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C O R R E I O S

Educação financEira 
via intErnEt
O Universo Postalis usa 
jogos e vídeo-aulas para 
ajudar os participantes 
ativos e assistidos 
com o planejamento 
financeiro.  
Leia na página 5.

rEcadastramEnto 
dE aposEntados Está 
Em fasE final 
O prazo termina em 30 de setembro. 
A apresentação do último extrato de 
pagamento do INSS é indispensável. 
Leia na página 7.

cancElamEnto do vínculo 
com dEpEndEntEs
Para evitar transtornos e pagamento in-
correto de pensão a dependentes, man-
tenha sempre os dados de seus benefi-
ciários atualizados. Leia na página 7.

dirEtoria do 
instituto ExpandE 
programação dE 
Encontros com os 
participantEs

Com o objetivo de se aproximar ainda mais dos seus as-
sociados, a Diretoria ampliou sua programação de visitas aos 
Núcleos Regionais Postalis, conversando e esclarecendo dúvi-
das sobre os planos de benefícios, a administração do Instituto 
e a importância da previdência complementar na vida de todos 
os trabalhadores e seus familiares. Leia nas págs. 2, 3 e 4.

A votação para eleger membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do Postalis começa no dia 12 de no-
vembro e termina no dia 3 de dezembro. A novidade deste 
ano é que a eleição será totalmente digital, o que facilita o 
processo e reduz os custos. A apuração dos votos será no 
dia 03/12. Os eleitos serão empossados no dia 29 de janeiro 
de 2013 para um mandato de dois anos. Leia na pág. 6.

postalis sE prEpara para ElEição dE mEmbros 
dos consElhos dElibErativo E fiscal

O Diretor-Presidente do Postalis, Antonio Carlos Conquista, durante encontro em São Paulo
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CONSELHO DELIBERATIVO
Ernani de Souza Coelho (Presidente)
Marcos Antonio da Silva Costa
Julio Vicente Lopes
Rogério Ferreira Ubine 
Reginaldo Chaves de Alcantara
Tânia Regina Teixeira Munari

CONSELHO FISCAL
Manoel dos Santos Oliveira Cantoara 
(Presidente)
Ângela Rosa da Silva
Antônio Alberto Rodrigues Barbosa
José Alberto Brito

Jornalista Responsável
Sérgio Cross - Reg. Prof . 2882/13/50/DF
Mat. Sind. 3978

Produção
Assessoria de Comunicação do Postalis
Pro�ssionais do Texto Ltda.
www.ptexto.com.br

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

o postalis ainda 
mais pErto dE você!

Na última edição, aborda-
mos a questão das demandas 
judiciais apresentadas contra os 
planos de benefícios do Instituto.

Ainda no intuito de se colo-
car à disposição, os dirigentes 
do Postalis ampliaram a progra-
mação de visitas aos Núcleos 
Regionais para encontros com 
os participantes e dirigentes de 
entidades representativas con-
forme noticiado nesta edição.

Ao trocar ideias, ouvir os par-
ticipantes e seus representantes, 
abordar temas relacionados ao 
dia a dia do Postalis e os regula-
mentos de cada um dos planos 
de benefícios, o Instituto se apro-
xima do seu público, fortalecen-
do essa importante relação.

O PostalPrev continua sen-
do o tema mais abordado nas 
conversas com os diretores. 
Observa-se ainda um grande 
interesse dos funcionários dos 
Correios pelo investimento em 
previdência complementar. Uma 
ótima notícia!

Conheça nesta edição os 
novos recursos do Universo 
Postalis para levar educação 
financeira e previdenciária aos 
participantes. Veja também 
mais uma matéria sobre a im-
portância de votar para ele-
ger seus representantes nos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Boa leitura!

Você pode entrar em contato 
com o Postalis por meio do 
Fale Conosco ou ligando para  
o Núcleo Regional Postalis 
mais próximo de você. Confira 
os números de telefone em 
nosso site www.postalis.org.br

dirEtoria do instituto 
ExpandE programação 
dE Encontros com 
os participantEs

Com o objetivo de se aproxi-
mar ainda mais dos participantes, a 
Diretoria ampliou sua programação 
de visitas aos Núcleos Regionais 
Postalis, ocasiões em que mantém 
contato direto com os participan-
tes, assistidos e representantes 
sindicais.

Nesses encontros, os direto-
res conversam sobre os planos 
de benefícios, a administração do 
Instituto e a importância da pre-
vidência complementar na vida 
de todos os trabalhadores e seus 
familiares.

No último semestre o Diretor-
Presidente do Postalis, Antonio 
Carlos Conquista, visitou as Diretorias 
Regionais de São Paulo (SPI e SPM).  
O Diretor de Seguridade, Sinecio 
Jorge Greve, por sua vez, esteve 
nos Núcleos Regionais da Bahia e 
de Sergipe.

DR/SPI

Na Diretoria Regional São Paulo 
Interior, o Diretor-Presidente do 
Postalis, Antonio Carlos Conquista, 
esteve com o Diretor Regional da 
ECT, Joseph de Faro Valença, e com 
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o Coordenador do Núcleo Regional 
Postalis - SPI, Carlos Roberto Paulin. 
Antonio Conquista visitou também a 
sede do Sindicato dos Empregados 
dos Correios e Telégrafos de Bauru e 
Região – SINDECTEB, onde se reu-
niu com a Diretoria da entidade.

“É muito importante que o re-
lacionamento entre o Postalis e as 
entidades que representam nossos 
participantes e assistidos seja o 
mais próximo e transparente possí-
vel. O Instituto está sempre à dis-
posição para prestar contas e es-
clarecimentos necessários, ainda 
mais que essas entidades atuam na 
defesa dos interesses dessa cate-
goria e também são multiplicadores 
de informações do Postalis”, disse 
o dirigente. 

DR/SPM

O Presidente Antonio Conquista 
e o coordenador do Núcleo Regional 
Postalis – SPM, Démersom Santini 
Martins, foram recebidos no dia 
18/05 pelo Diretor Regional da ECT, 
Wilson Abadio de Oliveira, e por 
gestores daquela DR, onde partici-
param de reunião com líderes sindi-
cais da região.

Na ocasião, o Presidente desta-
cou a importância da adequada ges-
tão do patrimônio em um ambiente 
de queda dos juros, com governança 
profissional, evitando-se riscos que 

Representantes do SINTECT/SANTOS (José Antonio e Cabral), SINTECT/
SPM (Elias “Diviza”), Presidente do Postalis (Antonio Carlos Conquista), Diretor 

Regional (Wilson Abadio), Diretor Adjunto (Eugênio Valentim), Coordenador 
NRP/SPM (Démersom Santini) e o Presidente da ARACT/SP (Falcone).

Reunião no Sindicato SINDECTEB - (esq. para dir.) - Diretor Presidente do Postalis, 
Antonio Carlos Conquista; Coordenador NRP/SPI, Carlos Roberto Paulin; Jurídico, 

Ana Laura Moraes; Sócio, José Guilherme; Vice Presidente, Luiz Alberto Bataiola; 
Jurídico, Emílio Ruiz Martins Júnior; Marcos Vinícius Gimenes G. Silva; Diretor 
Financeiro, Anézio Rodrigues; Presidente, José Aparecido Gimenes Gandara.

PostalPrev é um dos temas mais debatidos com ParticiPantes

É preciso que os participantes entendam a importância de aprovei-
tar as oportunidades para aumentar o valor de sua conta individual de 
modo a elevar o seu benefício futuro. 

O PostalPrev aceita contribuições extraordinárias sem limite máximo. 
É só se cadastrar no Postalis Online (na internet: www.postalis.org.br), 
emitir os boletos no próprio site e pagar na rede bancária. 

Outra forma de aumentar o valor na conta individual no PostalPrev 
é a contribuição voluntária. Esta pode ser feita todo mês e o valor é 
descontado no contracheque salarial. O valor varia de 1% a 15% do 
salário de contribuição do participante.

comprometam a tranquilidade dos 
empregados e de seus familiares.

BAHIA

Ainda no mês de maio, a Diretoria 
Regional da ECT na Bahia recebeu 
a visita do Diretor de Seguridade do 
Postalis, Sinecio Jorge Greve, e do 
Gerente de Atendimento, Luiz Carlos 
dos Santos, nos dias 30 e 31/05. A 
programação começou com pales-
tra do Diretor sobre os modelos da 
Previdência Oficial (INSS) e Privada, 
bem como as regras e os benefícios 
do Plano PostalPrev. 

Luiz Carlos apresentou informa-
ções sobre o Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária do 
Postalis. A consultoria financeira ofe-
recida aos participantes por meio 
do site foi um dos pontos que mais 

despertou o interesse dos presentes. 
Houve ainda  apresentação da peça 
teatral “A Alegria do Aposentado”, 
que convida o público a refletir sobre 
a necessidade do investimento em 
previdência complementar.

Os representantes do Postalis 
também participaram de reunião no 
CTE-Salvador e encontraram-se 
com representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores em Correios e 
Telégrafos - SINTECT/BA, Gilmário 
Dócio, Joaquim Apolinário e 
Joseval Cunha. Em seguida, en-
contraram-se com o presidente da 
Associação dos Profissionais dos 
Correios - ADCAP/BA, Maurício 
Fortes Garcia. Os assuntos trata-
dos foram: Eleições Postalis, sal-
damento do plano BD, revisões do 
Estatuto Social do Postalis e do 
Regulamento do Plano PostalPrev.
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SERGIPE

Em junho foi a vez da DR da ECT de Sergipe rece-
ber a visita do Diretor de Seguridade. Acompanhado do 
Gerente de Cadastro e Contribuições, Paulo Fernando 
Gobatto. Eles visitaram a DR e os Centros de Distribuição 
Domiciliária (CDD) Atalaia, Sul, Aracaju e Centro, e tam-
bém no Centro de Entrega de Encomendas (CEE).

Também estiveram presentes, o Diretor Regional 
Fernando Jasmim, a Coordenadora do Núcleo Regional 
do Postalis - Sergipe, Maria das Graças Pereira Silva, e o 
Assessor Técnico da DR/SE, Geraldo Feitosa.

Sinecio explicou as vantagens da previdência com-
plementar, ressaltando-a como um investimento neces-
sário àqueles que querem ter uma vida mais confortável 
durante a inatividade. “Fazer a escolha pela previdência 
complementar é um sacrifício a mais que cada um faz 
agora para conseguir uma melhor aposentadoria lá na 
frente”, destacou o diretor.

O dirigente do Postalis aproveitou a oportunidade para 
explicar a importância da contribuição ao PostalPrev. 
Este plano prevê a concessão de benefícios em casos 
de aposentadoria, doença, invalidez ou morte, e é desti-
nado a empregados dos Correios e do Postalis. O plano 
tem como principal vantagem a flexibilidade na escolha 
do percentual da contribuição. “Mas, o recomendado é 
que o empregado contribua com o máximo que ele puder. 
Quanto maior a contribuição, maior o benefício futuro”, 
esclarece Sinecio. Além dessas e de outras vantagens, o 
regulamento do PostalPrev ainda prevê a aposentadoria 
antecipada, caso o empregado opte por essa alternativa.

Os participantes de Sergipe também puderam assis-
tir à apresentação da peça “A Alegria do Aposentado”, 
já encenada durante eventos da ECT no Rio de Janeiro, 
Maranhão, Bahia, São Paulo e Brasília.

O Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve e o Gerente de Atendimento, Luiz Carlos dos Santos apresentam informações relevantes sobre o Postalis,  
o plano de benefício PostalPrev e o Universo Postalis – Programa de Educação Financeira e Previdenciária do Instituto.  

O grupo teatral Notívagos apresentou a peça “A Alegria do Aposentado” para um auditório repleto de ecetistas e aposentados da Diretoria Regional da Bahia. 

Reunião dos membros do Postalis com carteiros no CDD, gestores 
da DR/SE e representantes do SINTECT/SE.

Carteiro mais antigo da DR/SE, José Cícero Franco, é parabenizado por Sinecio 
Greve. Peça ‘A Alegria do Aposentado’ é encenada para empregados da DR/SE.
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Educação financEira via intErnEt
O UniversO POstalis Usa jOgOs e vídeO-aUlas Para ajUdar Os  
ParticiPantes ativOs e assistidOs cOm O PlanejamentO financeirO 

Você conhece o Portal 
Universo Postalis? O site 
www.universopostalis.com.br faz 
parte do Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária do 
Instituto. Seu objetivo é auxiliar o par-
ticipante a lidar melhor com questões 
econômicas e planejar o futuro com 
serenidade. Tudo isso de forma sim-
ples e com exemplos práticos. Os re-
gistros apontam mais de 60 mil pes-
soas favorecidas com o programa. 

Os participantes dos planos 
precisam entender as variáveis 
que interferem em seu rendimento 
futuro para que possa planejá-lo 
adequadamente. O portal aju-
da nessa tarefa. Segundo Luiz 
Carlos dos Santos, Gerente de 
Atendimento e Coordenador do 
Programa de Educação Financeira 
e Previdenciária, “o programa deve 
explicar o funcionamento exato dos 
planos, para que os participantes 
tomem a melhor decisão na hora 
de escolher a sua contribuição”.

No Universo Postalis, periodica-
mente são postados novos conte-
údos, incluindo vídeos e imagens. 
Há também ferramentas que facili-
tam cálculos para os participantes, 
como simuladores de financiamen-
tos e aposentadoria. O site dispõe 
ainda de vídeo-curso sobre diversos 
temas. Uma das ações de destaque 
é a campanha online, com jogos de 
educação previdenciária sobre o 
Postalis. Em cada partida os partici-
pantes ganham pontos e, posterior-
mente, os que tiveram uma boa co-
locação podem trocar por prêmios, 
que geralmente são produtos rela-
cionados com a campanha vigente. 

É uma maneira de incentivar as pes-
soas. Na campanha sobre paridade, 
por exemplo, o prêmio foi um co-
frinho espelhado, para demonstrar 
que a ECT deposita o mesmo valor 
que o participante. 

VEJA MAIS SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELO 
UNIVERSO POSTALIS

Gerenciador de objetivos 
É uma ferramenta de uso diário, 

por meio da qual é possível traçar 
metas para realizar objetivos finan-
ceiros. Ao indicar a meta a ser atin-
gida, o gerenciador ajudará o parti-
cipante a alcançá-la.  

Troca de ideias
Os participantes podem enviar 

perguntas e também responder às 
dúvidas de outros usuários do site. 
Dessa forma, o conhecimento finan-
ceiro é exercitado e os participantes 
têm a oportunidade de trocar expe-
riências e conhecimentos.

Simuladores
Todo mundo tem algum tipo de 

sonho – seja uma viagem, um car-
ro, uma aposentadoria ou mesmo 
juntar o primeiro milhão de reais. A 
função dos simuladores é ajudar os 
participantes a estimar o que é pre-
ciso para realizá-los.

 Espaço para comentários
Os participantes podem comen-

tar todo o conteúdo publicado no 
portal, seja texto, vídeo ou áudio. 
Dessa forma, cria-se um canal direto 
de comunicação, em que o Postalis 
dá voz ao participante e pode se re-
lacionar com ele.

Incentivo
O Universo Postalis classifica 

seus usuários em níveis de conhe-
cimento, ou seja, os participantes 
são pontuados à medida que inte-
ragem com o programa, conforme 
leem textos, envolvem-se em ações 
promocionais, interessam-se pelas 
ações propostas e são reconheci-
dos por isso. Os prêmios geralmen-
te são produtos ou viagens.

Segmentação
O programa possui um sistema 

de segmentação de participantes in-
corporado ao seu portal online, o que 
permite conhecer o usuário e ofere-
cer conteúdo de acordo com o inte-
resse e o perfil de cada participante.

Consultoria financeira 
personalizada

O serviço de Consultoria 
Financeira pode ser solicitado a 
qualquer momento por meio do 
Universo Postalis. A consultoria é in-
dividual, feita por e-mail e o usuário 
é acompanhado durante aproxima-
damente um mês por um especialis-
ta financeiro de forma confidencial.
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postalis sE prEpara para ElEição 
dE mEmbros dos consElhos 

dElibErativo E fiscal
em eleiçãO feita exclUsivamente 
Pela internet, ParticiPantes 
ativOs e assistidOs vãO escOlher 
seUs rePresentantes Para 
Os PróximOs dOis anOs

A votação para eleger mem-
bros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal do Postalis começa no dia 
12 de novembro e termina no dia 
3 de dezembro. A novidade deste 
ano é que a eleição será totalmen-
te digital, o que facilita o processo 
e reduz os custos. A apuração dos 
votos será no dia 03/12. Os eleitos 
serão empossados no dia 29 de ja-
neiro de 2013 para um mandato de 
dois anos.

O Coordenador da Comissão 
Eleitoral, Marco Aurélio Weyne, ex-
plica que, ao exercer o voto e eleger 
um candidato, o eleitor dá uma es-
pécie de ‘procuração’ ao escolhido 
para representá-lo nos órgãos de 
governança do Instituto: Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal. “Por 
isso, a importância de um voto cons-
ciente, em que o eleitor deve saber 
em quem está votando”, diz. Para 
fazer uma boa escolha, é fundamen-
tal que o eleitor conheça o perfil do 
candidato, o trabalho realizado por 
ele anteriormente, suas propostas e 
o seu comprometimento com os in-
teresses dos participantes e assisti-
dos do Instituto. 

 “Como alguns indicados são 
escolhidos pela patrocinadora, 
ECT, nada mais democrático que 
os participantes ativos, assistidos 

e os beneficiários, terem a opor-
tunidade de indicar, por meio do 
voto, a outra parcela dos mem-
bros do Conselho”, ressalta o co-
ordenador. De acordo com Weyne, 
quanto maior o número de votan-
tes, melhor. “Isso dá legitimidade 
e fortalece as decisões que serão 
tomadas pelos eleitos no decorrer 
do mandato. Votar para membros 
dos Conselhos é uma demons-
tração de  comprometimento dos 
participantes com seu fundo de 
pensão”, afirma.

Muitos beneficiários têm familia-
ridade com o sistema de votação 
eletrônico, pois nas últimas elei-
ções essa opção foi disponibilizada 
juntamente com as cartas-respos-
ta. O eleitor poderá votar usando 
computador, celular ou tablet, des-

de que estejam conectados à inter-
net. Durante o período de votação, 
o Postalis, com a colaboração da 
ECT, deverá disponibilizar compu-
tadores em diversos locais, como 
Diretorias Regionais (DRs), Centros 
de Distribuição Domiciliária (CDDs) 
e nos seus Núcleos Regionais, para 
utilização dos eleitores.

Para votar, bastará acessar o 
hotsite, dentro do portal do Postalis 
(www.postalis.com.br), e fazer o lo-
gin com a matrícula e a senha, que 
será enviada pelo correio a partir do 
mês de outubro.

A publicação do resultado da 
eleição, pelo hotsite, se dará no 
dia 4 de dezembro e os candidatos 
eleitos assumirão o mandato no dia 
29 de janeiro de 2013.

Comissão Eleitoral do Postalis recebe membros da Comissão da ECT para 
demonstração do sistema de votação eletrônico que será utilizado.



7

  Set/
2005

 
*

* Ago-S
et/2

012 

77

RecadastRamento 
de aposentados 
está em fase final 

cancElamEnto do vínculo 
com dEpEndEntEs

Para evitar transtOrnOs e PagamentO incOrretO de PensãO a dePendentes, 
mantenha semPre Os dadOs de seUs beneficiáriOs atUalizadOs

Na última edição do Jornal do 
Postalis, você leu sobre a importância 
da atualização dos dados dos seus 
dependentes e como cadastrá-los. 
Nesta edição, vamos explicar como 
ocorre o cancelamento desse vínculo 
e a importância de manter seu cadas-
tro atualizado para que o benefício 
seja pago corretamente.

É importante informar ao Postalis 
o nascimento de filhos, casamen-
tos, divórcios e falecimentos de be-
neficiários. A atualização do cadas-
tro evita que o pagamento seja feito 
erroneamente e ajuda o Instituto a 
se programar para garantir que seus 
dependentes recebam o pagamento 
de benefícios. Os favorecidos dire-
tos (esposa, cônjuge, companheiro 
ou filhos) recebem pecúlio e pensão 

vitalícia. Na ausência de beneficiá-
rios diretos, o participante poderá 
indicar beneficiário(s) somente para 
receber o pecúlio.

Existem as questões legais de-
correntes de separações, divórcios 
e novos casamentos, que, se não fo-
rem informados ao Postalis, trazem 
conflitos na hora da concessão dos 
benefícios de pecúlio e pensão, uma 
vez que, em caso de falecimento, o 
Postalis irá pagar os benefícios aos 
beneficiários informados pelo parti-
cipante. Estes casos normalmente 
acabam em disputas judiciais com 
prejuízos aos familiares.

Leia o quadro para saber os prin-
cipais motivos em que o dependente 
perde a condição de beneficiário:

CÔNJUGES: 
•	 Após a anulação do casamento ou após a separação legal;
•	 Após a companheira ou companheiro deixar de habitar no mesmo 

local por tempo superior a dois anos;
•	 Caso a companheira ou companheiro que, tendo deixado a casa em 

que viviam, receba, por outros meios, um rendimento bruto mensal 
que seja maior que a metade do salário-mínimo.

FILHOS E ENTEADOS
•	 Filhos e enteados que deixaram de ser dependentes econômicos, ou 

atingiram a maioridade de 21 anos;
•	 Filhos e enteados que sejam universitários permanecem como de-

pendentes até completarem 24 anos.

OUTRAS SITUAÇÕES
•	 Beneficiários que deixarem de atender à condição de dependência 

econômica e os beneficiários que casarem com outras pessoas dei-
xarão de ser dependentes do participante.
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