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Editorial

Nesta edição você saberá tudo so-
bre as posses dos novos dirigentes 
do Postalis, membros da Diretoria 
Executiva. No mês de maio, após 
ser eleito como primeiro represen-
tante dos participantes na Diretoria, 
tomou posse Luiz Alberto Menezes 
Barreto, novo Diretor Administrativo-
-Financeiro. Já em 26 de julho, to-
maram posse os novos Presidente e 
Diretor de Investimentos, André Luis 
Carvalho da Motta e Silva e Christian 
Perillier Schneider respectivamente.

Você também saberá sobre o lança-
mento da campanha anual de reca-
dastramento dos aposentados 2016. 
Anualmente os fundos de pensão 
têm a obrigatoriedade de levar a cabo 
esse processo de recadastramento e, 
devido a isso, os aposentados que 
não se recadastrarem poderão ter o 
pagamento de seus beneficios sus-
pensos a partir do mês seguinte ao 
encerramento do período da campa-
nha. O prazo final será no dia 30 de 
setembro. Fique atento!

Na página 6 falaremos sobre o lança-
mento da nova ferramenta de comuni-
cação do Instituto, o canal no YouTube 
chamado “Descomplica Postalis”.  
Trata-se de vídeos curtos, com lingua-
gem simples e didática, que explica-
rão os mais diversos temas da seara 
previdenciária e financeira. Os primei-
ros vídeos contarão como funciona o 
Plano BD saldado, o que é um déficit 
e o que levou o plano a uma situação 
de desequilíbrio.

Também falamos aqui sobre o encon-
tro anual de Coordenadores dos Nú-
cleos Regionais do Postalis, em Brasí-
lia. O evento é fundamental para que 
a equipe de atendimento da sede e os 
coordenadores dos núcleos troquem 
experiências e alinhem a estratégia 
de atuação durante o ano. Por fim, 
abordaremos a campanha informativa 
aos participantes ativos, assistidos e 
pensionistas que tenham parcelas de 
empréstimos com atraso de mais de 
30 dias. O Postalis entrará em contato 
com cada um para buscarem a me-
lhor alternativa de renegociação.

Boa leitura!

Novos presidente e diretor de 
Investimentos tomam posse

O Postalis tem novo presidente desde 26 de julho. Tomou posse nessa data André Luis 
Carvalho da Motta e Silva, que há poucos meses ocupava a Diretoria de Investimentos do 
Instituto. Ele havia deixado aquela diretoria em março passado. Na mesma solenidade, o 
economista Christian Perillier Schneider tomou posse na Diretoria de Investimentos. 

A solenidade de posse foi prestigiada pelo Presidente dos Correios, Guilherme Campos, 
os vice-presidentes de Logística e de Negócio Postal dos Correios, José Furian e Rodolfo 
Catão; pelos integrantes de   entidades representativas de participantes; membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis, além de colaboradores do Instituto.

Os dois novos membros da Diretoria Executiva receberam da Previc ((Superintendência Nacional 
de Previdência Complentar) atestados de Habilitação de Dirigente de EFPC, conforme prevê a 
nova legislação em vigor.

“Esses dois nomes têm a 
chancela da Previc. Pela 
primeira vez esta posse 
se faz em um novo ar-
cabouço legal que obri-
gatoriamente passa pela 
Previc. Isso é muito bom. 
Significa um ‘selo de 
qualidade’ para ambos 
e para o Postalis”, disse 
Campos em seu discurso 
após a formalização dos 
termos de posse de An-
dré Motta e Schneider.

O presidente dos Cor-
reios elogiou o trabalho 

Areovaldo Figueiredo, Presidente do COD (E), Christian Schneider, Diretor de Investimentos, André Motta, Presidente do Postalis e 
Guilherme Campos, Presidente dos Correios (D).

Discurso de posse de de Christian Schneider, novo Diretor de Investimentos.
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pregresso de André Motta na diretoria do Postalis e ex-
pressou confiança que Schneider desempenhará excelente 
papel à frente da Diretoria de Investimentos. “Vamos buscar 
a recuperação, ou seja, buscar aquilo que todos que traba-
lham na empresa querem, que é contar com um fundo de 
previdência que ofereça garantias para o futuro, com pers-
pectivas no período quando não estiverem mais desempe-
nhando funções na empresa e aí poderem ter seu descanso 
justo e merecido, e isso é construído dentro da empresa”, 
disse. “Vamos ser um caso de sucesso. E isso acontecerá 
com muito trabalho”, acrescentou.

RTSA

Guilherme Campos disse que defende que os Correios provi-
sionem em seu balanço, de preferência no de 2015, o valor 
devido ao Postalis referente à RTSA, dívida de serviços pas-
sados gerada há alguns anos. Ainda não há decisão formal 
sobre isso, avisou.  “A RTSA é um ponto que tem que ser 
enfrentado. Não pode ser escondido. Defendo que seja in-
cluído no balanço como provisionamento para que possamos 
discutir este assunto às claras. O que precisamos é andar 
para frente. E todos aqui querem os Correios forte, o Postalis 
consolidado, que dê segurança para todos no futuro e que a 
empresa possa seguir exercendo seu papel ao longo de seus 
353 anos de história, de ser uma grande empresa pública a 
serviço do País”, afirmou.

O novo presidente do Postalis, André Motta, disse que saiu 
(em março) deixando o Postalis melhor do que o encontrou. 
“Tenho absoluta certeza que, com o apoio da Patrocinado-
ra, que temos agora incondicionalmente, eu e os demais 
integrantes da diretoria e os empregados do Postalis deixa-
remos o Instituto numa situação mais equilibrada. Gostaria 
que iniciássemos um período de paz dentro do Instituto, 
Precisamos de paz, de tranquilidade, de união para resolver 
os grandes problemas e enfrentar os grandes desafios que 
temos pela frente”.

Christian Schneider, ao tomar posse na Diretoria de Investi-
mentos, lembrou que este é mais um dos desafios de seus 
mais de 20 anos de carreira. “Venho para somar e colaborar 
junto com vocês participantes e assistidos, e com apoio da 
Patrocinadora, fazer uma gestão limpa e transparente para 
que todos tenham orgulho de pertencer ao Postalis. Agora, o 
Postalis faz parte de minha vida e fará parte do meu unifor-
me”, enfatizou.

O presidente do Conselho Deliberativo (COD), Areovaldo Figuei-
redo, acredita que o momento é de renovar as esperanças de 
que o Postalis sairá de uma fase ruim para um cenário melhor. 
Ele fez uma analogia com as equipes de atletas que competem 
nos Jogos Olímpicos. “Estamos recebendo reforços para nosso 
time e queremos ganhar a medalha de ouro, acreditando que 
esses dois reforços vão ajudar nesse sentido. Claro que preci-
samos de toda uma sinergia entre COD, Conselho Fiscal, Dire-
toria Executiva e a Patrocinadora para cumprirmos o propósito 
de crescer, de construir, de transmitir segurança a todos”, disse. 

Presidente dos Correios, Guilherme Campos. Luiz Alberto Menezes (E), Diretor Administrativo Financeiro, André Motta, Presidente do 
Postalis, Christian Schneider, Diretor de Investimentos e Paulo Sá (D), Diretor de Benefícios.

Areovaldo Figueiredo, Presidente do COD e André Motta, Presidente do Postalis.
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Décio de Campos Falcone

Coordenadores dos Núcleos Regionais se reúnem em Brasília

Desenvolver técnicas e aprimorar a 
qualidade dos serviços prestados aos 
participantes foram os principais obje-
tivos de mais um encontro anual dos 
coordenadores dos Núcleos Regionais 
Postalis, realizado na sede do Instituto, 
em Brasília.  

“Esta reunião é muito importante para 
trocar experiências com colegas de 
todo o Brasil e uma excelente oportu-
nidade de aprendizado, que culmina 
com a melhoria do atendimento às 
demandas dos participantes”, ressalta 
Carmen de La Plata, Gerente de Atendi-
mento do Postalis.

O encontro foi estratégico para ali-
nhar processos de atendimento que 
envolvem várias áreas do Instituto, 
discussões sobre a atuação dos coor-
denadores em seus núcleos e formas 
de aprimorar os serviços prestados. A 
síntese do trabalho desenvolvido nos 
dias do encontro, juntamente com as 
apresentações feitas ao grupo por ou-
tras áreas do Postalis, foi enviada para 
os Núcleos e  servirá de apoio para 
orientar o trabalho ao longo do ano.

Para Claudia Crispim, coordenadora do 
NRP/SC, o encontro foi extremamen-
te importante. “Os três dias do even-

to foram de grande valia para o nosso 
aprendizado e crescimento profissional. 
Aproveito para parabenizar o compro-
metimento e a dedicação de toda a 
equipe envolvida no encontro”.

A coordenadora do NRP/CE, Valdira Cou-
tinho, chamou a atenção para o material 
apresentado durante o encontro pe-
los representantes dos Núcleos e pela 
equipe da sede do Postalis. “São dados 
importantes para o desenvolvimento de 
nosso trabalho, já que atendemos dire-
tamente o público de participantes e as-
sistidos. Todo suporte é de grande valor 
para nossas equipes”, conta. 

Equipe de Coordenadores dos Núcleos Regionais do Postalis. Ao centro o Diretor de Benefícios, Paulo Sá.
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Eleito o novo Diretor Administrativo-Financeiro do Postalis

Foi eleito no final do mês de maio o 
primeiro representante dos participantes 
na Diretoria Executiva do Postalis. Luiz 
Alberto Menezes Barreto foi o candidato 
mais votado, com 8.476 votos, e, 
assim passa a ser o novo Diretor 
Administrativo-Financeiro. Em segundo 
lugar ficou Manoel Cantoara, com 1.345 
votos, seguido de Itamar Ribeiro, com 
1.188 votos. 

Dos mais de 131 mil eleitores, 12,29% 
efetivaram o voto. O processo eleitoral, 
concluído no dia 10/6, foi mais uma 
vez realizado por meio de sistema 
eletrônico de votação ‘ELEJA’ e ainda 

pelo serviço gratuito de ligações 0800, 
o que facilitou o processo e reduziu os 
custos para o Instituto. 

Diretoria Executiva

Com a aprovação do novo Estatuto, 
a Diretoria Executiva passará a ter 
composição paritária entre representantes 
dos participantes e indicados da 
patrocinadora, a partir da próxima eleição 
(Diretor de Benefícios), como já acontece 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os 
cargos destinados aos representantes dos 
participantes são: Diretor Administrativo-
Financeiro e Diretor de Benefícios.

Eleito pelos participantes,  
Luiz Alberto toma posse 

O dia 14 de junho de 2016 foi histórico 
para o Postalis e seus participantes, 
assistidos e beneficiários. Nesse dia,  
tomou posse o primeiro participante eleito 
pelo voto direto para ocupar um cargo de 
diretor: Luiz Alberto Menezes Barreto é 
novo o Diretor Administrativo-Financeiro 
do Instituto. O Vice-Presidente de Gestão 
de Pessoas dos Correios, Heli Azevedo, 
prestigiou a solenidade.

Presidente da ADCAP Nacional (Associação 
dos Profissionais dos Correios) até a 
eleição, Luiz Alberto deixou a entidade para 
se dedicar à Diretoria do Instituto. Em seu 

discurso de posse, Luiz Alberto agradeceu 
aos eleitores e aos integrantes da ADCAP 
pela confiança.

“Ser empossado como primeiro participante 
eleito para uma Diretoria é de um 
simbolismo poderoso e inquestionável. 
Esta posse representa a esperança de 
milhares de trabalhadores que, contribuindo 
mensalmente com uma parcela significativa 
de seus salários, acreditaram que estariam 
garantindo um período de final de vida um 
pouco mais tranquilo além da segurança 
para suas famílias”.

Em seguida, Luiz Alberto falou sobre seu 
compromisso à frente da Diretoria:

“Trabalharei para resgatar a credibilidade, 
renovar a esperança e para mudar nosso 
fundo de pensão. Farei tudo ao meu alcance 
para que os participantes, assistidos e 
beneficiários não sejam obrigados a pagar 
pelos prejuízos aos quais não deram 
causa. Meu único compromisso é com os 
trabalhadores.”

O antecessor de Luiz Alberto, Roberto 
Macedo, que esteve à frente da Diretoria 
Administrativo-Financeira de 24 de 
novembro de 2009 a 14 de junho deste ano 
despediu-se agradecendo o apoio de sua 
equipe e aos demais colegas de trabalho. 
“Foi um ciclo de longa duração; fiz o que 
poderia ser feito”, afirmou.

Empréstimos em atraso podem ser renegociados
Teve início no mês de junho campanha informativa aos participantes ativos, assistidos 
e pensionistas que tenham parcelas de empréstimos com atraso de mais de 30 dias. 
O serviço de Call Center do Postalis entrará em contato com todos nessa situação para 
orientá-los. 

O objetivo da ação é fazer com que o participante inadimplente tenha ciência da sua 
situação e receba orientações sobre as diferentes formas de resolver o problema.  Ele 
poderá procurar o Núcleo Regional para uma eventual renegociação ou quitar as pres-
tações em atraso, emitindo o boleto por meio do Postalis Online. 

Aqueles que optarem pela renegociação, deverão agendar o atendimento nos Nú-
cleos Regionais.

Discurso de posse do novo Diretor Administrativo-Financeiro, 
Luíz Alberto Menezes.
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Postalis lança 
canal de vídeos 
sobre temas 
previdenciários 
No mês de agosto, o Postalis lançou o 
canal de vídeos Descomplica Postalis. Os 
primeiros vídeos têm o objetivo de explicar 
de forma simples e didática como funciona 
o Plano BD saldado, o que é um déficit, o 
que levou o plano a uma situação de dese-
quilíbrio. Além disso, apresenta as vanta-
gens que o BD continua a oferecer e o que 
o Postalis está fazendo para melhorar os 
resultados do plano.

Com o início da cobrança de uma nova 
contribuição extraordinária para equacio-
namento do déficit relativa aos anos 2013 
e 2014, a contribuição extraordinária men-
sal passará a ser o equivalente a  17,92% 
do Benefício Proporcional Saldado dos ati-
vos e do valor do benefício de aposentado-
ria e pensão dos assistidos.

“Muitos participantes têm nos perguntado 
se vale a pena permanecer no plano. É na-
tural que haja dúvidas. Esta é uma decisão 
difícil e que deve ser tomada com consci-
ência e responsabilidade. Cada um deve 
analisar bem as suas perspectivas pesso-
ais e as perspectivas do que o plano tem a 
lhe oferecer” afirmou Paulo Fernando Go-
bbato, gerente de Cadastro e Contribuição.

 A ideia é que os vídeos tragam subsídios 
para que os participantes entendam bem a 
realidade do plano. 

“A princípio o canal terá como foco a 
questão do plano BD saldado. Em futu-
ro breve, queremos que essa nova forma 
de comunicação com os participantes se 
consolide e possamos tratar de muitos 
outros assuntos por meio do Descompli-
ca”, destacou Marco Weyne, Assessor de 
Comunicação. 

A nova plataforma está disponível no 
YouTube, no site do Postalis e também no 
hotsite do equacionamento. 

Aposentados dos planos  
do Postalis devem  
se recadastrar até  
o final de setembro
Foi lançada no dia 1º de julho a campanha anual de reca-
dastramento dos aposentados 2016. A ação visa atualizar os 
dados cadastrais e realizar a comprovação de vida do assis-
tido. “A medida é importante para preservar a regularidade 
do pagamento das pensões e aposentadorias”, afirma Jussara 
Mezêncio, Gerente de Benefício.

O Postalis enviou carta para as residências dos aposenta-
dos,  acompanhada do formulário de recadastramento. Após 
verificar se todas as informações contidas no formulário estão 
corretas, o aposentado deve devolver o documento via corres-
pondência  com firma reconhecida em cartório por autentici-
dade (a assinatura deve ser feita na presença do funcionário 
do cartório) ou entregá-lo pessoalmente em um dos Núcleos 
Regionais em todo o Brasil. 

O recadastramento acontecerá até o dia 30 de setembro. Os 
aposentados que não se recadastrarem terão o pagamento dos 
seus benefícios suspensos a partir do mês seguinte ao encerra-
mento do período da campanha, conforme previsto nos regula-
mentos dos planos.

Para mais informações acesse o site:  
recadastramento.postalis.org.br
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Sempre é tempo para  
organizar sua vida financeira
Se você faz parte dos 75% da população que não têm o costume de guardar parte 
do dinheiro para o futuro, procure equilibrar os gastos de modo a sobrar recursos 
para poupar. “A falta de controle e do hábito de programar despesas é a principal 
causa do endividamento. É necessário ser conservador, ou seja, gastar o neces-
sário e não mais que o necessário”, afirma Bento Felix, chefe do departamento de 
Economia da Faculdade UPIS, de Brasília. 

A previsão é que a economia ganhe fôlego até o primeiro semestre de 2017. Nes-
se sentido, o governo federal negocia com o Congresso Nacional a aprovação de 
medidas que buscam a retomada dos indicadores econômicos. Enquanto isso Félix 
aconselha: “Controlar os gastos é o caminho para enfrentar o cenário. Convém 
evitar o pagamento de juros em empréstimos”, conclui. 

Algumas dicas:

• Não importa o valor, o que realmente faz diferença é ter controle sobre todos os 
gastos para não comprometer a sua renda mais do que deveria, ou seja, além 
de sua capacidade de pagamento;

• Evite o uso de cartão de crédito. São os juros mais altos do mercado financeiro 
e favorecem o descontrole na compra do que não está programado ou que não 
seja essencial;

• Economizar não é sinônimo de comprar o que é barato e sim de comprar o que 
se precisa com o melhor preço;

• Se você ainda não montou sua reserva financeira para situações de doenças, 
desemprego ou aposentadoria, nunca é tarde. Enxugue todas as despesas 
desnecessárias e comece a economizar já;

• Empréstimos só devem ser realizados se for para aproveitar uma excelente 
oportunidade de negócio, se couberem no seu orçamento  e se os juros não 
forem abusivos.

Postalis flexibiliza prazo para pagamento do 
empréstimo de participantes do Plano BD
Com a entrada em vigor do plano de 
equacionamento do déficit 2014, o Pos-
talis  flexibilizará o prazo para pagamento 
das prestações de empréstimos dos parti-
cipantes do Plano BD saldado.

Os participantes desse plano poderão re-
negociar os empréstimos mediante o alon-

gamento do prazo para quitação em até 
96 meses. O objetivo é reduzir o valor das 
prestações do empréstimo, na tentativa de 
aliviar o participante em face do novo per-
centual de contribuição extraordinária.

O prazo poderá ser estendido tanto 
para empréstimos contraídos pelo pla-

no BD quanto pelo PostalPrev, desde 
que o contratante seja participante do 
BD Saldado e esteja pagando a contri-
buição integral (17,92%) para o equa-
cionamento do déficit do plano. Os 
interessados devem entrar em contato 
com o Núcleo Regional Postalis. 

Educação Financeira
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