
Associado em Foco Everaldo Costa Freitas
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O associado em foco, Everaldo Costa 
Freitas, ingressou nos Correios ainda 
no antigo DCT – Departamento de 
Correios e Telégrafos em 29/05/1948. 
Passou por diversas áreas, como 
auxiliar de tráfego, telegrafista, além de 
ter sido também, chefe de seção. 
Aposentou-se em 15/12/1982, por 
tempo de serviço. Ele é casado com 
Célia Abbade Freitas, desde 1962. 
Possui três filhos (Ariston, Rita de 
Cassia e Everaldo Júnior), além de 
cinco netos. Confira abaixo a entrevista 
com o nosso associado: 

O informativo Pombo Correio pergunta: Cite fatos positivos que os Correios 
lhe proporcionaram durante sua trajetória ecetista.
Everaldo Costa: Ter conquistado vários amigos entre os colegas. Tantos que seria 
impossível citar os nomes de todos.  Tenho orgulho de ter trabalhado na empresa 
sólida, de confiança e de credibilidade que contribuiu para o meu sucesso pessoal e 
familiar. 
                  
PC: Relate um fato curioso que aconteceu na sua trajetória.
EC: Vários fatos curiosos aconteceram, entre eles o caruru que costumo dar e muitos 
gostam. Até que um colega me perguntou por que não foi convidado para comer o 
sarapatel e eu respondi que não o convidei porque foi caruru!

PC: Cite em suas lembranças nomes de colegas com quem trabalhou.
EC: Dr. Herval Lacerda que ainda não era médico... 

PC: Cite um fato importante e que lhe dá muita satisfação e alegria hoje.
EC:  A oportunidade de conhecer minha esposa e construir uma família. Hoje tenho 
filhos criados e encaminhados que me completam com carinho e prazer de tê-los.     

PC: Como aconteceu a aposentadoria? 
EC: Não teve PDI nem PDV, quando me aposentei, logo pedi para sair.

PC: E qual o lazer de hoje? 
EC: Praia, curtir filhos e netos em boa convivência com todos. Isto é um lazer que me 
alegra bastante.

PC: O que você deixa como mensagem para os colegas que permaneceram 
na ECT?
EC: Que os empregados atuais façam perenizar tudo que construímos. Esteja 

atento às 
ações 
judiciais 
da 
Associação

Confira o 
Espaço 
Diversão!

Entrevista 
Associado: 
Everaldo 
Costa Freitas 
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2º semestre de 2018/ 1º semestre de 2019 nº 862º semestre de 2018/ 1º semestre de 2019 nº 86
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VIVA OS SANTOS VIVA OS SANTOS 
JUNINOS! JUNINOS! 

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 2019, mais 21 
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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Acesse já o nosso e siteAcesse já o nosso e site
e nos envie sugestões!e nos envie sugestões!

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

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.

POSTALIS – SEGURO DE 
VIDA

Lembramos aos 
participantes do Postalis 
que têm  contrato de Vida 
em grupo que houve 
alteração da empresa 
seguradora resposnável 
pela apólice do Postalis. A 
nova seguradora é a 
Liberty Seguros S/A 
conforme comunicado 
encaminhado em 
07/05/2019.
A nov apólice teve inicio 
no dia 1º de maio de 
2019. A mudança visa 
melhorar as condições d 
seguro, em função da 
redução dos custos de 
corretagem e a 
manutenção ou a a 
melhoria dos benefícios 
oferecidos. Saiba mais: 
http://www.postalis.org.br/segu
ro-de-vida-mudanca-de-
seguradora-2 

Meditação e saúde 
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Meditação tem um grande número de benefícios incríveis para a nossa 
saúde – diminui o estresse, melhora a memória, ajuda acalmar a mente 
e muitos outros benefícios comprovados cientificamente.  Se você está 
interessado em começar a prática da meditação e ver os resultados 
para si mesmo, aqui estão algumas maneiras de começar 
imediatamente.
A primeira dica é simplesmente abordar a meditação da maneira 
correta e ter as expectativas certas. Se você está esperando se tornar 
iluminado – um guru durante a noite, então você vai ficar desapontado. 
Da mesma forma, você não deve esperar que algo vai ‘acontecer’.
Em vez disso, tente ver a meditação – para começar pelo menos – como 
uma ferramenta para ajudá-lo a relaxar e apenas se sentir um pouco 
mais à vontade no seu próprio corpo.
A ideia aqui é deixar seu pensamento passar sem se envolver com ele 
e, assim, obter uma “ruptura” de estresse e ansiedade e pensamentos 
destrutivos. Eventualmente, isso pode se tornar um lugar muito 
relaxante para “escapar” sempre que você precisa tomar cinco minutos 
de paz interior. E se você praticar regularmente, os benefícios 
começarão a vir – não forçados, mas naturalmente.
Com isso em mente, tente não ser muito duro com você mesmo. Você 
não precisa se desesperar a ponto de arranhar o rosto e você tem 
permissão para ocasionalmente ter pensamentos perturbadores – basta 
manter a prática regular e continuar praticando.

Texto e figura retirados do site: www.vivercomprosperidade.com
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Editorial
Expediente

Diretoria

Edição

Cel: (71) 98800-
9636/98800-9440
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: Rua Bahia, nº 45 
– Ed. Vereda Empresarial 5° 
andar – Pituba, Salvador/BA 
– CEP: 41830-160

Telefax: (71) 3345-7327
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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

Nascemos com muita luta após vários encontros, tivemos 
colaboradores que para criar a ABAICT prejudicaram até seus 
afazeres particulares, muitos já se foram, mas plantaram essa 
semente que germinou e frutificou até conseguirmos chegar no 
lugar que estamos.
Agradecemos a cada um pela colaboração e engrandecimento 
de nossa associação, sem vocês nada seríamos, como citado por 
um poeta, um mais um é sempre mais que dois.  Estamos 
completando esse ano, no dia 12 de novembro de 2019, nossas 
bodas de prata, 25 anos de veneração e prazer. Suamos e 
chegamos a esta significativa vitória de dever cumprido.
O caminho nunca é fácil, porém com persistência atingimos o 
nosso objetivo, crescemos e continuaremos crescendo com a 
união de todos.
Parabéns ABAICT pelos seus 25 anos de vida.

Espaço Diversão!
Sudoku

Resposta: 

Receita: Brigadeiro de 
goiabada

Poesia

●Ingredientes:

●500 gramas de goiabada
●1 colher de sopa de man-
teiga sem sal

●1 lata de leite condensado
● Granulado para polvilhar

Modo de preparo:

Corte a goiaba em cubos e derreta, pode ser no 

micro-ondas. Quando ela estiver derretida, 

despeje numa panela. Acrescente a manteiga e 

o leite condensado, mexendo sempre com uma 

colher de pau. Cozinhe até a mistura se 

desprender do fundo da panela. Despeje em um 

prato ou em um mármore, e deixe esfriar. Retire 

pequenas porções da mistura, faça bolinhas e 

passe no granulado de sua preferência. Coloque 

em forminhas de papel. Rendimento: 35 

porções/Tempo de preparo: 30 minutos.

Fonte foto: site Receita Toda Hora

   INFINITAMENTE MULHER  Por Jesuino Caffé Filho

Como madrugada,

Silenciosa e calma,

Tu me acolhes, acariciando -me

A pele, a fronte, a alma.

Minha vida e a tua, se transfundem.

Unidos, qual crisálida, permeamos.

De rasteiras lagartas,

Em borboletas nos transfiguramos.

Resposta:

É tua luz mulher… é o teu amor.

É a tua força imensa, é o teu calor.

É o teu olhar, teu toque, teu perfume.

Os teus passos, se guros, confiantes,

Conduzem-me na estrada… adiante.

Norteiam minha vida. És meu lume!

Caros associados, como está ocorrendo um volume muito 
grande de retorno a aposentadoria originária, solicitamos ao 
nosso escritório o teor da decisão do STF, sobre a 
desaposentação, que transcrevemos abaixo:

“Prezados,

Informamos que, independente de liminar ou de sentença 
definitiva quanto aos processos de desaposentação, o STF 
em 26 de outubro de 2016 julgou por 7 votos a 4 não ser 
possível a desaposentação por vias judiciais, devendo o 
Congresso Nacional decidir sobre a matéria através de Lei 
Própria. No referido julgamento do Recurso em Repercussão 
Geral, foi determinado o cancelamento dos benefícios 
concedidos por liminares, retornando as aposentadorias 
originais. Ou seja, aqueles que passaram a receber tiveram 
ou terão seus benefícios cessados, retornando à 
aposentadoria originária e aqueles que não chegaram a ser 
implantados, devem aguardar o trânsito em julgado da ação 
de repercussão geral. A Advocacia Janot está impugnando 
todos os recursos do INSS, pois eles estão querendo que seja 
devolvido os valores recebidos, entretanto, a decisão do STF 
informou ser irrepetíveis os valores.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Leonardo Solano Lopes /Advogado Escritório Janot 

Telefone: (61) 3441-3600 Celular: (61) 98407-9377

SIG – QD. 01- Lotes 495,505 e 515, Edifício Barão do Rio 
Branco, Sala 03, 4º andar, Zona Industrial – Brasília – DF CEP 
70610-410”.

Desaposentação



ABAICT em foco
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Parabéns!

A ABAICT 
parabeniza os 

associados pela 
passagem do 
aniversário! 
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Situação “1712”

 

 

POSTALIS 

Informamos que o 
recadastramento anual dos 
aposentados e Pensionistas 
2019 foi adiado. O Postalis 
implantou um novo modelo de 
atendimento ao participante em 
2018 e a mudança também 
deve abranger o processo de 
recadastramento de 
aposentados e pensionistas. Tão 
logo definida, divulgaremos a 
agenda dos recadastramentos 
deste ano e mais detalhes sobre 
o processo. Saiba mais: 
http://www.postalis.org.br/recad
astramento-permanece-
suspenso/
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Conselheiros da COBAP (CODEL)

Postal Saúde I

Discutindo o assunto de forma 
exaustiva  durante o 88º 
CONREP/FAACO, inclusive com as 
informações dos advogados 
presentes, concluindo-se que o 
momento não é favorável para 
tomada de  iniciativas sobre o 
assunto, até porque com a busca de 
reforma da previdência e a situação 
do país, projetos que envolvam 
gastos não são receptivos.

Obs.: O grupo nacional dos chamados 
“1712”, entretanto, movimentou-se 
junto a alguns parlamentares e um 
deputado de MG agendou uma 
reunião para tratar do assunto e 
outras questões referentes aos 
Correios. O presidente da FAACO foi 
convidado para o encontro em 
Brasília.

 

Filiação da COBAP

Informamos aos associados 
celetistas e da Lei 8.529/92 
(1711) que encontram-se 
afastados da ABAICT e querem 
retornar, estamos 
disponibilizando o desconto no 
benefício do INSS através da 
COBAP. 

Relembramos que foi decidido no CONREP nº 88a manutenção para o novo 
mandato COBAP no CODEL da Confederação os colegas: Valdemir Almeida da Silva 
(PB) e Pedro Alcântara (SC), como titulares, e Waldir Alberto de Souza (BA) e Laerte 
Alves Setubal (SC) como suplentes.

Muitos colegas têm procurado a ABAICT com referência a decisão RE 611.503 SP 
que trata das correções do FGTS. Esclarecemos que essa repercussão geral trata 
apenas dos Planos Collor e Plano Verão. Com referência ao FGTS normal a 
repercussão geral é outra e aquela estendeu que neste caso a matéria não tinha 
cunho constitucional sendo, portanto, a competência do STJ para decidir sobre qual 
índice deveria ser aplicado. O STJ decidiu então que a lei que rege as correções do 
FGTS é específica e deve ser respeitada e considerada válida. A decisão então foi 
contrária aos nossos interesses, com abrangência nacional, não sendo possível 
então mais nenhuma discussão.

O diretor-presidente da Postal Saúde, 
Ariolvaldo Câmara, realizou neste primeiro 
trimestre reuniões com entidades 
representativas dos empregados ativos e 
aposentados dos Correios. Na Bahia, houve a 
reunião idealizada pela ABAICT. Os encontros 
trataram de assunto relativos aos caminhos 
que a Operadora vem traçando para 
melhorar ainda mais o atendimento e o 
relacionamento com os seus beneficiários.

ABAICT em fotos

Eventos no interior

Comemoração Natal 2018

 Dia das mães 2019

A ABAICT esteve presente em alguns encontros, como na cidade de Feira de Santana (2018). 
Houve também a comemoração do dia das mães 2019, em Itabuna e Vitória da Conquista.

Festa realizada no Restaurante Casa do Comércio. O evento contou com a presença dos associados, 
membros da ABAICT, além de diversas atrações.

Postal Saúde II

Aconteceu no dia 03/04 uma reunião da 
ABAICT com o Gerente Regional da Postal 
Saúde, Neydson Gomes e a gestora do 
plano, Irene Cordeiro. Foram apresentado 
dados sobre o plano, e principalmente, 
melhoria para o atendimento ao beneficiário. 
Devido ao grande número de reclamações, a 
ANS puniu a Postal Saúde proibindo a 
comercialização do plano.

Correção das contas do FGTS

XXVIII – ENAC Maceió (AL)

Permanecem abertas as inscrições para participação no ENAC em Maceió. Acesse o 
site www.eventosvanserv.com.br/enac2019 e inscreva-se. Esse ENAC será repleto 
de muitas atrações e será especial pois a FAACO comemorará Bodas de Prata, ou 
seja, 25 anos de fundação. Participe!

A comemoração do dia das mães de 2019 foi realizada no dia 11/05/2019, na Fazenda Guimarães, no 
município de Amélia Rodrigues. Foi um evento repleto de muita alegria e diversão. Parabéns a todas 
as mamães associadas!

2018 2019 2019

http://www.eventosvanserv.com.br/enac2019
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