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POSTALIS INICIA EQUACIONAMENTO 
DO DÉFICIT DO PLANO BD SALDADO
A partir do contracheque de abril passa a valer a contribuição extraordinária para 

equacionamento do déficit. Veja na pág. 2
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Editorial

Nesta edição, a matéria 
principal apresenta o equa-
cionamento do déficit do 
plano BD e a campanha de 
esclarecimentos que tem 
como principais peças o 
hotsite e o folder, encarta-
do neste jornal. O objetivo 
é ajudar os participantes a 
compreenderem a situação 
do plano BD Saldado: qual 
o valor e a composição do 
déficit, quais as formas de 
cobrança da contribuição 
extraordinária e o prazo de 
duração. No hotsite ainda é 
possível acessar as pergun-
tas mais frequentes feitas 
pelos participantes. 

A situação do participante 
junto ao plano BD em caso 
de suspensão do pagamen-
to da contribuição extraordi-
nária foi objeto de alerta. No 
plano BD Saldado não há a 
possibilidade de reingresso 
como acontece no plano 
PostalPrev.

A eleição e posse de mem-
bros dos conselhos delibe-
rativo e fiscal do Postalis 
também são tratadas no 
jornal. A presença dos par-
ticipantes nos órgãos máxi-
mos do Instituto é cada vez 
mais importante. 

 Boa leitura!

A Diretoria
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Postalis inicia novo 
Equacionamento do Déficit do 
plano BD Saldado

No final do mês de março o Postalis deu 
início a uma ampla campanha de esclare-
cimento sobre o equacionamento do déficit 
econômico-atuarial acumulado do plano BD 
Saldado (PBD). 

A campanha tem como objetivo informar 
aos participantes, assistidos e pensionistas 
a origem do déficit, as razões para a reali-
zação do equacionamento e ainda explicar o 
modo como será feito e quanto custará para 
cada um.

A principal peça da campanha é o hotsite 
do equacionamento, localizado na página do 
Postalis na internet (www.postalis.org.br), que 
conta com uma apresentação didática e ilus-
trativa sobre o tema. Lá o participante tam-
bém encontrará diversas respostas para as 
perguntas mais frequentes, um espaço para 
encaminhar suas dúvidas e um simulador 
onde poderá saber o valor exato de sua con-
tribuição. Além do hotsite, do encarte que veio 
com esta edição do jornal, dos cartazes dis-
tribuídos nas diversas unidades dos Correios 
e dos Núcleos Regionais em todo o Brasil, o 
Postalis tem ainda o Fale Conosco e a Ouvido-
ria como canais de comunicação para auxiliar 
os participantes a esclarecer suas dúvidas. 

Outra medida adotada no sentido de escla-
recer melhor a mecânica do Equacionamento 
foi elaborar uma agenda de encontros do Pre-
sidente do Postalis, Antônio Carlos Conquista, 

com as Diretorias Regionais (DRs) dos Cor-
reios, onde participantes (ativos e assistidos) 
pudessem tirar dúvidas e fazer perguntas di-
retamente ao dirigente. Seguindo nessa pro-
posta, Conquista já esteve no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Bauru (SP), São Paulo Metro-
politana e Paraná. Palestrou também para o 
Sintect/SP e o Sintect/DF.

No decorrer do ano estão previstos outros en-
contros entre a Diretoria Executiva do Postalis 
e entidades representativas de participantes 
para prestar esclarecimentos sobre o equacio-
namento e sobre assuntos diversos da rotina 
do Instituto, como ocorreu em 2014.

Plano de Equacionamento

O plano de equacionamento prevê a apli-
cação de contribuições extraordinárias no 
percentual de 25,98% sobre o valor do 
Benefício Proporcional Saldado – BPS para 
os participantes ativos e sobre o valor dos 
benefícios de aposentadoria ou pensão para 
os assistidos (aposentados e pensionistas). A 
patrocinadora contribuirá de forma paritária, 
conforme previsto na legislação e nos mes-
mos moldes do equacionamento em curso 
desde 2013.

As contribuições começam a ser cobradas 
na folha de pagamentos do mês de abril. A 
diferença com relação ao equacionamento 
anterior é que, desta vez, a cobrança das 
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contribuições tem um prazo 
máximo de vigência pré-es-
tabelecido: 186 meses ou 15 
anos e 6 meses.

Esse percentual de 25,98% 
será reavaliado anualmente 
considerando o retorno dos 
investimentos ao longo de 
cada ano, o patrimônio acu-
mulado, as hipóteses atua-
riais, além da eventual rever-
são de provisionamentos.

Leia o encarte desta edição 
com atenção e consulte o 
hotsite do equacionamento 
para esclarecer todas as suas 
dúvidas!

O plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 05/03/2015 está em 
consonância com  a legislação aplicável aos fundos de pensão, que determina que os resultados 
deficitários devem ser equacionados entre participantes, assistidos, pensionistas e patrocinado-
ra em partes iguais (art. 6º,  LC 108/2001 e art. 21º LC 109/2001).

A autorização para cobrança de eventuais contribuições extraordinárias faz parte do contrato do 
participante com o plano e está prevista no Regulamento, artigo 65, incisos IV, V e VI. , não sendo 
possível manter-se vinculado ao plano sem o pagamento das contribuições.

Deixar de pagar a contribuição implicaria em inadimplência e, de acordo com o Regulamento 
(artigo 12, inciso III), após 3 meses consecutivos sem as devidas contribuições, o plano do parti-
cipante será cancelado perdendo os direitos aos benefícios de aposentadoria e pensão.

Diferentemente do plano PostalPrev, em que existe a possibilidade de reingresso no plano, no 
BD, uma vez cancelado o participante não terá mais como reingressar.

O maior prejudicado com uma desautorização de cobrança da contribuição extraordinária é o 
próprio participante. Fique atento!

Razões fundamentais para você manter sua inscrição no 
Plano de Benefício Definido
• Ao se desligar do Plano, você abre mão do recebimento de seu benefício futuro;
• Em casos de invalidez ou morte, o Plano garante o benefício de aposentadoria por Invalidez ou de Pensão por Morte 

aos beneficiários;
•  A Contribuição Extraordinária será acrescida integralmente à sua reserva de poupança;
• Caso você solicite o cancelamento do Plano agora, só poderá resgatar suas contribuições pessoais após o desliga-

mento das atividades junto aos Correios;
• Ao se desligar, você abre mão do investimento que a patrocinadora fez para a sua aposentadoria; 
• O valor que você vai contribuir para o equacionamento do déficit é bem menor que o seu direito acumulado de 

benefício futuro.

Não tome decisões no calor da discussão. Converse com os profissionais da área de atendimento em 
nossos Núcleos Regionais. Lembre-se que o cancelamento de sua inscrição no plano BD é irreversível!
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Postalis elege novos membros  
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Desde o final de março, o Postalis conta 
com nova composição em seus dois con-
selhos diretivos: o Conselho Deliberativo 
e o Conselho Fiscal. A mudança deu-se 
com o resultado de mais uma eleição di-
reta pelos participantes do Instituto, que 
elegeram um candidato para cada um dos 
Conselhos. Já quanto às substituições dos 
membros indicados pela patrocinadora, as 
novas indicações ainda não ocorreram, o 
que postergou por mais alguns dias uma 
próxima configuração. 

Durante a cerimônia de posse realizada em 
25 de março, no edifício-sede do Instituto, 
em Brasília, os titulares e suplentes eleitos 
pelo voto direto dos participantes assu-
miram seus postos junto aos Conselhos. 
A mesa foi composta pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo do Instituto, Ernani 
de Souza Coelho, pelo Diretor-Presidente 
do Postalis, Antonio Carlos Conquista, pelo 
membro do Conselho Fiscal, Reginaldo 
Chaves de Alcantara e por Rita de Cassia 
da Silva, Gerente da Qualidade do Postalis 
e integrante da Comissão Eleitoral. 

O evento foi prestigiado por representan-
tes de entidades de classe ligadas aos 
funcionários dos Correios e ao Postalis, 
colaboradores do Instituto, empregados 

da patrocinadora e familiares dos conse-
lheiros eleitos.

Dos mais de 137 mil eleitores, 12,89% 
efetivaram o voto.  O candidato mais vota-
do para o Conselho Deliberativo foi Sérgio 
Mauricio Bleasby Rodrigues, com 7.677 
votos. Já para o Conselho Fiscal, o candi-
dato eleito foi Angelo Saraiva Donga, com 
9.275 votos. Como suplentes elegeram-se 
respectivamente: Vinicius Moreno, que ob-
teve 3.469 votos, e Amanda Gomes Cor-
cino, com 4.338 votos. O percentual de 
votos brancos e nulos foi de 4,3% do total.

De acordo com Sérgio Bleasby, represen-
tante dos eleitos durante a cerimônia, os 
novos membros vêm para somar e devem 
trabalhar diariamente para atender aos 
anseios dos participantes. 

Segundo o Diretor-Presidente do Posta-
lis, Antonio Carlos Conquista, a chegada 
dos novos conselheiros ajuda a enfren-
tar um período difícil pelo qual o Postalis 
está passando e reforça a importância 
da participação de representantes dos 
participantes e assistidos nas tomadas 
de decisões. 

 Conheça o papel dos Conselhos no Postalis
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, aprovação do orçamento anu-
al, dos planos de custeio e das políticas de investimentos dos 
planos, entre tantas outras atribuições. O COD é composto por 
seis membros efetivos e seus respectivos suplentes, com man-
datos de quatro anos. Três componentes nomeados pelos Cor-
reios e os outros três eleitos pelo voto direto dos participantes. 

O Conselho Fiscal – COF é o responsável pelo controle in-
terno do Postalis. É esse órgão que analisa o desempenho 
econômico-financeiro do Instituto, os balancetes mensais 
e o balanço anual, fiscaliza os atos da Diretoria e se o Fun-
do está em conformidade com a legislação, acompanha 
e avalia as auditorias no Postalis, entre outras tarefas. O 
COF é integrado por quatro membros e seus respectivos 
suplentes, com mandatos de quatro anos. São dois repre-
sentantes indicados pela patrocinadora e mais dois eleitos 
pelos participantes. 

Os membros eleitos junto aos presidentes do COD e do Instituto.
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O processo eleitoral concluído no dia 03/03, teve início no dia 09/02 e, 
pela 2ª vez consecutiva, foi realizado exclusivamente por meio eletrô-
nico, com o sistema Eleja, o que facilitou o processo e reduziu custos. 

Segundo o coordenador da Comissão Eleitoral, Marco Aurélio 
Weyne, as eleições deste ano ocorreram sem maiores proble-
mas, tanto em relação aos recursos apresentados contra algu-

mas candidaturas, quanto em relação à parte técnica do sistema 
eletrônico de votação, o Eleja. Weyne ressaltou a baixa partici-
pação dos eleitores como um desafio para os próximos pleitos. 
“Este ano a participação dos eleitores foi menor do que nos 
pleitos anteriores: 12,89% contra 17,75% da eleição passada. 
Acredito que a maioria dos eleitores ficou desestimulada devido 
à circunstância pela qual passa o Instituto”, afirmou.

CONFiRA ALgumAs FOtOs DA CERimôNiA DE POssE:

Empossado, Sergio Bleasby discursa como representante dos membros eleitos.

Angelo Saraiva Donga, eleito membro titular do COF, ao lado do Presidente 
do Conselho Deliberativo, Ernani Coelho.

Amanda Gomes Corcino, eleita 1ª suplente do COF, ao lado do Presidente 
do Conselho Deliberativo, Ernani Coelho. 

Vinícius Moreno, eleito 1º suplente do COD, ao lado do Presidente do 
Conselho Deliberativo, Ernani Coelho. 

Sérgio Mauricio Bleasby Rodrigues, eleito membro titular do COD, ao 
lado do Presidente do Conselho Deliberativo, Ernani de Souza Coelho. 
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Postalis inicia recadastramento de pensionistas

O Postalis iniciou mais uma campanha 
de recadastramento de pensionistas dos 
planos de benefícios PBD Saldado e Pos-
talPrev. A atualização das informações ca-
dastrais poderá ser realizada até o dia 31 
de maio.

A finalidade da ação é a comprovação de 
vida e atualização dos dados cadastrais, 
com o objetivo principal de preservar a re-
gularidade do pagamento das pensões.

O Instituto enviará para o endereço do(a) 
pensionista um formulário preenchido 
com os dados que constam atualmen-
te nos cadastros. Em caso de necessi-
dade de correção das informações, o(a) 
recebedor(a) da pensão deverá entrar em 
contato com o Núcleo Regional Postalis 
para solicitar as correções e emissão de 
um novo formulário.

O recadastramento pode ser feito pesso-
almente nos Núcleos Regionais do Pos-
talis ou através de envio dos documentos 
respectivos pelo correio. O procedimento 
só será realizado mediante apresentação 
da documentação obrigatória. Para es-
clarecer sua dúvidas acesse o hotsite do 
recadastramento (http://recadastramento.

postalis.org.br/) ou o site do Instituto 
(www.postalis.org.br).

O recadastramento acontece anualmente 
e é através dele que o Instituto recebe a 
comprovação de vida dos seus aposenta-
dos e pensionistas, bem como a atualiza-
ção dos dados cadastrais. A participação 
é obrigatória.

Fo
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Aqueles que não fizerem o proce-
dimento terão o pagamento dos 
benefícios suspensos a partir do 
mês seguinte ao encerramento 
do período de recadastramento. 
Fique atento(a)!

http://recadastramento.postalis.org.br/
http://recadastramento.postalis.org.br/
http://www.postalis.org.br/
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Carteiros recebem homenagens dos Correios 
Comemorado no dia 25 de janeiro, o Dia 
do Carteiro foi lembrado pelos Correios 
com muitas homenagens. Na mesma data, 
também se comemoram 352 anos de ati-
vidades postais no Brasil. 

Em reconhecimento aos profissionais, a 
empresa promoveu diversas ações dire-
cionadas aos carteiros, atendentes comer-

ciais e operadores de triagem e transbor-
do. A homenagem alcançou cerca de 120 
mil empregados, distribuídos em 28 Dire-
torias Regionais dos Correios. 

As atividades de comemoração inclu-
íram café da manhã nas unidades de 
lotação, gincanas, torneios esportivos, 
passeios ciclísticos, caminhadas, pales-

tras, apresentações culturais, entre ou-
tras atividades.

Os carteiros também foram homenage-
ados pela Caixa Econômica Federal,que 
estampou o distintivo usado por eles  entre 
1931 e 1969 no bilhete da Loteria Federal 
da “Série Correios”, referente à extração 
número 4.939-5 do dia 24 de janeiro.

Assistidos 
do Postalis 
comemoram Dia 
do Aposentado
Com palestras, apresentações musicais 
e humorísticas, sorteios de brindes, ca-
fés da manhã e lanches,os assistidos do 
Postalis de todo o Brasil celebraram o Dia 
Nacional do Aposentado, comemorado 
em 24 de janeiro. As homenagens fo-
ram prestadas nos 27 Núcleos Regionais 
(NRP) do Instituto.

Já na 12ª edição da solenidade promovida 
pela Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp), no Teatro do WTC, em São Paulo 
(SP), foram homenageados 64 assistidos 
de 59 fundos de pensão. Entre eles estava 
o aposentado Raimundo Mateus da Silva, 
indicado pelo Postalis para receber a tradi-
cional homenagem, em nome dos mais de 
16 mil assistidos que atualmente desfrutam 
dos benefícios dos planos BD Saldado e 
PostalPrev. O evento contou com a presen-
ça de um público de cerca de 200 pessoas, 
entre palestrantes, equipe da Abrapp, pa-
tronos, convidados e acompanhantes.

Todas as ações comemorativas pro-
porcionadas aos assistidos pelo 
Postalis em seus Núcleos Regio-
nais podem ser conferidas no hotsite 
http://diadoaposentado.postalis.org.br/. 

O aposentado Raimundo Mateus da Silva, 68 anos, presidente da Associação dos 
Aposentados dos Correios (Ajacor), em Juiz de Fora (MG), após ser homenageado 
pelo Diretor de Seguridade do Postalis, Paulo Sá, falou ao Jornal do Postalis.

Postalis: Qual o sentimento de receber uma homenagem pelo Dia do Aposentado?

Raimundo: É muito gratificante. A gente se aposentou, mas não se desliga da pa-
trocinadora. Foi nos Correios que fiz minha carreira e onde realizei todos os meus 
sonhos de vida. Hoje, eu me dedico ao trabalho gratuito para a categoria na As-
sociação dos Aposentados dos Correios. A nossa intenção é defender a classe e 
conquistar melhorias para todos nós.

Postalis: De que forma o plano de previdência administrado pelo Postalis ajudou na 
sua aposentadoria?

Raimundo: O plano do Postalis foi fundamental. Sem ele, a situação seria caótica, 
pois a tendência é que o aposentado sem previdência complementar ganhe um 
benefício baixo. Eu me aposentei pela Previdência Social com dez salários e hoje 
ganho dois e meio. O Postalis faz a complementação. 

http://eleicoes2015.postalis.org.br/
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Entenda as regras para declaração  
de Pessoa Politicamente Exposta

Educação Previdenciária

Expediente CONSELHO DELIBERATIVO
Ernani de Souza Coelho (Presidente)
José Rivaldo da Silva
Manoel Almeida Santana
Manoel dos Santos Oliveira Cantoara
Marcos Antonio da Silva Costa
Sergio Mauricio Bleasby Rodrigues 

CONSELHO FISCAL
Reginaldo Chaves de Alcantara (Presidente) 
Antônio Alberto Rodrigues Barbosa
Julio Vicente Lopes
Angelo Saraiva Donga

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente
Antonio Carlos Conquista
Diretor de Seguridade
Paulo Fernando Moura de Sá
Diretor Financeiro
André Luis Carvalho da Motta e Silva
Diretor Administrativo
Roberto Macedo de Siqueira Filho
 
Jornalista Responsável
Sérgio Cross - Reg. Prof . 2882/13/50/DF
Mat. Sind. 3978

Produção
Assessoria de Comunicação do Postalis
ass.comunicacao@postalis.com.br

Profissionais do Texto
www.ptexto.com.br

Projeto Gráfico 
Jorge Verlindo e Cadu Peliceli

Diagramação 
Profissionais do Texto

Confira a lista dos cargos considerados politicamente expostos

1. Detentores de mandatos eletivos dos Po-
deres Executivo e Legislativo da União; 

2. Ocupantes de cargo no Poder Executivo 
da União: 
•	 Ministro de Estado ou equiparado; 
•	 Natureza especial ou equivalente; 
•	 Presidente, vice-presidente e diretor, 

ou equivalentes, de autarquias, fun-
dações públicas, empresas públicas 
ou sociedades de economia mista; e 

•	 Grupo Direção e Assessoramento Su-
periores - DAS, nível 6, e equivalentes; 

3. Membros do Conselho Nacional de Jus-
tiça, do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores; 

4. membros do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral 
da República, o Vice-Procurador-Ge-
ral da República, o Procurador-Geral 
do Trabalho, o Procurador-Geral da 
Justiça Militar, os Subprocuradores-
-Gerais da República e os Procurado-
res- Gerais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal; 

5. Membros do Tribunal de Contas da União 
e o Procurador-Geral do Ministério Públi-
co junto ao Tribunal de Contas da União; 

6. Governadores de Estado e do Distrito 
Federal, os presidentes de Tribunal de 
Justiça, de Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Distrital, e os presidentes de Tri-
bunal ou Conselho de Contas de Estado, 
de Municípios e do Distrito Federal; e 

7. Prefeitos e os presidentes de Câmara 
Municipal das capitais de Estado.

Os participantes, beneficiários e assistidos do Postalis devem 
estar atentos durante a atualização do cadastro para identificar 
se são ou não uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE). O pre-
enchimento com essa indicação é obrigatório, de acordo com a 
Instrução Normativa nº 18, de 24 de dezembro de 2014, da Su-
perintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

São consideradas politicamente expostas as pessoas que, nos 
últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no ex-
terior, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como 
seus representantes, familiares (de até primeiro grau) e pessoas 
de seu relacionamento próximo, como cônjuges, companheiros e 
enteados.  

Portanto, o participante que se encaixa em uma das situações 
citadas,  para cumprir a determinação legal, precisa preencher o 
formulário de Pessoa Politicamente Exposta no Postalis Online, na 
opção Cadastro, ou procurar o Núcleo Regional mais próximo para 
atualizar a sua identificação.

A Lei nº 9.613/1998 estabelece que as Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC) devem comunicar às autoridades 
financeiras operações realizadas pelas pessoas consideradas politi-
camente expostas. A medida tem como objetivo prevenir e comba-
ter os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Site: www.postalis.org.br

E-mail: ass.comunicacao@postalis.com.br

End. SCS QD. 3 Bl. A nº 119 Ed.Postalis  

CEP 70300-903 - Brasília - DF  

Tel.: (61) 2102-6966
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