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Empréstimo postalis 
viabiliza rEnda Extra 
para participantE

Se você já recorreu às orientações 
do Universo Postalis sobre educação 
financeira e previdenciária, já sabe 
como é importante saber planejar o que 
fazer para equilibrar as despesas e as 
receitas domésticas e até poupar para 
o futuro. Conheça a história do parti-
cipante Altemar e de sua esposa que, 
com o dinheiro obtido via Empréstimo 
Postalis, conseguiram estabelecer um 
negócio que assegura uma importante 
renda extra para a família.

antonio carlos conquista é o novo 
dirEtor prEsidEntE do postalis

univErso postalis 
promovE “blitz” para 
os participantEs

Muitos funcionários da ECT 
e participantes dos planos de 
benefícios administrados pelo 
Postalis foram surpreendidos 
por uma “blitz” organizada pelo 
Universo Postalis.  A ação diver-
tiu a todos e serviu para aproxi-
mar ainda mais os participantes 
deste programa de educação 
financeira e previdenciária man-
tido pelo Instituto. Veja como foi 
nas páginas desta edição.

instituto sEdia 
rEunião da abrapp

O Postalis participa diretamen-
te de importantes decisões sobre 
o segmento de fundos de pensão. 
Recentemente, sediou a reunião da 
Comissão AD HOC de Educação 
da Abrapp, entidade representativa 
dos fundos, que elabora um “Guia 
de Educação Previdenciária”. O do-
cumento será muito útil para que os 
fundos de pensão brasileiros mante-
nham programas de educação finan-
ceira e previdenciária, como o fazem 
o Postalis e outras grandes entida-
des do segmento. Leia à página 2.

O auditório do Instituto ficou 
pequeno para a concorrida ceri-
mônia de posse de Antonio Carlos 
Conquista no cargo de Diretor 
Presidente do Postalis em 2 de abril. 
A Direção da ECT, autoridades fede-
rais, convidados e funcionários do 
Instituto despediram-se de Alexej 
Predtechensky, desde 2006 à frente 
da Diretoria Executiva, e receberam 
o novo dirigente para mandato de 
três anos.

Leia mais às págs 3, 4 e 5.

(da esq. para dir.) Ernani de Souza Coelho, Presidente do Conselho Deliberativo do Postalis, Wagner 
Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Antonio Carlos Conquista, Diretor Presidente do Postalis 

e Manoel dos Santos Oliveira Cantoara, Presidente do Conselho Fiscal do Instituto.
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DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente
Antonio Carlos Conquista
Diretor de Seguridade
Sinecio Jorge Greve
Diretor Financeiro
Ricardo Oliveira Azevedo
Diretor Administrativo
Roberto Macedo de Siqueira Filho

Diretoria 
renovaDa

O Postalis passou por 
mais uma renovação em sua 
Diretoria Executiva. Em fe-
vereiro, assumiu o posto de 
Diretor Financeiro o colabora-
dor com 15 anos de Postalis, 
Ricardo Oliveira Azevedo. Ele 
recebeu o cargo de Adilson 
Florencio da Costa, confor-
me noticiado em nossa últi-
ma edição. Agora em abril foi 
a vez de substituir o Diretor 
Presidente, em função do tér-
mino do mandato de Alexej 
Predtechensky.

Desde 2006 na Presidên-
cia, Alexej transmitiu o cargo 
a Antonio Carlos Conquista 
no último dia 2 de abril, na 
sede do Instituto.

O novo Diretor Presidente 
tem experiência em gestão 
de fundos de pensão e virá 
somar esforços para que os 
planos de benefícios admi-
nistrados pelo Postalis con-
tinuem sólidos. Dessa forma 
todos os participantes terão 
garantido o pagamento dos 
benefícios.

A posse foi prestigiada 
pela cúpula da ECT e por 
autoridades do Governo 
Federal, sinal de prestí-
gio conferido ao Postalis 
em mais esta etapa de sua 
história. Veja mais detalhes 
nesta edição.

Boa leitura!

A Diretoria

postalis sEdia rEunião da comissão dE 
Educação prEvidEnciária da abrapp

Os fundos de pensão avançaram mais uma etapa na construção de um Guia 
de Educação Previdenciária. A Comissão AD HOC de Educação Previdenciária 
da Abrapp (entidade que representa os fundos de pensão) esteve reuni-
da na sede do Postalis no último dia 4 de abril para debater com dirigentes 
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e da 
Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC) como será elabo-
rado o conteúdo do guia.

O documento tem o objetivo de contribuir com orientações às entidades 
de previdência complementar para que possam estruturar seus programas 
de educação previdenciária. O Instituto já possui o seu programa, o Universo 
Postalis (www.universopostalis.com.br).

Compareceram à reunião o Presidente do Conselho Deliberativo do Postalis, 
Ernani Coelho; o Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve; o Gerente de 
Atendimento e Coordenador da Comissão, Luiz Carlos dos Santos; o Diretor 
de Assuntos Atuariais da Previc, Edevaldo Fernandes da Silva; e o Diretor de 
Políticas e Diretrizes de Previdência Complementar da SPPC, Paulo César dos 
Santos. Também estiveram no evento representantes da Previ, Funcef, Fipecq, 
Capesesp, Eletros, Previg, entre outros fundos que compõem a Comissão.

As entidades ainda estão em uma fase inicial em relação a programas de 
educação previdenciária. “Hoje, o resultado obtido pode parecer pequeno, mas 
é ele que nos possibilita correr, avançar”, explicou Edevaldo Silva, da Previc. 
Paulo César dos Santos, da SPPC, falou sobre as principais políticas para o re-
gime de previdência complementar no ano de 2012, organizadas em três eixos: 
inovação, educação e divulgação. "A Secretaria tem grande interesse em ajudar 
a Comissão nos seus trabalhos", ressaltou Paulo César.

Ao final do evento, Danielle Schmidt, da Previg, apresentou um proje-
to desenvolvido pela Associação Catarinense das Entidades de Previdência 
Complementar (ASCPrev). Esta associação foi criada pela união de 13 fundos 
de pensão de Santa Catarina com o objetivo de produzir seus programas de 
educação financeira e previdenciária. A união foi uma maneira de reduzir os 
custos com o projeto, sem perder a identidade de cada entidade. O Programa 
será lançado no dia 31 de maio deste ano, em Florianópolis.

O Guia deverá ser lançado no XXXIII Congresso dos Fundos de Pensão 
da Abrapp, em novembro deste ano.



  Set/
2005

 
*

*

3

 Mar
-Abr

/201
2 

postalis Empossa novo dirEtor prEsidEntE: 
antonio carlos conquista 

O Postalis tem novo Diretor 
Presidente. É o executivo Antonio 
Carlos Conquista, indicado pela 
ECT e empossado em 2 de abril 
último pelo Conselho Deliberativo 
(COD) para um mandato de três 
anos à frente da Diretoria Executiva. 
Ele substituiu Alexej Predtechensky, 
que cumpriu dois mandatos conse-
cutivos na Presidência.

Antonio Carlos Conquista ocu-
pava o cargo de Secretário de 
Infraestrutura e Fomento do Ministério 
da Pesca e Aquicultura e, ante-
riormente, foi Diretor Executivo da 
Fundação de Seguridade Social 
(GEAP) após ter ocupado os cargos 
de Chefe de Gabinete do Presidente 
e Gerente Executivo de Engenharia 
e Administração da Petros, o fun-
do de previdência complementar da 
Petrobras (leia mais adiante).

Diante dos conselheiros, funcio-
nários e convidados do Postalis e da 
ECT, de ex-colegas de trabalho do 
Ministério da Pesca, da GEAP e da 
Petros e de várias autoridades, inclu-
sive, o Presidente da ECT, Wagner 
Pinheiro de Oliveira, Antonio Carlos 
Conquista falou pela primeira vez 
como Diretor Presidente do Instituto:

“Agradeço a confiança da patro-
cinadora ECT em indicar meu nome 
para este prestigiado cargo. Quero 
contar com o total apoio dos ‘posta-
listas’ – como se referiu aos colabo-
radores do Instituto – para que, ao 
chegarmos em dezembro de 2012, 
possamos olhar para trás e ver que 
realizamos um grande trabalho em 
prol do Postalis e de seus partici-
pantes e assistidos, para que todos 
sempre se sintam seguros quanto 
ao recebimento de seus benefícios”.

 Um dos grandes desafios da 
nova gestão de Conquista será fazer 
frente aos efeitos da crise financei-
ra mundial e buscar novas oportu-
nidades de investimentos rentáveis 
para o Postalis. O Presidente da 
ECT, em seu discurso, disse que 
os fundos de pensão, especialmen-
te os ligados a empresas estatais, 
devem participar dos investimentos 
que podem tornar o Brasil “maior e 
melhor e com justiça social”, como 
os relacionados à construção de in-

fraestrutura (rodovias, portos, ener-
gia elétrica, entre outros).

O dirigente da ECT diz que o 
principal compromisso desses fun-
dos é constituir patrimônio suficien-
te para assegurar, sem qualquer 
dúvida, o pagamento de benefícios 
a todos os participantes. “O fun-
do de pensão faz a gestão do di-
nheiro de milhares de pessoas. É 
preciso um esforço cotidiano, com 
muita seriedade, profissionalismo  
e dedicação”.

Wagner Pinheiro de Oliveira en-
tende que as mudanças no Estatuto 
Social do Postalis, que estão em an-
damento, poderão resultar na aber-
tura futura do processo de eleição 
para cargos na Diretoria Executiva. 
“Os fundos de pensão nesses últi-
mos dez anos, pelo menos, vivem 
um novo momento promissor, de 
mudança quase revolucionária no 
sistema de previdência complemen-
tar(...) Atualmente os participantes 
elegem conselheiros e têm plenas 
condições de também eleger inte-
grantes da Diretoria”, afirmou.

(da esq. para dir.) A Diretoria do Postalis: Roberto Macedo de Siqueira Filho, Diretor Administrativo, Ricardo Oliveira 
Azevedo, Diretor Financeiro, Antonio Carlos Conquista, Diretor Presidente e Sinecio Jorge Greve, Diretor de Seguridade.

O novo Presidente do Instituto assina ata de sua nomeação

Fo
to

: E
ug

ên
io

 N
ov

ae
s

Fo
to

: E
ug

ên
io

 N
ov

ae
s



4

  Set/
2005

 
*

* Mar
-Abr

/201
2 

Para o Presidente do COD, Ernani 
Coelho, a substituição de Alexej 
Predtechensky por Antonio Carlos 
Conquista reforça ainda mais o com-
promisso da Diretoria Executiva em 
seguir com os esforços de consoli-
dação do Postalis. “Este é um mo-
mento importante para o Postalis, 
que renova nossas iniciativas de 
manter a confiança dos participan-
tes e assistidos em nosso trabalho”, 
disse Coelho.

Na solenidade de 2 de abril tam-
bém houve a posse simbólica do 
novo Diretor Financeiro, Ricardo 
Oliveira Azevedo, indicado pela 
ECT em 15 de fevereiro último du-
rante reunião do COD. 

Alexej Predtechensky 
fAz bAlAnço Positivo 
de suA gestão

“Presidir a Diretoria Executiva 
do Postalis foi uma das experiên-
cias mais marcantes de minha vida 
profissional. Nesse período, busquei 
com apoio dos demais dirigentes 
descobrir meios para que o Instituto 
pudesse se adequar à modernidade 
pregada pela legislação brasileira, 
uma das mais avançadas neste as-
sunto”, disse Alexej Predtechensky 
em seu discurso. 

“Quando olhamos para os últimos 
anos vemos que os planos de be-
nefícios (PBD Saldado e PostalPrev) 

superaram a meta atuarial, apesar de 
termos enfrentado uma séria crise fi-
nanceira mundial, talvez só compara-
da à grande crise de 1929”, lembrou.

Alexej Predtechensky recebeu placa em 
homenagem ao período à frente da Diretoria
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Segundo ele, “o melhor momento nesses últimos seis anos foi 
implantar, em 2008, o saldamento do Plano Benefício Definido, 
criado em 1981. O Brasil mudou muito desde então. Assim como 
também evoluiu a legislação que rege planos de previdência 
complementar e, por isso, esse plano tendia a se tornar insusten-
tável, com sérios prejuízos aos participantes e assistidos”.

Ao concluir sua fala, Predtechensky afirmou que: “deixo  o 
Postalis, mas permaneço participante do PostalPrev e espe-
rançoso que a nova 
Direção dê continui-
dade ao esforço e 
ao comprometimento 
com resultados que 
procuramos demons-
trar nesse período fa-
buloso em nossa vida 
profissional”.

Aplaudido de pé 
ao final do discurso, 
Predtechensky rece-
beu elogios dos de-
mais discursantes pela 
sua atuação à frente 
da Diretoria Executiva.

PresençAs

A solenidade de posse foi muito prestigiada. Estiveram pre-
sentes: José Furian Filho, Vice-Presidente de Negócios da ECT; 
Larry Manoel Medeiros de Almeida, Vice-Presidente de Gestão 
de Pessoas da ECT; José Eduardo Xavier, Vice-Presidente 
de Operações da ECT; Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-
Presidente de Administração da ECT; Antonio Luiz Fuschino, 
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura da ECT; Maria 
da Glória Guimarães dos Santos, Vice-Presidente de Rede 
e Relacionamento com os Clientes da ECT; Jefferson Carlos 
Carus Guedes, Vice-Presidente Jurídico da ECT; Luís Carlos 
Fernandes Afonso - Presidente da Petros; Carlos Fernando 
Costa - Diretor de Investimento da Petros; Nilton Carneiro da 
Cunha - Diretor Administrativo da Petros; Margareth Cabral - 
Chefe de Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura Marcelo 
Crivella, representando o Ministro; Brigadeiro Átila Rocha - 
Secretário Executivo do Ministério da Pesca; Eloy de Souza 
Araújo - Secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca; 
Carlos Borges - Diretor de Participação da Funcef, represen-
tando o Presidente Carlos Alberto Caser; Antônio Bráulio de 
Carvalho - Diretor eleito de Planejamento e Controladoria 
da Funcef; Carlos Célio - Diretor Executivo da Geap; Jorge 
Gouvêa - Diretor de Controle do BRB; Francisco José Nunes - 
Representante da Fentect, entre outros.

Antonio CArlos 
ConquistA – Diretor 
PresiDente Do PostAlis

C om formação em Gestão de Recur-
sos Humanos pela Universidade Es-

tácio de Sá, o novo dirigente do Postalis 
exercia, há pouco mais de um ano, o cargo 
de Secretário de Infraestrutura e Fomento 
do Ministério da Pesca e Aquicultura.

Antonio Carlos Conquista foi funcio-
nário do Banespa – Banco do Estado de 
S. Paulo por 25 anos, onde exerceu vá-
rias funções. Em 2000 foi eleito Diretor 
Administrativo da Caixa Beneficente dos 
Funcionários do Banco do Estado de São 
Paulo – CABESP, onde ficou até 2003.

Seguindo sua trajetória no seg-
mento de previdência complementar, 
Conquista atuou na Petros – Fundação 
Petrobras de Seguridade Social, como 
Chefe de Gabinete da Presidência, de 
2003 a 2007, e como Gerente Executivo 
de Administração no período de 2007 a 
2009. Ainda na Petros, foi indicado re-
presentante da Fundação nos Conselhos 
de Administração das empresas Telemig, 
Hopi Hari e Estacionamentos Cinelândia.

No período de 24/11/2009 a 05/11/2010, 
atuou como Diretor Executivo na Fundação 
de Seguridade Social (GEAP).

O Presidente da ECT, Wagner Pinheiro de 
Oliveira, cumprimenta Alexej Predtechensky
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Educação FinancEira 

dÍvida consciEntE:  
quando é positivo sE Endividar
Conheça a história do Carteiro de apareCida de Goiânia(Go), altemar Batista

No último dia 9 de março, a equi-
pe do Jornal do Postalis foi recebida 
em Aparecida de Goiânia(GO) pelo 
Agente dos Correios Motorizado 
Altemar Batista dos Passos, lotado 
no CDD Liberdade/GO, por sua es-
posa Crislene dos Reis Costa e pelos 
dois filhos Cleydson (11) e Thaynara 
(7) para uma entrevista especial. 

A história começou com uma 
mensagem que Altemar enviou ao 
Universo Postalis relatando como 
o dinheiro obtido via Empréstimo 
Postalis foi útil para iniciar um negó-
cio que foi decisivo para aumentar a 
renda familiar. 

Crislene, cujo espírito empreende-
dor só precisava de um empurrãozi-
nho para iniciar  sua carreira como em-
presária, aproveitou a oportunidade. 
Foi assim que conseguiu montar uma 
pequena empresa de produção de 
doces e salgados. A história do jovem 
casal demonstra como o planejamen-
to, a disciplina e a organização podem 
ajudar a construir uma trajetória de 
sucesso. Acompanhe a entrevista na 
página seguinte e acesse www.do-
cesabor.amawebs.com para saber 
mais sobre o projeto da família.
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entreVistA
Postalis - Altemar, você é fun-
cionário dos Correios há quanto 
tempo?
Altemar - Sou funcionário há 9 
anos, completarei 10 em setem-
bro. Participo do Postalis desde a  
contratação.

Postalis - Quando você contratou 
pela primeira vez o Empréstimo 
Postalis?
Altemar - Meu primeiro emprés-
timo eu fiz para comprar um car-
ro. Tinha feito uma pesquisa para 
financiar o veículo e notei que os 
juros praticados pelo Postalis es-
tavam muito abaixo do mercado. 
Apesar de a margem consigná-
vel na época ser bem pequena, 
paguei o carro e economizei nos 
juros. Em 2011 fiz novo emprésti-
mo. Desta vez para montar um ne-
gócio próprio (a confeitaria Doce 
Sabor). Renegociei o empréstimo 
anterior e contratei um valor sufi-
ciente para fazer os investimentos.
Postalis - Crislene, como surgiu 
a ideia de montar um negócio pró-
prio, no caso, a confeitaria?
Crislene - A ideia surgiu quando 
estava prestes a voltar da licen-
ça maternidade da segunda filha. 
Estava passando por uma feira li-
vre e notei que havia uma barraca 
vendendo bolos assados e estava 
bem cheia. 

Fiquei com aquilo na cabeça, 
fiz minha primeira torta e ofereci 
aos parentes. Depois, em uma fei-
ra, levei duas tortas e rapidamente 
vendi tudo.

Postalis - E a iniciativa de investir 
para valer no negócio?
Crislene - Já estávamos vendendo 
em 5 ou 6 feiras por semana.Com 
o empréstimo compramos os mate-
riais e os produtos para tornar o ne-
gócio mais profissional. Além dis-
so, fizemos uma pequena reforma 
para criar um espaço próprio para 
a empresa. Já estamos há 6 anos 
de mercado, mantemos um site na 
internet e participamos de apenas 
uma feira durante a semana. O res-
tante das encomendas é feito por 
telefone ou pelo site.
Postalis - Altemar, você já ouviu 
falar do Universo Postalis?
Altemar - Sim. O coordenador do 
NRP, Júlio César, veio até nosso 
local de trabalho e falou sobre o 
programa faz uns 4 meses e eu vi a 
propaganda no Jornal do Postalis. 
Achei muito interessante, inclusive 
meu filho também se interessou pelo 
conteúdo. Foi pelo site do Universo 
Postalis (www.universopostalis.
com.br) que enviei o comentário 
que motivou esta entrevista.

Postalis - Alguma outra funciona-
lidade do site do Postalis que você 
utiliza?
Altemar - Achei muito interessan-
te a possibilidade de contratar o 
empréstimo diretamente pelo site. 
Depois que assinamos um contrato, 
o empréstimo fica disponível online.

Postalis - Seus colegas de 
trabalho também contratam o 
empréstimo?
Altemar - Nos CDDs muita gente 
contratou empréstimo. A maioria 
pega o dinheiro para pagar dívida, 
mas eu preferi investir em algo que 
nos desse algum retorno.

O investimento que fizemos já 
está valendo a pena, porque o di-
nheiro que recebemos com as tor-
tas dá para pagar o empréstimo e 
ainda sobra um valor para reinves-
tir no negócio.

Postalis - De forma geral, qual a 
visão do Postalis entre os colegas?
Altemar - No geral, a imagem é 
positiva.

Postalis - Você já recorreu ao 
Postalis para solicitar algum bene-
fício, como auxílio-doença?
Altemar - Em 2007 passei por 
uma cirurgia no joelho e fiquei 
afastado 45 dias. A solicitação 
do auxílio-doença foi prática e o 
pagamento da complementação 
ocorreu dentro do prazo espera-
do. Fui atendido perfeitamente.

Como não poderia deixar de 
ser, o bate-papo foi encerrado 
com uma bela e saborosa torta de 
nozes e sonho de valsa preparada 
pela Doce Sabor. 

Se você tem uma história de sucesso 
ou um depoimento interessante sobre 
o Universo Postalis, envie e-mail para 
ass.comunicacao@postalis.com.br 
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univErso postalis rEaliza “blitz” na Ect
O saguão de entrada do edifí-

cio- sede dos Correios, localizado em 
Brasília, teve uma manhã diferente no 
dia 16 de março. Os funcionários se 
surpreenderam ao chegar ao traba-
lho e se depararem com uma “blitz” 
do Universo Postalis. As diretorias 
regionais do Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro, São Paulo Metropolitana 
e Minas Gerais também foram alvo 
da mesma ação.

A “blitz” ocorreu de forma lúdica e 
descontraída, com a presença de car-
tunistas, para a divulgação do novo 
site www.universopostalis.com.br. 
Você já sabe: o site leva aos parti-
cipantes educação previdenciária e 
financeira e a equipe de consultores 
do Universo Postalis presta orienta-
ções diversas sobre como equilibrar 
o orçamento doméstico, investir, pla-
nejar a despesa familiar etc.

Na “blitz”, os funcionários da ECT 
eram abordados por promotoras, re-
cebiam informações sobre o Universo 
e eram convidados a se cadastrar no 
site, usando totens no local. Após o ca-
dastro, os caricaturistas perguntavam 
a cada um qual o seu sonho. A partir 
das respostas, faziam os desenhos.

Regina Vieira Garcia diz que buscou 
o Universo Postalis “para conseguir 
orientações sobre viagens. Já sou apo-
sentada, e essas informações são úteis 
principalmente agora, quando eu e meu  
marido podemos aproveitar a vida.”

Paula Tatiana Costa se cadastrou 
em busca de noções sobre finanças. 
“Tenho interesse e preocupação com 
o meu futuro e o da minha família. 
Por isso busquei essa fonte de orien-
tação. Quero uma vida calma duran-
te a aposentadoria.” O mesmo fez 
Renata Rocha Vasconcelos: “partici-
pando do site espero conseguir mais 
informações para ter comodidade ao 
final da minha carreira, quando mais 
precisarei de tranquilidade”.

Geraldo Barbosa Vieira estava à pro-
cura de conhecimento sobre finanças. 

“Estou sempre em busca de mais 
informações sobre o Postalis e o 
portal Universo me dará mais instru-
ção, não só a respeito da Instituição, 
como sobre educação financeira.”

Marcus Garcia aproveitou a oportu-
nidade para conseguir informações 
e orientação para aprimorar seus co-
nhecimentos em gestão financeira. 
“Com isso, eu e minha esposa po-
deremos expandir os nossos negó-
cios”, conta. 

Merion Pereira e Carlos Alberto 
Moreira se interessaram em obter 
conselhos para comprar um imóvel. 
Já Otacílio Pires Neto quer adquirir 
uma moto. “Graças a isso, vou po-
der comprá-la e realizar meu sonho”, 
explica.

Alguns tinham objetivos mais ou-
sados, como Alair Pereira Caetano. 
“Fiz minha inscrição no portal do 
Universo Postalis para conseguir 
mais informações sobre investimen-
tos de risco”, revela.

Ao final de todas as ações, foram 
contabilizados 726 acessos ao site 
do Universo.
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