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Terminais de 
auToaTendimenTo 
faciliTam o acesso 
dos parTicipanTes 
ao siTe do posTalis
Até o fim do ano os

totens estarão disponíveis

em quatro estados.

Leia mais na página 5.

educação financeira: conheça 
as vanTagens dos programas 
de incenTivo fiscal
Informar o CPF na hora da compra e pedir a nota 
fiscal pode garantir descontos nos impostos e de-
pósitos em dinheiro.

Leia mais na página 6.

posTalis parTicipa do XXii 
enconTro nacional dos 
aposenTados dos correios
A confraternização foi uma oportunidade para rever 
antigos colegas de trabalho e debater sobre a im-
portância da Previdência Complementar com apo-
sentados e pensionistas.

Leia mais na página 7.

veja a imporTância de 
se manTer conecTado 
com o seu empregador e 
plano de previdência 
Informe à ECT seu e-mail e número de telefone celular.

Leia mais na página 7.

Entenda melhor a função de cada  
Conselho e a importância de seu voto  
para eleger seus representantes.
Leia mais na página 2.

eleição para novos 
inTegranTes dos 
conselhos deliberaTivo 
e fiscal ocorrerá 
de 12 de novembro 
a 3 de dezembro
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o brasil voTou.  
agora é a vez  
dos parTicipanTes  
e assisTidos  
do posTalis!

Recentemente, os brasileiros 
votaram para eleger prefeitos e 
vereadores. Agora é a vez dos 
participantes, ativos e assistidos, 
dos planos de benefícios admi-
nistrados pelo Postalis votarem 
em seus representantes nos 
Conselhos Deliberativo(COD) e 
Fiscal (COF).

Serão eleitos dois membros 
para o COD e um membro para 
o COF, com os respectivos su-
plentes. E você já sabe: este ano 
a eleição acontecerá somente 
pela Internet.  A partir do dia 12 
de novembro, os participantes 
poderão acessar o hotsite das 
eleições no portal do Postalis 
(http://eleicoes2012.postalis.
org.br/eleicoes2012/) ou aces-
sar diretamente o sistema de vo-
tação (eleja.postalis.org.br) para 
escolher seus candidatos.

Os participantes poderão vo-
tar até as 18h de 3 de dezembro 
de 2012. Leia mais sobre o as-
sunto nesta edição.

Outra notícia importante pu-
blicada nesta edição se refere à 
liquidação do Banco Cruzeiro 
do Sul. Havia dúvidas se o 
Postalis poderia sofrer prejuízo 
com isso, o que, de fato, não 
ocorreu.  É uma notícia impor-
tante para esclarecimento de 
todos os participantes. 

Mais um registro neste jornal 
é a instalação pelo Instituto de 
totens para autoatendimento na 
ECT e nos Núcleos.

Boa leitura!

A Diretoria

eleição para novos 
inTegranTes dos conselhos 
deliberaTivo e fiscal 
ocorrerá de 12 de novembro 
a 3 de dezembro
EntEnda mElhor a função dE cada consElho E a importância 
dE sEu voto para ElEgEr sEus rEprEsEntantEs

Está chegando a hora dos par-
ticipantes ativos e assistidos do 
Postalis elegerem, por meio do voto 
direto, quem irá representá-los pe-
los próximos quatro anos nos ór-
gãos máximos do Instituto.

A votação acontecerá a partir das 
8h do dia 12 de novembro até as 18h 
de 3 de dezembro de 2012, quando 
os participantes irão escolher de-
mocraticamente dois membros para 
o Conselho Deliberativo (COD) e 
um membro para o Conselho Fiscal 
(COF), com os respectivos suplentes.

Conforme noticiado em 
nossa última edição, este ano 
a eleição será totalmente 
digital – pela Internet - o 
que reduz custos e facilita 
todo o processo. A partir 
do dia 12 de novembro, 
o participante ativo ou 
assistido poderá acessar 
o hotsite das eleições no 

portal do Postalis (http://eleicoes2012.
postalis.org.br/eleicoes2012/) ou 
acessar diretamente o sistema de 
votação (eleja.postalis.org.br) para 
escolher seu candidato.

A expectativa é de que no mes-
mo dia do encerramento da eleição 
(03/12) os votos sejam apurados, até 
as 19h, e a divulgação do resultado 
aconteça naquela mesma noite, por 
meio do hotsite das eleições. 
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Os eleitos serão empossados no 
dia 29 de janeiro de 2013 para um 
mandato de quatro anos. Todas as 
informações e documentos acerca 
do processo eleitoral em curso po-
dem ser consultados pela internet, 
no hotsite das eleições. Ali o eleitor 
terá  acesso aos currículos e pla-
taformas políticas dos candidatos, 
edital, calendário e regulamento 
das eleições, além de um espaço 
para enviar eventuais dúvidas. Os 
interessados devem ir ao endereço  
http://eleicoes2012.postalis.org.br/
eleicoes2012/.

A Comissão Eleitoral, composta 
por colaboradores do Postalis, em-
pregados da ECT e um assistido, é 
a responsável por conduzir a eleição 
em todos os seus detalhes. 

Postalis enviou senha 
a 128 mil eleitores

Para que os participantes e assis-
tidos possam votar, o Postalis enviou 
uma carta contendo uma SENHA, 
que é individual, secreta e intransferí-
vel, para cada eleitor. Foram mais de 
128 mil cartas. “A senha permitirá ao 

eleitor ter acesso à cédula eletrônica 
de votação para registrar e confirmar 
seu voto, apenas uma vez”, explica 
o Gerente de Tecnologia do Instituto, 
Glauco Milhomem Balthar.

O participante que eventualmente 
não recebeu a carta poderá requisi-
tar uma nova senha por meio do co-
mando “ESQUECI MINHA SENHA”, 
disponível no primeiro painel do site 
eleja.postalis.org.br. O Eleja só estará 
no ar a partir  das 08h do dia 12/11. 
Com esse procedimento o eleitor 
poderá resgatar sua senha, que será 
enviada para o e-mail por ele forne-
cido, mediante a digitação de alguns 
dados pessoais. Atenção, o e-mail 
fornecido não poderá estar associa-
do a outro eleitor, ou seja, o sistema 
só enviará a segunda via do código 
uma única vez para cada e-mail. 

Quem, porventura, não possui 
e-mail, poderá criá-lo junto aos diver-
sos provedores de internet que ofe-
recem esse serviço gratuitamente. O 
endereço eletrônico é uma importan-
te ferramenta para ter informações 
sobre a patrocinadora, o Postalis e 
os seus planos de benefícios. (Veja 
matéria nesta edição).

Postalis enviará Guia 
eleitoral imPresso 
aos eleitores

Nos próximos dias os eleitores re-
ceberão em suas residências o Guia 
Eleitoral com importantes informa-
ções sobre o processo das eleições.

No Guia o participante encontra-
rá explicações detalhadas sobre as 
principais características das elei-
ções, descrição das atribuições dos 
Conselheiros, passo-a-passo para 
acessar o sistema de votação, além 
das fotos, currículos e plataformas 
políticas dos candidatos. O Guia es-
tará disponível também no hotsite 
das eleições no portal do Postalis.

o que fazem os conselhos do posTalis

Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo - COD é o órgão principal do Postalis, que 

define como será conduzida a administração do Instituto e de seus 
planos de benefícios. O COD também é responsável pela prestação 
de contas anual,  nomeação  e exoneração dos membros da Diretoria 
Executiva,  orçamento anual, planos de custeio, política de investi-
mentos, entre tantas outras atribuições.

O COD é composto por seis membros efetivos e os respectivos su-
plentes, com mandatos de quatro anos. Três componentes nomeados 
pela ECT e os outros três são eleitos pelo voto direto dos participantes.

Conselho FisCal
O Conselho Fiscal – COF é o responsável pelo controle interno do 

Postalis.  Assim, é este órgão que analisa o desempenho econômi-
co-financeiro do Instituto, analisa os balancetes mensais e o Balanço 
Anual, fiscaliza os atos da Diretoria e se o Fundo está cumprindo a legisla-
ção, acompanha e avalia as auditorias no Postalis, entre outras tarefas.

O COF é integrado por quatro membros mais respectivos suplen-
tes, com mandatos de quatro anos. São dois representantes indica-
dos pela patrocinadora e mais dois eleitos pelos participantes.

 “O Conselho Fiscal é responsável por fiscalizar as contas do 
Postalis. Já o Conselho Deliberativo é encarregado de tomar as de-
cisões estratégicas. É a última instância das decisões”, diz Jailson 
Mario dos Santos Pereira,  titular da Comissão Eleitoral.

O voto de todos é decisivo para definir o futuro do Instituto. Por isso, 
é importante conhecer cada candidato e suas propostas. “Eleger os me-
lhores candidatos significa resguardar seu patrimônio”, afirma Jailson.
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liquiDação Do banCo Cruzeiro 
Do sul não gerou perDas

Depois que as negociações para a venda do Banco 
Cruzeiro do Sul fracassaram, o Banco Central decre-
tou, em setembro, a liquidação daquela instituição. 

O Banco Cruzeiro do Sul estava sob Regime de 
Administração Especial Temporária (RAET) desde 04 
de junho de 2012, devido à suspeita de fraude. 

Após assembleia realizada entre a administra-
dora dos Fundos de Investimentos com Direitos 
Creditórios do Banco Cruzeiro do Sul e seus cotistas, 
ficou acordado que os cotistas receberiam a totalida-
de dos recursos investidos de acordo com as taxas 
fixadas em suas aquisições.

No final de agosto o Instituto resgatou a última 
parcela das cotas, com a rentabilidade prometida. O 
Postalis recebeu, portanto, a totalidade dos recursos 
investidos, dentro das taxas fixadas em suas aquisi-
ções e sem sofrer nenhum prejuízo.

postalis realiza pesquisa 
De satisFação 2012

O Postalis deu início à 7ª edição da sua Pesquisa de 
Satisfação. Anualmente, os participantes e assistidos 
são consultados com o objetivo de mensurar o grau 
de satisfação geral com o Instituto e para dar opiniões 
sobre os produtos e serviços oferecidos, os veículos 
de comunicação e o acesso à informação. 

A pesquisa é realizada pela empresa Plus Interativa, 
por meio de entrevistas via telefone e e-mail. Serão en-
trevistadas aproximadamente 1.600 pessoas, amostra 
representativa do universo de 128 mil participantes dos 
planos de benefícios.

O Diretor-Presidente do Postalis, Antonio Carlos 
Conquista, destaca a importância do estudo: “É a par-
tir dos resultados da pesquisa de satisfação que traça-
mos muitas das ações que serão tomadas pelo Instituto 
no ano seguinte, sempre com o foco em melhorias”.

postalis obtém 
reCertiFiCação iso 9001:2008

O Postalis, após auditoria externa feita pela BSI Brasil, 
obteve a Re- certificação NBR ISO 9001:2008 para os 
processos de Solicitação, Concessão e Manutenção de 
Benefícios Previdenciários e também para os processos 
de Adesão e Resgate do Plano PostalPrev, certificados 
pela primeira vez no ano passado.

Segundo Emmanuel Vilanova, Representante da 
Direção (RD) e gerente da Qualidade, a certificação 
dos processos demonstra a preocupação do Postalis 
em atender cada vez melhor o seu participante, foco 
do seu trabalho. Este ano, foram incluídos no escopo 
da auditoria – e certificados – os processos Gestão 
de Conteúdos da Comunicação, Administração da 
Carteira de Empréstimos, Compras e Contratação e 
Atividades de Importação e Exportação de Dados. 

entenDa a importânCia Da CertiFiCação iso 9001

A norma ISO 9001 define os critérios que  uma em-
presa tem que cumprir para operar  com qualidade, de 
forma a reduzir os custos, gerenciar os riscos e  me-
lhorar a satisfação dos clientes.  A certificação significa 
que o Postalis cumpriu todos os critérios da norma.

Por ser um sistema de padronização de trabalho, 
a adoção de um sistema de gestão de qualidade, au-
xilia dirigentes e funcionários a entenderem melhor o 
que se passa internamente, como realmente funciona 
a Entidade e, assim, abre-se espaço para melhorias. 

Outro fato importante foi a inclusão dos processos de 
apoio no escopo da certificação: Gestão de Competências, 
Compras e Contratação, Atividades de Importação e 
Exportação de Dados.  Segundo o analista de Qualidade do 
Instituto, Carlos Pimenta, o objetivo do Postalis é ter todos 
os seus processos certificados na ISO 9001:2008 até 2015.

Em reunião ocorrida em 17 de outubro para encerra-
mento da auditoria externa e entrega do relatório, a audito-
ra Marisa Gaeta de Aquino evidenciou o comprometimento 
da equipe do Instituto e da Direção com a implementação 
e a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade. 

A próxima auditoria está prevista para setembro de 
2013, quando serão auditados, além dos processos já cer-
tificados, outros que serão incluídos. 
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Terminais de auToaTendimenTo 
faciliTam o acesso dos 
parTicipanTes ao siTe do posTalis

até o fim do ano os totEns Estarão prEsEntEs Em quatro Estados

Para facilitar o acesso dos partici-
pantes ativos e assistidos aos serviços 
e informações sobre o Instituto, em 
agosto o Postalis deu início à instalação 
de totens para autoatendimento em uni-
dades da patrocinadora e nos Núcleos 
Regionais Postalis. 

Cada totem tem um computador co-
nectado à internet para que os usuários 
acessem o portal do Instituto, os servi-
ços à sua disposição no Postalis Online e 
o site do Universo Postalis. Os terminais 
permitem também o acesso ao “RH 24 
Horas” e ao  “Informações Para Você”, 
serviços da patrocinadora em que o em-
pregado pode consultar seu contrache-
que, currículo e histórico profissional, 
bem como outros conteúdos sobre suas 
atividades profissionais. 

Assim, quem não tem acesso à inter-
net em sua residência ou nos locais de 

trabalho, agora poderá, por meio do to-
tem, consultar o portal do Postalis para 
serviços como simulações de emprés-
timos, saldo de contribuição, notícias e 
informações sobre os planos. 

Os primeiros cinco terminais de auto-
atendimento foram instalados em Minas 
Gerais. No início de setembro, o projeto 
chegou ao Rio de Janeiro, levando mais 
cinco totens à região. Até o fim do ano, 
São Paulo e Brasília receberão os termi-
nais eletrônicos. “Os totens serão insta-
lados em locais com grande circulação 
de pessoas. Em São Paulo, o projeto 
prevê terminais na capital e no interior 
do estado”, diz o Gerente de Tecnologia 
do Postalis, Glauco Milhomem.

Segundo ele, este é apenas o início 
do projeto. “A intenção é instalar cada 
vez mais terminais nas unidades dos 
Correios”, complementa. 

quadrinhos
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educação financeira: 
conheça as vanTagens 
dos programas de 
incenTivo fiscal
informar o cpf na hora da compra E pEdir 
a nota fiscal podE garantir dEscontos 
nos impostos E dEpósitos Em dinhEiro

Os programas de incentivo fiscal, 
além de coibirem a eventual sone-
gação de impostos nas transações 
comerciais, podem até resultar em 
renda extra ao consumidor. Todos 
os brasileiros podem usufruir de de-
pósitos bancários e descontos no 
pagamento de impostos, propor-
cionados por programas como Nota 
Legal, Nota Fiscal Paulista e Nota 
Fiscal Alagoana.

Para participar, basta se cadas-
trar nos sites dos programas e, sem-
pre que realizar compras em esta-
belecimentos situados nos estados 
participantes, informar o número do 
CPF (Cadastro de Pessoa Física) e 
solicitar a nota fiscal. 

Em São Paulo, a Nota Fiscal 
Paulista existe desde 2007. Os resi-
dentes no estado podem optar por 
receber o percentual em dinheiro ou 
na forma de abatimento para pagar 
o IPVA (Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores) ou o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano). 
O crédito pode ser de até 30% do 
valor recolhido pelo estabelecimen-
to comercial, proporcional ao valor 
da nota ou cupom fiscal emitidos.

Além disso, a cada R$ 100,00 em 
notas fiscais, os usuários concorrem 
a prêmios em dinheiro por meio de 
sorteio mensal.

Quem não reside em São Paulo, 
mas faz compras em estabeleci-
mentos naquele estado, pode re-
querer um valor equivalente ao 
crédito tributário, e assim como os 
paulistas, participar de sorteios to-
dos os meses.

No Distrito Federal, os brasi-
lienses utilizam o programa Nota 
Legal, criado em 2009. Os valo-
res acumulados são revertidos 
em descontos no valor do IPVA e 
no IPTU. A partir de 2013, pesso-
as sem bens registrados em seu 
nome poderão receber o valor em 
dinheiro por meio de depósitos na 
conta-corrente ou na poupança.

O programa Nota fiscal Alagoana 
é semelhante aos demais. Os cré-
ditos obtidos em transações co-
merciais em Alagoas podem ser 
abatidos no IPVA, depositados em 
conta-corrente ou na poupança de 
seus moradores. Se o participante 
do programa desejar, os valores po-
dem ser encaminhados a entidades 
filantrópicas. A cada R$ 100,00 em 
notas fiscais, o usuário concorre a 
prêmios em dinheiro, em sorteios 
realizados em datas comemorati-
vas, como, por exemplo, o Dia das 
Mães. Pessoas de todo o país que 
pedirem a nota ou cupom fiscal na-
quele estado poderão aproveitar os 
depósitos em dinheiro, participar de 

sorteios ou doar o valor para entida-
des beneficentes.

Outras unidades federativas, como 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe, 
Rondônia e Rio Grande do Sul tam-
bém dispõem de programa de incen-
tivo fiscal para seus moradores.

Confira se a sua região já ado-
tou iniciativa semelhante e tome as 
providências para fazer valer seu 
benefício!

Cadastre-se:

nota legal
www.notalegal.df.gov.br/

nota Fiscal paulista
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

nota Fiscal alagoana
www.sefaz.al.gov.br/nfa/

nota da gente - sergipe
www.notadagente.se.gov.br/

nota Carioca-rio de Janeiro
www.notacarioca.rio.gov.br

minas legal - minas gerais
torpedo.minaslegal.mg.gov.br/

nota legal - rondônia
www.notalegal.sefin.ro.gov.br/notale-
gal/home.jsp

nota Fiscal gaúcha - rio grande do sul 
nfg.sefaz.rs.gov.br/site/index.aspx
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posTalis parTicipa do XXii enconTro 
nacional dos aposenTados dos correios
a confratErnização foi uma oportunidadE para rEvEr antigos colEgas dE trabalho E dEbatEr 
sobrE a importância da prEvidência complEmEntar com aposEntados E pEnsionistas

A Pousada do Rio Quente, hotel 
situado em Goiás, foi o endereço 
do XXII ENAC – Encontro Nacional 
dos Aposentados dos Correios, 
realizado entre os dias 02 e 06 de 
setembro. Mais de 400 pessoas es-
tiveram presentes, entre aposenta-
dos e pensionistas.

O Postalis foi representado pelo 
Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge 
Greve, que compôs a mesa de aber-
tura do evento, ao lado do Assessor 
Especial da Presidência da ECT e 
Presidente do Conselho Deliberativo 
do Postalis, Ernani de Souza Coelho. 
Também participaram do evento a 
Deputada Federal pelo estado de 
Goiás, Marina Sant’Anna, o Presidente 
da Associação dos Aposentados e 
Aposentáveis dos Correios de Goiás 
e Tocantins - ACEGO, Ademir Antônio 

Loureiro, o Presidente da Federação 
dos Aposentados, Aposentáveis e 
Pensionistas dos Correios - FAACO, 
Jesuíno de Carvalho Caffé Filho e 
o Diretor Regional dos Correios em 
Goiás, Sérgio Repolho Negri.

Em discurso, Sinecio Greve ressal-
tou que os encontros são uma opor-
tunidade para restabelecer contatos 
entre antigos colegas, trocar ideias, 
transmitir orientações e promover a 
união e a defesa dos interesses e di-
reitos dos aposentados, pensionistas 
e aposentáveis. “O Postalis registra 
mais de 100 mil participantes ativos, 
sendo a maioria protegida pelos dois 
planos administrados pelo Instituto - 
o PBD Saldado e o PostalPrev. Além 
disso, tem quase 20 mil participantes 
assistidos, aos quais paga mais de 
R$ 23 milhões em benefícios todos 

os meses. Apesar destes números 
altamente positivos, há espaço e 
oportunidades para melhorar e pro-
gredir”, afirmou.

Na solenidade de abertura houve 
o lançamento de um carimbo come-
morativo e de um selo personaliza-
do alusivo ao encontro.  No dia se-
guinte, 03 de setembro, o Diretor de 
Seguridade participou de uma plená-
ria no auditório do hotel onde foram 
discutidos diversos temas de interes-
se dos aposentados.

Os demais dias do ENAC foram 
dedicados à confraternização. Os 
aposentados puderam usufruir das 
instalações da pousada, com pisci-
nas naturais e passeios ecológicos. 
O encontro foi encerrado com um 
animado baile, na noite do dia 05.

informe à ecT seu e-mail e número de Telefone celular
vEja a importância dE sE mantEr conEctado com o sEu EmprEgador E com o sEu plano dE prEvidência 

A ECT iniciou este ano campanha para a atualização 
e cadastramento de e-mails e celulares de seus empre-
gados. O objetivo da ação é estabelecer um canal de 
comunicação rápido e seguro. 

O empregado interessado nessa forma de comuni-
cação deverá entregar ao seu gestor formulário preen-
chido e assinado, autorizando os Correios e o Postalis 
a enviarem informações corporativas ao e-mail e celu-
lar cadastrados.

 Aqueles que aderirem receberão informações de 
seu interesse e notícias sobre a patrocinadora, como 
novidades no mundo postal, benefícios, acordo coleti-

vo, PRL, previdência privada, novos produtos e investi-
mentos feitos pela empresa. 

O Postalis, por sua vez, enviará mensagens com no-
tícias, novidades e avisos do Instituto, além de cam-
panhas do Universo Postalis. A ideia é aproveitar esse 
importante canal de comunicação para manter o parti-
cipante mais próximo dos acontecimentos do Instituto. 

“Com o e-mail e o número do telefone celular no 
cadastro do participante ganhamos tempo, pois são 
formas rápidas de comunicação”, diz Grace Pereira 
Mendes, Gerente de Financiamento e Empréstimo do 
Postalis.
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Este ano, as eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal acontecerão exclusivamente pela internet.  
Antes de tomar uma decisão como essa, é importante conhecer as atribuições de cada um.
O Conselho Deliberativo define como será conduzida a administração e os planos  de benefícios 
oferecidos aos participantes e assistidos. Já o Conselho Fiscal é o responsável pelo controle 
interno do Instituto e pela análise do desempenho econômico-financeiro do Postalis.

De 12/11 a 3/12 acesse: eleja.postalis.org.br e vote.

PARTICIPE. A ESCOLHA ESTÁ AO ALCANCE DAS SUAS MÃOS.

No hotsite das eleições, você encontra o perfil e as propostas políticas dos candidatos: 
http://eleicoes2012.postalis.org.br/eleicoes2012

Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos | www.postalis.org.br

Com um único clique, você 
participa de importantes 
decisões para o seu futuro.

Eleições
Postalis

2012

CONFIRMA


