Correio ExpressoBR
Sincronismo de Compromissos do ExpressoBR para o Mozilla
Thunderbird
Para realizar o sincronismo dos compromissos do ExpressoBR para o Thunderbird é necessária a instalação
da extensão Lightning. O Lightning Calendar é a extensão do Mozilla Thunderbird que provê o serviço de
agenda na sua estação de trabalho, possibilitando que você organize todos os seus compromissos no
próprio leitor de mensagens.

Download do Lightning e procedimentos de instalação estão disponíveis no endereço:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instalando-o-lightning-no-thunderbird
Obs: A partir da versão 38 do Thunderbird a opção de agenda já está incorporada.
Não sendo necessária a instalação da extensão.

Uma vez instalado o Lightning execute os procedimentos a seguir para ter acesso as suas agendas no
Expresso.
1. Acesse o módulo de Calendário do ExpressoBR clicando na abra Expresso 3.0 e selecione o item
Calendário conforme figura abaixo:

2. Selecione a opção CALENDÁRIOS > Todos(as) Calendários > Calendário pessoal de …

3. Clique com o botão direito do mouse, e selecione Calendário Propriedades para conseguir o
endereço remoto da sua agenda

4. Copie o endereço que aparece em URL CalDAV
Este é o endereço que será utilizado na configuração do Lightning para ter acesso a agenda do
Expresso.

5. Acesse o módulo de agenda (Lightning) do Mozilla Thunderbird

6. No painel esquerdo onde aparece Calendário, clique na área em branco com o botão direito para
adicionar um novo calendário

7. Na primeira opção para criar o calendário, escolha Na rede
8. Na tela seguinte escolha o Formato CalDAV, e em Local cole o endereço que foi copiado do
ExpressoBR

9. Escolha um nome para o seu novo calendário e uma cor para facilitar a diferenciação dos
compromissos conforme a agenda em que os mesmos forem gravados

10. Confirme a exceção de segurança para uso de conexão segura

11. Insira o seu login e senha para acesso a sua agenda

12. Se todos os passos foram executados com sucesso, os seus compromissos marcados na agenda do
ExpressoBR já poderão ser vistos no Lightning.
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