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Postalis inicia 
recadastramento 
de aPosentados e 
Pensionistas

Para que o Instituto possa manter o pagamento 
de benefícios, aposentados e pensionistas preci-
sam atualizar suas informações cadastrais. Veja 
como fazer isso à pág. 2.

Cerimônia realizada na sede dos Correios celebrou os 30 anos de 
fundação do Postalis. Veja como foi a festa às págs. 4, 5, 6 e 7.

eleitos novos 
conselheiros do 
instituto

Pela quarta vez os participantes votaram para 
escolher democraticamente novos titulares e su-
plentes aos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
Postalis. A Comissão Eleitoral anunciou os nomes 
dos vencedores da eleição. Veja na pág. 3.

veja as 
orientações 
Para declarar o 
imPosto de renda

O momento de preencher a de-
claração do Imposto de Renda re-
ferente ao ano-base 2010 está che-
gando. Nas págs. 7 e 8 trazemos 
as informações básicas para que 
os participantes da ativa e os as-
sistidos (aposentados) preencham 
corretamente a declaração.

1) O carteiro e participante fundador do Instituto, João Evangelista de Carvalho, participa da obliteração de selo comemorativo 
observado pelo Presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira; 2) O Presidente do Postalis, Alexej Predtechensky, 
discursa na solenidade; 3) Conselheiros, diretores e participantes prestigiaram o evento na sede dos Correios.

Postalis celebra 
30 anos de fundação
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editorial
Ao mesmo tempo em que 

comemora 30 anos de funda-
ção, o Postalis dá as boas-vin-
das a dois novos conselheiros, 
eleitos democraticamente pelos 
seus colegas participantes, du-
rante o 4º processo eleitoral do 
Instituto. 

É uma coincidência emble-
mática que nos leva a comparar 
como era a realidade dos fun-
dos de pensão na década de 80 
e como é hoje, conforme bem 
pontuou em seu discurso o Pre-
sidente dos Correios, Wagner 
Pinheiro de Oliveira, durante a 
cerimônia de celebração dos 30 
anos do Postalis.

O maior envolvimento dos 
participantes que se observa 
atualmente no dia a dia dos 
fundos de pensão – como é o 
caso do Postalis – significa um 
amadurecimento, uma evolução 
necessária e fundamental para 
consolidação da previdência 
complementar brasileira.

Há três décadas, muitos 
participantes e a própria ECT 
investiram parte de seus recur-
sos financeiros para constitu-
írem um plano de benefícios. 
O tempo, o senhor da razão, 
comprovou que aquele compro-
misso selado entre empregador 
e trabalhadores e que resultou 
na criação do Postalis foi uma 
decisão acertada. 

As melhores testemunhas 
desse acerto são os milhares 
de assistidos que recebem a su-
plementação do PBD Saldado 
ou os benefícios do PostalPrev, 
muitos deles, participantes fun-
dadores do Postalis. Agora, 
construímos as bases para que 
o Postalis vença os próximos 30 
anos com muito mais sucesso.

Contamos com o apoio de 
todos e parabéns a todos nós!

A Diretoria

assistidos e Pensionistas devem fazer 
recadastramento no Postalis
Como os Assistidos e Pensionistas farão o Recadastramento

Ao longo do tempo todos estão sujeitos a mudar de residência, de número de 
telefone, de estado civil etc. O Postalis, no entanto, precisa ser informado sobre 
essas mudanças para que possa manter o fluxo de pagamento de benefícios a 
seus participantes, especialmente os assistidos (aposentados) e pensionistas.

Portanto, se você é assistido ou pensionista do Postalis preste atenção às 
orientações a seguir e colabore com o recadastramento:

Público-alvo
Todos os Assistidos e Pensionistas do Postalis com benefícios concedidos 

até 09/2010. Não serão recadastrados os recebedores de SAD - Suplementação 
do Auxílio-Doença, SAR - Suplementação do Auxílio-Reclusão e BAD - Benefício 
de Auxílio-Doença.

Período de recadastramento
Os formulários foram postados aos assistidos e pensionistas no dia 

15/02/2011. Deverão realizar o Recadastramento até o dia 30/04/2011.

documentos que deverão estar anexados ao recadastramento
•  A cópia do último extrato de pagamento do INSS deve ser anexado ao 

formulário de Recadastramento: PBD e BPS, todos os assistidos e pensio-
nistas e PostalPrev somente os assistidos em benefício de aposentadoria 
por invalidez. Este extrato está disponível no site da Previdência Social 
(www.previdenciasocial.gov.br), na opção: Extrato de Benefícios.

• Na atualização de beneficiários dos assistidos – inclusão ou exclusão 
– deverá anexar o documento comprobatório, como: certidão de nasci-
mento, certidão de casamento, certidão de casamento com averbação de 
divórcio, certidão de óbito e entre outros. Obs: cônjuge com pensão ali-
mentícia deve solicitar petição judicial.

• Recadastramentos efetuados por Tutor, Curador ou Procurador, anexar 
cópia autenticada para comprovação.

Como os Assistidos e Pensionistas farão o Recadastramento
Ao receber o formulário o Assistido ou Pensionista deverá verificar se os da-

dos impressos estão corretos.
SE OS DADOS ESTIVEREM ATUALIZADOS, o Assistido e/ou Pensionista 

deverá:
• Datar, assinar, reconhecer firma por autenticidade, anexar cópia do último 

extrato de pagamento do INSS e encaminhar o formulário para o Núcleo Regio-
nal do Postalis (NRP); ou 

• Se dirigir ao NRP levando o formulário, para datar e assinar perante um 
funcionário do Postalis e anexar cópia do último extrato de pagamento do INSS.

SE OS DADOS NÃO ESTIVEREM ATUALIZADOS, o assistido e/ou pen-
sionista deverá procurar o NRP para efetuar as atualizações, datar e assinar os 
Termos e o formulário de Recadastramento. E deverá também anexar cópia do 
último extrato de pagamento do INSS.
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conheça quem 
venceu a 4ª 
eleição Para 
os conselhos 
do Postalis

O Postalis concluiu mais um processo em que 
os participantes (da ativa e os assistidos) es-
colheram pelo voto direto seus representan-

tes nos Conselhos Deliberativo (COD) e Fiscal (COF). 
Esta foi a 4ª eleição direta, em que foram democrati-
camente eleitos os seguintes participantes:

•	 Tânia Regina Teixeira Munari (3712 votos). É 
Analista de Correios Pleno, lotada na Adminis-
tração Central dos Correios (Brasília). Foi eleita 
para o cargo de Conselheira titular do COD, em 
substituição a Taciana de Castro Costa;

•	 Ângela Rosa da Silva (3.306 votos). É agen-
te de Correios – Suporte, lotada na DR/RS. Foi 
eleita para o cargo de Conselheira titular do 
COF, em substituição a Edevaldo Costa Oliveira.

Os suplentes aos dois cargos são:

•	 Alceu Roque Rech (COD), da DR/BA;

•	 Lucilene de Oliveira (COF), da DR/SPI.

A votação foi feita pela internet (até 6/2/2011) ou 
por meio de Carta (recebidas até 11/02), de acordo 
com o que prevê o Edital Eleitoral. Os eleitos foram 
anunciados no Postalis Online (www.postalis.org.br).

Além de representantes do Postalis, integraram 
a Comissão Eleitoral representantes das seguintes 
Entidades: Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares 
- FENTECT; Associação dos Profissionais de Níveis 
Superior, Técnico e Médio da ECT - ADCAP; Fede-
ração dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionis-
tas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- FAACO.

o PaPel dos conselheiros do Postalis

O Conselho Deliberativo é o órgão principal do Pos-
talis, que define como será conduzida a administração 
e os planos de benefícios oferecidos aos participantes 
e assistidos. Também é responsável pela prestação 
de contas anual da situação do Fundo, investimentos 
do patrimônio, plano de cargos e salários, nomeação 
da Diretoria, entre tantas outras atribuições. É com-
posto por seis membros, mais respectivos suplentes, 
com mandato de quatro anos. Três componentes são 
nomeados pela ECT e os outros três são eleitos pelo 
voto direto de todos os participantes.

O Conselho Fiscal é, como o nome diz, responsá-
vel pelo controle interno do Instituto. Assim, é este ór-
gão que analisa o desempenho econômico-financeiro 
do Postalis; analisa balancetes (mensais) e o balan-
ço anual; fiscaliza os atos da Diretoria e se o Fundo 
está cumprindo a legislação; acompanha e avalia au-
ditorias no Postalis, entre outras tarefas. É formado 
por quatro membros mais respectivos suplentes, com 
mandato de quatro anos. São dois representantes in-
dicados pela patrocinadora e mais dois eleitos direta-
mente pelos participantes.

2010/2011
ELEIÇÕES

para os ConselhosDeliberativo e Fiscaldo Postalis

Votação até
6/2/2011

Seu voto vale mais de 100.000!Até 6/2/2011 você, que é participante ou assistido do Postalis, vai escolher pelo 
voto direto seus representantes no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal 
do Instituto. Sua participação é fundamental para decidir o futuro dos planos 
de previdência complementar que reúnem mais de 100 mil participantes. 
Conheça as propostas dos candidatos e exerça seu direito ao voto!

INFORMAÇÕES:
No site www.postalis.org.bre nos Núcleos Regionais do Postalis.

VOTE PELA  
INTERNET!
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Postalis chega aos 30 anos com boas 
PersPectivas de crescer ainda mais

Em 26 de fevereiro de 2011 o Pos-
talis completou 30 anos de fundação, 
celebrados em cerimônia realizada no 
edifício-sede dos Correios na véspe-
ra, com a presença da alta Direção da 
empresa, do Postalis, de outros fundos 
de pensão, de representantes do go-
verno federal, da Fentect, da FAACO, 
da ADCAP, entre outras entidades, de 
participantes assistidos e da ativa.

Na plateia, entre tantas persona-
lidades, estavam Ricardo Pena Pi-
nheiro, Diretor-Superintendente da 
PREVIC - Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, Jaime 
Mariz de Faria Junior, Secretário de 
Políticas de Previdência Complemen-
tar, titular da SPPC – Secretaria de 
Políticas de Previdência Complemen-
tar (antiga SPC), Dílson Joaquim de 
Morais, Presidente do Fundiágua e 
Diretor Regional da Abrapp, represen-
tando o Presidente da Abrapp, Gui-
lherme Lacerda, Presidente da Funcef 
– fundo de pensão da Caixa Econômi-
ca Federal.

No Postalis Online (www.postalis.
org.br) você pode ver as fotos e logo 
também poderá assistir ao vídeo da 
cerimônia.

Um dos pontos marcantes do even-
to foi o lançamento pelos Correios do 
selo e do carimbo comemorativo aos 
30 anos do Instituto, uma das home-

nagens mais emblemáticas que a em-
presa presta aos fatos mais importan-
tes da história do País. E o Postalis faz 
história no Brasil. 

É um dos fundos de pensão pio-
neiros relacionados à administração 
pública, ou seja, um dos “desbravado-
res” de uma nova política de recursos 
humanos do setor público que busca 
a valorização de seus funcionários, 
com atenção estendida à família e 
outros beneficiários. 

Além dos Correios, outras empresas 
estatais, como Petrobrás, Caixa Econô-
mica Federal, Banco do Brasil se enga-
jaram nessa nova política há décadas e 
hoje está constatado o acerto da deci-
são tomada no passado: todas criaram 
fundos de pensão sólidos, com patrimô-
nio extremamente positivo, alcançaram 
o objetivo de proporcionar aos seus 
participantes uma perspectiva melhor 
de renda durante a aposentadoria, além 
de estabelecer um rol de benefícios que 

O Presidente do Postalis, Alexej Predtechesky, faz a 
obliteração do selo comemorativo, acompanhado do 
Presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira.

Peça teatral “Alegria do Aposentado” foi encenada na abertura da cerimônia em comemoração aos 30 anos do Postalis

Em seu discurso, o Presidente dos Correios, Wagner 
Pinheiro de Oliveira, falou sobre a importância do fundo 
de pensão na vida dos trabalhadores

O Presidente dos Correios observa o participante fundador do Postalis e Pre-
sidente da Associação Brasiliense dos Aposentados e Aposentáveis dos Cor-
reios, Valter Lourenço da Cunha, fazer a obliteração do selo comemorativo.
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auxiliam os colaboradores nas horas 
mais delicadas, como o auxílio-doença.

O Postalis é o fundo de pensão cria-
do por empresa estatal (um fundo fe-
chado, portanto) com o maior número 
de participantes no Brasil: são 114.135 
mil pessoas que contribuem e usu-
fruem os benefícios dos dois planos 
de previdência complementar, o PBD 
Saldado e o PostalPrev. O sucesso da 
experiência de se criar o Postalis e os 
demais fundos de pensão de estatais 
motivou a iniciativa privada, como os 
bancos, a também criarem fundos de 
pensão para seu público. Esse mo-
vimento envolvendo setor público e 
privado resulta em maior proteção ao 
trabalhador brasileiro, estimula a edu-
cação previdenciária e dá esperanças 
de uma vida melhor a todos.

Esta história de 30 anos voltados 
exclusivamente ao bem-estar dos mi-
lhares de funcionários dos Correios e 
seus beneficiários, a luta para esta-
belecer o Postalis entre os principais 
fundos de pensão do País, por meio 
de uma gestão transparente e par-
ticipativa – com efetiva presença de 
participantes eleitos pelos demais em 
cargos diretivos – foram relembrados 
na cerimônia de 25 de fevereiro. Ficou 
a certeza entre os presentes de que o 
Postalis tem tudo para crescer ainda 
muito e proporcionar ainda mais satis-
fação a seus participantes.

Peça teatral resume como é 
bom fazer Parte do Postalis

A festa pelos 30 anos do Postalis 
começou com a encenação da peça 

teatral “Alegria do Aposentado”, cria-
da por Eduardo Leal, funcionário apo-
sentado dos Correios, participante do 
Postalis e diretor teatral.

Ele também atuou ao lado de ou-
tros dois atores para mostrar ao público 
como seu personagem, um aposen-
tado, consegue usufruir, na prática, o 
benefício de aposentadoria do Postalis 
que se soma ao concedido pelo INSS 
e permite uma renda mais adequada 
aos seus anseios de aposentado. Tam-
bém foi muito evidenciada a proteção 
vitalícia aos beneficiários e dependen-
tes, característica dos planos de previ-
dência complementar do Instituto. “O 
Postalis é uma ideia genial!”, concluiu o 
personagem de Eduardo Leal. Ao final, 

atores e plateia cantaram o “Parabéns 
a Você!” ao Postalis.

obliteração do selo 
comemorativo

Após a peça teatral, as homenagens 
ao Postalis seguiram com o lançamento 
do Selo e do Carimbo Comemorativos 
aos 30 anos. A solenidade de oblitera-
ção do Selo Comemorativo, criado pelo 
colaborador do Postalis Daniel Oliveira, 
foi iniciada pelo Diretor-Presidente do 
Instituto, Alexej Predtechensky, que fez 
a primeira obliteração. 

A segunda obliteração foi feita pelo 
participante fundador do Postalis e 
Presidente da Associação Brasiliense 
dos Aposentados e Aposentáveis dos 
Correios, Valter Lourenço da Cunha e 
a terceira pelo carteiro e participante 
fundador João Evangelista de Carva-
lho. Todos foram presenteados com ál-
bum contendo o selo e o carimbo dos 
30 anos.

Presidente dos correios 
celebra sucesso da iniciativa 
da emPresa em criar o Postalis

Recentemente empossado na Pre-
sidência dos Correios, Wagner Pinhei-
ro de Oliveira é profundo conhecedor 
da previdência complementar. Em sua 
trajetória profissional, o mais impor-
tante executivo dos Correios ocupou 
cargos relevantes no Banesprev – en-
tão fundo de pensão dos funcionários 
do Banco do Estado de São Paulo e 
também na Petros – fundo de pensão 
criado pela Petrobras, do qual foi seu 
Presidente por oito anos. 

As comemorações aos 30 anos 
do Postalis seguirão ao longo do 
ano. Todos os participantes que ti-
verem fotos, filmes, documentos, 
fatos curiosos e interessantes a re-
latar que de alguma forma registrem 
parte da história do Postalis podem 
colaborar e enviar mensagem para 
o e-mail ouvidoria@postalis.com.br

Diretores e técnicos do Postalis celebraram os 30 anos Da esq. para a dir. – Ricardo Pena Pinheiro, 
Jaime Mariz de Faria Junior, Alexej Predtechensky 
e Wagner Pinheiro de Oliveira

Participantes, muitos fundadores do Instituto, 
prestigiaram a cerimônia em Brasília
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Presidente do Postalis enaltece conquistas 
e comPrometimento da gestão
Leia a seguir a íntegra do pronunciamento do Diretor-Presidente do Postalis,  
Alexej Predtechensky, na cerimônia de comemoração dos 30 anos do Instituto:

Bom dia a todos.

Acredito que a maioria aqui – senão todos – seja participan-
te do Postalis. Então me sinto ainda mais à vontade para profe-
rir estas rápidas palavras. Amanhã, dia 26 de fevereiro de 2011, 
nosso querido Postalis, ao chegar aos 30 anos de existência, 
entra em uma nova etapa de sua história.

É um fundo de pensão ainda relativamente jovem, com a di-
nâmica necessária para buscar incessantemente o objetivo final 
de consolidar seu patrimônio, por meio da transparência e da 
ética em sua gestão e com atendimento de alta qualidade para 
responder aos anseios de seus participantes ativos e assistidos.

Tenho tido a honra de presidir a Diretoria Executiva desde 
fevereiro de 2006 e impressiona-me até hoje o grau de com-
prometimento e dedicação da força de trabalho dessa institui-
ção chamada Postalis.

Podemos nos orgulhar de termos entre nós muitos dos que 
lá no início acreditaram que este projeto de recursos humanos 

da ECT daria muito certo e teria um futuro brilhante.

O Postalis se orgulha de ter ainda em seu quadro de funcio-
nários pessoas que auxiliaram na sua fundação e continuam de-
sempenhando funções vitais para o bom andamento da gestão, 
tendo sempre o pronto reconhecimento e apoio dos Correios.

Sem este envolvimento da empresa não atingiríamos eleva-
dos índices de aprovação, como demonstram seguidas pesqui-
sas de opinião realizadas junto aos nossos participantes.

Nesse sentido, gostaria de homenagear a todos esses per-
sonagens importantes da história do Postalis, e faço-o simboli-
camente através de três personagens. 

Começo por seu idealizador e incentivador, o sr. Adwaldo 
Cardoso Botto de Barros, Presidente da ECT à época, cujo pul-
so forte deu rumo certo ao Instituto.

Em segundo, os empregados da ECT, na figura do atual 
Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve, que dedica lon-
gos anos ao Instituto, ocupando ali, cargos importantes, como 

Os vários anos dessas experiên-
cias profissionais foram relatados 
aos presentes pelo próprio Presiden-
te dos Correios. Um excelente sina-
lizador de que aquele dirigente irá 
acompanhar e zelar pelo contínuo su-
cesso do Postalis com conhecimento 
de causa. Uma segurança a mais aos 
milhares de participantes.

As condições para que tanto o 
Postalis quanto os demais fundos de 
pensão possam trilhar um caminho 
de novas conquistas foram e seguem 
sendo construídas pelo governo fe-
deral, como lembrou Wagner Pinhei-
ro de Oliveira. Ele enfatizou em seu 
discurso o compromisso do governo 
– iniciado durante a administração de 
Luiz Inácio Lula da Silva e tendo con-
tinuidade na gestão de Dilma Rous-
seff – de aperfeiçoar a forma de agir 
na previdência complementar. Ele 
lembrou a criação da PREVIC, que 
ampliou os poderes de fiscalização 
sobre o segmento de fundos de pen-
são e a mudança de papel da antiga 
SPC, que de fiscalizadora passou a 
elaborar políticas para a previdência 
complementar sob a sigla SPPC.

O Presidente da ECT afirmou que 
sua gestão pretende enaltecer a im-
portância e confiança que a socieda-
de deposita na empresa e responder 
a isso com dedicação extrema a essa 
mesma sociedade. 

O Postalis, disse, é “fundamental” 
nesse esforço, ao utilizar seu patrimô-
nio para investir em projetos importan-
tes para o País, desde que isso resulte 
em retorno financeiro adequado ao 
seu compromisso de pagar benefícios 
a todos os participantes; ao promover 
a valorização dos colaboradores da 
ECT por meio da previdência comple-
mentar, que assim poderão ter maior 
segurança para seguirem trabalhando 
com afinco.

“Em cada colega que se aposenta 
vejo a alegria em seu rosto por ter to-
mado a decisão de contribuir para seu 
fundo de pensão. As empresas que 
criam fundos de pensão geram um 
grande benefício de longo prazo. É o 
caso da ECT. Hoje garante aposenta-
doria digna a muitas pessoas e isso é 
inestimável”, afirmou Wagner Pinheiro 
de Oliveira.

Ele ressaltou que a previdência 
complementar está mais sólida do que 
no passado em razão de o governo 
federal ter tomado atitudes para for-
talecer o setor e também pela maior 
participação dos trabalhadores na ad-
ministração dos fundos.

“A previdência complementar é mui-
to mais participativa do que em 1981, 
quando da criação do Postalis, ou do 
que em 1970, quando foi fundada a Pe-
tros. Há mais envolvimento dos traba-
lhadores na fiscalização dos fundos; há 
uma maior preocupação dos sindicatos 
dos trabalhadores com a situação des-
ses mesmos fundos. São fatores fun-
damentais para consolidar o sistema 
de previdência complementar e sem a 
participação dos trabalhadores não es-
taríamos neste patamar de excelência”.

Wagner Pinheiro de Oliveira as-
segurou que os Correios colaborarão 
para que o Postalis siga tendo uma 
gestão séria e comprometida com o 
objetivo de assegurar os benefícios 
contratados pelos participantes. “O 
Postalis garante um futuro melhor”, 
afirmou, ao encerrar seu discurso.



  
Set/

2005
 *

*

7

 Març
o/20

11 

Diretor Superintendente, Diretor, Conselheiro e Presidente do 
Conselho Deliberativo.  

E finalmente, os empregados do Postalis, na pessoa do atu-
al Diretor Financeiro, Adilson Florencio da Costa. Exemplo de 
como a competência e a dedicação permitiram a um auxiliar ad-
ministrativo, após 25 anos de trabalho, chegar a um dos postos 
mais importantes do Instituto.

Nesses 30 anos temos que recordar o início do Postalis, 
quando lançava seu único plano de benefícios, o plano de be-
nefício definido, de caráter mutualista, ou seja, em que todos os 
participantes e a empresa contribuíam para formar um patrimô-
nio único, porém, limitando o valor futuro do benefício.

O plano BD, à luz dos fatos da época, era considerado “o 
estado da arte” em termos de previdência complementar. Entre-
tanto, a inflação, os planos econômicos, a evolução da expec-
tativa de vida, entre ouros fatores, foram corroendo a base de 
sustentação desse plano BD. Enfim, fatos que fizeram desaguar 
em um novo plano, mais evoluído, mais justo e mais adequado 
ao momento socioeconômico em que vivemos. 

Um dos exemplos de seriedade administrativa do Postalis e 
dos Correios foi a decisão pelo saldamento do plano BD.

Embora sua aplicação tenha gerado certa polêmica, o salda-
mento impediu que o patrimônio do PDB seguisse sendo corro-
ído ao longo dos anos, em razão dessas já citadas distorções, 
alheias ao controle tanto dos Correios quanto do Postalis.

Com o saldamento, foi possível preservar os direitos propor-
cionais adquiridos por todos os participantes e oferecer a pos-
sibilidade de seguirem construindo um patrimônio em um plano 
de benefícios mais moderno, adequado à nova legislação previ-
denciária e, tão importante quanto, mais justo, mais democrático.

Falo do PostalPrev, em que se substituiu o caráter mutualis-
ta do plano anterior pelo compromisso individual do participante 
em construir um valor ideal de benefício, de acordo com suas 
possibilidades e com a contraparte paritária da ECT.

Vários fundos de pensão e até mesmo o órgão de fiscaliza-
ção e controle do governo federal reconhece que o saldamento, 
que nasceu do esforço conjunto entre Postalis e Correios, é a 
solução ideal para combater os riscos estruturais a que ficaram 
submetidos os planos BD’s.

Apesar deste maior destaque, o saldamento não foi a única 
conquista do Postalis rumo à modernidade, à evolução de suas 
atividades.

Há anos promovemos uma contínua reforma administrativa, 
capacitando a gestão, adquirindo e desenvolvendo tecnologia, 
otimizando despesas, conferindo mais transparência aos pro-
cessos e reforçando a segurança e a solidez dos investimentos.

Tudo acompanhado e fiscalizado por conselhos que têm em 
sua composição representantes dos participantes eleitos pelo 
voto direto e também representantes da patrocinadora.

É assim que estamos preparando o Postalis para os próxi-
mos 30 anos, para que possa ser cada vez mais sinônimo de 
segurança para todos os seus participantes.

Aos novos integrantes da direção dos Correios gostaria de di-
zer que todos no Postalis estão à inteira disposição para juntos 
podermos atingir os objetivos traçados lá em 1981, quando esta 
empresa, que nos recebe com tanto carinho nesta data importante, 
tomava uma decisão ímpar, a de inscrever sua marca na história 
da previdência complementar brasileira, criando o maior fundo de 
pensão em número de participantes de nosso País.

Muito obrigado e parabéns a todos!

atenção ParticiPantes do Postalis
Veja as orientações para preencher a Declaração de Imposto de Renda 2010

Leia atentamente as orientações a seguir para prepa-
rar sua Declaração de Imposto de Renda 2010. O Postalis 
apresenta informações para duas situações: primeiro para 
os participantes da ativa e segundo para os assistidos ou 
beneficiários. Em caso de dúvidas, procure o Núcleo Regio-
nal do Postalis.

1. ParticiPantes da ativa:
Ao fazer sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF – Im-

posto de Renda Pessoa Física, você deverá informar as 
contribuições pagas ao PostalPrev no exercício de 2010. 
Elas são dedutíveis em até 12% (doze por cento) do total 
dos rendimentos tributáveis. 

O valor dessas contribuições constará no Informe de 
Rendimentos entregue por sua patrocinadora, conforme a 
figura ao lado

Os valores deverão ser informados no programa da 
Receita Federal como Pagamentos e Doações Efetuadas 
-> Código 36 = Contribuições a Entidades de Previdên-
cia Complementar. O Nome da Entidade deve ser Insti-
tuto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos e o 
CNPJ 00.627.638/0001-57, conforme a figura a seguir.
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2. ParticiPantes assistidos 
ou beneficiários:

Inicialmente você deverá imprimir o Informe de Rendi-
mentos que estará disponível no site do Postalis, o Postalis 
On-line – www.postalis.org.br no Menu Outros Serviços – 
Comprovantes, conforme mostram as imagens abaixo.

 

Os valores deverão ser informados da seguinte forma:

1. Total dos Rendimentos, Imposto de Renda Retido 
na Fonte e Abono Anual (13º salário): informá-los 
na guia de Rendimentos Tributáveis Recebidos de 
Pessoa Jurídica pelo Titular;

2. Contribuição à Previdência e ao Fundo de Apo-
sentadoria Programada Individual – FAPI: registrar 
como Pagamentos e Doações Efetuadas -> Códi-
go 36 = Contribuições a Entidades de Previdência 
Complementar. O Nome da Entidade deve ser Insti-
tuto de Seguridade Social dos Correios e Telégra-
fos e o CNPJ 00.627.638/0001-57.

os comprovantes 
de pagamento de 
despesas médicas 

referentes ao 
correiossaúde serão 

disponibilizados 
pela ect 


