
Associado em Foco Maria das Dores Oliveira 
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A associada em foco, Maria das Dores Oliveira, 
ingressou nos Correios em 01 de fevereiro de 1979. 
Passou por diversas áreas, como a AC ABI, AC Fórum 
Rui Barbosa além de ter trabalhado também na 
GERAD até 2014, quando saiu da empresa. Conhecida 
nos Correios como Dora, nome dado por uma colega 
que disse que na ECT já tinha muitas Marias e logo 
deveria ser chamada de outra forma, ela fala na 
entrevista sobre a importância de ter trabalhado nos 
Correios, das lutas e alegrias ao longo dos anos. Mãe 
de três filhos, Dora diz sobre a dificuldade de conciliar 
trabalho e maternidade, e do orgulho que a família tem 
por ela ter trabalhado nessa empresa.   Confira abaixo 
a entrevista com a nossa associada: 

O informativo Pombo Correio pergunta: Cite fatos positivos que os Correios lhe 
proporcionaram durante sua trajetória ecetista.
Maria das Dores: Chegar nessa empresa maravilhosa, com credibilidade me fez sentir 
muito orgulho. Tive a oportunidade de mudar de cargo e também de participar de 
treinamentos em São Paulo (curso de Técnico) e em Belo Horizonte (Banco Postal). A empresa 
investiu muito em mim e sou muito grata por tudo.
                  
PC: Relate um fato curioso que aconteceu na sua trajetória.
MD: Foi um divisor de águas para mim quando saí da ABI para a agência Fórum Rui Barbosa. 
Outra situação foi quando fui convidada para chefiar a agência ABI, cheguei a tomar um 
susto. Eu já tinha o conhecimento para administrar, porém a gente sempre sente uma 
insegurança. Formamos uma equipe maravilhosa e pude escolher uma colega para trabalhar 
na Tesouraria, Márcia Regina, que foi uma parceira incrível. Os colegas dessa época se 
tornaram meus amigos. Foi muito especial.

PC: Cite em suas lembranças nomes de colegas com quem trabalhou.
MD: Eu destacaria Dilce Navarro Leite, com quem pude trabalhar e aprender muito na AC 
ABI; Maurício Lorenzo, que me convidou para ser gerente de agência. Outras pessoas como 
Danilo, Pedro Luz, José Umbilino, Ana Paula Adorno, Raquel. Alguns nomes que eu esqueci 
me perdoem, pois trabalhei com muitas pessoas boas. 

PC: Fale sobre a sua família. Como foi conciliar trabalho e maternidade?
MD: Em 1981, nasceu meu primeiro filho, foi muito difícil pois ainda não tinha a lei da 
amamentação. Tive que deixá-lo com outras pessoas. Com os outros filhos foi mais fácil. 
Graças a Deus, eu soube conciliar e também pude proporcionar para a família uma 
segurança. Eles têm muito orgulho do que eu fui e também orgulho por eu ter sido dos 
Correios.

PC: O que você deixa como mensagem para os colegas que permaneceram nos 
Correios?
MD: Apesar de tudo estar bem diferente da minha época, digo algo que cabe em qualquer 
ocasião, independentemente do tempo: seja proativo, faça com amor, respeite seu próximo e 
agradeça a Deus todos os dias pela oportunidade que você está tendo. 

Esteja 
atento às 
ações 
judiciais 
da 
Associação

Confira o 
Edital para as 
eleições do 
triênio 
2020/2023

Entrevista 
Associado: 
Maria das 
Dores 
Oliveira
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25 anos da ABAICT:25 anos da ABAICT:
Bodas de Prata com Bodas de Prata com 

muitas lutas e vitórias!muitas lutas e vitórias!

http://4.bp.blogspot.com/_BifRJtBPxgs/TNL7FHgwFPI/AAAAAAAAAiE/l_SrJVSpcus/s1600/caneta_pena.jpg/fonte
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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  são regidos 
pela lei 8.529/1992 (antiga 
1.711). 40% dos 
associados já receberam 
por esta ação. Estão 
previstas para pagamento 
em 2020 cerca de 10% das 
ações.

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. Já 
foram pagas algumas 
ações entre 2017/2019.

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/2018).  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 responsável 
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 do 
seguro, em função da 
redução dos custos de 
corretagem e a 
manutenção ou a 
melhoria dos benefícios 
oferecidos. Saiba mais: 
http://www.postalis.org.br/segu
ro-de-vida-mudanca-de-
seguradora-2 

Destaque – Eleições ABAICT 
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ASSEMBLEIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Associação Baiana de Aposentáveis e Inativos 
dos Correios e Telégrafos – ABAICT, no uso de suas contribuições 

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 

2020/2023.

ELEIÇÃO

Data: 19 de março de 2020.

Horário: 9h às 16h

Local: Sede da ABAICT – Rua Bahia, nº 450, Edf. Vereda 
Empresarial, 5º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41830-160

Observação:

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 19/03/2020.

Os requisitos para votação estão contidos no Estatuto da ABAICT.

A Eleição estará ratificando também como Delegados do 
CONREP/FAACO, o Presidente e 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

Cel: (71) 98800-
9636/98800-9640
abaict@terra.com.br/site: 
www.abaict.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 450 – 
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

Editoração e Revisão
Monique Aparecida Brito Santos

Completamos 25 anos de existência, enfim a 
tão sonhada “Bodas de Prata”, chegamos a 
esta idade com muito suor, batalhas, alegrias 
e algumas perdas irreparáveis.

Afinal somos uma Associação de lutas pelos 
direitos dos nosso associados, aposentados e 
aposentáveis. Estamos travando um embate 
para evitar a privatização da nossa querida 
empresa de Correios, afinal a existência dela 
é tricentenária, já ultrapassando os 350 
anos.

Novo governo, novo ano, continuaremos na 
busca de dias melhores para alcançar as 
vitórias que são nossos direitos.

A eleição para um novo triênio ocorrerá no 
mês de Março/2020, a diretoria eleita deverá 
estar a frente até Abril/2023, a 
responsabilidade o zelo e o 
comprometimento devem estar acima dos 
nosso interesses pessoais, para que a 
ABAICT continue crescendo e atendendo seus 
associados com presteza.

Não podemos esquecer o lado social, uma 
vez que isso faz parte da vida, cada novo 
associado é aquela gota que soma para o 
engrandecimento da nossa Associação.

Vamos a luta, com fé, otimismo e certeza que 
o amanhã será bem melhor que o hoje e o 
ontem.

ABAICT em fotos

No dia 18 de dezembro de 2019 foi realizada a confraternização pela passagem dos 25 anos da ABAICT, 
no Ballada Hall, na Pituba. 

Comemoração realizada na Paróquia de Sant’Ana, no Rio vermelho, no dia 24 de janeiro de 2020.

Dia dos Pais - 2019

25 anos da ABAICT - 2019

Dia do Aposentado - 2020

Confraternização realizada com a presença dos aposentados que são pais e suas famílias.



ABAICT em foco
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Parabéns!

A ABAICT 
parabeniza os 

associados pela 
passagem do 
aniversário! 
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Receita:
Bala Baiana de coco

 

CONREP 93º Atibaia/SP 

Já se encontram abertas as 
inscrições para o 93º CONREP 
da FAACO, que será realizado no 
período de 11 a 25 de março de 
2020, em Atibaia (SP). A 
inscrição será através do site 
www.eventosvanserv.com.br/con
repatibaia. 
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Prova de vida 

Ingredientes:
.  lata de leite condensado;
. 100g de coco ralado sem açúcar;
. 1 colher (sobremesa) de margarina.
Calda:
. 1 xícara (chá) de açúcar;
. 3 colheres (sopa) cheias de vinagre branco(de 
álcool)
Modo de preparo:
Coloque o leite condensado, o coco e a 
margarina em uma panela. Misture bem e leve 
ao fogo, mexendo até desgrudar do fundo da 
panela. Deixe esfriar, enrole e reserve.
Em uma outra panela, coloque o açúcar e o 
vinagre e deixe ferver até o ponto de estalo. Em 
uma forma retangular de alumínio, com o auxílio 
de um garfo, passe as balinhas na calda e 
coloque para secar na forma. Depois de frio, 
embale em embalagens plásticas e secas. 
Rende, em média, 50 balas.

 

Eleições ABAICT

No próximo dia 19 de março de 
2020, haverá as eleições para a 
escolha da Diretoria para o triênio 
2020/2023. Acompanhe nesta 
edição como será realizado o 
pleito e as regras para participar.

Aproveitando que o Judiciário estava em recesso a ECT e Governo 
Federal sem esperar a decisão do STF aumentou consideravelmente os 
valores custeados pelos trabalhadores nas mensalidades do Plano da 
Postal Saúde Tudo para confundir o trabalhador. A direção da ECT e 
Governo Federal tomaram mais uma atitude de forma sorrateira e 
maldosa contra a categoria, em novo ataque, agora reduzindo direitos e 
renda dos trabalhadores. 
Ele informou em sua primeira hora o aumento absurdo sobre o aumento 
da mensalidade do plano. E disse que estava se baseando na liminar 
concedida a ela pelo Ministro Dias Toffolli, do STF, suspendendo a parte 
do plano de saúde no Acordo Coletivo de Trabalho arbitrado pelo TST. 
O Ministro ainda não tomou sua decisão, pois o STF ainda não voltou do 
recesso de final de ano. Mas a direção da ECT e o governo que ela 
representa decidiram atacar o direito da categoria antecipadamente, 
como vêm fazendo desde que tomaram posse, inclusive para 
aprofundar o processo de privatização da empresa, deixando-a como os 
empresários querem. Por isso orientamos a não se precipitarem com 
desligamento do plano. Porque se fizerem e se arrependerem, o retorno 
se dá em situação prejudicial.

24 de janeiro – Dia do 
aposentado 

Lembramos que com a chegada 
do novo ano, devemos 
comparecer ao banco que 
recebemos o benefício do INSS, 
a fim de efetuar a prova de vida, 
evitando que haja suspensão no 
seu pagamento.

Destaque – Eleições ABAICT

 Mensalidade - Postal Saúde 

XXVIII – ENAC Maceió 
(AL)

O ENAC foi realizado entre os 
dias 27 a 30 de novembro de 
2019. O evento foi um sucesso. 
A Bahia levou vários 
participantes que se 
apresentaram com muito 
brilhantismo.

As eleições da ABAICT para o triênio 2020/2023 serão realizadas no próximo dia 19 de março de 
2020 no período compreendido entre às 9h e 16h, na sede social localizada na Rua Bahia, nº 
450, Edifício Vereda Empresarial, Pituba – Salvador – BA. A assembleia será iniciada às 9h, com 
a escolha do Presidente e respectivos auxiliares.

Obs.: A eleição será para os cargos de Presidente, 1º Vice-presidente, 2º Vice-presidente, bem 
como para os componentes do Conselho Fiscal e seus suplentes, observando que o Presidente 
e o 1º Vice-presidente serão delegados pela CONREP/FAACO.

VOTAÇÃO EM SALVADOR

Você deve dirigir-se à sede da ABAICT (Rua Bahia, nº 450, Edifício Vereda Empresarial, PITUBA – 
Salvador – BA), no dia 19/03/2020, entre 9h e 16h. Você deverá apresentar o seu recibo de 
mensalidade referente ao mês de fevereiro/2020 (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 licença médica no período de 19 de fevereiro a 19 
de março de 2020 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 19 de março de 2020, dia da 
Eleição.

. Os requisitos para a votação estão contidos no estatuto da ABAICT (só serão computados os 
votos dos associados inscritos até 19 de março de 2019 que estiverem rigorosamente em dia – 
mensalidade do mês de fevereiro/20 paga até 10 de março/20).

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

. A apuração ocorrerá imediatamente após o término da eleição.

VOTAÇÃO PARA O INTERIOR

I – Você está recebendo:

. Cédula de votação;

. Envelope de votação (envelope comum com o indicativo “ABAICT – Eleições 2020);

. Envelope pré-franqueado (endereço para ABAICT - Rua Bahia, nº 450, Edifício Vereda 
Empresarial, PITUBA – Salvador – BA – CEP 41830-160).

Como proceder:

O associado deverá usar a cédula para declarar seu voto (instrução na mesma):

A cédula deverá ser colocada no envelope comum com o indicativo “ABAICT – ELEIÇÕES 2020” 
e nada mais deve ser escrito nesse envelope.

Você colocará o envelope comum devidamente lacrado no envelope pré-franqueado, 
endereçado para “ABAICT - Rua Bahia, nº 450, Edifício Vereda Empresarial, PITUBA – Salvador – 
BA – CEP 41830-160”, enviando pelos Correios para que chegue na ABAICT até o dia 19/03/2020, 
em horário anterior às 16h.

No envelope pré-franqueado no local destinado ao remetente, o associado deverá assinar 
abaixo da etiqueta com seu nome.

Foi realizada uma missa para 
comemorar o dia do aposentado, na 
Paróquia de Sant’Ana, no bairro do 
Rio Vermelho. Após a celebração, 
houve uma confraternização com 
um delicioso café da manhã, sorteio 
de brindes e homenagem ao 
associado Luis Carlos dos Reis (ex-
presidente da ABAICT). 
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