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ECT E PosTalis 
rECEbEm homEnagEm 
do mErCado 
finanCEiro

Uma das mais importantes entidades do mer-
cado financeiro, a APIMEC, homenageou a ECT 
e o Postalis, em solenidade ocorrida em Brasília. 
Leia à pág. 4.

dia naCional do aPosEnTado 

dirigEnTEs sindiCais 
ParTiCiPam dE Curso 
sobrE PrEvidênCia

Turmas de dirigentes sindicais e outros repre-
sentantes de entidades que reúnem participantes 
dos planos do Postalis participaram de curso es-
pecial para aprimorar seus conhecimentos sobre 
Previdência Complementar.

O curso tem como objetivo desmistificar os te-
mas técnicos da área de previdência, informar os 
conceitos básicos de custo e custeio do sistema 
previdenciário e formar multiplicadores sobre o 
tema. Leia mais à pág. 5.

PosTalPrEv rECEbE 
mais dE 9 mil adEsõEs

Leia à pag. 6.

ParTiCiPanTEs ganham 
muiTos Prêmios 
nas CamPanhas do 
univErso PosTalis 

Leia à pág. 7.

Foi muito emocionante a festa 
em celebração ao Dia Nacional 
do Aposentado, promovida pela 
Abrapp - entidade dos fundos de 
pensão - no Rio de Janeiro, na 
Academia Brasileira de Letras.

O sr. Antonio Aguiar Júnior re-
cebeu as homenagens em nome 
dos assistidos do Postalis. Em 
várias DRs, a data também foi ce-
lebrada. Leia mais às págs 2 e 3.Auditório lotado na ABL

Aguiar Jr (à esq.) recebe homenagem 
do Diretor Sinecio na ABL
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PosTalis CElEbra 
dia naCional do 
aPosEnTado

Festa e muita emoção não 
faltaram nas celebrações do 
Dia Nacional do Aposenta-

do, comemorado oficialmente em 
24 de janeiro. O Postalis participou 
e também organizou eventos nes-
se sentido, de modo a homenage-
ar os milhares de participantes as-
sistidos que recebem suplementa-
ções (PBD Saldado) e benefícios 
(PostalPrev).

A maior celebração ocorreu no 
Rio de Janeiro, em 23 de janeiro, 
na Academia Brasileira de Letras 
(ABL), promovida pela Abrapp/
Sindapp, entidades que reúnem 
os fundos de pensão fechados, 
como o Postalis.

Oitenta aposentados recebe-
ram homenagens dos fundos de 
pensão. O espetáculo musical 
“A alegria do aposentado”, peça 
teatral apresentada por Eduardo 
Leal (aposentado dos Correios 
e atuando como tal), César Ro-
drigues (no papel de carteiro) e 
Célia Rabelo (esposa do aposen-
tado na peça), foi um dos pontos 
altos na ABL

O sr. Antonio Aguiar Júnior, 73 
anos, representou os aposentados 
da ECT que são participantes do 
Postalis. Ele é Vice-Presidente da 
Associação dos Aposentados dos 
Correios de São Paulo e trabalhou 
na ECT de 1962 a 2009, aposenta-

Tiragem : 115 mil exemplares
Site: www.postalis.org.br -  E-mail: ass.comunicacao@postalis.com.br 
End. SCS QD. 3 Bl. A nº 119 Ed.Postalis CEP 70300-903 - Brasília - DF Tel.: (61) 2102-6966
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Diretor Administrativo
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dEPois dE um 
2011 difíCil, 
EsPEramos um 
2012 mElhor

Neste primeiro jornal de 2012, 
dividimos com os participantes, 
da ativa e assistidos, nossas 
expectativas de que teremos 
um ano muito bom pela frente.

Em 2011, a crise financeira 
mundial que afeta sobremanei-
ra muitas nações, provoca ain-
da hoje reflexos negativos no 
ânimo do mercado financeiro 
aqui no Brasil, principal reduto 
dos investimentos feitos pelos 
fundos de pensão. 

Mesmo após um ano difícil 
como 2011, no longo prazo o 
desempenho do Postalis é po-
sitivo. Isso porque o Instituto 
procura meios para melhorar 
seu dia a dia e obter resultados 
cada vez melhores.

Capacitação constante é 
uma das metas do Postalis. 
Os dirigentes e colaboradores 
participam de várias iniciativas 
nesse sentido. E isso é esten-
dido até a dirigentes de entida-
des que representam os empre-
gados da ECT, os participantes 
dos planos de benefícios.

Para 2012, o Postalis pre-
tende investir ainda mais em 
qualificação e elevar seus indi-
cadores de produtividade. To-
dos ganham com isso.

Em janeiro deste ano, uma 
parcela importante de nosso 
público de participantes, os 
assistidos ou aposentados, re-
ceberam várias e emocionantes 
homenagens em celebração ao 
Dia Nacional do Aposentado.

A eles, nossas felicitações 
e a renovação do compromis-
so de manter o Postalis sólido, 
de modo a atender a todas as 
expectativas.

A Diretoria

Equipe do Postalis com Aguiar Jr e o elenco da peça “Alegria do Aposentado” - destaque na festa da Abrapp
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do no cargo de Monitor Postal. Participa do Postalis desde o início, 
em 1981. Além do PBD Saldado, Aguiar Júnior é participante assis-
tido do PostalPrev.

"Quem está recebendo benefício dos planos do Postalis não 
pode reclamar disso. Vale a pena!", afirma sobre sua condição 
de participante assistido. "O Postalis é muito bom.(...) É uma 
renda a mais que (o aposentado) vai receber (...) Estamos rece-
bendo pelo que pagamos".

O sr. Aguiar vê o lançamento do PostalPrev como uma boa 
notícia. Ainda mais que este novo plano difere do anterior por 
permitir que o participante tenha maior poder de decisão sobre 
a construção do valor de benefício a receber no futuro, após 
deixar a empresa.

Aguiar também tem elogios ao novo plano: "O PostalPrev é 
mais interessante (do que o PBD Saldado) porque (o participan-
te) pode pagar mais e receber mais". Ele afirma que aconselha 
os novos empregados a aderirem ao PostalPrev.

O Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve, representou o 
Postalis na homenagem aos aposentados na ABL. "É uma for-
ma de valorizar essas pessoas que, ao mesmo tempo em que 
acumularam renda salarial, souberam preservar uma parte disso 
junto ao Postalis para usufruir uma aposentadoria melhor".

MUITAS HOMENAGENS AOS APOSENTADOS

Para marcar o Dia do Aposentado, o Postalis patrocinou en-
contros de confraternização em parceria com as entidades re-
presentativas e as Diretorias Regionais entre os dias 17 e 31/01. 
Na DR SP/I, o Diretor de Seguridade participou de evento pro-
movido em parceria com a União dos Aposentados dos Correios 
em Bauru. 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco  também 
realizaram suas confraternizações, assim como Tocantins, Ron-
dônia e Minas Gerais.

ouvidoria do PosTalis 
TEm nova TiTular

A Ouvidoria do Postalis foi criada 
em 2008 e tem tido papel fundamen-
tal para solucionar questões apresen-
tadas pelos participantes. A Ouvido-
ria deve ser  acionada sempre que o 
participante ou assistido queira elo-
giar, criticar, reclamar ou dar suges-
tões que possam melhorar o atendi-
mento e os serviços do Instituto. 

Ana Cláudia de Figueiredo foi re-
cém-empossada no cargo de Ouvi-
dora do Postalis. Após 14 anos coor-
denando o atendimento ao público da 
Rede Sarah de Hospitais, ela substitui 
Marco Aurélio Weyne (na foto com 
Ana) , que acumulava as funções de 
Ouvidor e Assessor de Comunicação.

 “O objetivo da Ouvidoria é trazer 
o olhar dos participantes e assistidos 
para dentro do Postalis”, diz Ana Cláu-
dia. Destaca que a atuação dos par-
ticipantes e assistidos é fundamental 
para a construção de um bom relacio-
namento e para a melhoria da institui-
ção como um todo.

A Ouvidoria atende apenas por 
meio do site www.postalis.com.br e 
não trata manifestações anônimas. 
Para registrar uma reclamação à Ou-
vidoria é necessário que o partici-
pante  já tenha passado por outros 
canais de atendimento, por meio dos 
Núcleos Regionais ou da seção Fale 
Conosco do site,  e não tenha obti-
do resposta satisfatória ou dentro do 
prazo estabelecido.Grupo que participou da celebração em Pernambuco
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CorrEiosSaúdE é 
Programa da ECT 
E não do PosTalis

O Jornal do Postalis infor-
ma que o CorreiosSaúde é 
um programa mantido pela 
ECT e que não guarda rela-
ção direta com o Postalis. 
Este esclarecimento é feito em 
razão de mensagens enviadas 
por alguns participantes que, 
equivocadamente, acreditam 
ser o Postalis um dos respon-
sáveis pelo programa.

O objetivo do CorreiosSaú-
de da ECT, segundo diz o Por-
tal CorreiosSaúde na internet, 
é garantir “continuamente o 
bem-estar de seus empre-
gados e colaboradores”, por 
meio de “ações preventivas 
e assistenciais de Segurança, 
Medicina e Odontologia”.

Já o Postalis é uma outra 
iniciativa da ECT para ofere-
cer aos aposentados a opção 
de contar com um benefício 
a mais.

As co-participações do 
CorreiosSaúde são descon-
tadas no contracheque de 
benefícios dos aposentados 
que possuem vínculo com 
o Postalis e, em cobran-
ça bancária quando não for 
possível descontar no bene-
fício e para os participantes 
que não possuem vínculo. 
Solicitações sobre extra-
to de despesas médicas, 
atualização de endereço 
e beneficiários devem ser 
solicitadas diretamente à 
área de saúde da DR a qual 
o participante pertence. 

sEguro dE vida
Graças a uma parceria com a Sul América Seguros, os participan-

tes do PBD Saldado e do PostalPrev podem contratar seguro de vida 
em grupo em condições mais vantajosas do que se fossem buscar 
em outras instituições. O seguro de vida pode ser contratado junto 
aos Núcleos Regionais. Fique atento: a inadimplência no pagamento 
do prêmio (mensalidade) resulta no desligamento do seguro de vida.

ECT E PosTalis rECEbEm homEnagEm

O Postalis, ao lado de outros fundos de pensão, integra um dos 
grupos de investidores mais importantes no mercado financeiro 
brasileiro. Diariamente, os bilhões de reais movimentados pelos 

fundos de pensão são responsáveis por financiar a atividade empresa-
rial, a construção de obras fundamentais de infraestrutura, a construção 
de moradias e edifícios comerciais, abertura de rodovias, ferrovias, entre 
tantas outras iniciativas que geram renda e qualidade de vida no Brasil.

Ao direcionar boa parte de seus investimentos ao mercado financeiro, 
os fundos de pensão procuram obter ganhos suficientes para assegurar 
o pagamento de benefícios a todos os seus participantes e assistidos.

Pelo papel de destaque que ocupa entre os fundos de pensão no mer-
cado de capitais, o Postalis recebeu, em dezembro último, homenagem 
por parte da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos 
do Mercado de Capitais do Distrito Federal (APIMEC-DF). 

O Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve, representou a Diretoria 
Executiva no evento. A ECT também foi homenageada. Recebeu a placa 
comemorativa ofertada pela APIMEC-DF o Vice-Presidente de Negócios, 
José Furian Filho. 

O Vice-Presidente de Negócios da ECT, José Furian Filho (à esq.), o Presidente da  
APIMEC-DF, Alexandre Guimarães e o Diretor de Seguridade do Postalis, Sinecio Jorge Greve
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O Postalis interage cada vez mais com as enti-
dades representativas dos empregados dos 
Correios e também participantes dos planos 

PBD e PostalPrev. Os dirigentes sindicais são importan-
te fonte de informações sobre o dia a dia do Postalis aos 
demais participantes.

Assim, foi elaborado um calendário de cursos de ca-
pacitação em Previdência Complementar voltado a este 
público. Desse modo, conhecem melhor a realidade do 
Postalis e têm amplas condições de repassar as infor-
mações técnicas sobre o fundo de pensão aos partici-
pantes em todo o País.

Para o Diretor Administrativo do Postalis, Roberto 
Macedo, “além de mantermos contato direto com to-
dos os participantes no dia a dia, esses dois segmentos 
de participantes exercem influência direta e indireta so-
bre os demais participantes. É importante, portanto, que 
mantenhamos diálogo franco e aberto com eles”, diz.

A turma de Brasília contou com 30 inscritos: Dirigen-
tes Sindicais do DF, GO, MT, MS, TO, o Diretor Regional 
da DR/MS, João Edílson Oliveira Rocha, além de repre-
sentantes da DR/BSB, o ASGET da DR/GO e o colabo-
rador do NRP/GO. A conselheira Tânia Munari, membro 
do Conselho Deliberativo (COD) do Postalis, também 
esteve presente.

“Ações como esta devem ser realizadas sistemati-
camente, porque a educação previdenciária é funda-
mental para que as pessoas tenham conhecimento na 
preparação de sua aposentadoria, a qual se constitui 
em segurança para toda a família”, diz Tânia Munari.

Em Porto Alegre (RS), outra turma participou do 
Curso Básico Previdenciário e Conceitos Atuarias, 
como os representantes do SINTECT/RS, Florianópo-
lis, Santa Maria, da ADCAP e, também, Rogerio Ubi-
ne, um dos idealizadores do curso, juntamente com 
Reginaldo Chaves, membros do COD. Recentemen-
te, nos dias 30 e 31 de janeiro, foi a vez de Vitória (ES), 
onde participaram sindicalistas do Espirito Santo, Rio 
de janeiro e Minas Gerais.

Ubine lembra que 140 dirigentes sindicais já parti-
ciparam do evento desde 2010. “O ideal é que cada 
sindicato conte com pessoas que conheçam sobre 
previdência. Cada organismo e cada entidade deve 
acompanhar o assunto. É preciso construir a base de 
sindicalistas aptos a contribuir com a discussão so-
bre o tema previdência complementar”.

Para o Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve, 
a Previdência Complementar premia o esforço contri-
butivo que cada um faz, como por exemplo, o plano 
de contribuição variável, o Postalprev. 

dirigEnTEs sindiCais ParTiCiPam dE 
Curso sobrE PrEvidênCia

À esquerda, visão geral do curso em Brasília. Ao lado, representantes das entidades que participaram do curso no RS
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E m 2011, o PostalPrev recebeu 9.482 novas ade-
sões. Esse resultado decorre principalmente da 
campanha realizada pelo Instituto junto aos no-

vos contratados pela ECT e também reflete um aumen-
to da cultura previdenciária da população brasileira. A 
taxa de adesão dos novos contratados é de 97,33%. 

Você já sabe: o PostalPrev é um plano da modali-
dade contribuição variável. Ou seja, nele o participante 
tem a oportunidade de programar sua aposentadoria, 
ao definir o valor de contribuição e, consequentemen-
te, o valor de sua renda (benefício). O Postalprev ainda 
oferece cobertura de benefícios de risco, como apo-
sentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por 
morte e pecúlios. 

Para o Assessor da Diretoria de Seguridade do Pos-
talis, Raul Rocha, “esse planejamento para o futuro é 
muito positivo, pois tem impacto direto na qualidade 
de vida dos aposentados”.

PREPARAçãO

Desde que a notícia da contratação de quase 
9,5 mil novos funcionários pela ECT foi divulgada, 
o Postalis e a empresa se mobilizaram de modo a 
preparar seus 26 coordenadores para receber esse 
numeroso público. 

Em palestra organizada pelo Postalis, em sua sede, 
em Brasília, o coordenador nacional do Processo de 

Contratações da ECT, José Olibério Alves, explicou 
a logística e a complexidade da operação de contra-
tação. “Julgamos oportuna e muito importante esta 
interação entre Correios e Postalis no período inicial 
de contratação de novos colaboradores.

Afinal, são potenciais participantes do plano de 
benefícios PostalPrev e convém que tenham conhe-
cimento sobre as vantagens de contratar a previ-
dência complementar desde o primeiro dia no novo 
emprego”, diz Sinecio Jorge Greve, Diretor de Segu-
ridade do Postalis.

PosTalPrEv rECEbE mais dE 9 mil novas 
adEsõEs dE ParTiCiPanTEs

José Olibério Alves fala aos 26 coordenadores da ECT

Os coordenadores receberam orientações para falar aos contratados sobre o PostalPrev
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O então Diretor da DR/SPI, Luiz Roberto Pagani e o Coordenador de Recursos Humanos, Flávio Edson 
Marques Lemos, entregaram os equipamentos ao participante assistido José Carlos Morales

Gerente do CTCE, Valter Donizetti Ostroschi, 
e o ganhador Silvio Cesar de Jesus

Carlos Paulin, Coordenador do Núcleo Regional do Postalis/SPI, aproveitou o evento de entrega 
dos notebooks, para falar aos participantes do CTCE/Ribeirão Preto sobre a importância de eles 

e suas famílias estarem amparados pelos planos de benefícios administrados pelo Postalis.

A o longo de 2011, o Univer-
so Postalis organizou várias 
campanhas voltadas aos par-

ticipantes que acessam o site www.
universopostalis.org.br.

Entre os prêmios sorteados e entre-
gues aos participantes dessas promo-
ções estão netbooks, aparelhos de blue-
-ray e TVs de LCD. Até motocicletas já 
foram sorteadas.

A iniciativa tem o objetivo de atrair 
cada vez mais participantes do Postal-
Prev, do PBD Saldado e os aposentados 
para o site do Universo, que promove 
ações de Educação Previdenciária e 
Educação Financeira. Se ainda não co-
nhece, acesse agora mesmo o site do 
Universo Postalis e participe das cam-
panhas de 2012.

Entre as várias campanhas que re-
lembramos aqui, a intitulada “Conselhos 
de Mãe” premiou a participante Jackeli-
ne do Carmo Santos,lotada na Adminis-
tração Central em Brasília (DF) com duas 
TVs, uma para ela e outra para sua mãe.

Nessa mesma campanha, o parti-
cipante Silvio Cesar de Jesus, lotado 
no CTCE da DR/SPI, recebeu dois net-
books, em cerimônia realizada no Cen-
tro de Tratamento de Cartas e Encomen-
das de Ribeirão Preto.

Outro sorteado, agora com dois 
aparelhos reprodutores de discos 
blue-ray, foi o participante assisti-
do José Carlos Morales, da região 
da DR/SPI. Ele recebeu os equipa-
mentos no Gabinete do então Diretor 
Regional/SPI, Luiz Roberto Pagani.

insTiTuTo inTEnsifiCa EduCaÇão  
finanCEira E PrEvidEnCiÁria Com mais 

CamPanhas do univErso PosTalis
As cAmpAnhAs são váriAs e têm sorteAdo netbooks, ApArelhos de blue-rAy e tvs de lcd. 

objetivo é sensibilizAr o pArticipAnte quAnto A educAção finAnceirA e previdenciáriA. 
pArticipe AcessAndo o site do universo postAlis – www.universopostAlis.com.br
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E m dezembro, a cidade de 
Santos (SP) sediou a aber-
tura do XXIº Encontro Na-

cional dos Aposentados dos Cor-
reios, realizado pela Associação 
Representativa dos Aposentados, 
Aposentáveis e Pensionistas dos 
Correios e Telégrafos de São Pau-
lo (ARACT-SP).

A solenidade ocorreu na Esta-
ção do Centro Histórico da cidade 
e contou com a presença de mais 
de 350 pessoas, entre os quais, o 
Presidente dos Correios, Wagner 
Pinheiro de Oliveira, o Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Be-
nedito Gonçalves, o Presidente da 
Federação dos Aposentados, Apo-
sentáveis e Pensionistas dos Cor-
reios e Telégrafos (FAACO), Jesuíno 
de Carvalho Caffé Filho, o Presiden-
te da ARACT-SP, Décio de Campos 
Falcone e o Diretor de Seguridade 
do Postalis, Sinecio Jorge Greve.

Para homenagear personali-
dades que desenvolveram ações 
em benefício dos aposentados e 
pensionistas, em especial, à fa-
mília ecetista, houve a entrega da 
medalha “Paulo Bregaro” ao Di-
retor Regional dos Correios (DR/
SPM), Wilson Abadio de Oliveira e 
ao Presidente do Postalis, Alexej 
Predtechensky, representado pelo 
diretor Sinecio.

Após a solenidade de abertura, 
o grupo de mais de 300 aposen-
tados partiu para um cruzeiro ma-
rítimo de quatro dias com destino 
ao litoral do estado do Rio de Ja-
neiro. Durante o passeio, o grupo 
participou de plenárias para dis-
cussão de assuntos de interesse 
comum, de atividades de anima-
ção, concursos, espetáculos mu-
sicais e artísticos, festas e aulas 
de ginástica.

aPosEnTados a bordo Para o XXio EnConTro 
naCional dE aPosEnTados dos CorrEios

PosTalis Com novo aTEndimEnTo TElEfôniCo
Anote As opções dA centrAl telefônicA do postAlis

Após telefonar para o PABX (61) 2102-6966, o usu-
ário ouvirá as seguintes opções:

•	 Tecle	1 para falar sobre Aposentadoria,  
 Auxílio-doença e Pecúlio;

•	 Tecle	2 para falar sobre Empréstimos;
•	 Tecle	3	para falar sobre Contribuições;
•	 Tecle	4 para falar sobre CorreiosSaúde*; e
•	 Tecle	5	para obter outras informações.

*ATENÇÃO: O atendimento sobre CorreiosSaúde é exclusivo para aposentados e pensionistas e diz 
respeito à cobrança dos serviços. Assuntos de negociação, autorizações e relatórios de utilização devem 
ser tratados com a ECT, na Gerência de Saúde, pelos telefones (61) 3426-2473 ou (61) 3426-2416.

No dia 06 de fevereiro uma ótima novidade foi 
apresentada a todos os participantes e assistidos 
que procuram informações junto ao Postalis pelo 
telefone. Uma nova ferramenta da central telefôni-
ca agiliza o encaminhamento da ligação do usuário 
para a área de interesse, bem como reduz a perda 
de telefonemas caso os ramais estejam ocupados.

Outra funcionalidade é permitir a gravação de 
uma mensagem, caso não seja possível haver o 
atendimento na hora.


