COLETIVAS 

ABONOS - RECIFE

As ações de abono ajuizadas em Recife receberam 
sentença de procedência; duas delas tiveram a 
limitação da competência e transitaram em julgado. As 
outras duas que estão ativas não tiveram a limitação da 
competência na decisão de mérito (acórdão), porém, a 
primeira já foi encaminhada para os tribunais 
superiores em Brasília e a segunda teve a interposição 
de recurso de embargos de declaração ainda não 
analisado pelo TRF.
As duas primeiras citadas acima (já transitadas em 
julgado) deram origem a um processo que tramita em 
Brasília para ampliar a extensão dos efeitos da 
sentença, conferindo o direito a todos os associados da 
FAACO residentes e domiciliados em todo o Brasil.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RECIFE

Duas ações coletivas foram propostas pela FAACO 
buscando o auxílio-alimentação aos ex-1711. A primeira 
ação está com apelação da Advocacia Janot aguardando 
julgamento. A segunda ação encontra-se em trâmite na 
primeira instância sem previsão, por enquanto, de 
julgamento.

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 sentença de improcedência 
reformada no TRF/5 e encontra-se com RESP do INSS  no 
STJ aguardando julgamento.
O segundo processo foi julgado procedente na primeira 
instância, foi reformado no TRF/5 e encontra-se com 
RESP da FAACO no STJ (Ministra Assusete Magalhães) 
aguardando julgamento.
O terceiro processo foi julgado improcedente, sem 
julgamento de mérito, e transitou em julgado. 
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.

URV - BRASÍLIA

A ação já teve êxito na primeira instância e confirmada 
no acórdão do TRF/1ª Região. O INSS interpôs recurso 
de ED que aguarda julgamento.

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. Atualmente o processo encontra-se 
concluso para julgamento e aguarda inclusão em pauta 
pelo Ministro Presidente do STF.

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 e encontra-se 
com recurso de ED do INSS para ser julgado.

 
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 



Ações/Novas Ações (Cont.)
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.
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
 Em razão do precedente no processo nº 
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 tendo êxito na ação de 
conhecimento. Todos os meses, no mínimo, 2 processos 
são finalizados com o pagamento pelo Postalis do valor 
determinado pelo Juízo.

BI-TRIBUTAÇÃO

As ações recém ajuizadas já estão com bom 

encaminhamento. Muitas já estão na fase de sentença 
com julgamento de mérito totalmente favorável.
Nas ações judiciais propostas, os juízes não vem 
acatando a tese do Postalis, prevista na instrução 
normativa, de suposta necessidade de retificação de 
imposto de renda. Também não há qualquer restrição 
ao tempo de aposentadoria ou afastamento da 
empresa.
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.

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 muitos processos já estão na fase de 
pagamento de precatório.

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. 

NOVAS AÇÕES DE SUCESSO

A Advocacia Janot está promovendo as ações a seguir 
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 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 ajuizadas com sentença de mérito 
favorável, inclusive, decisão já transitada em julgado, 

Ações/Novas Ações (Cont.)
estando o processo em fase de elaboração de cálculo 
para execução.

· Correção do FGTS

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 2013 para participar da propositura da 
presente ação que busca a correção do saldo da conta de 
FGTS por outros índices que tenham vinculação com o 
índice oficial de inflação, como o INPC, por exemplo.
Finalmente, vale destacar que a ação é voltada às 
pessoas que tenham saldo na conta vinculada ao INSS, 
haja vista que aqueles que desde a aposentadoria vem 
sacando o valor depositado pela ECT não sofre a 
correção por qualquer índice que seja.

· Reaposentação para os ex-1711

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  s o m a  d o  b e n ef í c i o  p rev i d e n c i á r i o  co m  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 ficará disponível no site da Advocacia 
Janot.



INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE DA POSTAL SAÚDE

A FAACO participou da inauguração da primeira Unidade de Representação Regional - URR da Postal Saúde em Maceió/AL 
em 26/06/2014. O Estado de Alagoas foi o primeiro a receber em sua capital Maceió um importante Serviço que oferecerá 
praticidade, qualidade e rapidez nos atendimentos médicos aos empregados, dependentes e aposentados dos Correios. 
Essa é a primeira de várias outras que deverão ser implantadas, o que nos permite afirmar que pouco a pouco teremos um 
serviço médico de primeira linha.
Vejam algumas fotos abaixo.

LANÇAMENTO DO PBM - PLANO BENEFÍCIO MEDICAMENTO PARA OS

APOSENTADOS E COMEMORAÇÃO DO PRIMEIRO ANO DA POSTAL SAÚDE

Realizado em Brasília no dia 29 de abril, o evento ocorreu no Restaurante Coco e Bambu com a presença da direção da 
Postal Saúde, da ECT, da FAACO e muitos convidados. Após as falas e apresentação de vídeos referente a Postal Saúde e 
todos os seus avanços nesse primeiro ano, foi servido um descontraído jantar onde todos os presentes puderam extravasar 
a alegria de participar da comemoração de uma organização já vitoriosa apesar da pouca idade.
Vejam algumas fotos da comemoração logo abaixo.



MORRE UM AMIGO, COMPANHEIRO, HOMEM DE LUTAS E VISIONÁRIO. A SAUDADE SERÁ ETERNA, MAS 
GUARDAREMOS A LEMBRANÇA DE UM GRANDE AMIGO/IRMÃO.

ELOY RUDOLFO SCHUTZ

bancário, mas vislumbrou a oportunidade de se tornar 
funcionário público federal e, em 1958, como telegrafista, 
ingressou no antigo Departamento de Correios e Telégrafos 
(DCT) – posteriormente transformado em empresa pública 
federal.
Foi técnico de instalação e conservação de aparelhagem 
gráfica, chefe de oficina telegráfica, assessor de eletrônica, 
chefe de rede regional do Telex, gerente de operações  
telegráficas, entre outros cargos. Tornou-se um dos grandes 
nomes na luta pela Lei 8.529/92, que garantiu os proventos 
de aposentadoria integral para os funcionários estatutários 
do antigo DCT. Também integrou a Diretoria de Saúde da 
Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas  
dos Correios e Telégrafos (FAACO). Além de dar-lhe uma 
placa,  a  AGACOR lhe homenageou com um selo 

O  t é c n i c o  e m 
t e l e c o m u n i c a ç õ e s 
aposentado Eloy Rudolfo 
Schutz morreu no dia 04, 
no Hospital Dom Vicente 
Scherer, em Porto Alegre, 
aos 78 anos. Foi vítima de 
choque séptico e infecção 
respiratória.
Schutz foi fundador e, por 
17 anos, presidente da 
Associação Gaúcha dos 
Aposentados dos Correios 
e Telégrafos (AGACOR). 
Começou a carreira como 

CONREP 71 - VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO

Realizado no período de 12 a 16/02/2014 em Vitória do Espírito Santo o 71º CONREP, muito concorrido, contou com a 
presença dos Dirigentes da Postal Saúde, Diretores Orency F. da Silva e Alexandre Câmara, representante do Postalis 
Presidente Antonio C. Conquista, representantes da ECT Sinecio Jorge Greve e José Roberto Mello, Escritório Janot Drª Leda 
Janot, representante da Diretoria Regional da ECT, Presidentes das Associações Regionais, Delegados e um grande número 
de convidados.

O evento transcorreu como sempre com as discussões sobre os diversos assuntos de interesse do Universo de 
Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e tomada de decisões para serem implementadas durante o ano de 
2014.
Vejam algumas fotos do evento.



AGOSTO MÊS DE HOMENAGEM AO PAPAI

O DIA DOS PAIS É TODO DIA. A CADA DIA DA NOSSA 
EXISTÊNCIA PRECISAMOS LEMBRAR COM CARINHO PAIS E 
MÃES. NO MÊS DE AGOSTO AS ESCOLAS FAZEM 
FESTINHAS, O COMÉRCIO SE AGITA E TODOS BUSCAM DE 
ALGUMA FORMA AGRADAR O PAPAI, SEJA COM UM 
PRESENTE, COM UM GESTO DE CARINHO, COM UMA 
CARTA, UM TELEFONEMA, UM ABRAÇO. NA VERDADE O 
PAI SEMPRE FOI O PROVEDOR E RESPONSÁVEL JUNTO 
COM A MAMÃE PELA EDUCAÇÃO E ENCAMINHAMENTO 
DOS FILHOS. MUITOS NÃO TÊM MAIS O PAPAI PARA FAZER 
HOMENAGEM,  MAS,  TRAZEM NA MEMÓRIA  A 
LEMBRANÇA DESSE SER TÃO IMPORTANTE PARA SUAS 
VIDAS.

TAMBÉM NÓS DA FAACO QUEREMOS PRESTAR 
HOMENAGEM AOS PAPAIS E POR ISSO O FAZEMOS COM 
UM PEQUENO POEMA.

QUERIDO VELHO

Olhando para ti percebo finalmente
Que os sulcos do teu rosto contam histórias

exibindo ali cenas diferentes
Contando tristezas, alegrias, derrotas e vitórias

Na corrida inexorável dos anos que se vão
Refletistes nos olhos, brilho intenso, amor sem-fim
E sinto agora, mais que tudo, um grande coração

Pulsando forte, de emoção, sempre por mim
Fostes gigante, sempre grande no ideal

Junto a minha mãe, razão do teu amor mais belo
Se pareceste, às vezes, figura distante, irreal
Sois meu pai-amigo... meu querido velho...

Procedimentos para Renegociação de dívidas de co-participação do Plano CorreiosSaúde

Você, aposentado dos Correios que estiver com débitos de 
co-participação do Plano CorreiosSaúde, agora poderá 
recorrer ao parcelamento da dívida. A renegociação será 
efetivada a partir de três parcelas, e com critérios 
específicos.

Para pagamentos à vista do saldo devedor, não haverá 
incidência de juros. Já para os pagamentos parcelados, os 
juros seguirão a atualização monetária do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período 
entre a data da caracterização do débito e a data da 
apresentação do requerimento de solicitação do 
parcelamento.

Termo de Confissão de Dívida.

A renegociação da dívida será efetivada mediante 
assinatura do Termo de Confissão de Dívida, que será 
enviado ao aposentado por e-mail ou via Representação 
Regional e, em último caso, via agência dos Correios. Após 
assinatura do termo todos os boletos da renegociação 
serão emitidos de uma única vez.

O parcelamento dos débitos poderá ser solicitado pelo 
telefone:  61 3425-6732 ou pelo e-mail: 
gefin.contasareceber@postalsaude.com.br

XXIV ENAC NATAL/RN - FAACO - 20 ANOS DE FUNDAÇÃO

NO MÊS DE NOVEMBRO, MAIS PRECISAMENTE NO 
PERÍODO DE 4 A 9 SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL, 
CAPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE, O XXIV ENAC- 
ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS DOS CORREIOS. 
ALÉM DA FESTA DE SEMPRE COM MUITA ALEGRIA, SOM, 
DECORAÇÃO E TUDO MAIS QUE FAZ PARTE DOS 
ENCONTROS NACIONAIS, ESTE ANO A COMEMORAÇÃO 
DOS 20 ANOS DE FUNDAÇÃO DA FAACO TOMARÁ CONTA 
DO CENÁRIO PRINCIPAL DO ENAC. ESTAREMOS TODOS 

NÓS DA FAMÍLIA ECETISTA E FAACO UNIDOS NUM GRANDE 
EVENTO PARA CELEBRAR A ALEGRIA DE VIVER. 
CONTAREMOS COM CERTEZA COM DELEGAÇÕES 
NUMEROSAS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL, E ESTE 
SERÁ UM EVENTO PARA FICAR GUARDADO PARA SEMPRE 
EM NOSSA MEMÓRIA.

VOCÊ TAMBÉM É NOSSO CONVIDADO. VENHA!

Acesse:  www.vanserv.com.br/enac2014

personalizado.
Schutz nasceu em Ajuricaba, na região missioneira do Estado 
em 17 de fevereiro de 1936. Estudou no Colégio Augusto 
Pestana, em Itajuí, e no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto 
Alegre, ingressou no curso de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e realizou 
vários cursos no Rio de Janeiro para se aprimorar em 

telegrafia. Fez curso preparatório de oficinas da reserva do 
Exército e se graduou segundo tenente de Arma de 
Engenharia.
De acordo com a irmã, Hedi, ele era uma pessoa querida e 
franca, que trabalhou muito pelos outros. Schutz deixa 
também um cunhado, dois sobrinhos, uma sobrinha-neta e 
muitos primos.

http://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/compose&mailto=gefin.contasareceber@postalsaude.com.br
http://WWW.vanserv.com.br/enac2014


PASSAR DO TEMPO...

E o passar dos anos
Nos deixa felizes.
As teias do tempo
Enfeitam os corações.
Hoje o sol já adormece mais tarde,
Mas a lua ainda embala nossos sonhos.
A poeira já se acomoda em nossa estrada
O vento que sopra, murmura suave
Canções de amor perene.
Já não pedimos calma.
Já nos quedamos mudos.
Os olhos, os gestos, exprimem o que sentimos.
Derrubamos muros, destruímos barreiras.
O amor desliza enfim suave,
No leito marcado da vida.
Partindo do primeiro olhar 
Percorreu por inteiro todo o nosso ser,
Desaguando brilhante
No canto dos olhos, na ponta dos dedos,
Preenchendo os ares pela boca de noss'alma.
Já não possuímos coisas.
Já não temos malas, mochilas, embrulhos.
Estamos nus e nos sentimos inteiros.
Porque o amor não morre!
Já não somos esfinge,
Rapidamente nos deciframos.
Já não estamos escondidos,

No armário, não no quarto, não na sala
Já estamos no parque,
Sob a chuva, sob o sol.
No ar da manhã bonita,
Abraçamos os loucos e os sós.
Sorrimos de dentro pra fora,
Engasgando-nos com a felicidade,
Colhendo no olhar do pequeno
A fruta doce da estação-criança
Abrimos o calabouço em nosso peito,
Libertando todos os sonhos que,
Podem não voar com suas asas quebradas
Mas correrão pelos campos, praças e lugares.
E se guardávamos elefantes e sacis,
Em nossa caixa de sapatos,
Eles fugiram.  Sobrou a caixa e 
Nela não guardamos
Nem mais nossos chinelos.
Já não queremos asas,
Não almejamos harpas,
Não perseguimos nuvens,
E o azul machuca os olhos.
Queremos andar a ermo,
Sentar na areia, ver o mar bater na rocha
E esparramar-se em vida, espuma após espuma.
O tempo passou a saudade é vã
Mas a nossa vida, nosso amor, cheira a hortelã.

Jesuíno de Carvalho Caffé Filho



ASSOCIAÇÕES PILARES DA FEDERAÇÃO

AAMACO

A A M A C O - A S S O C I A Ç Ã O  A M A Z O N E N S E  D O S 
APOSENTADOS DOS CORREIOS, com sede e foro na cidade 
de MANAUS capital do ESTADO DO AMAZONAS, é  filiada à 
FAACO, e foi fundada em 27 de julho de 1995. Se por 
ventura alguém não me conhece, vou me apresentar com 
todo orgulho e respeito, o meu nome: VANDA CASTRO 
MENDES,  faço parte de corpo, alma e coração dessa 
imensa família ecetista. Ingressei no antigo DCT, em 
04/08/1960 tendo permanecido até maio de 2009, quando 
tivemos oportunidade de sair com algumas vantagens 
oferecidas pelo Plano de Desligamento Voluntário feito 
pela ECT, depois de termos sido pegos de surpresa com uma 
acanhada despedida dada por um Parecer da AGU em 
novembro de 1997.  
Entretanto, o que realmente quero descrever para vocês é 
uma história de dinamismo, aprendizado, amor e muitas 
lutas... Iniciar a história das associações afiliadas à FAACO.
Como tudo começou: Nos idos de 1990, quando já 
contávamos com tempo líquido de 30 anos de serviços 
prestados aos Correios, ficávamos preocupados  pensando 
na tão merecida aposentadoria... Aí começou um 
movimento quase inesperado vindo de todos os demais 
estados em forma de convite ou convocação nacional para 
uma reunião que seria realizada em Brasília  em julho de 
1991, para tratarmos de assuntos relacionados a 

aposentadoria. Comecei um movimento entre os colegas 
ex-1711, informando o ocorrido e procurando entre os 
mesmos alguém que pudesse  comparecer ao encontro. 
Éramos pouco mais de 60, porque o Postalis havia oferecido 
aos que tinham tempo para aposentar e mais de 54 anos de 
idade uma aposentadoria quase integral e desligamento 
imediato. Como não encontrei ninguém que assumisse o 
compromisso de fazer parte dessa primeira reunião, 
sabendo que não seria fácil falar para o marido e filhos que 
ia para Brasíia... Procurei ajuda no Sindicato, era 
s i n d i ca l i za d a  e  e s s a  l u ta  s e r i a  e n ca ra d a  co m 
responsabilidade para o bem de todos os ex-1711. Daí, 
compareci a todas as reuniões, às votações e até a 
derrubada do veto! No período de julho/91 à dezembro/92.
Após a obtenção da lei 8.529/Dez/92, continuamos 
trabalhando na busca da regulamentação, que só veio 
acontecer em 1993. Logo após a regulamentação, 
trabalhamos na criação da nossa Federação/FAACO, que 
aconteceu em outubro de 1994 em Curitiba/PR, daí a 
criação das associações nos vários Estados.
A criação da AAMACO - Organizamos uma reunião no 
próprio sindicato e lá pudemos reunir colegas ex-1711 e 
também 1712 que já naquela época sonhavam com a 
APOSENTADORIA INTEGRAL. Assumi por aclamação a 
presidência da assembléia e também da Associação 
Amazonense dos Aposentados dos Correios. De lá até aqui, 
estou dirigindo os destinos da AAMACO e dos nossos 
associados, cumprindo os rigores do Estatuto Social e do 
Código Civil .
Até aqui não foi fácil, mas em minhas orações, peço a DEUS 
e a Nossa Mãe MARIA SANTÍSSIMA, que me abençoem, 
dando-me saúde, vida e proteção para continuar a missão 
que embora laboriosa, aceitei, assumi os desafios e nela  
permaneço sempre lutando em prol da defesa dos 
benefícios dos aposentados, seja ele  ex-1711 ou os nossos 
tão sofridos 1712, aposentáveis e inativos da ECT, que ainda 
dependem da votação dos nossos representantes no 
Congresso Nacional para a derrubada do VETO dado ao seu 
projeto de Lei para a aposentadoria Integral.
Vale ressaltar que meus fiéis associados, amigos de 
coração, companheiros e companheiras de lutas e lazer, 
estão sempre dispostos a me acompanhar nessa longa 
jornada, sem citar nomes, dedico eles o meu trabalho e 
amizade, sem correr o risco de esquecer aqueles que crêem 
na minha honestidade, garantindo a todos, que com 
trabalho, amor e dedicação conseguimos o que almejamos. 
Somos um grupo muito reduzido, mas ciente de nossos 
direitos e deveres.



As respostas das cruzadas do Informativo 18 serão publicadas no próximo Informativo.

Bolo de Iogurte de Liquidificador

Bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento em pó. Em seguida, coloque a massa em uma 
bacia e acrescente o fermento em pó peneirado. Mexa levemente e coloque a massa em uma assadeira com furo no 
meio, untada com açúcar e canela. Leve para assar em forno pré-aquecido (cerca de 200ºC) por mais ou menos 40 

minutos (ou até ficar dourado).   O Bolo fica leve e saudável!

RESPOSTAS Nº ANTERIOR

HORIZONTAL:  PATA - REALMENTE - DNA - MÊS - RUMO - ZAS - RC - TRAVOLTA - BIG - BALBUCIAR - ARMÁRIO.
VERTICAL: DENTÁRIA - PL - AMA - TE - TEMOR - RÚSTICA - GOZO - ÁLBUM - CARRO - ÁVILA - AGIR - AI.

HORIZONTAL
1 - Voz ou emissão de voz
4 - Desapareci, ocultei-me
7 - Circuito automobilístico francês
10 - Jóia presenteada em Bodas de Prata
11 - Adicionar
12 - Tonelada (símbolo)
13 - Pinha (bras.)
14 - Aliança Cooperativa Internacional
16 - Possuir
17 - Rasgar em pedaços
19 - ............ cáustica (hidróxido de sódio)
20 - ............ Disney, o criador do Donald
21 - Osman Lins, escritor e teatrólogo
22 - Rude, mal educado

VERTICAL
2 - Jogos Olímpicos
3 - Vil (?): o dinheiro
4 - Transpirar
5 - Conferidor, administrador
6 - Inter.......... (músculos que auxiliam a 
respiração)
8 - A fonte do sal
9 - Local da lâmina nos patins de gelo
13 - Que se desloca no ar
15 - Carlos Lira (compositor brasileiro)
16 - Exame, Prova
18 - Escoamento de pias
20 - Vitória pela ausência do adversário

1 pote de iogurte com mel (170g)
1/2 copo de óleo
2 copos de açúcar refinado (peneirado)
2 copos de farinha de trigo peneirada
3 ovos inteiros
1 colher de sopa de fermento em pó peneirado.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

1 2 3 4 5
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    Paulo Arlindo Magalhães

           Mineiro de Belo Horizonte 
(27.10.1941), sua esposa Edméa T. 
Magalhães; o filho, Cristiano e a 
nora Márcia Izabel (foto).
 
 M i n h a  t r a j e t ó r i a  n o s 
Correios, DCT/ECT, teve início a 
partir de 03.05.1962, quando tomei 
posse no cargo de Postalista-12-A, 
para o qual fui nomeado pelo DASP, 
na Diretoria Geral do antigo DCT-
M.V.O.P., no então Estado da 
Guanabara-RJ.
 

Administração Mercadológica, Orçamento e 
Contabilidade.

 Em 31.10.1997, participei da Fundação da 
A s s o c i a çã o  M i n e i ra  d o s  A p o s e nta d o s , 
Aposentáveis e Pensionistas dos Correios - 
AMAAPEC, eleito, na ocasião, Vice-Presidente.

 Em 1999, com Fernandinho e Hélio Silva, 
fundamos a Cooper Correios. Hoje somos 3.803 
cooperados que movimentam uma Carteira de 
Empréstimo da ordem de: R$ 1.400.000,00 
mensais e cujo Capital Social extrapola a cifra de 
R$ 14.000.000,00.

 Depois de tantos anos dedicados aos 
Correios - DCT/ECT, onde realizei minha vida 
profissional, construí sólidas amizades, junto aos 
c o l e g a s  d a  E C T / A M A A P E C / F A A C O / 
COOPERCORREIOS e Adv. Janot, razão pela qual 
agradeço sempre a Deus por tantas graças 
recebidas.

 

 Transferido para Brasília, APT- 
Agência Postal Telegráfica-07, da av. W3 
do Plano Piloto, onde exerci todas as 
tarefas pertinentes no Tráfego Postal-
Telegráfico.

 Após 1964, com a reestruturação 
dos Correios-ECT, retornei a Minas, onde 
exerci inúmeras atividades de Triagem e 
Conferência.

 Em 1972, cursei Instrutoria no 
CETED do Estado da Guanabara e na 
Marinha, atuando posteriormente no 
curso de Administração - CAP/PUC/PNUD, 
nas disciplinas: Organização Postal I, II, III e 
IV – Serviços Financeiros.

 Em 1975, retornei a BH e, no CTR-
CGN ministrei as disciplinas: Estatística e 
Administração Geral.

 Em 1985, fui selecionado para 
lecionar na ESAP - Brasília as matérias: 
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