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Em setembro, começou o processo eleitoral que 
irá definir metade dos novos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. A eleição, por meio 
de votação entre participantes e Assistidos do Plano 
SEBRAEPREV, renova metade das vagas dos 
Conselhos. As demais vagas são preenchidas por 
membros indicados pelo Sebrae Nacional e pela 
Assembleia de Patrocinadores. 

O prazo para inscrição de chapas foi encerrado 
no dia 2 de outubro. Duas chapas foram inscritas 
para o processo eleitoral que definirá os novos 
membros representantes dos Participantes nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal.

A s  c h a p a s  p r o t o c o l a r a m   n o  S E B R A E 
PREVIDÊNCIA os documentos originais referentes 
às inscrições. Caso tenha alguma irregularidade na 
documentação, a Comissão Eleitoral, até o dia 9 de 
outubro, comunicará aos representantes das 
chapas.

De acordo com o cronograma eleitoral, as chapas 
serão homologadas no dia 16 de outubro de 2014, 
pela Comissão Eleitoral.

A votação ficará disponível na área restrita do 

portal. Os Participantes e Assistidos devem utilizar a 
mesma senha de acesso à área restrita. Durante o 
período de votação, os Participantes e Assistidos não 
poderão solicitar ou redefinir as suas senhas de 
acesso. Assim, é muito importante que todos 
tenham as suas senhas antes do período de votação.

Período de votação

Início: 1º de dezembro de 2014, às 11h (horário de 
Brasília).

Término: 4 de dezembro de 2014, até as 17h 
(horário de Brasília).

Comissão Eleitoral analisa documentação 

de duas chapas inscritas

ELEIÇÕES 2014: CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

DIA DAS CRIANÇAS

Os desenhos  estão d ivu lgados  no Facebook  
(https://www.facebook.com/sebrae.previdencia). Chame a 
sua torcida e participe da votação.  Os 3 (três) vencedores 
serão aqueles que receberem o maior número de �curtidas�, 
até o dia 13 de outubro. As �curtidas�  devem ser feitas no 
álbum original, compartilhamentos e comentários não 
serão considerados.

Premiação

1º Lugar � Tablet Sansung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110N

2º Lugar � Jogo Banco Imobiliário

3º Lugar �  Cofre

Concurso Dia das Crianças: a brincadeira vai começar!



Participantes Empréstimos

Investimentos

6.598 110 341 366 7.415
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 457 miR$ 457 miR$ 457 mi

Benefícios

5.640 = R$ 82 milhões

= R$ 3 milhões185

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em ago/2014

Rentabilidade das Cotas

9,75%

10,10%

9,16%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.647,69

R$ 411.304,33
110

52
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

49
Aposentadoria 

Antecipada

7
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística ago/2014

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de agosto/2014).

SETEMBRO DE 2014

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

O Plano SEBRAEPREV em números

Sabe aquele fim de mês em que você pega o 
extrato bancário e toma um susto com a falta de 
dinheiro porque acredita que não gastou tanto? 
Você tenta rastrear os gastos, mas por alto não 
consegue identificar onde passou da conta. 
Diminuiu com as compras, não gastou muito dinhei-
ro, então o que está acontecendo de errado?

O fato é que provavelmente seu dinheiro está 
sendo pulverizado entre uma série de contas e 
despesas cotidianas, sem que você perceba. A conta 
de luz e de água vieram um pouco mais caras, alguns 
interurbanos inclusos na conta de celular, os almo-
ços fora de casa com mais frequência que o nor-
mal�pronto, eis ai a razão do extrato murchinho.

Os gastos �pingados� são os mais difíceis de 
rastrear, mas é possível acompanha-los com mais 
cautela se você mantiver o controle do seu orçamen-
to. Para que você corte os excessos, vamos relembrar 
algumas dicas básicas para o seu cotidiano.

ÁGUA: A gente já sabe o que fazer para reduzir o 
valor da conta d'água, mas não custa relembrar 
porque volta e meia não aplicamos o que sabemos na 
prática. Reduza o tempo no banho, feche a torneira 
ao lavar a louça e escovar os dentes e não deixe de 
verificar as instalações da casa para identificar 
possíveis vazamentos.

CONTA DE LUZ: As lâmpadas usadas devem ser 
fluorescentes, que consomem menos energia. 
Quando for comprar seus eletrodomésticos, dê 
preferência àqueles com maior eficiência energética. 

Você pode conferir isso pelo selo Procel, que 
obrigatoriamente deve constar nos aparelhos. 
Quanto mais próximo da letra A, mais eficiente é o 
aparelho, ou seja, melhor o seu desempenho com 
menos consumo de energia.

ALIMENTOS: Na hora de fazer as compras de 
supermercado para o mês, separe da lista os alimen-
tos não-perecíveis e pesquise os valores dos mes-
mos em redes atacadistas, que costumam ter 
preços melhores. Para as frutas, escolha as típicas 

da estação, que normalmente são encontradas com 
preços mais baixos.

CELULAR: O pós-pago está te dando dor de 
cabeça? Mude para um plano pré-pago com um 
pacote de internet para que você possa conversar 
mais por serviços de mensagens. Gastar dinheiro 
com ligações para celular está ficando cada vez mais 
desnecessário. Faça ligações em situações mais 
urgentes, no mais, use serviços de mensagem, como 
o whatsapp. Existem ainda vários planos que te dão 
direito a falar de graça com clientes da mesma 
operadora que você, ou de uma quantidade X de 
minutos para qualquer operadora, enfim, o que não 
falta no mercado é opção para você economizar nos 
gastos com celular.

REFEIÇÕES FORA DE CASA: Sabemos que nem 
sempre dá para cozinhar, o cansaço e a correria do 
cotidiano acabam nos desanimando nesta hora. Mas 
você pode optar por fazer alimentos mais leves e 
práticos para levar ao trabalho, como sanduíches 
frios para o lanche e uma salada com um frango 
grelhado para o almoço. Além de ser mais saudável, 
sai mais barato. Quando quiser ou precisar comer 
fora, vale dar uma olhada nessas dicas aqui para não 
deixar a conta tão salgada.

Fonte:  http://f inancasfemininas.com.br/5-
maneiras-de-economizar-com-as-despesas-
basicas/

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

ECONOMIZE JÁ!
5 maneiras de economizar 
com as despesas básicas


