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ParticiPantes 
dão sugestões 
ao novo 
estatuto

O Postalis recebeu várias sugestões dos parti-
cipantes e assistidos para aprimorar seu Estatuto. 
É a primeira vez que isso ocorre. A ação amplia a 
transparência e solidifica o respeito aos participan-
tes. Leia mais às págs. 6 e 7.

Postalis comPleta 31 anos 
e é aProvado em Pesquisa 
Pelos ParticiPantes

A 6ª Pesquisa de Satisfação realizada com par-
ticipantes e assistidos revela que a aprovação do 
Postalis é alta. Em fevereiro, o Instituto completou 
31 anos de fundação. Leia às págs 2 e 3 e 7.

assistidos e Pensionistas 
devem se recadastrar

O Instituto iniciou nova campanha de recadas-
tramento para assistidos e pensionistas. Todos de-
vem participar para assegurar o recebimento dos 
benefícios em dia. Leia à pág. 5

PrestaÇões de emPréstimos não descontadas 
em FolHa devem ser Pagas via Boleto

Convênio assinado pelos Correios com as instituições financeiras e o Postalis esta-
belece que as prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento devem 

ser quitadas via boleto bancário quando não tiverem sido descontadas na folha de salá-
rios. Isso vale também para o Empréstimo Postalis.

Mesmo sendo uma regra válida há muito tempo, há casos em que os tomadores não observam a eventual 
falta do desconto em folha e não efetivam o pagamento via boleto.

Recomenda-se a todos que tenham empréstimos junto ao Postalis que fiquem atentos para que pos-
sam quitar as prestações nas respectivas datas de vencimento mensal, caso não haja desconto em folha.

O desconhecimento deste procedimento pode gerar inadimplência e acúmulo de juros e multas
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Postalis 
cHega aos 
31 anos com 
ParticiPantes 
satisFeitos

São vários destaques nesta 
edição. Em janeiro o Postalis re-
alizou audiência pública para co-
letar sugestões dos participantes 
e assistidos e das entidades que 
os representam para aprimorar 
o Estatuto. É um excelente sinal 
de transparência e respeito aos 
seus participantes.

Agora em fevereiro, o Pos-
talis completou 31 anos de 
fundação, com amplas e boas 
perspectivas pela frente. Para 
celebrar a data, nada melhor do 
que conhecer os resultados da 
6ª edição da Pesquisa de Satis-
fação realizada com os partici-
pantes e assistidos. O estudo 
mostra que o Instituto está no 
rumo certo ao ser reconhecido 
como sinônimo de “Aposentado-
ria, Segurança e Tranquilidade”.

Ainda em fevereiro, o Institu-
to passou a ter um novo Diretor 
Financeiro, Ricardo Oliveira Aze-
vedo, colaborador com 15 anos 
de trabalho no Postalis. Substitui 
outro colaborador com 28 anos 
de carreira no Postalis: Adilson 
Florêncio da Costa.

Nesta edição veja as informa-
ções sobre o envio dos compro-
vantes de rendimento para quem 
recebeu benefícios do Postalis 
em 2011, algo essencial para a 
declaração de Imposto de Ren-
da, cujo prazo de entrega se en-
cerrará em 30 de abril.

Boa leitura!

6ª PESQUISA DE SATISFAÇÃO

"aPosentadoria, seguranÇa 
e tranquilidade" são 
sinônimos de Postalis

A 6ª edição da Pesquisa de Satisfação realizada nos meses de 
novembro e dezembro de 2011, com participantes e assistidos do 
Postalis, mostrou que a maioria considera a administração eficiente, 
ética e comprometida com a defesa dos interesses e do patrimônio 
do Instituto. A instituição continua sendo percebida pelos participan-
tes como sinônimo de "Aposentadoria, Segurança e Tranquilidade".

Os resultados demonstram que o índice de aprovação geral se 
manteve estável nos últimos anos com um percentual de 75,5%. A 
aprovação aparece também no fato de que 85,5% dos entrevistados 
afirmarem que recomendariam a adesão ao PostalPrev e de 77,4 % 
considerarem a adesão ao plano  uma decisão acertada.

Um dos itens mensurados pela pesquisa foi a comunicação do 
Postalis com os participantes. Apresentou uma aprovação geral de 
74% e 78,5% de aprovação para o site www.postalis.org.br e para o 
Postalis Online, área de atendimento pessoal da página eletrônica do 
Instituto.

A amostragem revela que 79,1% consideram que o atendimento 
prestado pelo Instituto atende às suas necessidades. O EMPRÉSTI-
MO POSTALIS continua sendo um produto muito bem avaliado. Com 
relação aos benefícios, 74,8% consideram a suplementação essen-
cial para a aposentadoria.

A interpretação de todas as informações obtidas com esse traba-
lho deverá pautar as ações e iniciativas do Postalis em 2012, com o 
objetivo de oferecer um serviço cada vez melhor e fortalecer a con-
fiança dos participantes ativos e assistidos no Instituto.

Leia no site www.postalis.org.br um resumo da pesquisa.
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novo diretor Financeiro toma Posse

R icardo Oliveira Azevedo é o novo Diretor Fi-
nanceiro do Postalis. Seu nome foi aprovado 

por unanimidade pelo Conselho Deliberativo em 
15/02. Azevedo é colaborador do Instituto há 15 
anos e atuava como Gerente de Aplicações Patri-
moniais desde 2008. Ele substitui Adilson Florêncio 
da Costa, que esteve seis anos à frente da Direto-
ria Financeira do Postalis. Adilson Costa completa, 
em março, 28 anos de carreira no Instituto.

Na despedida, Adilson Costa agradeceu o apoio 
e esforço de todos os colaboradores do Postalis 
que, de alguma forma, contribuíram para a conso-
lidação do Instituto. Foi sob a gestão de Adilson 
Costa na Diretoria Financeira que se solidificou o 
EMPRÉSTIMO POSTALIS e quando foram instituí-
dos procedimentos mais rigorosos e transparentes 
de controle sobre a gestão financeira do Instituto.

Azevedo relatou ter aprendido muito com o seu 
antecessor. Afirmou que sua gestão dará continui-
dade ao trabalho desenvolvido por Adilson.

Ricardo Oliveira Azevedo é Administrador for-
mado pela A.E.U.D.F – Associação de Ensino Uni-

ficado do Distrito Federal, membro da Comissão 
Técnica Nacional de Investimentos da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP e membro efetivo do 
Comitê de Investimentos do Postalis desde 2005. 

Adilson (esq.) e Ricardo: colaboradores de longa carreira na Diretoria Financeira

Pesquisa identiFica a imPortância do PostalPrev Para a vida dos ParticiPantes

Eu recomendaria o Plano PostalPrev 
a um novo empregado dos Correios

Sem os benefícios dos Planos BD e PostalPrev, 
eu provavelmente enfrentaria dificuldades financeiras...

Por situaçãoTotal da amostra
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imPosto de renda
POSTAlIS EnvIA cOmPrOvAnTES PArA QUEm rEcEbEU bEnEFícIOS Em 2011 

Até 30 de abril, os contribuintes que não estão 
isentos têm que preencher a declaração de Imposto 
de Renda (IR) informando os rendimentos obtidos em 
2011. Isso vale também para os assistidos e pensio-
nistas dos planos do Postalis que receberam durante 
todo o ano um somatório de R$ 23.499,00, incluso 
neste valor rendimentos de trabalho, aluguéis de imó-
veis, aposentadorias, pensões etc.

O Postalis enviou os Comprovantes de Rendimen-
to pelos Correios às residências dos assistidos e pen-
sionistas. Quem, por acaso, não recebeu o documen-
to pode solicitar nova via junto aos Núcleos Regionais 
ou, mais fácil ainda: acessar o Postalis Online (www.
postalis.org.br). No site do Instituto é possível consul-
tar e também imprimir o documento.

O comprovante emitido pelo Postalis informa o so-
matório das mensalidades pagas a título de benefício 
que o assistido ou pensionista recebeu do Instituto em 
2011. Este é considerado um rendimento tributável 
pela Receita Federal (há exceções, por exemplo, quan-
do se trata de contribuinte portador de doença grave).

 Quem recebeu benefício apenas de um dos planos 
do Postalis ou dos dois planos (desde que em ambos os 
planos o regime de tributação seja o progressivo) rece-
beu em casa apenas um comprovante de rendimento.

Há casos em que o assistido recebe mais de um 
Comprovante de Rendimentos, que são:

1- Aqueles que receberam benefícios de aposenta-
doria ou pensão por morte no Plano de Benefício Defini-
do (Saldado), com opção pelo regime de tributação pro-
gressivo, e no Plano Postalprev, em regime regressivo;

2-Aqueles que receberam benefício de aposentado-
ria pelo Plano de Benefício Definido (Saldado), com op-
ção pelo regime de tributação progressivo, e resgataram 
as contribuições junto ao Plano Postalprev.

 Informe o CnPJ do PostalIs

Ao declarar o valor recebido a título de benefício 
ou do recolhimento de suas contribuições de assis-
tido ou das contribuições descontadas em atividade 
para o Postalis é preciso informar a fonte pagadora, 
ou seja, POSTALIS - Instituto de Seguridade Social 
dos Correios e Telégrafos CNPJ: 00.627.638/0001-57.

Informe o CnPJ da eCt

Ao declarar o valor pago pela utilização da Assis-
tência Médica/Odontológica, também é preciso infor-
mar a fonte que administra o Plano CorreiosSaúde, 
ou seja, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
CNPJ: 34.028.316/0001-03.

dúvIdas sobre o Ir Podem ser tIradas 
Junto à reCeIta federal

Em regra, quem teve rendimentos abaixo de  
R$ 23.499,00 em 2011 não precisará declarar o Im-
posto de Renda.

Os assistidos e pensionistas considerados isentos 
do pagamento de Imposto de Renda (isenção por do-
ença grave) que receberam rendimentos acima de R$ 
40 mil deverão apresentar declaração de ajuste anual 
junto a Receita Federal.
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Estas são algumas das telas do Postalis Online (www.postalis.org.br) 
relativas às informações que os participantes têm que  

consultar antes de preencher a declaração do Imposto de Renda 

Em caso de dúvida, o melhor é consultar o site da Re-
ceita Federal, que é a autoridade competente para pres-
tar os esclarecimentos (www.receita.fazenda.gov.br).

A página da Receita Federal na internet dispõe de 
respostas a mais de 3.000 dúvidas sobre a declaração 
do Imposto de Renda.

aPosentados e 
Pensionistas devem 

se recadastar 
Junto ao Postalis

Em março o Postalis iniciou mais uma 
campanha de recadastramento de apo-

sentados e pensionistas. O recadastramento 
será feito em duas etapas: a primeira vai até 
31/05 para recebedores de pensão por mor-
te e a segunda para recebedores de aposen-
tadorias, no período de 01/06 a 30/09/12.

A finalidade do recadastramento é obter 
comprovação de vida e atualização dos da-
dos cadastrais, de modo a preservar a regu-
laridade do pagamento das aposentadorias 
e pensões.

Segundo Jussara Mezencio, Gerente de 
Benefícios do Postalis, “o recadastramento 
é importante, pois evita que sejam pagos be-
nefícios indevidamente, causando prejuízos 
ao Postalis, e consequentemente, a todos os 
contribuintes dos planos”.

Atenção! Para o recadastramento será 
necessário apresentar o extrato do Inss.
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Postalis ouve ParticiPantes Para 
aPrimorar estatuto

Após audiência pública reali-
zada em 10 de janeiro último, em 
sua sede, o Postalis dá encami-
nhamento aos procedimentos téc-
nicos para analisar a viabilidade 
das propostas encaminhadas por 
participantes, assistidos e suas 
entidades representativas com o 
objetivo de aprimorar o Estatuto 
Social do Instituto. 

O Conselho Deliberativo (COD) 
e a Diretoria Executiva pretendem, 
com a consulta pública, democrati-
zar a gestão e dar transparência ao 
processo de mudança do Estatuto. 
O Presidente do COD, Ernani Coe-
lho, afirma que o Estatuto necessi-
ta ser atualizado e aprimorado a fim 
de dar mais segurança aos partici-
pantes, assistidos e à patrocinado-
ra. Segundo ele, a iniciativa é “uma 
inovação no processo decisório do 
Postalis”. A última versão do Esta-
tuto data da década de 90. 

audIênCIa

A audiência pública foi conduzi-
da pelo Diretor de Seguridade Si-
necio Jorge Greve, que atuou como 

Presidente da Mesa Diretora. Parti-
cipantes, assistidos e integrantes de 
entidades sindicais e representati-
vas como FAACO, Sociedade Civil 
Maria Maria, ADCAP, Fentect, Abra-
co, Sintect, entre outras, lotaram o 
auditório do Instituto para conhece-
rem as sugestões apresentadas.

Na avaliação do diretor Sinecio, 
“o encaminhamento foi muito bom, 
surgiram ideias interessantes". Se-
gundo o Presidente do COD, Ernani 
Coelho, agora se busca "o neces-
sário equilíbrio entre os anseios e 
o que é possível ser feito efetiva-
mente, no alinhamento das pro-
postas recepcionadas".

O Secretário de Anistia da Fe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores em Empresas de Correios 
e Telégrafos e Similares (Fentect), 

O Presidente do COD, Ernani Coelho, fala sobre as contribuições ao novo Estatuto
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Emerson Marinho, acredita que 
a audiência foi positiva para a 
democratização pretendida pe-
las mudanças estatutárias. “Foi 
o primeiro passo para abrir uma 
série de discussões, inclusi-
ve em conjunto com as outras 
entidades. Queremos apenas o 
bem-estar dos participantes”, 
opinou.

A Vice-Presidente da Asso-
ciação dos Profissionais dos 
Correios (Adcap), Maria Inês 
Capelli Fulginiti, disse que “a 
busca da transparência é ne-
cessária para que o trabalho 
seja um sucesso, com o desen-
volvimento de uma maior con-
fiança do participante nos que 
administram o fundo”.

A proposta do novo Estatuto 
deverá ser divulgada para partici-
pantes e assistidos com antece-
dência de trinta dias da remessa 
do documento para a aprovação 
da Previc – Superintendência de 
Previdência Complementar, possi-
bilitando, assim, a análise das al-
terações antes de sua aprovação 
pelo órgão fiscalizador.

“É a primeira vez, por meio 
da Diretoria e do Conselho, que 
convocamos as entidades re-
presentativas para dar suges-
tões sobre o Estatuto e a dis-
cussão não se encerrará aqui. 
Sairemos desse processo com 
um documento melhor e mais 
adequado à realidade brasilei-
ra de busca pela transparência 
das ações institucionais”, con-
cluiu Ernani Coelho.

ERRATA
Na última edição, a foto da página 3,  
que identifica o "grupo que participou  
da celebração em Pernambuco",  
na realidade foi tirada em Rondônia.  
Crédito da foto: Moisés Santiago DR/RO

instituto celeBra 31 anos 
Fundado em 26 de fevereiro de 1981, o Postalis - Instituto de Segu-

ridade Social dos Correios e Telégrafos completou 31 anos. São muitos 
os motivos para comemorar: com um patrimônio de aproximadamente 
R$ 6,7 bilhões, o Postalis ocupa a 14ª posição em volume de inves-
timentos no ranking da Abrapp (entidade que representa os fundos 
de pensão), além de ser o fundo de previdência complementar com o 
maior número de participantes ativos do Brasil: 115 mil. Somente em 
2011 o Instituto pagou um total de R$ 275.102.874,12 em benefícios.

A comemoração se dá também pela ampla adesão dos novos contra-
tados da patrocinadora dos planos de benefícios (os Correios) ao plano 
PostalPrev em 2011. De um montante de 8.747 admitidos, 97,1% aderi-
ram ao plano. 

Para o Diretor-Presidente, Alexej Predtechensky, “o Postalis possui a 
dinâmica necessária para buscar incessantemente a consolidação do seu 
patrimônio, por meio da transparência e da ética em sua gestão”. Ele con-
sidera que o desafio para os próximos anos é oferecer um serviço cada 
vez melhor e consolidar a confiança dos participantes ativos e assistidos.

A data foi celebrada em 24 de fevereiro, na sede do Postalis, com a 
entrega de placas em homenagem aos funcionários que completaram de 
5 a 30 anos de serviços prestados (fotos).
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Luciana Cabral Castro - 5 anos de Postalis 
com o Presidente Alexej Predtechensky

Jorge Henrique Rodrigues de Souza - 30 anos 
de Postalis e o Diretor Roberto Macedo

Salvador de Souza Fonseca- 30 anos de 
Postalis e o Diretor Ricardo Azevedo

 Osmar Pinto de Souza - 20 anos de Postalis 
com o Diretor Sinecio Jorge Greve
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