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1. POSTALIS I RENTABILIDADE DO POSTALPREV SUPERA META DO 1º SEMESTRE
O Plano PostalPrev teve rentabilidade de 4,43% no primeiro semestre de 2017, superando em 15% a meta
atuarial para o mesmo período. O plano está superavitário em R$ 507 milhões no fechamento do primeiro
semestre.
Atualmente com um patrimônio consolidado de R$ 4,8 bilhões, o PostalPrev teve um crescimento de R$ 324
milhões no ano. Cerca de 63% dos investimentos do plano estão em Títulos Públicos Federais, ou seja,
aproximadamente R$ 2,8 bilhões.
O Diretor de Investimentos, Christian Schneider, avalia que as estratégias de alocação dos recursos tomadas
até o momento estão se mostrando acertadas e em consonância com os movimentos do cenário econômico
que vivemos. “Estamos atuando de forma assertiva nos investimentos do Postalis. Prova disso, são os
resultados que já começam a aparecer no Plano PostalPrev”, destacou.
Para saber mais, acompanhe o boletim “Postalis em Números” que apresenta dados da gestão como
alocação da carteira de investimentos, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do
patrimônio, reservas matemáticas e rentabilidade dos planos de benefícios. Por meio do boletim, os
participantes podem acompanhar de perto a gestão do Instituto.
2. POSTALIS II
Continuamos no período de votação para eleger nossos representante no Postalis. Informamos mais uma vez
logo abaixo, os candidatos que em virtude do acordo de parceria entre FAACO, ADCAP, FINDECT E APECT
deverão ser votados por todos os participantes das nossas Associações. É vital que tenhamos na gestão do
Instituto pessoas comprometidas com todos os participantes e participantes assistidos do Postalis:
DIRETOR DE BENEFICIO : Marcos Antônio Sant’Aguida nº 17
CONSELHO DELIBERATIVO:
1 : Edgar de Aguiar Cordeiro – Titular e Nilton França Soares – Suplente nº 33
2: José Aparecido Rufino – Titular e Fábio Vieira Melo – Suplente nº 39
CONSELHO FISCAL : Manoel de Lima Feitoza – Titular e Antônio Miguel da Silva – Suplente nº 8
3. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS/SC
Aproxima-se o momento tão esperado a cada ano que é a realização do Encontro Nacional dos
Aposentados dos Correios. O XXVII ENAC ocorrerá em Santa Catarina tendo como base o Hotel Majestic na
Capital Florianópolis. Um programa muito bem preparado nos conduzirá as festividades da Oktoberfast e um
passeio mágico ao Beto Carreiro além de várias outras atividades.
Contamos
mais
uma
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com
a
sua
presença,
inscreva-se
através
do
site
www.eventosvanserv.com.br/enac2017 .
4. ACORDO COLETIVO 2016/2017
Após a entrega das propostas pelas Federações de Trabalhadores (FINDECT E FENTECT) começam as
discussões que apresentam vários itens de grande interesse dos Aposentados e Pensionistas. Vamos ficar
atentos e oferecer o nosso apoio sempre que necessário para que tenhamos uma decisão final que seja boa
para os Empregados, Aposentados e suas famílias e que isso traga também benefícios para que os Correios
possam superar todas as suas dificuldades e manter-se como uma Organização que merece o respeito
Nacional.
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