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Brasília receBe 2º encontro 
de coordenadores dos 
núcleos regionais
A semana de 02 a 05 de outubro foi de intensa 
movimentação na sede do Postalis, em Brasília. 
Os coordenadores dos Núcleos Regionais Postalis 
– NRPs de todo o país reuniram-se para o último 
encontro do ano, no auditório do edifício-sede do 
Instituto. Leia mais na página 4.

HáBitos saudáveis são 
fundamentais para garantir 
uma terceira idade saudável
A população brasileira está vivendo mais. As pes-
soas estão conscientes da importância de manter 
hábitos saudáveis para garantir a qualidade de 
vida e prevenir doenças. Saiba quais mudanças 
podem ser adotadas para viver mais e melhor.  
Veja na pág. 6

eleitos novos 
conselHeiros do instituto
Pela quinta vez os participantes votaram, de forma democrática, para escolher 
novos titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis. 
No dia 03/12 a Comissão Eleitoral anunciou os nomes dos vencedores da 
eleição. Veja na pág. 2

Atenção: contriBuição 
extraordinária 
gera Benefícios 
na declaração do 
imposto de renda
O prazo para o início de envio 
das declarações do Imposto de 
Renda Pessoa-Física 2013 (IRPF), 
ano-base 2012, está se aproxi-
mando. Os participantes do Postalis 
podem aproveitar alguns benefícios 
fiscais, especialmente aqueles que 
optaram por efetuar contribuições ex-
traordinárias ao PostalPrev até o dia 
31/12/2012. Leia mais na página 5.

saiBa como usar 
o 13º salário de 
forma consciente
Com a proximidade das férias e fes-
tas de fim de ano, chega também a 
temporada do dinheiro extra. Mas é 
preciso ter cautela na hora de gas-
tar. Poupar parte do benefício para 
usar no início do ano pode evitar 
problemas. Leia mais na página 6.

expomanagement 2012
Maior conferência de gestão da América Latina, o evento reuniu grandes 
pensadores, nacionais e internacionais, que apresentaram os caminhos para 
superar os desafios do mundo corporativo nos próximos anos. Veja na pág. 3
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postalis encerra mais 
uma eleição democrática 
para conselHos

Pela primeira vez os partici-
pantes e os assistidos escolhe-
ram seus representantes nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal 
do Postalis em eleição realiza-
da integralmente via internet. A 
votação ocorreu no período de 
12/11/2012 a 3/12/2012.

O ineditismo dessa modali-
dade de votação indica que o 
Instituto está no caminho certo 
para que os participantes este-
jam cada vez mais próximos de 
sua gestão.

Desta vez, 17,75%, dos mais 
de 128 mil eleitores, efetivaram o 
voto, o que significa que o núme-
ro de participantes que votaram 
via internet foi duas vezes maior 
do que na eleição passada. Essa 
participação é importante pois os 
eleitos representarão todos os 
participantes e assistidos.

A Comissão Eleitoral desem-
penhou seu papel com ampla 
transparência e seguindo plena-
mente as regras, o que confere 
maior legitimidade a esta eleição. 
Os novos conselheiros tomarão 
posse no dia 5 de fevereiro de 
2013. Leia nesta edição mais 
informações sobre o resultado 
da eleição e também no site do 
Postalis (www.postalis.org.br).

Encerramos o ano de 2012 
repletos de esperança de que 
2013 será um ano melhor. Este foi 
um ano difícil para muitos fundos 
de pensão, que enfrentaram difi-
culdades em obter bons retornos 
para os investimentos e atingir 
suas metas atuariais. Em 2013 o 
Postalis redobrará esforços para 
alcançar melhores resultados. 

Boas festas a todos e um 
Feliz 2013!

A Diretoria

conHeça o resultado 
da 5ª eleição para os 
conselHos deliBerativo 
e fiscal do postalis
Realizado pela pRimeiRa vez exclusivamente poR 
meio eletRônico (inteRnet), o pRocesso contou 
com votos de 17,75% dos paRticipantes

O Postalis concluiu no dia 03/12 
mais um processo eleitoral em que os 
participantes e assistidos escolheram 
pelo voto direto seus representantes 
nos Conselhos Deliberativo (COD) e 
Fiscal (COF).

A votação teve inicio no dia 
12/11/2012 e terminou no dia 
3/12/2012. A novidade deste ano 
foi o processo totalmente realizado 
por meio eletrônico (internet), pos-
sibilitado pelo sistema Eleja, desen-
volvido pela equipe da Gerência de 
Tecnologia do Instituto. Outra novi-

dade do processo foi a atuação das 
subcomissões eleitorais em todos os 
estados do Brasil, com a participa-
ção dos coordenadores dos Núcleos 
Regionais Postalis e representantes 
da ECT. Esses grupos visitaram mui-
tas unidades da empresa divulgando 
as eleições e oferecendo aos par-
ticipantes a oportunidade de votar 
em notebooks disponibilizados pela 
Comissão Eleitoral.

A inovação permitiu uma grande 
economia para os cofres do Postalis 
e ainda uma universalização do aces-

Mesa de apuração da 5ª eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis
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so, uma vez que oferecia a possibili-
dade de resgate da senha  daqueles 
que não a receberam pelos Correios.

O sistema é o primeiro no Brasil a 
apresentar o Votômetro, instrumento 
que permite aos interessados acom-
panhar a votação “on line”. Durante 
todo o período das eleições, foi 
possível, por exemplo, saber quan-
tas pessoas tinham votado até o 
momento, a quantidade de votos por 
região, gênero e percentuais. 

Dos mais de 128 mil eleitores, 
17,75% efetivaram o voto. O per-
centual de votos brancos e nulos foi 
de 8,2% do total.  O número de par-
ticipantes que votaram via internet 
neste pleito foi duas vezes maior que 
na eleição passada. No dia 03/12, 
cerca de 40 pessoas estiveram pre-
sentes no auditório do edifício-sede 
do Postalis, em Brasília, para acom-
panhar a apuração e a divulgação 
dos resultados.

Os mais votados para o Conselho 
Deliberativo foram os candidatos 
José Rivaldo da Silva (4.669 votos) e 
Manoel Almeida Santana (4.109 vo-
tos). Para o Conselho Fiscal, o can-
didato eleito foi Reginaldo Chaves 
de Alcântara, que recebeu 4.092 
votos. Os suplentes eleitos foram 
Angelo Saraiva Donga e Marcos 
da Mata Silveira, para o Conselho 
Deliberativo, e Vinicius Moreno para 
o Conselho Fiscal. 

Os novos conselheiros tomarão 
posse em fevereiro de 2013. O re-
sultado provisório foi divulgado no 
site do Postalis (www.postalis.org.
br) no dia 04/12/2012. No mesmo 
dia abriu-se o prazo para apresen-
tação de recursos até o dia 07/12. 
A proclamação dos vencedores por 
parte da Comissão Eleitoral ocorreu 
no dia 17/12/2012, sem qualquer 
alteração no resultado previamente 
divulgado.

O papel dOs COnselheirOs 
dO pOstalis

O Conselho Deliberativo é o ór-
gão principal do Postalis, que define 
como será conduzida a administra-
ção do Instituto e dos planos de 
benefícios. É responsável também 
pela prestação de contas anual, no-
meação e exoneração dos membros 
da Diretoria Executiva, orçamento 
anual, política de investimentos, 
planos de custeio, entre outras 
atribuições. É composto por seis 
integrantes, com seus respectivos 
suplentes. O mandato dos eleitos é 
de quatro anos. 

Três integrantes do Conselho 
são nomeados pela ECT e os outros 
três são eleitos pelo voto direto dos 
participantes. O Conselho Fiscal é 
responsável pelo controle interno 
do Instituto. Assim, é este órgão que 
analisa o desempenho econômico-
-financeiro do Postalis, os balan-
cetes mensais e o balanço anual. 
Além disso, fiscaliza os atos da 
Diretoria, acompanha e avalia audi-
torias no Postalis, bem como verifica 
se o Instituto cumpre a legislação. É 
formado por quatro integrantes, com 
seus respectivos suplentes, com 
mandato de quatro anos. 

Dois integrantes são indicados 
pela patrocinadora e os outros 
dois são eleitos diretamente pelos 
participantes.

Postalis ParticiPa 
do maior evento 
de gestão da 
américa latina - 
exPomanagement 2012

Como parte do Programa de 
Educação Corporativa, o Instituto 
Postalis levou, mais uma vez, al-
guns de seus gestores para parti-
cipar do HSM ExpoManagement 
2012, realizado entre os dias 05 e 
07 de novembro, em São Paulo 
(SP). Maior conferência de ges-
tão da América Latina, o evento 
reuniu grandes especialistas 
na área. Pensadores nacionais 
e internacionais apresentaram 
nesses três dias as tendências e 
os caminhos para superar os de-
safios do mundo corporativo nos 
próximos anos. 

Os participantes do encontro 
também tiveram acesso à Mostra 
de Conteúdos e Soluções com a 
possibilidade de assistir a mais 
de 150 palestras gratuitas, nos 
núcleos temáticos das Estações 
de Conhecimento e nos audi-
tórios patrocinados do Ciclo de 
Palestras, aprofundando-se em 
temas relevantes para o universo 
de sua atuação. 

De acordo com o Diretor 
Administrativo do Postalis, 
Roberto Macedo, “o HSM é uma 
referência e uma excelente opor-
tunidade de proporcionar à equi-
pe de gestores da Instituição uma 
educação continuada, com os 
melhores conteúdos mundiais na 
área de management”. Macedo 
ressalta ainda que o Instituto, por 
ser quotista do FIP Educacional, 
investidor na empresa HSM, é um 
fomentador dessa inteligência. 
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Brasília receBe 2º encontro de 
coordenadores dos núcleos regionais
evento Reuniu RepResentantes de 24 nRps no edifício-sede do instituto

A semana de 02 a 05 de outubro foi de intensa mo-
vimentação na sede do Postalis, em Brasília. Os coor-
denadores dos Núcleos Regionais Postalis – NRPs de 
todo o País reuniram-se para o último encontro do ano, 
no auditório do edifício-sede do Instituto.

O evento contou com a presença do Diretor-Presidente, 
Antonio Carlos Conquista, do Diretor Administrativo, 
Roberto Macedo de Siqueira Filho, e do Diretor de 
Seguridade, Sinecio Jorge Greve. Em seu discurso de 
boas-vindas, Conquista ressaltou a importância do en-
contro como oportunidade para os gestores, que con-
duzem os trabalhos do Postalis nos estados, receberem 
informações atualizadas e orientações para desenvolver 
um trabalho dentro do que os participantes esperam.

Conquista lembrou ainda as dificuldades do Instituto 
em obter a rentabilidade esperada para os investimen-
tos, em decorrência das atuais condições do mercado 
internacional e da queda dos juros. “Estamos trabalhan-
do arduamente desde que assumi a direção do Instituto 
para criar as condições necessárias para alcançarmos 
retorno positivo para nossos investimentos”, enfatizou.

Durante os dias do encontro, os coordenadores pu-
deram adquirir conhecimentos e informações por meio 
de palestras e reuniões sobre temas relacionados às 
principais áreas de atuação do Instituto. Entre os te-
mas apresentados estavam o novo layout do Jornal e 
do Portal do Postalis (www.postalis.org.br), desenvol-
vidos pela equipe de Comunicação para o lançamento 
no próximo ano. A Diretoria de Seguridade apresentou 
outra novidade: o Vale Drogaria, uma parceria entre o 
Postalis e a Global Saúde, que irá beneficiar os parti-
cipantes ativos.

Além dessas novidades, os coordenadores regionais 
tiveram a oportunidade de participar, juntamente com 
os gestores e a Diretoria, da definição das principais 
diretrizes para 2013. Para o coordenador do núcleo de 
Brasília, Tiago Braga, o encontro foi de grande valia. “O 
principal benefício desse tipo de encontro é alinhar as 
informações e padronizar o atendimento”, comenta.

A coordenadora do núcleo de Rondônia, Valdecira 
Pinto, considerou o evento enriquecedor para o seu 
dia-a-dia de trabalho. “Pude aprimorar meus conheci-
mentos técnicos e agregar novas informações, como, 
por exemplo, com a palestra do Assessor da Diretoria 
de Seguridade Raul Castro, sobre os impactos da re-
dução da taxa de juros, e a mudança de tabela atua-
rial”. Valdecira também afirma ter gostado da palestra 
do especialista em Tributação de Fundos de Pensão, 
Sérgio Allan, sobre tributação das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPC).

Na opinião do coordenador do núcleo de Minas 
Gerais, José Calazans, a apresentação do Planejamento 
Estratégico para 2013 foi o principal assunto debatido du-
rante o encontro. “A partir do planejamento serão definidas 
as metas a serem atingidas, o que facilita enxergarmos o 
que faremos para alcançar nossos objetivos”, ressalta. 

O Encontro se encerrou com um almoço de con-
fraternização oferecido pela AEPOS – Associação dos 
Empregados do Postalis. 
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Fique Atento: contriBuição extraordinária gera 
Benefícios na declaração do imposto de renda

O prazo para o início de envio 
das declarações do Imposto de 
Renda Pessoa-Física 2013 (IRPF), 
ano-base 2012, está se aproximan-
do. Os participantes do Postalis 
podem aproveitar alguns benefícios 
fiscais, especialmente aqueles que 
optaram por efetuar contribuições 
extraordinárias ao PostalPrev até o 
dia 31/12/2012.

Segundo o especialista em tribu-
tação de fundos de pensão, Sérgio 
Cabral, o total das contribuições 
realizadas pelo participante é dedu-
tível da base de cálculo do Imposto 
de Renda até o limite de 12% de 
sua renda bruta tributável anual. O 
participante também pode deduzir 
as contribuições a entidades de 
previdência complementar dos seus 
dependentes (cônjuge, filhos, etc), 
desde que a soma não supere o li-
mite de 12% da renda bruta anual. 

“Portanto, o participante tem a 
oportunidade de aumentar sua reser-
va de poupança e assim melhorar o 
valor do benefício que receberá no 
futuro. Além disso, poderá até conse-

guir restituição de IRPF na Declaração 
Anual (esta situação varia de pessoa 
para pessoa). Para que as vantagens 
sejam aplicadas em 2013, serão com-
putadas as contribuições efetuadas 
até o último dia de 2012”, informou.

Um exemplo: um participante do 
PostalPrev que tenha obtido uma 
renda anual tributável de R$ 60 mil 
(após somar todas as suas receitas 
de salário, aluguel e outras fontes de 
rendimentos declaradas até 31 de 
dezembro de 2012) poderá abater 
desse total R$ 7,2 mil com contri-
buições ao PostalPrev. Neste caso, 
se até o mês de dezembro as suas 
contribuições tivessem somado R$ 
5 mil, ele poderia fazer uma contri-
buição extraordinária no valor de 
R$ 2,2 mil. Assim, a base de cálculo 
para o valor do imposto a pagar pas-
saria a ser R$ 52,8 mil. Esta é uma 
ótima oportunidade para aumentar a 
reserva de poupança. 

De acordo com o artigo 29 do 
regulamento do plano Postalprev, 
o participante pode fazer Contri-
buições Extraordinárias ao plano, 

no valor mínimo de 1 UPP (Unidade 
Previdenciária Postalis), que hoje 
equivale a R$ 250. Não há limite 
superior para este tipo de depósito 
que pode ser feito a qualquer mo-
mento, de acordo com a disponi-
bilidade e conveniência do partici-
pante. A contribuição extraordinária 
deve ser recolhida pelo participante 
via boleto bancário.

A emissão dos boletos bancários 
para pagamento de Contribuição 
Extraordinária pode ser feita no 
Postalis On-line (www.postalis.org.br), 
no caminho: Minhas Contribuições/ 
Solicitações. A Contribuição Extra- 
ordinária feita pelo participante é con-
vertida em cotas no mês do depósito.

A rentabilidade dessas contri-
buições é apurada pela variação da 
cota do plano, que segue a renta-
bilidade das aplicações financeiras 
e investimentos feitos pelo Postalis. 
Valores superiores a R$  50 mil se-
rão informados ao Conselho de 
Atividades Financeiras do Ministério 
da Fazenda (COAF), conforme de-
termina a legislação.

QuadrinHos
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consumo consciente do 13º salário 
É sempre igual. O fim de ano chega e a expectati-

va pelo 13º salário cresce. As tentações da época de 
Natal são muitas e, por isso, os trabalhadores preci-
sam de cautela na hora de gastar o dinheiro. Poupar 
parte do salário para usar no início do ano pode evitar 
problemas. 

De acordo com o coordenador do curso de 
Ciências Econômicas da Faculdade UPIS, de Brasília, 
Bento Félix, o ideal é guardar uma parcela do 13º salá-
rio para quitar ou diminuir as dívidas, pois os juros do 
cartão de crédito e do cheque especial são altíssimos. 
É importante lembrar que o 13º salário costuma ser 
pago em duas parcelas e o valor da segunda é sempre 
menor pois é quando os impostos são descontados. 
Félix recomenda aos consumidores não gastar mais 
de 30% com as festas. “Não se sabe como estará a 
situação da economia em 2013”, diz. 

Preocupado em auxiliar os participantes a usar o 
13º salário de forma consciente, o Postalis promoveu 
uma campanha para orientá-los a evitar o consumo 
excessivo no fim de ano. Com organização e plane-
jamento é possível antecipar algumas despesas e 
diminuir o sufoco do início de ano. Adiantar a compra 
de uniformes e material escolar ou guardar dinheiro 
para pagar impostos (IPTU, IPVA) à vista, pode ajudar 
muito. “Repassamos essas e outras dicas em todas as 
palestras realizadas durante o ano de 2012 e em es-
pecial naquelas que realizamos no mês de novembro”, 
diz o gerente de atendimento, Luiz Calos dos Santos. 

Ele lembra que as dicas de consumo consciente 
disponíveis no Portal Universo Postalis, www.univer-
sopostalis.com.br, são excelente fonte de orientação 
para quem quer começar o ano de 2013 com um bom 
planejamento financeiro.

HáBitos saudáveis são fundamentais para garantir 
uma terceira idade saudável

A população brasileira está vivendo mais. As pes-
soas estão conscientes da importância de manter 
hábitos saudáveis para garantir a qualidade de vida 
e  prevenir doenças. Nunca é tarde demais para mu-
dar a rotina. Os idosos devem sempre estar atentos 
aos cuidados com o corpo, evitando situações pre-
judiciais à saúde e seguindo regras básicas, como 
se alimentar corretamente e praticar esportes. Com 
pequenas mudanças, é possível ter uma vida melhor 
e mais longa.

A prática da atividade física pode ajudar os idosos 
a evitarem até mesmo o encolhimento do cérebro, 
segundo uma pesquisa divulgada em outubro deste 
ano pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. 
O estudo observou dados de 638 pessoas com 70 
anos, submetidas a exames cerebrais. Os idosos que 
eram fisicamente mais ativos tiveram retração menor 
do cérebro do que os indivíduos que não se exerci-
tavam. Para os sedentários, começar com uma nova 
rotina com caminhadas pode ser uma boa alternativa. 
Aumente o ritmo dos exercícios aos poucos.

Para melhores re-
sultados, é importante 
que costumes preju-
diciais como fumar ou 
beber sejam excluídos 
do cotidiano. Manter 
uma alimentação rica 
em nutrientes, evitando 
produtos industrializados e 
gordurosos também é imprescindível e garante o bom 
funcionamento do organismo.

Outro fator muito importante a ser considerado 
pelos idosos é a vacinação. Muitos acreditam que as 
doses tomadas durante a infância garantem uma vida 
livre de doenças, mas o que essas pessoas não sabem 
é que existe um calendário específico para os idosos, 
que nesta fase da vida ficam suscetíveis a infecções 
por vírus e bactérias – responsáveis por elevar o índice 
de mortalidade nessa faixa etária. Entre as principais 
vacinas previstas está a Influenza, que previne a gripe 
e deve ser tomada anualmente.
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postalis marca 
presença no 33º 
congresso Brasileiro 
dos fundos de pensão
o evento Reuniu ceRca de 3 mil paRticipantes

Entre os dias 24 e 26 de outubro, uma equipe 
do Postalis participou do 33º Congresso Brasileiro 
dos Fundos de Pensão, na cidade de São Paulo. 
Representando o Instituto no evento, estiveram pre-
sentes o Diretor Presidente Antonio Carlos Conquista, 
o Diretor Administrativo Roberto Macedo, o Diretor 
Financeiro Ricardo Azevedo, a Chefe de Gabinete da 
Presidência Maria Auxiliadora Alves, os integrantes do 
Conselho Fiscal, Antonio Alberto e Angela Rosa, e ainda 
colaboradores de várias gerências.

O Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves 
Filho, participou da abertura do evento e enfatizou a 
importância de uma maior conscientização da popu-
lação sobre a previdência complementar. O encontro 
deste ano teve recorde de público, 3760 inscritos, que 
participaram de palestras, plenárias, workshops e apre-
sentações técnicas.

Com o tema central “Transição para um Novo 
Tempo”, as discussões se deram em torno dos desafios 
enfrentados pelas EFPCs diante da conjuntura atual, 
marcada por uma crise global. A nova previdência dos 
servidores públicos federais, FUNPRESP, também foi 
assunto de debate. Foram abordadas ainda questões 
como sustentabilidade, governança corporativa, edu-
cação previdenciária, investimentos e crescimento da 
expectativa de vida. José de Souza Mendonça, Diretor 
Presidente da Abrapp, afirmou que o grande número de 
participantes no encontro demonstra a valorização dos 
eventos pelas associadas e uma maior busca pelo co-
nhecimento, ajudando a desenvolver o sistema.

A participação de diretores, conselheiros e colabo-
radores do Instituto em um evento como esse é muito 
importante pois, além da oportunidade de aprendizado, 
a possibilidade de compartilhar experiências e informa-
ções com outras equipes que atuam no segmento de 
previdência complementar é muito enriquecedora. 

postalis investe em 
Qualificação profissional

Para incentivar e apoiar a aprendizagem perma-
nente de seus colaboradores, o Postalis, por meio 
da Gerência de Recursos Humanos, desenvolveu o 
Programa Postalis de Desenvolvimento Profissional, 
o CRESCER. O objetivo é de capacitar e desenvol-
ver competências essenciais para a execução das 
atividades de seus colaboradores.

No biênio 2012/2013 deverão ser trabalhados 62 
temas técnicos, apontados pelos gestores como 
fundamentais para as atividades desempenhadas 
por seus colaboradores.

De acordo com a Gerente de Recursos Humanos, 
Liziara Pfeifer Selhorst, cada colaborador possui um 
Plano Individual de Treinamento, elaborado anualmen-
te em conjunto com seu gestor e acompanhado pela 
área de Recursos Humanos. “Assim os empregados 
têm uma maior percepção da importância de suas ati-
vidades para os resultados do Instituto”, explica. 

Além disso, os colaboradores contam ainda com 
o CRESCER ON-LINE, plataforma de educação à dis-
tância cujo principal objetivo é atingir os colaboradores 
lotados dos Núcleos Regionais. “Desta forma, é pos-
sível uniformizar os conceitos desenvolvidos e otimizar 
os recursos investidos em treinamento”, afirma Liziara. 

Segundo a gestora de RH, o resultado é positivo. 
“Conseguimos observar claramente o crescimento 
técnico de nossos colaboradores”, afirma. Um bom 
exemplo   é o da Analista Financeira Elexânia Lucas 
Paiva, que participou do curso de redação em setem-
bro deste ano. “Neste curso, aprendemos a escrever 
melhor, a ser mais claros em nossas respostas, faci-
litando assim o entendimento dos participantes que 
nos escrevem e-mails. Estamos evoluindo profissio-
nalmente”, relata a colaboradora. 

 “O investimento em atualização e aquisição de 
novos conhecimentos é fundamental para que nos-
sos profissionais desenvolvam com sucesso suas 
atividades dentro do Instituto”, finaliza Liziara. 
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