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Editorial

Investindo no futuro  
do Instituto

Encerramos mais um ano de muitos de-
safios. Foi um ano dedicado ao aprimora-
mento da governança e à reorganização das 
carteiras de investimento e muitos avanços 
foram conquistados nesse período.

A criação da Gerência de Riscos e os se-
guidos encontros entre esta diretoria e os 
representantes dos participantes são uma 
amostra do nosso esforço em melhorar a 
governança, dando mais transparência à 
gestão. Ainda nesse sentido, a publicação 
mensal do boletim Postalis em Números 
possibilitou aos participantes e assistidos 
acompanhar mês a mês os dados sobre os 
planos de benefícios.

No que diz respeito aos investimentos, os 
avanços foram muitos: renegociação das 
taxas de administração e seleção de novos 
gestores, revisão da Política de Investimen-
tos, elaboração do Manual de Investimen-
to, realocação de recursos de fundos que 
não rentabilizavam o esperado, cobrança 
judicial de ativos provisionados para pos-
síveis perdas e, principalmente, o grande 
volume de aquisições de títulos públicos 
federais marcados na curva.

Um outro fato de destaque no ano é a 
sequencia de decisões favoráveis ao Pos-
talis na ação judicial contra o banco BNY 
Mellon, responsabilizando-o por prejuízos 
no fundo Brasil Sovereign II.

A atual gestão também tem trabalhado 
para aperfeiçoar os serviços prestados 
aos participantes e assistidos e, ao lon-
go do ano, muitas melhorias foram im-
plantadas como o novo Postalis Online, o 
agendamento de atendimento nos Núcleos 
Regionais, o novo sistema Fale Conosco/
Ouvidoria que permite aos participantes 
acompanhar suas demandas, o Postalis In-
forma onde o participante pode escolher a 
maneira como receberá informações sobre 
o Instituto, dentre outros.

O resultado desse trabalho será colhido 
ao longo dos próximos anos e temos a 
certeza de estarmos em um caminho me-
lhor para o Instituto.

Boa leitura e um Feliz 2015 a todos!

A Direção

O atendimento no Núcleo Regional 
agora pode ser agendado
O Postalis lançou em outubro mais uma melhoria para facilitar o atendimento aos 
participantes: o agendamento nos Núcleos Regionais. Basta acessar o site do Postalis 
(www.postalis.org.br), clicar na aba Postalis online – canto superior à direita –, esco-
lher a opção agendamento e informar o número da matrícula ou CPF. 

O participante pode optar pelo dia e horário em que deseja ser atendido. Vale lem-
brar que os Núcleos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. “A nova 
ferramenta facilita o atendimento e gera conforto e agilidade para os participantes”, 
explica Démerson Santini Martins, Coordenador do Núcleo DR/SPM. 

No momento do agendamento, o participante deve selecionar o assunto que deseja 
tratar durante o atendimento, como, por exemplo, empréstimo, solicitação de bene-
fícios, emissão de boletos, alteração de e-mail, alteração de percentual de contribui-
ção, verificação de saldo de contas, dentre outros. 

De regra, o participante deve marcar o atendimento no NRP da diretoria regional à qual 
está vinculado. Porém, em casos de viagem ou para aqueles temporariamente lotados 
em outras regionais, o agendamento poderá ser feito para outra localidade. A funcio-
nalidade está disponível para os participantes dos Núcleos Regionais de todo o país. 

Central de Atendimento

Os participantes de Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e 
Santa Catarina também podem ser atendidos por meio do Call Center. O número 
para atendimento é 0800 607 44 44, de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h. As 
ligações são gratuitas tanto para telefone fixo, quanto para celular. Por enquanto o 
serviço é exclusivo nos cinco estados citados e a previsão é que, em breve, outras 
regiões sejam beneficiadas. 
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Eleição para novos 
integrantes dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal será  
de 9 de fevereiro a  
3 de março de 2015

Teve início em novembro a campanha eleitoral para a escolha 
dos representantes dos participantes do Postalis nos Conselhos 
Deliberativo (COD) e Fiscal (COF). Os participantes e assistidos 
dos Planos BD Saldado e PostalPrev devem eleger, pelo voto 
direto, quem irá representá-los naqueles conselhos pelos pró-
ximos dois anos. A votação acontecerá entre 9 de fevereiro a 3 
de março de 2015.

A eleição será feita em turno único por meio de sistema eletrô-
nico de votação Eleja, pela internet, o que facilita o processo 
e reduz os custos para o Instituto. A partir do dia 20 de janei-
ro, os participantes e assistidos deverão estar recebendo pelo 
correio uma carta com orientações sobre o processo eleitoral, 
contendo senha pessoal e intransferível, indispensável para 
a votação. O código permitirá ao eleitor ter acesso à cédula 
eletrônica para registrar os seus votos. No mesmo período, os 
eleitores receberão o Guia Eleitoral impresso com os perfis e 
propostas dos candidatos.

2ª via de senha

Caso o eleitor não receba a senha em seu endereço de corres-
pondência, deverá solicitar a 2ª via exclusivamente através do site 
www.eleja.postalis.org.br durante o período eleitoral. O sistema 
permite o resgate da senha, com envio de uma nova senha para o 
e-mail do participante, registrado no cadastro do Postalis. A emis-
são da 2ª via anula automaticamente a senha anterior.

Os participantes e assistidos que ainda não possuem e-mail ca-
dastrado junto ao Postalis deverão procurar o Núcleo Regional e 
solicitar o registro. E para os que já possuem e-mail cadastrado, 
mas desejam altera-lo, poderão fazer o ajuste através do Posta-
lis OnLine, no site do Instituto.

Propaganda eleitoral

O hotsite das eleições (eleicoes2015.postalis.org.br), publicado 
no site do Instituto (www.postalis.org.br), contém o Palanque Di-
gital, onde o eleitor encontrará informações sobre os candidatos 
concorrentes, tais como: mini-currículo, plataforma política e 
fotografia de campanha.

A propaganda eleitoral será permitida até o encerramento 
da votação (03/03/2015). É muito importante que os par-
ticipantes e assistidos conheçam cada candidato(a) e suas 
propostas políticas.

Votação

Para votar, os eleitores deverão acessar o endereço www.eleja.
postalis.org.br e seguir as orientações disponíveis.

A expectativa é que no mesmo dia do encerramento da eleição 
os votos sejam apurados pelo sistema e a divulgação dos resul-
tados aconteça no dia seguinte, 4 de março. A posse dos eleitos 
está prevista para o dia 23 de março de 2015.

Todas as informações acerca das Eleições 2015 podem ser aces-
sadas na internet. Para isso, os interessados devem acessar o 
endereço eletrônico eleicoes2015.postalis.org.br. Ali, o internauta 
poderá consultar a listagem dos candidatos, obter várias outras 
informações sobre o processo, além de tirar eventuais dúvidas por 
meio do e-mail da Comissão Eleitoral (comissaoeleitoral@postalis.
com.br) ou pelo Fale Conosco. Participe!
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O que fazer com o 13º salário ou o abono salarial? 
Poupar, quitar dívidas, ou aproveitar as férias?
No mês de dezembro, milhões de bra-
sileiros recebem um dinheiro extra: 13º 
salários e abonos salariais. Segundo o 
Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
um total de 64 bilhões de reais entra no 
mercado, nesse período.

Junto com esse dinheiro vêm as dúvi-
das sobre o melhor destino para esse 
recurso extra: quitar dívidas, poupar ou 
consumir? 

De acordo com o consultor financeiro da 
empresa Mais Ativos, Álvaro Modernell, a 
decisão sobre o que fazer com o 13º sa-
lário ou o abono depende da situação fi-
nanceira da pessoa, ou seja, se ela está ou 
não endividada. 

Caso esteja endividada, a melhor alter-
nativa é quitar ou amortizar as dívidas. 
“Nesses casos, a pessoa não tem es-

colha. Ela deve, sem dúvida, procurar 
liquidar suas dívidas. Caso isso não seja 
possível, deve priorizar pagar aquelas 
que tiverem o maior desconto ou as mais 
caras, como cartão de crédito e cheque 
especial”, aconselha o consultor. 

Para aqueles que estão com as contas 
em dia, Modernell aconselha que o 13º 
ou abono seja dividido em três partes, não 
necessariamente iguais:

A primeira parte deve ser reservada 
para despesas típicas de final de ano, 
como festas, férias, amigo secreto etc. 
A segunda parte, o trabalhador deve 
poupar para o futuro ou para eventuais 
emergências. 

Já com a terceira parte, Álvaro Modernell 
é bem claro: “A pessoa deve comemorar 
por não ter dívidas e se dar o luxo de 
comprar um presente para si, jantar em 

um bom restaurante ou até fazer uma 
viagem”, conclui. 

Para os participantes ativos de planos de 
previdência existe ainda uma terceira op-
ção: aproveitar o benefício fiscal. Os parti-
cipantes que fazem a declaração anual do 
Imposto de Renda no modelo completo é 
possível deduzir da base de cálculo do IR 
as contribuições feitas aos planos de pre-
vidência, até o limite de 12% da renda bru-
ta anual. Portanto, quem ainda não atin-
giu esse percentual com as contribuições 
feitas ao longo do ano, pode fazer aportes 
extraordinários. Saiba mais acessando 
umaboaaposentadoria.postalis.org.br.

Dicas de consumo consciente estão 
disponíveis no Portal Universo Postalis, 
www.universopostalis.com.br, e são exce-
lente fonte de orientação para quem quer 
começar o ano de 2015 com um bom pla-
nejamento financeiro.

Educação Financeira

Shutterstock
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Postalis se mobiliza para atender aos optantes do PDIA

Cerca de 4 mil benefícios já foram concedidos

Chegou ao fim mais um plano de des-
ligamento incentivado para os empre-
gados dos Correios. Nesta última ver-
são, o programa tinha como finalidade 
incentivar a aposentadoria de empre-
gados da empresa já aposentados pelo 
INSS ou que já cumpriram os requisitos 
para isso.

O Programa de Desligamento Incen-
tivado de Aposentado (PDIA) oferecia 
uma série de benefícios para que os 
aposentados, ainda em atividade nos 
Correios, se desligassem da empresa, 
sem prejuízo dos seus direitos traba-
lhistas.

Segundo os Correios, o programa tinha 
como principais objetivos a criação de 
novas oportunidades de crescimen-
to aos funcionários remanescentes, a 
adequação da força de trabalho para o 
aumento da produtividade e a otimiza-
ção de despesa com pessoal.

O PDIA teve uma grande adesão. Ao 
todo foram 4.578 desligamentos, re-
sultado similar ao último programa de 
desligamento voluntário realizado em 
2009, quando foram registradas 4.900 
demissões voluntárias.

Até agora, a Gerência de Benefícios já 
concedeu aproximadamente 4 mil be-
nefícios, sendo 3.734 pelo plano BD 
saldado e 661 pelo plano PostalPrev. 
Além disso, foram realizados 3.218 
resgates no PostalPrev e 71 no BD.

Para atender ao público que aderiu ao 
programa foi necessário um grande 
empenho por parte da equipe do Pos-
talis, principalmente dos Núcleos Re-
gionais, Gerências de Benefícios e de 
Cadastro e Contribuição. Entre os me-
ses de agosto e novembro, essas equi-

pes tiveram que envidar todos os seus 
esforços para seguir com as rotinas e 
atender adequadamente os adeptos ao 
programa.

Os participantes do Plano BD que se 
desligaram da patrocinadora e ainda 
não definiram sua situação junto ao 
Postalis precisam ficar atentos, pois, 
para se manterem vinculados ao plano, 
terão que arcar com as contribuições 
extraordinárias para equacionamento 
do déficit relativas à sua parte e tam-
bém à da patrocinadora.

Durante o período aberto para ade-
são ao programa PDIA, o Postalis, por 
meio de seu programa de educação 
financeira e previdenciária - Universo 
Postalis, participou de diversas ativi-
dades na patrocinadora com palestras 
de orientações sobre a vida financeira 

pós-carreira e também com esclareci-
mentos sobre os benefícios dos planos 
BD Saldado e PostalPrev.

“Com apenas 4 meses à frente da Di-
retoria de Seguridade, posso dizer com 
segurança que nosso time demonstrou 
eficiência, eficácia e compromisso total 
em bem atender os nossos participan-
tes. Exigidos ao limite máximo de nossa 
capacidade operacional e habilidades 
individuais, diante do curto espaço de 
tempo, colocamos toda a força, quali-
dade e competência de nossa equipe 
focada no objetivo maior de atender a 
todo os que aderiram ao PDIA. É um 
privilégio fazer parte desse time de 
profissionais e uma satisfação consta-
tar que estamos à altura de quaisquer 
desafios apresentados. Parabéns a to-
dos!” , afirmou o Diretor de Seguridade, 
Paulo Sá.
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Período de recadastramento de assistidos encerrado 

Quem não se 
recadastrou até o mês 
de outubro teve os 
benefícios suspensos

A segunda etapa do recadastramento 
anual de assistidos e pensionistas en-
cerrou-se na primeira quinzena do mês 
de outubro. De um total de 12.372 as-
sistidos e 4.514 pensionistas, 11.790 
assistidos e 4.173 pensionistas partici-
param do recadastramento. 

O procedimento é necessário para a 
atualização dos dados cadastrais e 
comprovação de vida, com o objetivo 
de preservar a regularidade do paga-
mento das pensões e suplementações 
de aposentadorias. O recadastramento 
é importante porque, além de manter 
os dados cadastrais atualizados, fun-
ciona como uma espécie de fiscaliza-
ção, evitando o pagamento de benefí-
cios indevidamente.

Vale ressaltar que o recadastramento 
é anual e obrigatório, por isso, os par-
ticipantes devem ficar atentos aos pe-
ríodos de recadastramento a cada ano 
para evitar problemas. 

Participe do Jornal  
do Postalis
Foi aberto um canal para que os participantes possam 
dar sugestões e contribuir para o Jornal do Postalis. 
Basta enviar a proposta de pauta para o e-mail 
ass.comunicacao@postalis.com.br ou acessar 
o Fale Conosco, no site do Instituto, marcando a 
opção SUGESTÕES – Assunto: Sugestão de Pauta. As 
participações serão avaliadas pela área de comunicação 
e, quando aprovadas, serão publicadas na edição 
seguinte. Contamos com a sua participação!

Shutterstock
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Educação Previdenciária

Institutos Previdenciários dão mais segurança aos participantes

Você sabe o que acontece com seu 
investimento no plano de previdência 
complementar em caso de desligamento 
da empresa? Para assegurar aos par-
ticipantes o acesso aos benefícios dos 
planos antes da aposentadoria, a Lei 
Complementar nº 109 constituiu os Ins-
titutos Previdenciários. São eles o Auto-
patrocínio, a Portabilidade, o Resgate e 
o Benefício Proporcional Diferido (BPD).

O participante que quiser permanecer 
no plano de previdência poderá aderir 
ao Autopatrocínio. Nesse caso, ele deve 
continuar pagando as suas contribui-
ções acrescidas do valor correspon-
dente à parte da patrocinadora, ou seja, 
ele passa a contribuir com o dobro do 
que contribuía antes. 

Já o instituto da Portabilidade dá ao 
participante o direito de transferir in-
tegralmente o valor acumulado em seu 
saldo de conta para um outro plano de 

benefício previdenciário, encerrando, 
assim, o vínculo com o Postalis. Da 
mesma forma, possibilita trazer para 
o Postalis reservas de outras previ-
dências, sem que haja incidência de 
Imposto de Renda nessa transferência. 

Outra alternativa em caso de rescisão 
de contrato com a patrocinadora é o 
Resgate. Ao escolher essa opção, o 
participante poderá sacar os recursos 
acumulados, em valores atualizados, na 
forma e condições previstas no Regula-
mento do plano. No caso do PostalPrev, 
por exemplo, ele pode sacar 100% de 
suas contribuições e percentuais das 
parcelas P e K das contribuições da 
patrocinadora, a depender do tempo de 
adesão ao plano, não podendo ultra-
passar 70%. Sobre o valor do resgate 
haverá incidência de Imposto de Renda. 

O participante com mais de três anos 
de adesão ao plano conta ainda com a 

opção do Benefício Proporcional Diferi-
do. Caso seja do seu interesse, poderá 
cancelar a contribuição do PostalPrev, 
mas manter seu vínculo com o Postalis 
até atingir os requisitos de elegibilidade 
para a aposentadoria normal ou anteci-
pada. Nesse caso, o benefício da apo-
sentadoria será proporcional ao tempo 
de contribuição ao plano. Essa opção 
permite ainda a alteração pela Portabi-
lidade ou pelo Resgate a qualquer tem-
po, desde que atendidas as exigências 
regulamentares. 

Para fazer a opção por um dos Insti-
tutos, é necessário procurar o Núcleo 
Regional Postalis, de posse da carta de 
rescisão, em até 30 dias após o recebi-
mento do último Extrato. É muito impor-
tante estar atento ao prazo. Pois, caso o 
participante não se manifeste, ele será 
automaticamente inserido no Benefício 
Proporcional Diferido. 

Shutterstock
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SudokuDiversão

Caça Palavras

Expediente
Site: www.postalis.org.br
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postalis.com.br
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Diagramação 
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Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo 
os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria indepen-
dente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor 
da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade.

Jogos de raciocínio, como palavras 
cruzadas, sudoku e caça-palavras 
ajudam a melhorar sua capacidade 
de memória, atenção, linguagem, ra-
ciocínio lógico e visão. Os passatem-
pos usados para se distrair podem ser 
importantes aliados da saúde mental. 
Aproveite para treinar seu cérebro 
com os jogos que o Postalis preparou.

Se você ainda não conhece o sudoku, veja as regras no site http://www.sudoku.name/rules/pt.
4 8 3 1 5

5 8 7 6 3
4 7 8 9 2

7 3 1 9 2
3 5 9 7 2 4
1 2 6 4 8 5
9 3 6 2 8 1
7 1 2 6 5 9
8 2 1 3 6 4

R F C N U O V H N I L C Y L R
R G O V E R N A N C A I N P P
P I N D E Y S V S J I D B A V
A J Z P M X E L J R H A W C B
V W P A I R O T I D U A N I R
I H O M B V V C X N C B S O Z
T W U D O B V Z B M T V T N R
A O R E L A Q O L F Q Z P I O
R D P E R E N I D A D E F S L
O P P X T K S D D B A Z U T A
P K G U X I A Q F C F Z K A V
R A O S A T S I T O C G W S M
O D B I R T D K K U U Y C R D
C B O A S P R A T I C A S M D


