
Associado em Foco

Para agravar a situação, o servente adoeceu, licenciando-se, e teve então que acumular as funções do 
licenciado, que consistiam, além de outras, em abrir e fechar o gabinete; fazer a limpeza do local; recolher o lixo 
e, aos sábados, encerar a sala, com a utilização de escovão, (não se dispunha, àquela altura, de enceradeira 
elétrica). Ao mesmo tempo curioso e ávido por conhecimento, auxiliava, aprendendo, os titulares das diversas 
bancas, sendo que a que mais lhe interessou foi a que se ocupava do controle do Transporte de Malas Postais 
de todo o estado, (Encaminhamento Postal, numa nomenclatura moderna), cujo titular era o senhor Teixeira, a 
quem o associado tem enorme gratidão por ser ele o seu primeiro mestre das coisas de Correios. Assumiu a 
titularidade dessa banca em função do falecimento de “seu” Teixeira, permanecendo até a fase de transição 
DCT/ECT, (fins de 1960, início de 1970), tendo, na época como seu superior o Sr. José Joaquim Borges de 
Araújo Filho, a quem, também deve grande gratidão por lhe ter legado parte de sua experiência pessoal,  bem 
como, e principalmente, por lhe oportunizar as condições para seu aperfeiçoamento como profissional dos 
Correios, a começar pela indicação para o seu primeiro curso profissionalizante, “Curso para Adjunto de 
Transporte”, em 1971, na Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégrafos, no Rio de Janeiro o que lhe 
abriu as portas para um vasto currículo (Adjunto de Transporte, Subgerente de Operações Postais do Interior – 
SGOI – nesta oportunidade, fez “dobradinha” com Jesuíno Caffé, este ocupando-se da Área Metropolitana -, 
Homólogo do Projeto ECO, Chefe de diversas seções e Centros Operacionais – chegou a ter sob sua liderança, 
no CO-01, (Serca de Amaralina), cerca de 150 empregados,  e finalmente Estatístico Sênior Durante todo este 
período em que dirigiu unidade operacional, ou mesmo, administrativa, conseguiu combinar, ou fazer com que 
andassem harmonicamente, os interesses da ECT e os direitos dos colaboradores, tanto que não tem consigo 
a pecha de mau chefe, embora exigentíssimo. Conviveu, até certo ponto, em harmonia com seus superiores, 
um ou outro desentendimento, uma ou outra insatisfação, mas nada que atingisse o limite do absurdo. Leva 
consigo, entretanto, uma grande mágoa, que seria, de uma maneira geral, da Empresa, mas sabe muito bem 
distinguir o que os Manuais de Procedimentos determinam, (aí parte da Empresa) e o que efetivamente alguns 
mal iluminados, ou mal intencionados, entendem de fazer. Tanto é que como Estatístico Sênior, um dos altos 
salários da Diretoria Regional, se ocupou, em seus últimos dias, por que não dizer, últimos anos (a partir da 
incabível e desrespeitosa demissão a que lhe foi, assim como a muitos outros, imputada, tanto que a Justiça 
determinou sua reintegração) a produzir “ócio”. Sim, não lhe deram mais tarefa importante alguma, a não ser, 
por um período, a de envelopar  documentos de veículos do DETRAN-BA, um absurdo que somente aceitou 
pelo fato de estar fazendo alguma coisa e com muitos colegas juntos. Mas esses passam e a Empresa. Aliás, 
pelo que tem ouvido, alguns deles já estão tendo o castigo, sofrendo do mesmo constrangimento, dessa feita 
por outros que estão mandando, repetindo o que se diz comumente: “o mundo dá voltas”! Mas diz, com toda a 
franqueza e com todo orgulho, foi uma linda experiência, esta a de poder trabalhar numa respeitada empresa, 
assistir e, (por que não?) participar, planejando e fazendo executar reestruturação de um encaminhamento, que 
tinha como principal modal, o trem de ferro, para um encaminhamento com base no rodoviário; participou da 
elaboração do CEP estadual; participou da pioneira, inclusive em âmbito nacional, criação das Zonas Postais, 
que originaram as Regiões Operacionais; participou de estudos e implantação de Linhas Tronco Regionais - 
LTRs e de Linhas Tronco Nacionais – LTNs, (participou da inauguração, em Brasília, da LTN, Feira de Santana 
a Brasília), participou de estudo e implantação dos diversos Centros de Triagem no estado. Portanto, deixou a 
atividade na ECT com total sentimento do dever cumprido e certo de que tudo que tem deve em grande parte à 
empresa em troca da prestação de seus serviços. Mensagem para os novos? Roga para que consigam levar 
adiante o projeto desta grande empresa e que possam aposentar-se, ou afastar-se de maneira que se lhe 
assemelhe, no que tange ao dever cumprido e satisfação por trabalhar na ECT.

Mário César Dantas*
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*O texto assinado é de exclusiva responsabilidade do seu autor.

O associado em foco é natural de Salvador/BA, 
ingressou no antigo DCT, em 08 de julho 
1960, como Carteiro, ficando lotado no gabinete do 
Chefe de Tráfego, Rodolpho Laranjeiras, onde 
executou as funções de office boy,  como se dizia 
antigamente, entregando documentos por todo o velho 
prédio dos Correios, na Praça da Inglaterra, Comércio. 
Como também ocupava-se de fazer às vezes de 
porteiro do gabinete; tendo que fazer o controle do 
acesso das pessoas que queriam falar com o Chefe, 
por expressa determinação daquela autoridade, tarefa 
que lhe desagravada em muito e que o fez pensar em 
desistir de trabalhar ali. 

Esteja 
atento às 
ações 
judiciais 
da 
Associação

Veja as fotos 
da 
comemoração 
do Dia 
Nacional do 
Aposentado 

Entrevista 
Associado 
em Foco: 
Mário César 
Dantas
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ANOS ANOS 

ABAICTABAICT
UMA HISTÓRIA DE 

LUTAS E 
CONQUISTAS
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Espaço diversão!

Causos, piadas e poesias
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Bolo Inglês Original

Ingredientes:

•250 g de manteiga 
•250 g de açúcar 
•4 ovos (claras separadas) 
•250 g de farinha de trigo 
•Essências de sua preferência ou frutas 
cristalizadas

Modo de fazer: Na vasilha da batedeira, coloque a 
manteiga (temperatura ambiente e sem sal) e as 
gemas. Bata até obter um creme esbranquiçado e 
homogêneo. Junte o açúcar e bata novamente. 
Adicione essências de sua preferência (laranja, limão, 
abacaxi), as frutas cristalizadas e a farinha. Misture a 
cada ingrediente adicionado e a seguir bata. Agregue 
as claras em neve aos poucos e delicadamente. Mexa 
de baixo para cima, bem delicado, sem bater. A massa 
tem que ficar bem leve. Coloque em assadeira própria 
para bolo inglês, untada e polvilhada com farinha. 
Leve ao forno pré-aquecido, de 180° a 200°, por 20 a 
25 minutos.

Sudoku Receitas
Editorial

Expediente

Diretoria

Edição

E-mail:
abaict@terra.com.br

Este informativo é de 
responsabilidade da direção da 
ABAICT – Associação Baiana 
de Aposentáveis e Inativos dos 
Correios e Telégrafos.
Data da fundação: 12/11/1994

Endereço: Av. Paulo VI, 190, 
edifício-sede dos Correios, 5º 
andar, Pituba, Salvador – BA
CEP 41810-900

Telefax: (71) 3345-7327/ 3346-
2560/ 3346-2561

02

Para reflexão
“Sonhe, lute, conquiste. Tudo é possível. Você nasceu 

para vencer.”

Andy Orlando

Homenagem
Em  28 de setembro de 2014, perdemos a 
nossa querida Presidente da ABAICT, 
Dinalva Araripe. Que sua alegria permaneça 
no coração de todos familiares e amigos.  

Presidente
Waldir Alberto de Souza

Vice-presidente
Marlene Simões Caffé

Presidente do Conselho 
Fiscal
Elza Maria Ferreira de Souza

Conselho Editorial
Waldir Alberto de Souza

Colaboração
Antônio Lemos

Editoração e Revisão
Monique Aparecida Brito Santos

Fonte receita e foto: 
w

w
w

.tudogostoso.com
.br/receita/45336-bolo-

ingles-original.htm
lr/ 

Resposta:

Fonte: www.commons.wikimedia.org

Afinal, chegamos a 2015. Após longo e tenebroso tempo, 
atravessamos as intemperes da vida, e completamos 20 Anos, 
no dia 12 de Novembro de 2014.
Muitas vitórias foram conquistadas até aqui, porém temos outras 
batalhas a travar e continuaremos na luta...
No ano de 2014 tivemos perdas irreparáveis de colegas que nos 
deixaram, a exemplo da nossa Presidente Dinalva Araripe, mas a 
vida continua e não podemos parar no tempo.
Realizamos o XXIII ENAC em Natal/RN. O evento foi promovido 
pela FAACO, e esperamos este ano, em Gramado/RS, continuar o 
sucesso dos anos anteriores.
No dia 24 de Janeiro, comemoramos o Dia Nacional do 
Aposentado, no Auditório do Edifício Sede da ECT,  em parceria 
com a DR/BA, POSTALIS, FAACO, e também , com o apoio da 
Vanserv e Advocacia Marcos Lima, homenageando colegas que 
ajudaram a construir nossa história.
No campo judicial, obtivemos êxito em algumas ações, como por 
exemplo, desaposentação para os Celetistas (1712) e 
Indenização em dobro para pessoal da Lei 8529/92 (1711), 
aguardando outros colegas conseguirem receber seus valores 
dessas e outras Ações Judiciais o mais breve possível
Enfim, vamos continuar nossa luta em defesa dos aposentados e 
aposentáveis dos Correios, podendo sempre contar com o 
empenho e apoio da ABAICT.
Lembrem-se:  ABAICT - Uma história de Lutas e Conquistas!

No meio da madrugada, o ladrão invade uma casa. No escuro e em silêncio, ele houve uma voz: 
- Jesus está olhando!

Apavorado, ele para imediatamente. Com a lanterna, ele procura ao seu redor quem falou a 
frase.

Não encontra nada e, pensando ter sido imaginação, continua a andar. É quando a voz diz 
novamente: 

- Jesus está olhando!
Agora, certo de ter ouvido, ele aponta a lanterna na direção de onde veio a voz e vê um 

papagaio. Aliviado, ele diz:
- Ô, seu besta, quase me matou de susto! Seu nome é Jesus?

- Não, meu nome é Judas.
- Que imbecil colocaria o nome de Judas em um papagaio?

- O mesmo que colocou o nome de Jesus no pit bull que está te olhando!

Fonte: www.thebeciencias.webnode.com.br

file:///autor/andy_orlando/


ABAICT em foco
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Parabéns!

A ABAICT 
parabeniza os 
aniversariantes 
dos meses de 
janeiro, fevereiro, 
março, abril, maio 
e junho.
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Eleições POSTAL SAÚDE 2015

TAXA EXTRA 2015 
Devido ao Desconto 
Assistencial, realizado 
sempre em março, será 
necessário que cada 
associado contribua, a partir 
de 10/03, com a taxa extra 
2015, dividida em 03 
parcelas de R$ 20,00. Deverá 
ser depositada na conta de 
nº 192.043-X, Agência 
3448-7, Banco do Brasil, 
até o dia 10 de cada mês.  

ELEIÇÕES POSTALIS

As eleições do Postalis 
foram encerradas em 
03/03/15, com o seguinte 
resultado: para o conselho 
deliberativo, o eleito foi 
Sérgio Maurício Bleasby 
Rodrigues, com 7.677 votos. 
Já para o conselho fiscal , o 
escolhido foi Ângelo Saraiva 
Donga, com 9.275 votos. A 
ABICT deseja um bom 
mandato aos eleitos.

POSTAL SAÚDE – LIVRE 
ESCOLHA

Implantado definitivamente 
também para os aposentados o 
sistema de livre escolha. Com 
ele, 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. O sistema de livre 
escolha tem regras, elas estão 
publicadas no site da POSTAL 
SAÚDE e no site da FAACO. 

ABAICT em fotos

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER

Dia 08 de março é o dia 
Internacional da Mulher e, 
no dia 06, foi realizada uma 
homenagem à Mulher que 
como mãe semeia o amor 
aos filhos, e como esposa, a 
perseverança.

CRACHÁ DOS 
APOSENTADOS

A ABAICT informa que os 
crachás dos aposentados 
que entregaram a foto já 
estão disponíveis. 
Compareça para pegar o 
seu. 

06

As eleições para o Conselho Deliberativo da Postal Saúde 
serão no período de 27 a 31/03/2015. Cada um receberá a 
senha em sua residência e poderá votar pela internet no 
portal da Postal Saúde www.postalsaude.com.br e pela 
central de votação 0800-123-2015. Votem na CHAPA 01- 
LAERTE ALVES DA SILVA E NEY DE SOUZA BEIXIGA 
nossos candidatos. 

Dia do aposentado – Auditório dos Correios
Dia 23/01/2015

Fotos: Mônica Galvão Fo
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Vote 
consciente 

para 
proteção do 
patrimônio 
da nossa 
saúde.

http://www.postalsaude.com.br/


Ações movidas com a 
participação da ABAICT
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AÇÃO 1712 – 1ª 
SENTENÇA: 
IMPROCEDENTE -
O escritório Janot vai 
recorrer para tentar reverter 
a situação. O melhor 
caminho é a derrubada do 
VETO da PL-06/2002, com o 
apoio de Parlamentares por 
meio da CRP.
JUROS PROGRESSIVOS 
(CORREÇÃO DE 
DEPÓSITOS) -
As ações estão tendo êxito, 
sendo que alguns casos os 
cálculos já foram realizados. 
Somente para aqueles 
abrangidos pela lei 
8529/1992 (antiga lei 
1.711).
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.

Prevê a indenização em 
dobro pelo tempo de serviço 
anterior a opção pelo FGTS. 
Ação referente àqueles que  
foram regidos pela lei 
8.529/1992 (antiga 1.711) 
Dois associado já tiveram as  
precatória expedidas em 
fevereiro. Responsável pelo 
processo: Drº Marcos Lima.

PEDIDO DE 
REAPOSENTAÇÃO – 
Comunicamos que algumas 
ações já estão definidas, 
inclusive com colegas já 
recebendo seus respectivos 
benefícios reajustados. 
Solicitamos aos colegas que 
ainda não se habilitaram 
para entrar em ação 
individual, que compareçam 
à ABAICT para efetuarem o 
preenchimento do contrato 
com o escritório Janot.

PCCS/95 – Algumas ações 
de associados que visam a 
obtenção e implementação 
das referências salariais 
decorrentes do PCCS/95, 
bem como dos seus reflexos 
foram julgadas procedentes 
em parte. Outras ainda 
aguardam julgamento, e 
uma delas foi julgada 
procedente. (Drº Marcos 
Lima)

Para que todos conheçam e atualizem-se 
sobre o trabalho realizado pela ABAICT, 
vejam as ações judiciais em andamento:

INDENIZAÇÃO EM DOBRO-
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Contribua com o nosso jornal! Contribua com o nosso jornal! 
Envie contos, receitas, poemas Envie contos, receitas, poemas 
para nosso e-mail para nosso e-mail 
abaict@terra.com.br. Participe!abaict@terra.com.br. Participe!

Destaque
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INFORMAÇÕES SOBRE 
AÇÕES- 
Quem deseja obter 
informações sobre o 
andamento dos processos 
com o Drº Marcos Lima, 
deve ligar para ABAICT e 
solicitar o número do 
processo. Logo após, deve 
acessar o site do TRT           
(http://www.trt5.jus.br), e 
verificar o andamento.

 

Comemoração dos 20 anos da nossa Associação!

Muita alegria e descontração marcaram a comemoração dos 20 anos da ABAICT. 
Realizada no dia 06 de dezembro de 2014, no Clube de Bridge, a festa reuniu os 
associados e seus familiares para confraternizar a passagem de mais um ano da 
Associação. A FAACO, através do seu presidente, Jesuíno Carvalho Caffé Filho, 
esteve presente apoiando como sempre, o evento.
Durante a comemoração, foram sorteados vários brindes, e os felizardos foram:

I. Ailton Moura Trindade – Cesta de Natal
II. Zélia Alves da Silva – Cesta de Natal
III. Edvalmir Barros Paim – Cesta de Natal
IV. Gilmar Assis de Morais Rego – Tablet, gentilmente oferecido pela VANSERV.

Saiba um pouco mais sobre a história da ABAICT

A Associação Baiana de Aposentáveis e Inativos dos Correios e Telégrafos surgiu em 
12/11/1994 e foi criada por um grupo de colegas que sempre se reunia e cotizava 
quando necessário. A ABAICT foi presidida, em alguns mandatos, por associados como 
Geraldo Gomes da Silva, Luiz Carlos dos Reis, Jesuíno de Carvalho Caffé Filho, Waldir 
Alberto de Souza e Dinalva Cardoso Araripe (in memoriam).
Nossa associação tornou-se cada vez mais relevante na luta pelos direitos dos 
associados, e também, na formação de um grupo com amizade e companheirismo. 
Obrigado, associado, por fazer parte desta linda história de lutas e conquistas!

Fotos: Eraldo do Espírito Santo Conceição

Confira as fotos do nosso evento!

http://www.trt5.jus.br/
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