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ATÉ QUANDO SERÃO COBRADAS ESSAS 
CONTRIBUIÇÕES?

Esse plano de equacionamento deve ser 

aplicado pelo prazo máximo de 15,5 anos 

(186 meses), até junho de 2030*. Esse tempo 

equivale à duration do passivo do plano, ou 

seja, ao prazo médio de obrigações do PBD. 

*Nova redação do item 10 do Anexo da Resolução CGPC 18/2006, dada pela 

CNPC 15/2014. 

AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
O percentual de contribuição será reavaliado anu-

almente, podendo reduzir ou aumentar, de acordo 

com a conjuntura, o retorno dos investimentos 

ao longo de cada ano, o patrimônio acumulado, 

as hipóteses atuariais, além da eventual reversão 

de provisionamentos.

COMO FAÇO PARA SABER O VALOR DA 
MINHA CONTRIBUIÇÃO?
Acessando o Postalis Online é possível conhecer 

antecipadamente qual será o valor de sua contribui-

ção extraordinária. Faça o login e escolha a opção 

Contribuições e o subitem Simular contribuição 

extraordinária. 

EQUACIONAMENTO E POSTALPREV

TIRE SUAS DÚVIDAS VISITANDO
O SITE DO EQUACIONAMENTO

equacionamento2015.postalis.org.br

O plano PostalPrev está em equilíbrio, não sen-

do necessária nenhuma medida de ajustamen-

to, nem cobrança de taxa extraordinária. 

No hotsite, o participante pode encontrar a apresentação inte-

gral sobre o Equacionamento do Défi cit e respostas para as suas 

dúvidas.

Você também pode acessar o hotsite do Equacio-

namento do Défi cit via celular, utilizando um apli-

cativo de leitor de QR Code.

equacionamento2015.postalis.org.br
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EQUACIONAMENTO2015.POSTALIS.ORG.BR

www.postalis.org.br

ELEIÇÃO PARA 
DIRETOR 
ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRO

Votação acontece 
no mês de maio

Pág. 7



JORNAL POSTALIS • 2Edição 79 • ANO 15 • abril/maio, 2016

Editorial

Nesta edição o(a) leitor(a) encontrará 
informações sobre o plano de equa-
cionamento do plano BD Saldado, 
que será levado a cabo a partir do 
final de maio, no contracheque dos 
participantes. Saiba sobre os percen-
tuais de desconto relativos à contri-
buição extraordinária e sobre a cam-
panha de esclarecimentos divulgada 
pelo Instituto.

Outro destaque desta edição é a 
chegada de novos membros na 
Diretoria Executiva do Postalis. Em 
março e abril, o novo Presidente e o 
novo Diretor de Investimentos, Paulo 
Furtado e Humberto Magalhães, 
tomaram posse na sede do Instituto, 
em Brasília. Ambos são funcionários 
concursados da Caixa Econômica 
e trazem consigo larga experiência 
nas áreas de gestão, financeira e de 
fundos de pensão. 

Desde dezembro do ano passado, o 
Instituto tem um novo Estatuto So-
cial. Esse documento tem o objetivo 
de estabelecer os critérios para a 
constituição e a gestão da Entidade; 
define os órgãos de administração e 
fiscalização, bem como suas compo-
sições; as competências para a apro-
vação das matérias mais importantes 
do Instituto, entre outros pontos rela-
cionados à governança.

Informações sobre o decorrer da 
eleição para Diretor Administrativo-
-Financeiro estão contidas na página 
7. Esse é um evento histórico para o 
Instituto, pois atende a uma antiga 
demanda dos participantes. As cam-
panhas dos candidatos seguem a 
todo o vapor e o dia da apuração dos 
votos é aguardado com ansiedade 
pelos candidatos e eleitores.

Algumas medidas já adotadas pela 
nova diretoria, a aproximação do 
término do prazo para recadastra-
mento dos pensionistas, o serviço 
de empréstimo do Postalis como al-
ternativa para organizar as finanças 
pessoais e o resultado da Pesquisa 
de Satisfação 2015 também são te-
mas deste periódico.

Boa leitura!

Aprovado equacionamento  
do plano BD saldado
Contribuições extraordinárias serão descontadas  
a partir do contracheque de maio

No final do mês de março, foi aprovado pelo 
Postalis e pelos Correios o Plano de Equacio-
namento do déficit do Plano BD Saldado. O 
Plano, referente aos exercícios 2013 e 2014, 
prevê a aplicação de contribuição extraordiná-
ria extraordinária do equivalente a 13,98% do 
Benefício Proporcional Saldado para os parti-
cipantes ativos e sobre o valor dos benefícios 
de aposentadoria ou pensão para os assistidos 
(aposentados e pensionistas).

A contribuição extraordinária de 3,94% em vi-
gor, referente aos exercícios de 2011 e 2012 
permanecerá sendo praticada. 

Dessa forma, o percentual total das duas 
contribuições será de 17,92% a ser descon-
tado mensalmente em folha de pagamento. A 
patrocinadora contribuirá de forma paritária, 
conforme previsto na legislação e nos mes-
mos moldes do equacionamento em curso 
desde 2013.

O percentual de 17,92% referente às contri-
buições extraordinárias para equacionamento 
do déficit começa a ser cobrado no mês de 
maio, no contracheque entregue no final do 
mês, e prevê a cobertura do resultado negati-
vo acumulado entre os anos de 2011 a 2014. 

De acordo com a legislação vigente, na ocor-
rência de “fato relevante”, esse percentual 
poderá ser reavaliado. Assim, poderão ser 
considerados os fatores que impactam as 
receitas do Plano BD, como o retorno dos 
investimentos ao longo de cada ano, even-
tuais reversões de valores relativos à RTSA, 
às ações judiciais em curso referentes aos 
provisionamentos e ao caso do BNY Mellon, 
caso venham se efetivar.

Quanto ao PostalPrev, o plano não é alcançado 
pelo equacionamento e não sofrerá nenhum 
ajuste ou cobrança de taxa extraordinária.

Campanha de esclarecimentos

A área de comunicação do Instituto promoverá 
campanha de esclarecimentos sobre o plano 
de equacionamento.

Os veículos de comunicação utilizados serão 
o site do Postalis, o site do Universo Posta-
lis, e-mail marketing, SMS, contracheque e 
envio pelo correio de peças gráficas, através 
dos meios de comunicação dos Correios e, 
possivelmente, dos meios de comunicação 
dos sindicatos e entidades representativas de 
participantes.

A campanha terá como objetivo principal 
levar os participantes a consultar o Hotsi-
te do Equacionamento (equacionamento 
2016.postalis.org.br), localizado na página 
do Postalis na Internet (www.postalis.org.br). 

No hotsite, estará disponibilizada uma apre-
sentação didática e ilustrativa sobre o tema em 
forma de videopalestra, contendo dados atua-
lizados, números da estratificação do déficit, 
legislação respectiva, respostas às perguntas 
frequentes, um espaço para encaminhar dúvidas 
e um simulador, onde os participantes poderão 
saber o valor exato de suas contribuições.

Finalmente, haverá uma parte da campanha 
contendo argumentos de retenção ao plano 
BD Saldado, que terá como objetivo levar 
subsídios aos participantes para que não fa-
çam uma opção precipitada pelo desligamen-
to do plano.

ATÉ QUANDO SERÃO COBRADAS ESSAS 
CONTRIBUIÇÕES?

Esse plano de equacionamento deve ser 

aplicado pelo prazo máximo de 15,5 anos 

(186 meses), até junho de 2030*. Esse tempo 

equivale à duration do passivo do plano, ou 

seja, ao prazo médio de obrigações do PBD. 

*Nova redação do item 10 do Anexo da Resolução CGPC 18/2006, dada pela 

CNPC 15/2014. 

AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
O percentual de contribuição será reavaliado anu-

almente, podendo reduzir ou aumentar, de acordo 

com a conjuntura, o retorno dos investimentos 

ao longo de cada ano, o patrimônio acumulado, 

as hipóteses atuariais, além da eventual reversão 

de provisionamentos.

COMO FAÇO PARA SABER O VALOR DA 
MINHA CONTRIBUIÇÃO?
Acessando o Postalis Online é possível conhecer 

antecipadamente qual será o valor de sua contribui-

ção extraordinária. Faça o login e escolha a opção 

Contribuições e o subitem Simular contribuição 

extraordinária. 

EQUACIONAMENTO E POSTALPREV

TIRE SUAS DÚVIDAS VISITANDO
O SITE DO EQUACIONAMENTO

equacionamento2015.postalis.org.br

O plano PostalPrev está em equilíbrio, não sen-

do necessária nenhuma medida de ajustamen-

to, nem cobrança de taxa extraordinária. 

No hotsite, o participante pode encontrar a apresentação inte-

gral sobre o Equacionamento do Défi cit e respostas para as suas 

dúvidas.

Você também pode acessar o hotsite do Equacio-

namento do Défi cit via celular, utilizando um apli-

cativo de leitor de QR Code.

equacionamento2015.postalis.org.br
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EQUACIONAMENTO2015.POSTALIS.ORG.BR

www.postalis.org.br
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Novo Estatuto Social do Postalis é aprovado pela Previc
Mudanças proporcionam mais segurança aos participantes, assistidos e à patrocinadora

As mudanças no Estatuto Social do Postalis foram aprovadas 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar – Previc. A alteração foi publicada no Diário Oficial da 
União em 17/12/2015.

O novo Estatuto proporciona mais segurança aos participan-
tes, assistidos e à patrocinadora (Correios). Dentre as prin-
cipais alterações aprovadas está a abertura do fundo para o 
multipatrocínio. Assim, o Postalis poderá administrar planos 
de previdência para outras empresas patrocinadoras e para 
entidades de classe instituidoras de planos de benefícios.

Outra mudança importante, que atende a antiga demanda dos 
participantes, é a eleição para dois dos diretores que compõem 
a Diretoria Executiva do Instituto. A partir de agora, o Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro e o Diretor de Benefícios serão escolhidos 
pelos participantes ativos e aposentados. O Presidente e o Diretor 
de Investimentos continuarão sendo indicados pela patrocinadora. 

Acesse o site do Postalis e confira as novidades do novo Esta-
tuto através do quadro comparativo entre os textos do antigo e 
do novo documento. (http://novosite.postalis.org.br/comunicado 
-novo-estatuto-aprovado-pela-previc/)

Postalis inicia ações para 
revisão do Planejamento 
Estratégico 2016

Na manhã de quinta-feira, 07/04, aconteceu na sede do Posta-
lis, em Brasília, a primeira reunião de Planejamento Estratégico 
– 2016 envolvendo a nova Diretoria e os gerentes e assessores 
das áreas do Instituto.

O objetivo da reunião foi dar início imediato a um trabalho de 
revisão do Planejamento Estratégico para 2016. Ao analisar o 
Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico 
2015, o Conselho Deliberativo apontou que o Relatório, na for-
ma apresentada, não permitia uma tomada de decisão por parte 
daquele órgão. A indicação do COD é por uma melhor definição 
e apuração dos indicadores, um acompanhamento mais efetivo 
das ações por parte dos gestores, além de destacar a necessi-
dade de um maior apoio da alta direção às ações relacionadas 
ao Planejamento Estratégico. Com isso, a Diretoria do Postalis 
encaminhou demanda para os gerentes e assessores, para que 
refaçam suas diretrizes de trabalho, bem como estabeleçam ín-
dices de medição mais eficazes.

O Assessor de Planejamento e coordenador do trabalho, Antônio 
Góis, apresentou a questão à equipe de gestores e pediu cele-
ridade e empenho em relação à nova proposta de planejamento 
estratégico para este ano. Ele pontuou que o momento atual 
pede que toda a equipe tenha um olhar para o futuro com prio-
ridades bem estabelecidas.

O Presidente Paulo Furtado, acompanhado dos diretores Hum-
berto Magalhães e Paulo Sá (Diretores de Investimentos e Be-
nefícios, respectivamente), destacou a importância do trabalho 

e salientou o compromisso da nova direção com a equipe de 
gestores, no sentido de fazer com que os laços de instituciona-
lidade fiquem ainda mais fortes. Furtado pediu aos presentes 
foco máximo numa gestão profissional e que desenvolvam um 
documento que apresente, de forma clara, as ações que cada 
área desenvolverá para trazer melhorias aos serviços prestados 
pelo Instituto.

Outro tema abordado foi a criação de uma agenda de iniciati-
vas para os próximos 100 dias, desenvolvida pela nova gestão. 
A agenda será implementada paralelamente ao Planejamento 
Estratégico e terá ações focadas na busca por alternativas para 
tratar os principais problemas do Instituto. Entres os temas da 
agenda estão as tratativas da Diretoria com a patrocinadora e 
o DEST para a retomada do pagamento da RTSA, a revisão de 
todos os contratos de prestação de serviços por terceiros ao 
Postalis, entre outros. 

Durante a reunião, a equipe de gerentes e assessores debateu 
e fez diversas colocações a respeito das premissas que devem 
pautar as ações das diversas áreas do Instituto. Ao final, ficou 
estabelecida uma próxima reunião para o fechamento do traba-
lho, com a definição de planos de ação para cada área no novo 
Planejamento Estratégico 2016.

http://novosite.postalis.org.br/comunicado-novo-estatuto-aprovado-pela-previc/
http://novosite.postalis.org.br/comunicado-novo-estatuto-aprovado-pela-previc/
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Pensionistas têm até o final de maio para se recadastrar
Recadastramento é obrigação anual

Em março, o Postalis iniciou mais uma campanha anual de recadas-
tramento de pensionistas, que são assistidos dos planos de benefí-
cios PBD Saldado e PostalPrev. O recadastramento é obrigatório e 
deve ser feito até 31/05.

O recadastramento tem por finalidade é obter comprovação de vida 
e atualização dos dados cadastrais, de modo a preservar a regulari-
dade do pagamento dos benefícios aos assistidos. “Aqueles que não 
participarem da ação terão o pagamento dos benefícios suspenso a 
partir do mês de junho de 2016”, alerta Jussara Mezêncio, Gerente 
de Benefícios do Postalis.

Todos os pensionistas receberam em seus endereços de correspon-
dência formulário com os dados que constam atualmente no cadas-
tro. Caso necessite alterar alguma das informações, o(a) recebedor(a) 

do benefício deverá entrar em contato com o Núcleo Regional Postalis 
para solicitar a mudança e emitir um novo formulário. O recadastra-
mento deve ser feito pessoalmente nos Núcleos Regionais mediante 
a apresentação de documentos pessoais. Convém observar que o 
atendimento nos Núcleos deve ser previamente agendado por meio 
do Postalis Online, na internet: www.postalis.org.br. 

A novidade no processo de Recadastramento 2016 é que os benefi-
ciários (filhos) entre 18 e 21 anos (24 anos se for universitário), que 
recebem benefício por intermédio de tutor ou representante legal, 
deverão apresentar Requerimento de Benefícios para que seja feita a 
mudança do recebedor.

O recadastramento de aposentados acontecerá após o de pensionis-
tas e será realizado no período de 01/06 a 31/08/2016.

Postalis: Qual o sentimento de re-
ceber uma homenagem pelo Dia do 
Aposentado?

Trabalhei 52 anos efetivamente nos Cor-
reios – desde os meus 14 anos – e fico 
muito feliz com o reconhecimento. Muito 
aprendi, ajudei, compartilhei conhecimen-
tos e experiências e, acima de tudo, cres-
ci. Sou eternamente grato! 

Postalis: O que aprendeu na sua vida 
profissional que você levará para o 
resto da vida?

Companheirismo, 
idealismo e ami-
zade com pessoas 
alegres, amáveis, 
genuínas e cultas. 
Isto só me enrique-
ceu, tanto como 
pessoa quanto co-
mo profissional.

Hotsite celebra comemorações do Dia do Aposentado

Os assistidos do Postalis de 
todo o Brasil celebraram o 
Dia Nacional do Aposentado, 
comemorado em 24 de 
janeiro, com workshops, 
palestras, apresentações 
musicais e teatrais, cafés 
da manhã e lanches. 
As homenagens foram 
prestadas nos 25 Núcleos 
Regionais (NRP) do Instituto.

Além da produção desses 
eventos nos Núcleos 
Regionais, anualmente, o 
Postalis disponibiliza um 
espaço virtual na forma de 

um hotsite onde todas essas 
ações comemorativas podem 
ser conferidas posteriormente 
pelos participantes (http://
diadoaposentado.postalis.
org.br)

O aposentado Décio de 
Campos Falcone, Diretor 
de Imprensa da ARACT-SP 
(Associação Representativa 
dos Aposentados e 
Aposentáveis e Pensionistas 
dos Correios do Estado 
de São Paulo) foi indicado 
pelo Postalis para receber 
a tradicional homenagem 

realizada pela Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
(ABRAPP), em São Paulo. 
A cerimônia contou com a 
presença de centenas de 
pessoas, entre palestrantes, 
patronos, convidados e 
acompanhantes. O diploma 
alusivo à data foi entregue 
pela Gerente de Atendimento, 
Carmen La Plata. Décio 
representou os mais de 23 
mil assistidos que atualmente 
desfrutam os benefícios dos 
dois planos do Instituto (PBD 
Saldado e PostalPrev). Décio de Campos Falcone

Foram encaminhados à residência dos pensionistas:

• Carta com orientações sobre o reca-
dastramento;

• Formulário de Recadastramento con-
tendo os dados pessoais dos pensio-
nistas, os beneficiários que compõem o 
Grupo Familiar e as informações sobre 
as condições necessárias para a ma-
nutenção da condição de beneficiário;

• Declaração de Estado Civil onde o re-
cebedor do benefício declara o estado 
civil de cada um dos beneficiários que 
compõem o Grupo Familiar.

• Documentos necessários:
 » Formulário de Recadastramento e De-
claração de Estado Civil (que deverá ser 
assinada na presença do colaborador 
do Núcleo Regional ou com firma reco-
nhecida em cartório por autenticidade);

 » Cópia autenticada em cartório ou 
com atesto de confere com original 
dos Núcleos Regionais dos seguintes 
documentos:
 › Certidão de casamento atualizada 

e com averbação do óbito do ex-

-participante, caso o beneficiário 
da pensão seja o ex-cônjuge com 
pensão ou cônjuge;

 › Certidão de Casamento atualizada 
com averbação do óbito ou divór-
cio, se companheiro(a) viúvo(a) ou 
divorciado(a);

 › Certidão de nascimento atualizada, 
caso o beneficiário da pensão seja 
o (a) companheiro(a) solteiro(a).

 › Extrato de Pagamento do INSS atu-
alizado (a partir de 02/2016).
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Empréstimo Postalis: uma alternativa para 
organizar suas finanças

A concessão de empréstimo é um serviço que o Postalis oferece aos 
seus participantes ativos e aposentados. Além de ser um investimento 
sustentável para o Instituto, pode proporcionar uma alternativa para 
que o participante possa organizar suas finanças, desde que focado 
numa estratégia adequada e com disciplina financeira.

A possibilidade de adquirir empréstimo com taxas de juros menores 
do que as ofertadas no mercado permite ao tomador organizar suas 
finanças de modo a buscar a redução de suas despesas. “O processo 
de análise do perfil do mutuário, a personalização do atendimento e, 
principalmente as taxas, são alguns de nossos diferenciais”, explica 
Grace Mendes, Gerente de Financiamentos e Empréstimos.

Em setembro de 2014, foi suspensa a concessão de empréstimos no 
Plano BD (Benefício Definido) porque o volume de empréstimos conce-
dido se aproximou do limite legal de 15% permitidos pela legislação. 
Passados 18 meses, a carteira de empréstimos foi reaberta, após a sis-
tematização das novas normas do Regulamento. Dentre as novas regras 
implementadas está a possibilidade de suspensão temporária do paga-
mento da prestação (amortização), visando possibilitar ao participante, 
quando necessário, a reorganização das suas contas.

Acesse o site do Postalis e conheça as principais alterações no Regu- 
lamento de Empréstimo (http://novosite.postalis.org.br/carteiras-de- 
emprestimos-bd-e-postalprev-reabrem-com-novas-regras/).

Taxas de Juros

As novas taxas de juros foram escalonadas de acordo com o prazo de 
contratação do empréstimo. Para empréstimos contratados para paga-
mento em até 60 meses, será cobrada a mesma taxa de juros. As taxas 
serão maiores para as operações de empréstimo para quitação entre 61 
e 96 meses. “Mesmo assim, ainda serão mais atraentes em relação às 
demais taxas praticadas no mercado financeiro”, destaca Grace. As taxas 
são monitoradas mensalmente, de forma a calibrar a necessidade de ren-
tabilidade do plano com a atratividade do benefício ao participante.

Boletos bancários

A partir da folha de pagamento de salários e de benefícios do mês de 
Março/2016, o Postalis suspendeu o envio dos boletos bancários para 
cobrança das parcelas de empréstimo não descontadas em Folha de Pa-
gamento, considerando os altos custos envolvidos nesse processo.

Os boletos bancários dos participantes Autopatrocinados e em Manuten-
ção Contributiva permanecerão sendo encaminhados.

O boleto estará disponível no Postalis Online (www.postalis.org.br) entre o 
3º e o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento da parcela.

O Postalis solicita aos participantes que possuem empréstimo(s) junto ao 
Instituto, que verifiquem MENSALMENTE se o desconto de sua consigna-
ção (parcela) foi lançado no respectivo contracheque.

Pesquisa de satisfação 2015 
direciona ações do Instituto

Entre os meses de outubro e dezembro de 2015, o Pos-
talis realizou mais uma edição da Pesquisa de Satisfação. 
Durante o período, foram ouvidas 1.835 pessoas de todo 
Brasil de um total de 119.223 participantes e assistidos. 
O objetivo principal dessa enquete é a obtenção de dados 
e informações que possam subsidiar melhorias na gestão 
do Instituto. 

Todo ano, a enquete abrange questões sobre a administra-
ção, a comunicação institucional, o atendimento aos partici-
pantes, o processo de concessão de benefícios e emprésti-
mos, o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, 
e, ainda, o perfil financeiro dos participantes.

A área de Comunicação avalia que a publicação do “Postalis 
em Números” (informativo divulgado mensalmente no site), 
desde fevereiro de 2014, que apresenta dados atualizados 
sobre o Instituto e o resultado financeiro dos seus planos, 
fez com que os participantes passassem a ter melhores 
condições de avaliar o Instituto, impactando diretamente 
nos resultados obtidos na enquete.

A pesquisa confirmou a evolução dos participantes quanto à 
interação digital. O acesso à Internet foi confirmado por 99% 
do público geral que respondeu à pesquisa. Isso possibilita 
que o Instituto adote campanhas de comunicação menos 
onerosas e consiga oferecer cada vez mais seus serviços e 
atendimento de forma digital, ágil e abrangente. Em 2014, 
por exemplo, 12,5% dos assistidos indicaram não dispor de 
nenhuma possibilidade de acesso virtual. Agora, o percen-
tual caiu para apenas 2,5%.

O resultado completo da pesquisa pode ser conferido no 
site do Postalis (www.postalis.org.br)

Veja alguns dos principais números da Pesquisa de 2015 em 
percentual de aprovação:

• Processo de Concessão de Empréstimos: 85,5%;
• Comunicação:

 » Site do Postalis - 53,3%;
 » Jornal do Postalis - 45%;

• Atendimento nos Núcleos Regionais:
 » Tempo/agilidade nas respostas - 61,3%;
 » Precisão das respostas - 58,3%;
 » Cordialidade dos Atendentes - 76%;
 » Capacitação dos funcionários dos NRPs - 63,4%;

•  Outros Canais de Atendimento:
 » Postalis Online - 60,5% aprovam;
 » Fale Conosco - 28,6% aprovam (55% já utilizaram);
 » Ouvidoria - 18% aprovam (58,3% já utilizaram)

•  Indicador Único de Satisfação: 53,3% 

http://novosite.postalis.org.br/carteiras-de-emprestimos-bd-e-postalprev-reabrem-com-novas-regras/
http://novosite.postalis.org.br/carteiras-de-emprestimos-bd-e-postalprev-reabrem-com-novas-regras/
http://www.postalis.org.br
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Presidente e Diretor 
de Investimentos  
do Postalis  
tomam posse
Diretoria Executiva do Instituto 
é renovada com a chegada de 
novos diretores O Vicepresidente de Gestão de Pessoas dos Correios, Heli Azevedo, o Presidente do 

Postalis, Paulo Furtado, e o Presidente do COD, Areovaldo Figueiredo.

O novo Diretor de Investimentos Humberto Magalhães 
assina seu Termo de Posse

Presidente do Postalis, Paulo Furtado, diretor Humberto, 
e o Presidente do COD, Areovaldo Figueiredo.

Aconteceu no dia 02 de março a soleni-
dade de posse de Paulo Eduardo Cabral 
Furtado para o cargo de Presidente do 
Postalis. A solenidade realizada no audi-
tório do edifício sede, em Brasília, reuniu 
autoridades, convidados, membros de en-
tidades representativas de participantes, 
dos Correios e funcionários do Instituto. 
Na ocasião, os presentes despediram-se 
de Antonio Carlos Conquista, desde 2012 
à frente da Diretoria Executiva. Completa-
ram a mesa de honra, Areovaldo Figuei-
redo, Presidente do Conselho Deliberativo 
(COD), e Heli Azevedo, Vice-Presidente de 
Gestão de Pessoas dos Correios, que re-
presentou o presidente da empresa, Gio-
vanni Correa Queiroz.

Indicado pelos Correios e empossado pelo 
Conselho Deliberativo para um mandato 
de quatro anos, Paulo Furtado tem larga 
experiência em gestão na área pública. 
Atuou como advogado da Caixa Econômi-
ca Federal, foi Presidente da Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef) e Secretário 
Executivo do Conselho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“Agradeço a confiança da Patrocinadora em 
ter indicado o meu nome para o cargo. Te-
nho noção do tamanho da responsabilidade 

e conto com o apoio de todos para que pos-
samos, juntos, superar as dificuldades pe-
las quais estamos passando. Não farei nada 
sozinho. Os participantes do Postalis terão 
um companheiro devotado ao trabalho e 
com espírito de servir e resgatar a espe-
rança das famílias assistidas pelo Instituto”, 
falou o novo Presidente.

Para o Presidente do COD, Areovaldo 
Figueiredo,  muda a liderança, porém a 
responsabilidade em cuidar do Instituto 
continua: “130 mil pessoas precisam da 
nossa dedicação e políticas para defen-
der seus interesses. Estaremos juntos 
nesse trabalho”.

Heli Azevedo, Vice-Presidente de Gestão de 
Pessoas dos Correios, acredita que os assis-
tidos e funcionários do Postalis estarão bem 
representados.  “Ele terá muitos desafios 
pela frente e a Patrocinadora apoiará o seu 
trabalho”.

Novo Diretor de Investimentos

Já no dia 17 de março, foi a vez do novo 
Diretor de Investimentos do Postalis, Hum-
berto José Teófilo Magalhães, tomar posse 
em substituição a André Luís Carvalho da 
Motta e Silva.  A solenidade, realizada em 
Brasília, foi prestigiada por integrantes dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, participan-
tes e empregados do Instituto.

Humberto Magalhães é advogado com es-
pecialização em Economia, funcionário de 
carreira da Caixa Econômica Federal, onde 
ocupou diversos cargos executivos, sendo o 
último como Diretor Executivo da CAIXA Se-
guridade. Magalhães atuou também como 
Diretor Financeiro da Funcef, fundo de pen-
são dos empregados da Caixa.

O Presidente do Postalis, Paulo Furtado, 
agradeceu a André Motta e elogiou a gestão 
do ex-diretor, lembrando que “seu desem-
penho foi fundamental para a recuperação 
das condições mínimas para prossegui-
mento do equilíbrio dos planos de benefí-
cios, em especial o de Benefício Definido”.

O Presidente do Conselho Deliberativo, 
Areovaldo Figueiredo, disse que André 
Motta cumpriu com seus compromissos, 
deixando um legado positivo. Ele ressal-
tou a experiência do novo Diretor, Hum-
berto Magalhães, e do Presidente, Paulo 
Furtado. “São pessoas que conhecem o 
mercado de fundos de pensão; são os 
melhores currículos. Estamos no caminho 
para recuperar nossos indicadores de go-
vernança”, afirmou.

Humberto Magalhães, assumiu o cargo 
com o compromisso de buscar o equilíbrio 
dos planos de previdência. “Não poupare-
mos esforços para atingir o equilíbrio sem-
pre com responsabilidade, transparência, 
ética e critérios técnicos”, disse.

André Motta se despediu agradecendo à 
equipe e lembrando as medidas que fo-
ram tomadas para melhorar a situação 
financeira dos planos de benefícios.
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Eleição para Diretor Administrativo-
Financeiro entra na reta final

Chegou a hora de os participantes ati-
vos e assistidos do Postalis elegerem, 
por meio do voto direto e secreto, quem 
irá representá-los como Diretor Admi-
nistrativo-Financeiro.

A votação acontecerá a partir das 
08h00 do dia 16 de maio até às 18h00 
de 27 de maio de 2016, quando os par-
ticipantes deverão escolher democrati-
camente o novo membro da Diretoria. 
Esse é um momento de destaque para 
o Postalis e seus associados.

Os participantes poderão exercer o seu 
voto por meio do Sistema ELEJA (Sis-
tema eletrônico de eleições) ou pela 
Central Telefônica (0800 718 6900). 
Todas as informações e documentos 
acerca do processo eleitoral em curso 
podem ser consultados no hotsite das 
eleições (eleicoes2016.postalis.org.
br). Nesse endereço eletrônico, o elei-
tor terá acesso aos currículos e plata-
formas políticas dos candidatos, edital, 
calendário e regulamento das eleições, 
além de um espaço para enviar eventu-
ais dúvidas. 

Nesta eleição, a Comissão Eleitoral res-
ponsável pelo desenvolvimento de todo 
o processo eleitoral é composta por 
10 membros, sendo 4 indicados pelos 
sindicatos e/ou associações que con-

gregam participantes e assistidos do 
Postalis, 5 empregados do Instituto e 1 
indicado pela patrocinadora.

Votação:

• A votação será feita em turno único, 
com encaminhamento por meio do 
Sistema Eletrônico de Votação ou 
Central Telefônica;

• O eleitor deverá optar por apenas 
uma das formas apresentadas;

• Os eleitores receberão pelo correio 
um envelope contendo senha pes-
soal e intransferível para votação 
pela internet ou telefone;

• Será imprescindível o uso de senha;
• Para a votação pelo sistema ele-

trônico, o eleitor deverá acessar 
www.eleicoes2016.postalis.org.br 
com a senha recebida e seguir as 
orientações;

• O eleitor que for votar pelo telefone 
deverá ligar para 0800 718 6900 e 
seguir as orientações da gravação; 

• O eleitor pode solicitar segunda via de 
senha, para recebimento por e-mail. 
Porém é preciso ter o e-mail ou o nú-
mero de telefone celular devidamente 
registrado no cadastro de informa-
ções do participante do Postalis;

• A emissão de segunda via de senha 
anula automaticamente a senha an-
terior;

Durante o período de votação, os par-
ticipantes ativos e aposentados pode-
rão, por meio da plataforma de votação 
ELEJA, obter informações sobre o nú-
mero de eleitores que já terão votado 
por meio do sistema eletrônico.

Expediente
Site: www.postalis.org.br 

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