
Associado em Foco Sônia Moreira

F
o

to
: 

a
rq

u
iv

o
 p

e
ss

o
a

l

08

Sônia Moreira, ingressou nos Correios em 11/12/1974, no 
cargo de Auxiliar de Agência, foi lotada na AC Campo 
Grande/DR/BA e relembra seus primeiros colegas: Edson 
Xavier Clementino, Carmem Aguiar, Ana Maria entre outros 
que contribuíram para dar os primeiros passos na carreira 
ecetista. Em seguida, foi para AC Central. Naquela época, 
já  desenvolvia suas habilidades com os números e a 
facilidade de trabalhar com os cadernos: A0. A1, A2, A4, A5, 
G1 G2, como era feita a contabilidade nas agências, sem 
existir computador. E assim, com facilidade, logo passou a 
exercer a função de Tesoureira na AC Central e ainda 
lembra seus colegas da época: senhor Arlindo, sr. 
Malaquias, Osenir Cardoso, Naraneide, Maria José, Ildes, 
Lúcia, Norma, Valdete, entre outras. E o prédio da Pituba 
precisava de completar seu quadro de pessoas 
competentes e lá vai Sônia trabalhar na Gerência 
Financeira, Seção Administrativa, senão logo foi promovida 
para Coordenadora Financeira. Com a reestruturação da 
Financeira, Sônia foi transferida para GERAD, lá ficando até 
quando saiu no PDI.

O informativo Pombo Correio pergunta: qual função ou tarefa lhe deu mais satisfação em 
trabalhar nos Correios?
Sônia Moreira: Tesoureira.

PC: E a família, fale um poco dela.
SM: minha família é bastante importante para mim, tenho um maravilhoso marido, dois filhos, uma neta 
e o aconchego dos demais familiares.

PC: O que lhe deu mais satisfação em trabalhar nos Correios?
SM: a segurança empregatícia, a convivência cordial com os colegas, a presteza e a qualidade dos 
nossos serviços contribuíam para a confiança e a credibilidade dos usuários em nos dar essa 
satisfação.

PC: Na carreira de ecetista, que fato inusitado merece registro?   
SM: um dia, após uma jornada cansativa de trabalho, ao iniciar as tarefas domésticas tive a incerteza 
de ter trancado o cofre. Voltei para a AC Central, fui verificar e meu coração ficou aliviado – o cofre tava 
fechado. “A responsabilidade nasce no nosso íntimo, independente da exterioridade”. 

PC: Agora aposentada, se sente realizada em ter dedicado sua vida profissional aos Correios? 
SM: muito realizada e satisfeita, os Correios contribuíram para formação dos meus filhos, agora 
aposentada cuido com mais frequência do meu lar, “curto” melhor meu marido, meus filhos, neta e a 
família de um modo geral.

PC: Que conselho daria aos novos empregados dos Correios? 
SM: que trabalhe com dedicação e responsabilidade para contribuir com a existência dos Correios.

PC: Como desfruta da aposentadoria com a família e com os amigos?
SM: “curtir” com a família, ter mais tempo para vida social.

PC: O que acha da ABAICT?   
SM: merecedora de nossa confiança, é ela que ao lado da FAACO estão vigilantes e atuantes com o 
respeito e direitos dos aposentados.

Esteja 
atento às 
ações 
judiciais 
da 
Associação

Confira o 
Espaço 
Diversão!

Entrevista 
Associado: 
Sônia 
Moreira
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A ABAICT FELICITA A ABAICT FELICITA 
TODAS AS MÃES TODAS AS MÃES 

ASSOCIADAS!ASSOCIADAS!

http://4.bp.blogspot.com/_BifRJtBPxgs/TNL7FHgwFPI/AAAAAAAAAiE/l_SrJVSpcus/s1600/caneta_pena.jpg/fonte
http://4.bp.blogspot.com/_BifRJtBPxgs/TNL7FHgwFPI/AAAAAAAAAiE/l_SrJVSpcus/s1600/caneta_pena.jpg/fonte
http://4.bp.blogspot.com/_BifRJtBPxgs/TNL7FHgwFPI/AAAAAAAAAiE/l_SrJVSpcus/s1600/caneta_pena.jpg/fonte


Ações movidas com a 
participação da ABAICT
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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 refere-se 
àqueles que  foram regidos 
pela lei 8.529/1992 (antiga 
1.711). Em 2018, mais 
sete associados foram 
contemplados, e, mais 
pessoas aguardam 
decisão. Responsável pelo 
processo: Drº Marcos Lima.

PCCS/95 – PARTE 2 

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.

*

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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Novo site da ABAICTNovo site da ABAICT

Já está no ar, e em fase de experiência, o nosso site. Acesse já e Já está no ar, e em fase de experiência, o nosso site. Acesse já e 
nos envie sugestões!nos envie sugestões!

www.abaict.com.brwww.abaict.com.br

NOVAS AÇÕES QUE 
AINDA PODEM SER 
FEITAS POR QUEM SAIU 
NO PDIA

VALE-ALIMENTAÇÃO

Faça logo a sua adesão. 
Aproveite essa 
oportunidade. A ABAICT 
em parceria  com o 
escritório Azi Torres lhe 
espera. Contatos: (71) 
3342-1228 – Advogado: 
Drº Allan Habib.

PCCS/95 PARTE 1 

Ainda estão aceitando 
associados que queiram 
entrar nessa ação. Mesmo 
o aposentado que 
trabalha ou aquele que se 
afastou da empresa a 
menos de dois anos 
(jun/2016).  O escritório 
responsável é o Azi Torres 
(telefone: 71 -3342-
1228/3646-8170/99184-
1544. O e-mail para 
contato é 
habib@azietorres.com.br.

Veja as ações que ainda 
podem ser realizadas pelos 
associados que saíram 
recentemente no PDIA:
-   Correção o FGTS;
- Indenização em dobro 
pelo tempo anterior e
-   PCCS/95.
Para maiores 
esclarecimentos, você 
poderá entrar em contato 
conosco.

Vitamina D: sintomas de deficiência 
desse nutriente  
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A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel essencial para o corpo humano e sua 
ausência pode proporcionar uma série de complicações. Afinal, ela controla 270 genes, 
inclusive células do sistema cardiovascular. A principal fonte de produção da vitamina se dá 
por meio da exposição solar, pois os raios ultravioletas do tipo B (UVB) são capazes de ativar 
a síntese desta substância. Alguns alimentos, especialmente peixes gordos, são fontes de 
vitamina D, mas é o sol o responsável por 80 a 90% da vitamina que o corpo recebe. Ela 
também pode ser produzida em laboratório e ser administrada na forma de suplemento, 
quando há a deficiência e para a prevenção e tratamento de uma série de doenças.
Esta substância ainda age na secreção hormonal e em diversas doenças crônicas não 
transmissíveis, entre elas a síndrome metabólica que tem como um dos componentes o 
diabetes tipo 2.
A vitamina D foi denominada desta forma em 1922, pois naquela época acreditava-se que ela 
só poderia ser obtida por intermédio da alimentação. Ela foi batizada de D por ter sido a 
quarta substância descoberta, depois das vitaminas A, B e C. A partir da década de 1970 os 
pesquisadores descobriram que a vitamina D poderia ser sintetizada pelo organismo, ou seja, 
na realidade ela é um hormônio, não uma vitamina.
A vitamina D é necessária para a manutenção do tecido ósseo, ela também influencia 
consideravelmente no sistema imunológico, sendo interessante para o tratamento de 
doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e a esclerose múltipla, e no processo de 
diferenciação celular, a falta deste nutriente favorece 17 tipos de câncer. Veja algumas 
doenças que podem ser causadas por falta da Vitamina D:

1. Depressão: Baixos níveis da vitamina já foram associados a 
doenças cardiovasculares e neurológicas. Agora, psiquiatras do 
UT Southwestern Medical Center, no Texas, Estados Unidos, 
encontraram ligação entre baixos níveis de vitamina D e . Os 
resultados foram publicados no periódico Mayo Clinic 
Proceedings. Os pesquisadores, que trabalham no Cooper Center 
Longitudinal Study, examinaram os resultados de quase 12.600 
participantes de estudos feitos entre 2006 e 2010. Depois de 
cruzarem os dados, eles descobriram que níveis mais elevados de 
vitamina D estavam associados a um declínio significativo do 
risco de depressão, em especial entre pessoas que já possuíam 
um histórico da doença. Os especialistas, entretanto, ainda não 
chegaram a uma quantidade exata do nutriente capaz de diminuir 
os sintomas da depressão.

2. Doenças do coração: A vitamina D participa do controle das 
contrações do músculo cardíaco, necessárias para bombear o 
sangue para o corpo. Além disso, ela permite o relaxamento dos 
vasos sanguíneo e influencia na produção do principal hormônio 
regulador da pressão arterial, a renina. A falta da vitamina D pode 
levar ao acúmulo de cálcio na artéria, favorecendo o risco de 
formação de placas. Com todas essas questões, as chances de 
desenvolver doenças cardiovasculares como insuficiência 
cardíaca, derrame e infarto são maiores em pessoas com 
deficiência de vitamina D.

3. Problemas nos ossos :A vitamina D é necessária para a absorção 
do cálcio pelos ossos. Pessoas com deficiência de vitamina D 
chegam a aproveitar 30% menos de cálcio proveniente da dieta. 
O cálcio é responsável por fortalecer ossos e dentes. A deficiência 
deste nutriente pode causar o raquitismo na infância e a 
osteoporose na vida adulta. Um exemplo da importância da 
combinação dessas duas substâncias é que sempre que a 
recomendação de suplementação de cálcio é recomendada ela é 
feita juntamente com a vitamina D para atuar na absorção do 
mineral. Uma pesquisa feita pela Universidade de Zurique com 
40.000 pessoas com mais de 65 anos observou que a 
suplementação de vitamina D reduz em 20% o risco de fraturas 
no quadril e em outras regiões com exceção da coluna vertebral.

Fonte: http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/17655-deficiencia-de-vitamina-d-tem-relacao-
com-mortalidade-por-doencas-cardiovasculares
Escrito por  

Redação Minha Vida 
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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

2º Vice-presidente
Carlos Alberto Ferreira 

Conselho Fiscal Efetivo
Ivan Ito Messias de Oliveira
Antônio Lemos
Maria das Dores Oliveira

Conselho Editorial
Waldir Alberto de Souza

Colaboração
Antônio Lemos

Editoração e Revisão
Monique Aparecida Brito Santos

A vida passa lentamente ou mesmo 
apressadamente, a depender do que 
precisamos fazer, tudo gira em torno das 
nossas necessidades, se estamos na 
ociosidade o tempo parece longo, porém, se 
temos muito a fazer, as horas voam.

Precisamos dar sentido a tudo que 
pretendemos realizar, mesmo quando o 
tempo pede um pouco mais de calma, nada 
para.

Ontem, estava escrevendo o editorial de 
2017 e hoje, já estamos no meio do ano de 
2018, muitas perdas de colegas queridos, 
algumas conquistas pessoais e tudo passa, 
nada é eterno. Vamos continuar na 
incessante luta, seguir em frente por uma 
vida ainda melhor, quanto mais idade temos 
adquirimos experiências e conhecimentos.

A ABAICT, a cada dia, fica mais fortalecida 
pelo seu contingente de abnegados 
associados.

Sempre seremos uma fortaleza em defesa 
dos nossos aposentados, não podemos 
esmorecer quando as dificuldades surgirem, 
às vezes é na derrota que construímos as 
grandes vitórias, podemos perder a 
batalha, mas o importante é ganhar a 
guerra.

Vamos em frente com o exemplo do passado 
e na construção do nosso futuro. 

Uma ABAICT unida e forte na incessante 
luta pelos direitos dos aposentados!

Espaço Diversão!
Sudoku

Resposta: 

Receita: Ratatouille de 
legumes 

Causos

Ingredientes:

● 1 cebola média picada;
● 2 tomates picados;
● 2 pimentões picados;
● 1 abobrinha picada;
● 1 berinjela picada ;
● 1 dente de alho picado
● 1 folha de louro;
● 1 ramo de tomilho e
● azeite, sal e pimento do reino a gosto.

Modo de preparo:

Em uma panela coloque um fio de azeite e 
refogue os pimentões; retire e reserve. Repita o 
processo com a abobrinha e depois com a 
berinjela. Esse processo é importante porque 
cada legume tem um tempo diferente de 
cozimento. Na mesma panela,coloque mais 
azeite e refogue a cebola e o alho. Junte os 
legumes já refogados e o tomate (ainda cru). 
Adicione o louro e o tomilho e tempere com sal 
e pimenta. Se quiser, também pode colocar 
manjericão e orégano. Misture bem e deixe 
refogar, mexendo de vez em quando, até todos 
os legumes estarem macios e suculentos. Sirva 
em uma travessa.

Fonte foto: The Veg Life/ Fonte 
receita:www.guiadoestrangeiro.com

O COMEÇO          Por Rolando Boldrim

Às vezes de brincadeira, tiro conclusões, mas é para justificar o fato do velho Amadeu e de Dona 
Alzira chegarem a uma “dúzia” de filhos, justamente no “atravanco” da época braba da segunda 
grande guerra, quando havia até racionamento de açúcar, farinha e automóvel movido a gasogênio. 
Lembro da casa de quarto e cozinha de chão batido, sem fogão a gás, sem geladeira nem rádio. Doze 
crianças, seis homens e seis mulheres, esparramados em “riba” de colchões de palha de milho com 
travesseiros de pena de galinha. E eu acabei sendo o sétimo filho, nascido em 22 de outubro de 1936, 
o único na família, por força do destino, “encarregado” de cantar e contar a minha terra em verso e 
prosa desde muito cedo. Onze horas da manhã, as vozes dos locutores Lafayette Leandro e Airton 
Gouveia se faziam ouvir. -- E com vocês...a dupla de ouro...a dupla que vale ouro, a dupla que é um 
verdadeiro... tesourooooooo: BOY e FORRRRR...MIGA! Era o programa de auditório de uma hora de 
duração, com direito até a jingle do patrocinador e cachê artístico. A fama dos dois meninos de vozes 
ardidas crescia tanto que já eram convidados para apresentações em palcos de cinemas de outras 
cidades. O Boy da dupla, na sua infantilidade varonil, fazia sua exigência determinante: -- O filme da 
tela tem de ser “brasileiro”, senão não canto. O Boy era...eu. A vinda “pras capitá” foi um pouco cedo 
demais, para um moleque de 16 anos. O velho Amadeu num surpreendente gesto de apoio, tira do 
bolso lá dele uma nota de 100 mil réis, entrega ao menino para em seguida estender as costas da 
mão direita de mecânico cheirando a gasolina, insinuando um beijo de “benção”. Ainda, com forças 
emocionais, recomendou carinhosamente:-Vá, caboclinho. E muito juízo por lá. O desembarque em 
São Paulo, foi às 6 horas da madrugada do dia seguinte na barulhenta Estação da Luz. A procura de 
um emprego qualquer de sapateiro, profissão iniciada em São Joaquim, ou de entregador de roupas 
de tinturaria, nas imediações do bairro da Luz, foi como tinha de ser. A pé. E eu...bem, eu como não 
“sonhava” outra coisa senão ser um ATOR, continuei perseguindo este destino. 
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Parabéns!

A ABAICT 
parabeniza os 

associados pela 
passagem do 
aniversário! 
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Desconto Benefício INSS

 

1º CIAC- Lisboa/Portugal

Permanecem abertas as 
inscrições para a participação no 
1º Congresso Internacional dos 
Aposentados dos Correios a 
realizar-se no mês de 
setembro/18 tendo como base a 
cidade de Lisboa/Portugal. 
Informamos que as vagas são 
limitadas e portanto 
recomendamos a inscrição o mais 
rápido possível. Acessem o link:
www.eventosvanserv.com.br/ciac2
018
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Cartas de agradecimentos dos associados

A ABAICT vem agradecer as correspondências recebidas dos 
associados Orlando Gonçalves e Ivan Meirelles. O Abrigo São 
Gabriel também encaminhou para associação uma 
correspondência sobre a doação de alimentos e material de 
higiene pessoal: “agradecemos pelo gesto sublime de amor e 
repeito ao próximo que teve para com nossos idosos nos 
ajudando a manter de pé este nosso trabalho que tem 
enfrentado muitas dificuldades, mas graças aos nossos amigos e 
colaboradores, acreditamos que podemos viver num mundo 
melhor, oferecendo aos nosso internos mais qualidade de vida, 
amor e carinho. Que Deus abençoe a todos os seus.” O 
associado Orlando Gonçalves agradece a “ABAICT, a Dr, Marcos 
Lima e a Justiça do Trabalho, por reconhecer nossos direitos 
trabalhistas e liberar o pagamento, em vida, da indenizações, 
dos tempos trabalhados no DCT”. Ivan Meirelles diz : “Um 
simples agradecimento a direção da ABAICT, justificaria(…), 
contudo (…), algumas palavras (…) de agradecimento confiado a 
tolerância de uns e na bondade de outros”.

Postal Saúde
A lei 4.749, de 12/08/1995, estabelece 
que o 13º salário poderá ser pago em 
duas parcelas, sendo a primeira 
adiantada nos dias 30/11 e 01/02, e a 
segunda parcela paga até o dia 20/12, 
sendo esta última o resultado do valor 
do salário vigente no mês de dezembro, 
descontado o valor antecipado. Dessa 
forma, e em virtude das diversas 
consultas formuladas à ABAICT pelos 
associados, no que se refere ao motivo 
dos descontos, que vem sendo 
processados em seus benefícios, 
esclarecemos que decorrem de 
descontos pelo INSS dos valores pagos 
a maior, nas parcelas do 13º do 
exercício de 2017. Ressaltamos também 
que os descontos não podem 
ultrapassar 30% da margem de cada 
benefícios, razão pela qual, o número 
de parcelas dos descontos variam de 
associado para associado.

 

CONREP 86º – Belém/PA
 
Estão abertas as inscrições para 
o 86º CONREP a realizar-se em 
Belém do Pará no período de 18 
a 22 de julho. Recomendamos a 
inscrição o mais rápido possível 
dos Presidentes/Delegados e 
convidadados, acessando o link 
abaixo:
www.eventosvanserv.com.br/co
nrep86

Em reunião do Conselho 
Deliberativo da Postal realizada 
no dia 02/04 com voto contrário 
dos Conselheiros eleitos foi 
aprovado o novo Plano de Saúde 
e seu respectivo regulador. 
Registramos que existem várias 
colocações no regulamento que 
são prejudiciais especialmente 
aos aposentados. O conselheiro 
Laerte Setubal enviou uma 
correspondência aos conselheiros 
colocando sua posição sobre esse 
assunto. A correspondência 
também foi encaminhada aos 
Presidentes, questionando vários 
pontos do plano.

ABAICT em fotos

Dia dos pais 

Dia dos aposentados

 Dia das mães

Comemoração realizada no Restaurante Casa do Comércio, em agosto de 2017, com a 
participação dos pais associados e suas famílias.

Festa realizada no Auditório dos Correios no dia 24 de janeiro de 2018. O evento contou com a 
presença dos associados, membros da ABAICT, além de atrações e um ótimo café da manhã.

O encontro aconteceu na Fazenda Guimarães (município de Amélia Rodrigues), no dia 05 de maio 
de 2018. Houve bastante diversão como passeio de charrete e banho de piscina.
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