
Associado em Foco Vanilda da Costa Bezerra
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Vanilda da Costa Bezerra, natural de Salvador/BA, 
ingressou na ECT em julho de 1977, no cargo de Auxiliar de 
Serviços Postais, inicialmente, lotada no SCA. Trabalhou no 
Almoxarifado dos Correios,  ainda localizado no prédio da 
Praça da Inglaterra auxiliando nos serviços de 
arquivamento. Em seguida, foi para o almoxarifado na BR 
324, posteriormente foi transferida para o CTC, no serviço 
de registrado, tendo como Chefe Hesler Piedade Café. 
Transferida para a AC Central, trabalhou no serviço de 
Caixa Postal e até se lembra e guarda gratidão do saudoso 
Martiniano. Trabalhou na AC Calçada, na AC Estrada da 
Liberdade, fez questão de lembrar da chefe Ercídia 
Bernadete e por fim na AC Pituba, mas ainda nesse tempo 
trabalhou tirando férias de colegas em várias Agências 
como Itapuã, Brotas entre outras. Devido a sua disposição 
para o trabalho, era sempre lembrada para dar ajuda e 
passou a prestar apoio nos trabalhos inerentes para 
logística das Agências Franqueadas e cita ter gratidão ao 
então chefe José Raimundo. De volta para a AC Pituba, 
chegou o ano de 2009, quando aconteceu o primeiro PDV e 
Vanilda saiu nele.

POMBO CORREIO: O que lhe deu/dá mais satisfação em trabalhar nos Correios?
VANILDA: O apoio que tive de muitos colegas por isso tenho essa gratidão e guardo na lembrança 
todos eles.

PC: Na sua carreira ecetista, que fato inusitado merece registro?
V: Tinha uma filha recém-nascida e a moça que tomava conta dela teve um problema de saúde e não 
pode ir por um período, ai tive que levar minha filha para o trabalho comigo ou não podia ir trabalhar, 
mas os chefes entenderam a emergência porém o prédio do comércio estava em reforma e eles foram 
os primeiros a procurar lugar onde tivesse menos poeira para proteger minha filha.

PC: Você se sente realizada por dedicar toda uma vida aos Correios?  
V: Claro que sim, perincipalmente por me dar a oportunidade de ajudar a criar minha filha, hoje uma 
Psicóloga, me sinto realizada.

PC: Você se sente grata pelo apoio recebido pelos seus antigos chefes? Cite alguns deles.
V: Foram muitos, mas não posso deixar de destacar os nomes de Dinalva, Hamilton, Martiniano, José 
Ramundo, entre outros.

PC: Como é ser mulher, mãe, e conciliar amor e dedicação aos Correios e aos filhos?
V: Foi uma vida sacrificada, mas Deus me ajudou e venci.

PC: Deixe uma mensagem para os colegas mais novos e que sonham com dias melhores.
V: Ser prestativa, ter disposição para os serviços, é trabalhando nos Correios que conseguimos 
alcançar os nossos objetivos.

Esteja 
atento às 
ações 
judiciais 
da 
Associação

Acompanhe 
edital das 
eleições da 
ABAICT

Entrevista 
Associado: 
Vanilda da 
Costa 
Bezerra
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Desaposentação:Desaposentação:
lutas e vitórias da lutas e vitórias da 

associaçãoassociação
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Ações movidas com a 
participação da ABAICT
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ESCRITÓRIO JANOT – NOVO 
ENDEREÇO

O escritório Janot que 
atende juridicamente a 
FAACO e suas Associações 
encontra-se em novo 
endereço: SIG Quadra 1 
lotes 495,505 e 515, Edf. 
Barão do Rio Branco, Salão 
3 Zona Industrial CEP 
70610-410. Os telefones 
permanecem os mesmos: 
(61) 3441-3600/(61) 8407-
9377.

POSTALIS – 
EQUACIONAMENTO DO 

DÉFICIT 

As ações estão em 
andamento, porém as 
adesões estão encerradas. 
Qualquer dúvida, entre em 
contato com a ABAICT.

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). 
Em 2016 foram  cinco 
associados contemplados. 
Responsável pelo processo: 
Drº Marcos Lima.

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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Horário de funcionamento da ABAICTHorário de funcionamento da ABAICT

Segunda a quinta – 08:30 às 12h/ 13:30 às 16hSegunda a quinta – 08:30 às 12h/ 13:30 às 16h
Sexta – 08:00 às 12:30hSexta – 08:00 às 12:30h

As ações estão em 
andamento, porém as 
adesões estão encerradas. 
Qualquer dúvida, entre em 
contato com a ABAICT. 

VALE-ALIMENTAÇÃO

REVISÃO DO SALDO DO FGTS

Faça logo a sua adesão. 
Aproveite essa oportunidade. 
A ABAICT em parceria com o 
escritório Azi Torres lhe 
espera (tel: 3342-1228 – 
Advogado: Allan Habib.)

Destaque – Eleições ABAICT
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EDITAL 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O presidente da ABAICT – Associação Baiana de Aposentáveis e Inativos dos Correios e 
Telégrafos, no uso de suas atribuições de acordo com o seu Estatuto convoca os 
Associados na plenitude de seus direitos para as Assembleias Ordinárias de Eleição e 
Posse da diretoria executiva (Presidente e Vice-Presidente) e Conselho Fiscal efetivo e 
suplente para o triênio 2017/2020. 

 

ELEIÇÃO 

Data: 23 de março de 2017 

Horário: 09h às 16h 

Local: Sede da ABAICT – Av. Paulo VI, nº 190 -  5º andar -  Edf. Dos Correios – Pituba 

Salvador-BA 

 

POSSE 

Data: 2O de abril de 2017. 

Horário: 10h 

Local: Sede da ABAICT 

 
Obs.: os associados do interior receberão cédulas da eleição e procederão a votação 
via postal, sendo computados os votos que ingressarem na Assembleia até às 16h do 
dia 23/03/2017. 
Os requisitos para votação estão contidos no estatuto da ABAICT. 
A eleição estará ratificando também como delegados do CONREP/FAACO e o 
Presidente e 1º vice- Presidente eleitos. 
A apuração ocorrerá imediatamente após o término da eleição. 
 

 

 

Waldir Alberto de Souza 
Presidente 
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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
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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

Mais um ano se passou, muitas lutas foram 
travadas, algumas com sucesso absoluto, a 
exemplo das ações judiciais referentes a 
Desaposentação onde os colegas que 
acreditaram tiveram êxito, alguns já 
recebendo seus novos benefícios, outros na 
fila aguardando ser contemplado. Outras 
ações caminham para seus desfechos 
favoráveis, a fim de atenderem nosso 
universo.
Novo ano se aproxima, continuaremos na 
luta para alcançar vitórias dos nossos 
direitos, teremos também a eleição da 
ABAICT que ocorrerá em março/2017, e que 
sabemos da responsabilidade em dirigir a 
nossa associação com sinceridade, amor a 
causa, deixando de lado nossos próprios 
interesses e adversidades que sempre 
acontecem.  
O caminho é longo, as críticas acontecem, 
porém os elogios também, o importante é 
saber ouvir, assimilar, tirar proveito das duas 
vertentes e procurar fazer o melhor para 
nossos associados, seja lá quem esteja na 
direção, o importante  é que os objetivos 
sejam alcançados. 
As ações sociais também deverão continuar a 
fazer parte do nosso cotidiano, os eventos 
festivos, os passeios e o convívio amigo de 
todos.
Desejamos um Feliz ano novo para todos e 
que as alegrias, a esperança, a saúde, a 
prosperidade, o respeito e tudo de positivo 
aconteçam daqui pra frente.
Juntos somamos e acrescentamos vitórias em 
nossas vidas.
Vamos acreditar e andar com fé que a fé não 
costuma falhar.

ABAICT em fotos

Festa fim de ano - 2016

Dia dos Pais - 2016 Dia das Mães - 2016

ENAC (AM) - 2016



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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CONREP 82º – ARAXA 
(MG)

 

Eleições ABAICT 2017/2020

No próximo dia 23/03, haverá 
eleições para escolha da diretoria 
executiva e conselho fiscal 
efetivo e suplente da ABAICT. 
Confira o edital e demais 
disposições nas páginas 5 e 6.
Não esqueça de votar pois sua 
participação é muito importante 
para o futuro da Associação!
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Lutas e conquistas da Desaposentação

Foram muitas as conquistas no que diz respeito a desaposentação. 
Diversos associados conquistaram o direito de revisão das 
aposentadorias. Juntamente com a FAACO, a ABAICT buscou obter 
êxito em todas as ações, assessorando aqueles que se enquadravam 
no perfil exigido. Porém, no dia 26/10/16, o STF rejeitou a 
possibilidade da revisão do benefício. Em relação a como será 
futuramente, segundo escritório Janot, responsável pelas as ações da 
associação, “apesar do julgamento contrário aos interesses dos 
aposentados, terá que ser estruturada em Acórdão, contendo os votos 
de cada um dos ministros do STF, e que certamente demandará 
tempo considerável.”
Além disso, o escritório frisa que “a situação dos processos em 
andamento permanece como está, visto que em todos eles os novos 
benefícios estão assegurados por meio de decisões judiciais vigentes, 
chanceladas em sede do Tribunal, e que deverão ser cumpridas, sim, 
pelo INSS.”.
Para maiores esclarecimentos, o associados pode entrar em contato 
com a associação, além de acompanhar as atualizações que são 
publicadas nos Boletins “Na quarta”.
  

Confraternização fim de 
ano/2016 

Já se encontram abertas as 
inscrições para a 82º 
CONREP da FAACO, que será 
realizado no período de 08 a 
12 de fevereiro, em Araxá 
(MG). Recomendamos que 
os convidados procedam a 
sua inscrição através do site

 www.eventosvanserv.com.br/conrepminas.

Lembramos ainda que é o 
primeiro CONREP de 2017, 
onde serão discutidas 
as ações que serão 
desenvolvidas durante o ano 
em questão. 

XXVI ENAC Manaus
O ENAC realizado entre os dias 
09 a 13/11, na cidade de 
Manaus (AM) foi um sucesso. A 
Bahia levou a maior 
quantidade de participantes 
que se apresentaram com 
muito brilhantismo e 
entusiasmo, galgando um 
valioso prêmio que foi 
sorteado durante a 
confraternização de fim de 
ano.  (veja as fotos na página 
07) Agradecemos a todos pela 
participação. Até o próximo 
ENAC!

Dia dos aposentados 2017 

No próximo dia 24/01/17, vamos 
comemorar o dia dos 
aposentados. Esperamos vocês!

O ano de 2016 foi um ano de muitas 
conquistas, por isso, realizamos no 
dia 16 de dezembro, a nossa 
confraternização, no Restaurante 
Casa do Comércio. Além de um 
suculento almoço, houve o sorteio 
de brindes entre os associados 
adimplentes. Veja as fotos dos 
evento na página 7. Aproveitamos 
para desejar que 2017 seja um ano 
de muita paz, saúde e conquistas!

Destaque – Eleições ABAICT
INSTRUÇÕES

     As eleições da ABAICT para o triênio 2017 / 2020 serão realizadas no próximo dia 23 de Março de 2017 
no período compreendido entre as 9h. e 16h, na sede social localizada na Av. Paulo VI, n° 190 – 5° andar – 
Ed. dos Correios – Pituba – Salvador – BA.
     A assembleia será iniciada às 09h, com a escolha do Presidente e respectivos auxiliares.
     Obs.:
     A eleição será para os cargos de Presidente, 1° Vice-presidente, 2° Vice-presidente, bem como para os 
componentes do Conselho Fiscal e seus Suplentes, observando que o Presidente e 1° Vice-presidente serão 
delegados do CONREP/FAACO.

     VOTAÇÃO EM SALVADOR

   . Você deve dirigir-se à sede da ABAICT, Av. Paulo VI, n° 190 – 5° andar, Prédio dos Correios no dia 
23/03/17 no horário entre as 09:00h e 16:00h.
   . Você deverá apresentar seu recibo de mensalidade referente ao mês de fevereiro/17 (se for solicitado).
   . Você receberá a cédula de votação, assinará na lista e procederá a votação.

Obs: 
● Os associados que estiverem de férias e/ou de licença médica no período de 23 de fevereiro a 23 

de março de 2017 poderão antecipar seu voto apresentando xérox do Aviso de Férias ou Atestado 
Médico. Na sede da associação será disponibilizada uma urna para depositar o Voto em envelope 
fechado. Essa urna somente será aberta no dia 23 de março de 2017, DIA DA ELEIÇÃO.

● Os requisitos para votação estão contidos no estatuto da ABAICT (só serão computados os votos dos 
associados inscritos até 20 de março de 2016 que estiverem rigorosamente em dia – mensalidade 
do mês de fevereiro/17 paga até 10 de março/17).

● A eleição ratificará também como delegados do CONREP/FAACO o Presidente e 1° vice-presidente 
eleitos.

● A apuração ocorrerá imediatamente após o termino da eleição.

●      VOTAÇÃO PARA O INTERIOR

I – Você está recebendo:

   . Cédula de votação. 
   . Envelope de votação (envelope comum com o indicativo “ABAICT – Eleições 2017”)
   . Envelope pré-franqueado (endereço para “ABAICT – Av. Paulo VI, N° 190- 5° andar
     Pituba – CEP – 41.810-900 – Salvador / BA)

Como proceder:

O associado deverá usar a cédula para declarar seu voto (instruções na mesma):
A cédula deverá ser colocada no envelope comum com o indicativo “ABAICT – Eleições 2017” e nada mais 
deve ser escrito nesse envelope:
Você colocará o envelope comum devidamente lacrado no envelope pré-franqueado, endereçado para 
“ABAICT - Av. Paulo VI, n° 190 – 5° andar – Pituba – CEP: 41810-900 - Salvador / BA”, enviando-o pelo 
correio para que chegue na ABAICT ATÉ O DIA 23/03/17 EM HORÁRIO ANTERIOR ÀS 16H.
No envelope pré-franqueado no local destinado ao remetente, o associado deverá assinar abaixo da 
etiqueta com seu nome.

Obs: 
● Os associados do interior receberão cédulas da eleição e procederão a votação via postal, sendo 

computados os votos que ingressarem na Assembleia até as 16h do dia 23/03/2017, antecipe sua 
postagem até 14/03/2017.

● Os associados que estiverem de férias e/ou de licença médica no período de 23 de fevereiro a 23 de 
março de 2017 poderão antecipar seu voto apresentando xérox do Aviso de Férias ou Atestado 
Médico. Na sede da associação será disponibilizada uma urna para depositar o Voto em envelope 
fechado. Essa urna somente será aberta no dia 23 de março de 2017, DIA DA ELEIÇÃO.

● Os requisitos para votação estão contidos no estatuto da ABAICT (só serão computados os votos dos 
associados inscritos até 20 de março de 2016 que estiverem rigorosamente em dia – mensalidade 
do mês de fevereiro/17 paga até 10 de março/2017).

● A eleição ratificará também como delegados do CONREP/FAACO o Presidente e 1° vice-presidente 
eleitos.

● A apuração ocorrerá imediatamente após o termino da eleição.

http://www.eventosvanserv.com.br/conrepminas
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