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Alteração Regulamentar do Plano CD
As alterações só passarão a vigorar a partir da aprovação definitiva da PREVIC, que oficializa esta
aprovação por publicação no Diário Oficial da União. Página 3„

Invista a restituição do IR no seu futuro.
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PREVIG em números
Plano CD (BSPS)
R$ 79.227.958
(6%)

Patrimônio dos Planos
Agosto 2018

Plano BD
R$ 336.014.379
(24%)

R$ 1.378.231.398
Distribuição do
Patrimônio
Plano CD (CD puro)
R$ 962.989.061
(70%)

Rentabilidade dos Investimentos
Participantes

Agosto 2018

Perfil/Plano

Mês

2018

12 meses

RENDA FIXA

0,40%

4,71%

7,43%

MIX I

0,21%

4,33%

7,26%

MIX II

-0,21%

3,56%

6,87%

MIX III

-0,62%

2,77%

6,45%

BD

0,75%

7,23%

10,43%

BSPS

0,62%

6,41%

9,18%

Engie Brasil Energia

BD

Quantidade de
Participantes por
Patrocinadora

ELOSAÚDE
Ativos

CD
18

Assistidos

-

Autopatrocinadores
BPD (*)
Total

81

89

Ativos

Assistidos

Autopatrocinadores

BPD (*)

Engie Brasil Participações

1.083

Ativos

-

22

Ativos

428

357

Assistidos

7

11

Assistidos

5

-

18

Autopatrocinadores

-

3

Autopatrocinadores

5

3

39

436

1497

TRACTEBEL ENGINEERING
Ativos

CD
439

CD

BD

BPD (*)

-

3

Total

7

39

ESBR
Ativos

321

Ativos

CD
46

9

Autopatrocinadores

-

8

BPD (*)

5

2

Autopatrocinadores

44

Autopatrocinadores

-

BPD (*)

28

BPD (*)
Total

8
83

-

Assistidos

530

BPD (*)

Assistidos

19

Total

65

Total

PAMPA SUL

CD

Assistidos

20

CD

5

BPD (*)
Total

832

PREVIG

Autopatrocinadores

Agosto 2018

1.999

CD

Ativos
Assistidos

3.001

343

46

Total

( * ) BPD é a condição do Participante, em optar pela permanência no Plano, ao término do o vínculo empregatício com o Patrocinador, cessando as contribuições mensais, exceto às relativas ao
custeio administrativo, de acordo com Regulamento e a legislação vigente.

Novos
Aposentados

Maio 2018

Junho 2018

Julho 2018

Agosto 2018

José Messias Fidelis
Paulo Vinicius K. de Lima

Valdonei Luiz Gonçalves
Edson Luiz Rosso

Janer de Souza Oliveira
Everton Pedroso

Vilmar Saul da Cunha
Rene Francisco Correa
Antonio P. de Abreu Neto
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Seguridade

Alteração Regulamentar do Plano CD

A

A partir de agora, a PREVIG aguardará o parecer da
PREVIC sobre as alterações, caso o órgão solicite alguma
alteração, ela será realizada e enviada novamente para
a apreciação da Superintendência.

O documento apresenta quadro comparativo com
regulamento atual, as alterações propostas e suas
justificativas. Conforme a legislação, a divulgação aos
Participantes foi o segundo passo para a alteração
regulamentar.

Os passos que são realizados para a alteração de
Regulamento acontecem em cumprimento à Resolução
MPS/CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004, alterada
pela Resolução MPS/CNPC nº 06 de 15 de agosto de 2011,
que dispõe sobre normas procedimentais para a
formalização de processos de Estatutos, Regulamentos
de plano de benefícios, Convênio de adesão e suas
alterações.

Portanto, o documento ficou no ar para apreciação
dos Participantes até o dia 09 de setembro de 2018. Após
este período de 30 dias, o documento foi submetido
para aprovação da Superintendência Nacional da
Previdência Complementar (PREVIC).

As alterações entrarão em vigor assim que
oficializado pela PREVIC, após publicação no Diário
Oficial da União. Acompanhe! Todos os próximos passos,
como retorno do órgão fiscalizador, serão comunicados
nos canais da PREVIG.

PREVIG divulgou no dia 09 de agosto de 2018 a
proposta de alteração do Regulamento do Plano
CD, aprovado por maioria de votos na 84ª Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 26 de
julho de 2018. A proposta foi disponibilizada no portal
da PREVIG - www.previg.org.br, no campo DESTAQUE e
enviada por e-mail aos Participantes do Plano CD.

Invista a restituição do IR no seu futuro
A Receita Federal já liberou o quinto lote da restituição para contribuintes que
declararam o Imposto de Renda da Pessoa Física (IR). Com o valor restituído em mãos
fica a dúvida da melhor forma de investimento. Após liquidar todas as dívidas, uma das
melhores maneiras de usar o dinheiro restituído é investindo no seu futuro.
Realizando a contribuição adicional ao seu Plano de Benefícios da PREVIG - CD o
ganho é duplo. Além de ampliar o Saldo de Conta Total, o dinheiro investido em
previdência complementar poderá ser declarado e restituído novamente em
2019, para quem realiza o modelo completo de declaração.
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Mantenha o recadastramento
em dia e evite a suspensão
do seu benefício
N
a PREVIG o recadastramento dos
Participantes assistidos acontece
no mês de seus aniversários. A
medida cumpre a legislação vigente e
segue as melhores práticas de seguridade.
O recadastramento é de suma
importância para uma Entidade Fechada
de Previdência Complementar, como a
PREVIG, principalmente para os planos
com característica atuarial, pois é
necessário manter atualizados os dados
cadastrais que servirão de base para a
elaboração da avaliação atuarial anual.
Além disso, a atualização cadastral
garante aos Participantes o recebimento
do informativo, novidades e publicações,
fazendo com que a PREVIG consiga manter
um canal efetivo de comunicação. Outro ponto importante é que o recadastramento garante o recebimento do
benefício em dia, visto que a não atualização dos dados cadastrais poderá comprometer o pagamento do benefício
mensal dos aposentados e pensionistas.
Para o assistido, o recadastramento é realizado via correspondência e encaminhado no mês de aniversário do
Participante ao seu endereço cadastrado. Assim, basta conferir se os dados contidos na carta-resposta estão corretos e,
caso não estejam, deve-se preencher os espaços em branco com a nova informação.
É importante ressaltar que no formulário presente no recadastramento há campos que precisam ser preenchidos
onde o Participante deve declarar se é ou não uma essoa politicamente exposta. De acordo com a Instrução Normativa nº
26, pessoas politicamente expostas são aquelas que, nos últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no
exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou
ainda pessoas de seu relacionamento próximo.
O documento deve ser assinado e encaminhado à PREVIG até o fim do mês seguinte ao aniversário, caso contrário o
benefício poderá ser suspenso na folha de pagamento subsequente ao prazo final estabelecido na comunicação de
atualização cadastral.

Confira o que diz a Lei
A Lei nº 9.613, de 03/03/98, previu que as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, como a PREVIG, deveriam observar a legislação, estando obrigadas a
manter cadastros, registros e identificação dos seus Participantes sempre atualizados,
além de comunicar operações financeiras nos termos das normas aplicáveis. É uma
obrigação legal imposta pela antiga Secretaria de Previdência Complementar (atual
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc), conforme Instrução
SPC 26, de 2 de setembro de 2008.
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Comunicação

Com qual idade você
quer se aposentar?
M

uitos brasileiros ainda não compreenderam que a
Previdência Social está em desequilíbrio e
marcha para o colapso. Um prova disto é a
pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em parceria com a
Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
(FenaPrevi) que revelou que 51% dos brasileiros
pretendem se aposentar antes dos 65 anos e apenas 20%
planejam parar de trabalhar após esta idade.
O levantamento mostrou ainda que 51% das pessoas
consideram que o sistema previdenciário é sustentável e
28% acreditam que haverá problemas no futuro. Mesmo
com o entendimento dos entrevistados de que o sistema
previdenciário é sustentável, 49% das pessoas que
responderam a pesquisa acreditam que a reforma da
Previdência Social deve ser tratada pelo próximo
presidente, enquanto 33% avaliam que não.
A grande maioria das pessoas (75%) acredita que o
principal problema do Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) é a corrupção, enquanto 15% culpam a
forma como ele foi pensado e o envelhecimento da
população.
Mesmo com a opinião majoritária de que as pessoas
querem se aposentar antes dos 65 anos, 43% das pessoas

aﬁrmaram que vão continuar trabalhando por conta da
dependência dos recursos. O levantamento mostra que
76% dos brasileiros vão precisar “totalmente” ou
“muito” do pagamento do INSS, enquanto 18%
dependeria “pouco” e 3% não precisa do montante.
Por isso, 60% dos entrevistados acreditam que os
planos complementares de previdência são necessários.
Segundo eles, os remédios (57%), plano de saúde (48%) e
segurança (36%) são os gastos que mais preocupam.
Mesmo assim, há uma diferença entre o que é
defendido e os comportamentos. A pesquisa revela que
43% das pessoas pretendem garantir o próprio sustento
trabalhando na sua fase de aposentadoria. Na
contramão, 18% espera usar recursos da poupança,
previdência privada ou outros. Outros 5% aﬁrmaram que
terão suporte de famílias e 4% usarão investimentos em
imóveis.
Além disso, a maioria dos entrevistados não sabe ou
não respondeu qual será o valor a receber de
aposentadoria (48%). Outros 22% responderam que terão
entre 100% e 80% da renda atual. O estudo ouviu 1,2 mil
pessoas em 72 municípios no mês de abril, com idades
entre 16 anos e 60 anos ou mais.

Pensar no futuro – Para quem já investe em previdência complementar, é
importante lembrar que este valor nada mais é do que um investimento no seu futuro
e no de seus familiares, e não simplesmente um desconto em folha de pagamento.
Portanto, quanto antes iniciar o planejamento e avaliar se a contribuição mensal é
coerente com o retorno pretendido, melhor. Para isso, a PREVIG disponibiliza
na Área do Participante um Simulador de Aposentadoria (disponível para
ativos e autopatrocinadores do Plano CD).
Para acessar basta clicar em Simulação > Simular Aposentadoria. Depois
de inserir os parâmetros e clicar em “simular”, o sistema exibirá
informações do saldo desde o dia consultado até a aposentadoria. O
Participante também pode visualizar a previsão de seu benefício futuro,
conforme a porcentagem escolhida de renda mensal.
Após a avaliação, e sempre que possível, aumente o valor da
contribuição. Quanto maior o valor poupado, maior será o saldo
acumulado e a renda complementar futura.
Acessar o simulador é simples, basta entrar no site www.previg.org.br,
clicar em “ÁREA DO PARTICIPANTE” e inserir o CPF e a senha. Caso seja o
primeiro acesso basta clicar em “Como se cadastrar” e seguir as instruções.
Com informações de Hamilton Ferrari, Correio Web
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O Poder da Ação

A obra mostra pesquisas e uma
ampla investigação científica,
realizada pelo próprio autor, que
visa auxiliar os leitores à
realmente mudarem de vida. Ao
longo do livro, você vai encontrar
incentivos, desafios e até
exercícios que te ajudarão a
começar uma nova etapa e,
consequentemente, atingir o
sucesso profissional e pessoal.
Autor: Paulo Vieira. Editora:
Gente, 256 páginas. Preço
sugerido: R$ 29,90.

Espaço do Participante
SITE

p

Viajando com pimpolhos

FILME

p

O Discurso do Rei

O blog é de uma família com duas
filhas pequenas que adora viajar.
Seja para perto ou para bem longe,
a intenção é mudar de ares,
conhecer lugares e pessoas novas.
No site criado pela jornalista e mãe
Sut-Mie, que – com sua família –
viaja pelo mundo, você encontra
dicas de diversos destinos amigáveis
para as crianças e confere os
melhores hotéis, restaurantes,
parques e passeios para curtir com
os pequenos.

George é gago, um sério problema
para um integrante da realeza
britânica, que frequentemente
precisa fazer discursos. Quando
sua esposa, Elizabeth, o leva até
Lionel Logue, um terapeuta de fala
de método pouco convencional,
George está desesperançoso. Seus
exercícios e métodos fazem com
que George adquira autoconfiança
para cumprir o maior de seus
desafios: assumir a coroa.

www.viajandocompimpolhos.com

Direção: Tom Hooper, Duração:
1h58, Gênero: Biografia.

Conheça os vencedores do Quiz Poupar
ou não poupar, eis a questão
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programa A Escolha Certa participou da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira
(ENEF), que ocorreu entre 14 e 20 de maio, com um quiz para as entidades associadas –
entre elas a PREVIG, com o tema "Poupar ou não poupar, eis a questão", a ação encerrou em
25 de maio.
at
n
ég
i na
ia
Nac
oF
Para participar, além de preencher o cadastro, era necessário assistir ao vídeo animado e
io nal d e Ed ucaçã
responder perguntas sobre o conteúdo abordado. Os prêmios foram um squeeze para o primeiro
colocado e um jogo de frescobol para o segundo.
Participantes vencedores:
Alisson Rodrigues de Oliveira - Capivari de Baixo/SC
Elton José Luiz - Tubarão/SC

Acesse o site do Programa A Escolha Certa - www.aescolhacerta.com.br - e fique por dentro de todas as dicas,
concursos, promoções, ferramentas, vídeos e artigos lançados pela iniciativa.

Qualidade de vida/Educação Financeira
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Como começar
a semana bem
disposto
D

epois de dois dias de descanso, retomar o ritmo de trabalho é um pouco complicado. Para a maioria das pessoas, a
segunda-feira é o dia mais difícil da semana. Mas como vencer a falta de ânimo? Separamos algumas dicas que
podem ajudar. Confira!

Descanse: Muitas pessoas aproveitam o final
de semana para sair com amigos e família e
acabam indo dormir mais tarde. Porém, uma
dica para encarar o início da semana é
aproveitar o domingo para descansar, dormir cedo e
recarregar as energias para a segunda-feira.

Tenha momentos para relaxar: Não se cobre
tanto logo no começo da semana, você ainda
tem os outros dias para resolver pendências
do trabalho. Tenha um tempo durante o dia
para relaxar, alongar-se, tomar um café etc. Após esse
período, você voltará ao trabalho com mais
disposição.

Planeje o seu dia: Ter um planejamento das
atividades pode facilitar o seu dia a dia.
Algumas vezes, acabamos tentando resolver
tudo em apenas um dia, porém, existem
tarefas que demandam mais tempo. Organização é
uma ótima maneira de se adaptar à rotina.

Tente adiantar tarefas: Com a proximidade
do final de semana, geralmente estamos
mais cansados, mas colocar todas as
atividades para serem realizadas na segundafeira não melhora essa situação. Resolva tudo que
precisa resolver e execute suas tarefas o quanto antes,
para não ficar com trabalho acumulado para o início da
semana.

Desenvolva hábitos positivos: Para espantar
de vez o fantasma do início de semana, que
tal criar um bom hábito para esse dia? Algo
que o deixe feliz e não afete as demais
atividades. Assistir a um filme ou série, passar algum
período do dia com pessoas que gosta, ou até mesmo
momentos de relaxamento, como ir fazer uma
massagem. Colocando isso na agenda e fazendo disso
uma tradição, suas segundas-feiras serão bem mais
felizes!

Fontes: Prime Cursos e Mundo Carreira

Costuma descontar frustrações em
compras?

Usa o cheque especial como parte da
receita?

„ O quanto você costuma comprar quando se sente

„Muita gente acaba usando o limite do cartão, o
crédito do banco, o cheque especial como uma espécie
de receita extra mensal, o que é totalmente errado e
causa danos enormes ao orçamento. É preciso adequar
o padrão de vida à sua receita líquida mensal. Perguntese se você realmente precisa de certas coisas ou é
apenas uma questão de status.

frustrado? É muito comum que compras sirvam como
uma espécie de antídoto temporário para nossas
tristezas, mas se isso estiver acontecendo
frequentemente na sua vida, fique atento. Pode ser que
você precise de algum tipo de ajuda profissional para dar
um basta nisso.
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Por onde anda

Entre família, amigos,
motos e cachorros
Com a esposa, os filhos e a nora

O Participante assistido Dilson Costa
dedica seus dias à família, amigos e
atividades voluntárias. Aposentado
desde 2017, ele é morador de
Capivari de Baixo/SC, cidade em que
nasceu e onde criou seus filhos, Renan
e Gabriel, junto à esposa, Adriana,
com quem é casado há 34 anos.
Confira a entrevista:
PREVIG: Conte-nos um pouco sobre
o período de trabalho.
Dilson: Comecei a trabalhar no ano
de 1979, na montagem do Complexo
Termoelétrico Jorge Lacerda,
e
depois fui para o Rio Grande do Sul
trabalhar no Polo Petroquímico.
Saindo de lá fui para o Rio de Janeiro
trabalhar em plataforma marítima,
uma experiência e tanto. Retornei
para Capivari de Baixo, trabalhando
em uma empresa terceirizada por
quatro anos. Em 1989 fui contratado
na Eletrosul, que depois se tornou a
Engie. Comecei como mecânico de
manutenção. Um dia comentei com
minha esposa que eu teria que fazer
um curso técnico para poder dar uma
melhor qualidade de vida para minha
família. Certo dia quando cheguei em
casa estavam sobre a mesa cadernos
e pasta. Minha esposa falou “Está aí,
já te matriculei e agora é contigo”. Lá
fui eu por quase quatro anos, me
formei técnico mecânico. Minha
esposa foi a maior incentivadora.

“ A PREVIG dá
uma estabilidade
melhor para mim
e minha família
após a
aposentadoria”

PREVIG: Ainda mantém contato com
colegas do trabalho?
Dilson: Sim, foram mais de 30 anos de
convivência na empresa. Quando
você planta uma semente e cuida
dela, lá na frente você colhe bons
frutos. Sempre sou convidado às
festinhas do setor, é bom sempre
rever os colegas, relembrar o
passado.
PREVIG: Teve alguma preparação
antes da aposentadoria?
Dilson: Sim, entrei no Plano de
Aposentadoria, que nos preparou
durante três anos com questionários e
encontros. Mas, por mais preparado
que você esteja, chega o último dia e
é difícil saber que no dia seguinte
você não iria voltar mais. É engraçado
que algumas vezes acordo cedo como
se fosse trabalhar ou sonho em estar
trabalhando.
PREVIG: Quais foram as primeiras
ações após a aposentadoria?
Dilson: Fiz uma boa reforma na minha
casa, algumas viagens e realizei o
sonho de comprar uma moto HarleyDavidson.
PREVIG: O senhor gosta de andar de
moto com seu filho, como começou
esta paixão? Onde gostam de ir?
Dilson: Tinha um tio que vinha de
Campinas/SC de moto, passava na
minha casa e deixava eu dar uma
volta. Com o tempo fui me

rodas
Voluntariado - doação de cadeira de

Momento da pescaria

apaixonando pelas de modelo
Custom. Minha primeira moto foi uma
Twister e mais tarde uma Shadow e
depois realizei meu sonho de ter uma
Harley-Davidson. A moto Shadow eu
dei para meu filho Gabriel e sempre
que podemos damos nossas voltas por
locais aqui perto, como a Serra do Rio
do Rastro, Urubici e Florianópolis.
Tenho um sonho ainda, fazer uma
viagem longa com meu filho, estamos
planejando, o dia vai chegar.
PREVIG: Que outras atividades gosta
de fazer nas horas livres?
Dilson: Gosto de ir pescar com meu
irmão e meu tio aqui perto. Participo
de trabalho voluntário na minha
cidade e tenho minha oficina, onde
gosto de fazer algumas coisas para
casa.
PREVIG: O senhor tem 18 cachorros,
sempre gostou de animais? Como é
cuidar desta turma?
Dilson: É um amor inescapável, não
são cachorros de raça, alguns foram
jogados no meu pátio e não tivemos
coragem de abrir o portão e mandar ir
embora. O maior problema é quando
vamos viajar, deixá-los sozinhos não é
fácil, às vezes aprontam, mas quando
chegamos é uma felicidade só. Tive
uma cachorra da raça Labrador, Hera,
por 16 anos, quando eu trabalhava
sempre me esperava no portão, foi
uma cachorra muito especial.

Em viagem de moto com o filho

Expediente
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