
 

POSTALIS E CORREIOS SE 

REUNEM COM ADCAP 

 

Aconteceu ontem a segunda reunião entre a ADCAP Nacional, o Postalis e os Correios, com o 
objetivo de tratar das várias questões relacionadas ao Instituto que os associados têm 
manifestado, incluindo o desempenho econômico-financeiro, que levou à necessidade de 
equacionamento do déficit atuarial, as notícias veiculadas na imprensa sobre aplicações etc. 

Pelo Postalis, participaram o presidente Antônio Conquista e os diretores Roberto Macedo 
(Administrativo), Ricardo Azevedo (Financeiro) e André Motta (Seguridade). 

Pela ADCAP Nacional, Luiz Alberto (Presidente), Maria Inês (Vice-Presidente) e José Maria 
(Diretor de Relações Funcionais). 

Pelos Correios, Larry Almeida (Vice-Presidente de Gestão de Pessoas) e Júlio Vicente (Assessor 
da Vigep). 

Como convidados da ADCAP Nacional, Nésio Nani (Presidente do Núcleo de Brasília) e Marcos 
César, (representante eleito dos empregados no Conselho de Administração dos Correios). 



A diretoria do Postalis explicou o funcionamento do comitê de investimentos, trouxe alguns 
esclarecimentos pendentes da reunião anterior e apresentou algumas ações que estão sendo 
implementadas com o objetivo de prevenir a ocorrência de novos prejuízos, como a adequação 
da composição dos fundos, a seleção de novos gestores terceirizados e a criação de novos 
mecanismos de controle desses gestores. 

A ADCAP questionou a venda dos imóveis e as notícias de aplicação na "nova bolsa de valores" 
e na Galileo (controladora da Universidade Gama Filho e da Universidade), bem como a compra 
de imóveis para alugar aos Correios, como Cajamar. A diretoria do POSTALIS apresentou sua 
argumentação para esses movimentos e, instada sobre a possibilidade de verificação 
documental, mostrou-se aberta para o aprofundamento das análises. Além de ouvir, a ADCAP 
também quer ver para crer. Ficou decidido que haverá reuniões por temas, até o esclarecimento 
completo de cada assunto que aflige aos nossos associados, participantes e assistidos do 
Postalis. Cada assunto merecerá um detalhamento completo para a ADCAP Nacional, que se 
fará acompanhar nessas oportunidades de entidades parceiras convidadas. 

A ADCAP propôs à diretoria do Postalis a realização conjunta de apresentações nas regionais, 
nos moldes das que a ADCAP está realizando em parceria com a ANAPOST (podendo, nas 
situações possíveis, serem feitas num mesmo momento). Houve a concordância imediata, 
ficando pendente apenas o agendamento das datas e locais. A diretoria do Postalis se 
comprometeu, atendendo demanda da ADCAP, a realizar apresentações simples (sem 
tecnicismos desnecessários) e com números, de forma a facilitar o entendimento até de quem 
não está habituado ao tema. Também ficou acertado que as apresentações serão feitas, 
preferencialmente, por membros da diretoria do Postalis. 

A ADCAP Nacional não descansará até compreender exatamente o que tem ocorrido com o 
POSTALIS, assim como o que deve ser feito para que seus associados possam ter confiança no 
futuro do Instituto. E fará todo o necessário para que todos os associados tenham a devida 
clareza da situação. Uma nova reunião foi marcada para o dia 18 de setembro. Até lá, reuniões 
temáticas serão realizadas e novos informes serão distribuídos, dando conta das respostas 
recebidas da ECT e do POSTALIS e de outras ações empreendidas pela ADCAP. 

Para os associados que moram em Brasília, a ADCAP Nacional  informa que, no próximo dia 20, 
haverá uma audiência pública para tratar dos fundos de pensão no Congresso Nacional, 
convocada pela Senadora Ana Amélia, com a participação do superintendente da PREVIC. 

 


