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  1.  24 DE JANEIRO – DIA NACIONAL DO APOSENTADO 
 
   “BRAVA GENTE BRASILEIRA 
     LONGE VÁ TEMOR SERVIL 
     OU FICAR A PÁTRIA LIVRE 
    OU MORRER  PELO BRASIL”    
     Esse versos escritos  por Evaristo Ferreira da Veiga na construção do Hino da Independência do 
Brasil são muito próprios para serem usados quando se fala do Aposentado Brasileiro e muito 
particularmente dos Aposentados dos Correios. São esses Aposentados um contingente que compõem 
a brava gente que lutou e até morreu na grande batalha da construção desse gigante que é o Correio 
Brasileiro. São esses Aposentados, na sua quase totalidade responsáveis por uma Organização que 
sempre foi orgulho do povo brasileiro. Todos eles deixaram de lado suas buscas pessoais sempre em 
busca de fazer o melhor possível e até chegar ao impossível para que o nome da nossa Organização 
brilhasse em qualquer ponto do nosso pais. Hoje esses bravos encontram=se com o coração em 
frangalhos pela situação que alguns que não vivem ou viveram  o verdadeiro amor ao nosso Correios e 
que chegaram aqui de paraquedas, conduziram nosso tesouro, os Correios, para descambar ladeira 
abaixo. Nessa nossa luta em trazer de volta o Correio Brasileiro ao lugar que lhe é de direito ou seja 
uma Empresa respeitada, digna, produtiva, competente e detentora da maior qualidade na prestação 
dos seus serviços, será exercer realmente o que clamou o poeta Evaristo no Hino ou seja  
“OU TER UM CORREIO DIGNO 
  OU MORRER EM BUSCA DISSO”. 
Dia 24 de janeiro, dia Nacional do Aposentado precisamos deixar claro ou melhor espalhar aos quatro 
cantos que somos aposentados sim, mas a luta nunca se aposenta!   
Parabéns colegas Aposentados de todo o Brasil! 
 
2. REUNIÕES EM BRASILIA E SÃO PAULO  
     A FAACO participará de reuniões em Brasília nos dias 25 e 26 de janeiro e em São Paulo no COREF 
da COBAP nos dias 31/01 e 01/02 . Nas reuniões serão tratados assuntos de interesse dos 
Aposentados em geral e especificamente dos Aposentados dos Correios. 
3. CONREP 85 – COSTA DO SAUIPE/BA 
Relembramos que alguns Presidentes/Delegados ainda não efetuaram sua inscrição, recomendamos 
que o  façam o mais rápido possível. 
4. 1º CIAC – CONGRESSO INTERNACIONAL DE APOSENTADOS DOS CORREIOS – LISBOA/PORTUGAL 
 Relembramos que o CIAC  a ser realizado em setembro em Portugal terá vagas definidas 
antecipadamente que não poderão ser aumentadas. Recomendamos aos interessados que 
providenciem rapidamente as suas inscrições através do site www.eventosvanserv.com.br/ciac2018 
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