
Como a contribuição dos Participantes é investida
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Como educar as crianças financeiramente
Quando o assunto é dinheiro, o conhecimento e opinião
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E
ste será o momento para os

Participantes e Assistidos

e x e r c e r e m a e s c o l h a

democrática de futuros Conselheiros

d a E n t i d a d e , q u e t e r ã o a

responsabilidade de definir a política

geral de administração e também

fiscalizar os atos do fundo de pensão.

As chapas que concorrem às vagas

nos Conselhos Deliberativo e Fiscal

para o mandato 2012-2014 começam

a campanha eleitoral no dia 25 de

outubro e seguem até o início da

votação, que ocorrerá no período de

21 a 25 de novembro. Os nomes e fotos das chapas e dos candidatos

serão divulgados no site do SEBRAE PREVIDÊNCIA.A votação será

realizada por meio do Portal SEBRAEPREV. Participantes e Assistidos

devem acessar o site www.sebraeprev.org.br, com o mesmo login e

senha do acesso restrito.

A participação de todos nesta eleição é muito importante, pois o

futuro do Instituto também depende da escolha dos novos

conselheiros. Vale ressaltar que os custos das campanhas são de

responsabilidade das chapas concorrentes e o voto é facultativo e

secreto. São, no total, oito conselheiros (4 eleitos e 4 indicados) do

Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo de deliberação da

entidade. A Assembleia de Patrocinadores e Instituidores indica três,

o Patrocinador Fundador (SEBRAE Nacional) indica diretamente um e

quatro são escolhidos por meio de eleição direta com votos dos

Participantes. Dentre os oito titulares, o Patrocinador Fundador

designa o Presidente do Conselho.

Entre as responsabilidades do Conselho Deliberativo estão

estabelecer a política geral de administração da entidade, aprovar as

alterações ao estatuto e aos regulamentos dos planos de benefícios,o

ingresso ou a retirada de Patrocinador, a criação ou a extinção de

planos de benefícios, o plano de custeio, as avaliações atuariais e a

política de investimentos de cada um dos planos de benefícios

administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA e ainda admitir e destituir

os membros da Diretoria Executiva.

Já o Conselho Fiscal, órgão de

fiscalização e controle interno do

SEBRAE PREVIDÊNCIA tem o dever de

examinar e emitir parecer sobre os

balancetes dos planos de benefícios

administrados pela entidade e apontar

as irregularidades verificadas, sugerindo

medidas saneadoras. Também pode, a

qualquer época, examinar os livros e

documentos fiscais dos planos de

benefícios administrados pelo SEBRAE

PREVIDÊNCIA. O Conselho Fiscal é

composto por quatro conselheiros (2

eleitos e 2 indicados), dois indicados

pela Assembleia de Patrocinadores e dois escolhidos por meio de

eleição direta com votos dos Participantes.O Presidente do Conselho

é escolhido dentre os dois ConselheirosTitulares eleitos.

A apuração dos votos e divulgação do resultado parcial acontecem no

dia 28 de novembro e o resultado oficial será divulgado no dia 5 de

dezembro, no site do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Não esqueça de

acessar o site – www.sebraeprev.org.br - a partir do dia 25 de outubro

para conhecer todas as chapas e seus respectivos candidatos.Escolher

bem os representantes pode fazer a diferença para o futuro do plano,

da entidade e dos investimentos de todos.

Eleições para Conselhos Deliberativo e Fiscal
acontecem em novembro

05.09 -  Início do Processo Eleitoral
08.09 -  Criação da Comissão Eleitoral
13.09 -  Divulgação do Edital do Processo Eleitoral
14.09 -  Primeiro dia para a inscrição das chapas
28.09 -  Último dia para a inscrição das chapas
25.10 -  Divulgação das chapas e início da campanha eleitoral
21.11 -  Início do processo de votação eletrônica às 11 horas
25.11 -  Fim do processo de votação eletrônica às 17 horas
28.11 - Apuração dos votos
05.12 -  Divulgação do resultado oficial no site do Instituto

A Assembleia de Patrocinadores ocorrerá no dia 17 de
novembro, na sede do SEBRAE Nacional.

Confira algumas datas importantes
do processo de eleição
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Esta edição traz
mais uma ação do

Outubro é o mês das crianças e por isso o SEBRAE
PREVIDÊNCIA preparou um encarte muito divertido e

educativo. Brinque com o seu filho ou com a criança da sua vida.
Educação financeira começa na infância!
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EDITORIAL

Planejar, o primeiro passo

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA

Avaliar os caminhos a serem seguidos, tomar uma
decisão ou saber como chegar aos objetivos são ações de
quem planeja e consegue atingir suas metas. Desde as
mais simples decisões do cotidiano, como a compra do
material escolar dos filhos até as mais complexas, como
o investimento em imóveis, todas precisam do
planejamento para concretizar-se da melhor forma
possível.
Porém, para saber os melhores caminhos ou maneiras
mais fáceis de conseguir realizar desejos e necessidades é
importante ter conhecimento. Este saber pode vir
através da experiência de vida, estudos e pesquisas.
Aqueles que participam de um plano de previdência
complementar já demonstram um elevado grau de
consciência sobre o planejamento financeiro, mas, claro,
sempre podem aumentar seus conhecimentos.
Por isto, o SEBRAE PREVIDÊNCIA criou o Planejar,
programa de educação financeira e previdenciária
voltado aos Participantes do Plano SEBRAEPREV e seus
familiares, empregados das Patrocinadoras e demais
públicos do SEBRAE. O Planejar tem 22 ações e uma delas
é o “Guia de boas práticas em finanças pessoais de
Educação Financeira” que abordará assuntos, como, por
exemplo a educação financeira para crianças e
adolescentes.
Nesta edição, você conhecerá mais sobre o Planejar e
suas ações. Também ficará por dentro dos investimentos
do SEBRAE PREVIDÊNCIA para rentabilizar as
contribuições dos Participantes e ainda saberá a melhor
forma de se alimentar saudavelmente.

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-presidente

Diretor de Seguridade

Diretor de Administração e Investimentos

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente

Vice-Presidente

Titulares

CONSELHO FISCAL

Presidente

Vice-presidente

Titulares
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SEBRAEPREV desenvolve programa de
educação financeira e previdenciária

O Planejar,programa de educação financeira

e previdenciária criado pelo SEBRAE

PREVIDÊNCIA,tem 22 ações planejadas e já

i n i c i o u s u a c a m i n h a d a p a r a a

conscientização sobre o planejamento

financeiro. O programa é voltado aos

Participantes do Plano SEBRAEPREV e seus

familiares e empregados das Patrocinadoras

e tem como objetivo orientar esse público,

ampliando o conhecimento sobre

orçamento, investimento, economia e

previdência.

A primeira ação promovida pelo Planejar foi

realizada durante a 4ª Oficina dos

Representantes do Plano SEBRAEPREV, que

aconteceu em Brasília,no mês de agosto.Mais

de 70 pessoas, sendo 44 representantes de

todos os Patrocinadores do Plano, se

reuniram para assistir a apresentação do

programa. O Presidente do Conselho

Deliberativo, Paulo Manso, fez a abertura do

evento destacando a importância da

educação financeira e previdenciária nas

decisões ao longo da vida. Participaram da

oficina ainda os Conselheiros: Ricardo

Guedes,LeonardoAltoé e EtelTomaz.

O projeto do Planejar ainda será encaminhado

para a aprovação da Superintendência

Nacional de Previdência Complementar

(PREVIC), mas as ações já estão sendo

realizadas, como por exemplo, o lançamento

“Guia de boas práticas em finanças pessoais de

Educação Financeira”.O primeiro fascículo do

guia abordará o tema Educação Financeira

para Crianças e Adolescentes e estará

disponível ainda em 2011.

O programa ainda terá um portal, para que

os Participantes possam acompanhar todas

as ações que o Planejar desenvolve.A página

tem o objetivo de alinhar os próximos

passos que a entidade irá seguir. Para

conferir todas as informações,basta acessar

o site www.programaplanejar.com.br,que já

começa a funcionar em outubro.

Pelo Brasil - O Planejar teve mais uma ação

concretizada no final do mês de setembro, de

26 a 28, no Amapá. Durante o encontro, os

Participantes puderam assistir palestra sobre

educação financeira e previdenciária e a

apresentação teatral, intitulada “A Alegria do

Aposentado”. Além disso uma equipe do

SEBRAE PREVIDÊNCIA ficou disponível para

prestar atendimento personalizado,momento

para esclarecer dúvidas dos empregados,

capacitar e orientar os profissionais da área de

Gestão de pessoas do Patrocinador.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA participou do 32º

Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão,que

aconteceu de 19 a 21 de setembro em

Florianópolis/SC. O encontro, que reuniu mais

de 3 mil profissionais do setor, foi promovido

pela Associação Brasileira das Entidades

Fechadas de Previdência Complementar

(ABRAPP) e teve como tema “Visão de Futuro:

Inovar no Presente”.

O modelo de governança corporativa sólida e

qualificada do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que

completou seis anos de existência em 2011, foi

apresentado como “case” de sucesso no

congresso. O tema “Fundos Setoriais como

Importante Ferramenta de Fomento:

Experiência da Implantação do SEBRAE

PREVIDÊNCIA”, foi tratado pelo diretor-

presidente Edjair de SiqueiraAlves.

Os milhares de participantes do evento puderam

contar ainda com sessões plenárias, painéis

simultâneos, estandes e a apresentação do 16º

Prêmio Nacional de Seguridade Nacional.

Case é apresentado
em congresso nacional

Apresentação do grupo

teatral Noctívagos

Palestra sobre educação

financeira e previdenciária

Acesse e acompanhe
seu Saldo de Conta

O Saldo de Conta está disponível para ser

consultado a qualquer momento no site do

SEBRAEPREVIDÊNCIA pelos Participantes do

plano SEBRAEPREV, basta acessar a página da

entidade http://www.sebraeprev.com.br/. No

local,é só inserir o login e a senha para entrar na

área restrita e clicar em Extrato.Desta forma,o

Participante pode ficar por dentro de todos os

investimentos, rendimentos e o Saldo Total de

Conta, de forma individual, bem como efetuar

simulações sobre a projeção do seu benefício.



Os Participantes do SEBRAEPREV podem

notar em seus contracheques a

contribuição para o plano de previdência

complementar sendo descontada todo

mês . Além disso, o extrato é

disponibilizado no site da entidade

www.sebraeprev.com.br. Porém, mesmo

com todas estas informações, a dúvida é:

Onde, como e de que forma a

contribuição é investida?

O diretor de Administração e

I n v e s t i m e n t o s d o S E B R A E

PREVIDÊNCIA, George Mota, conta que

o dinheiro é aplicado em modalidades de

investimentos definidas pelo Conselho

Deliberativo. “A aplicação financeira é

feita com as melhores práticas de

governança existentes no mercado.

Anualmente é definido por nosso

Conselho Deliberativo uma Política de

Investimento, onde é levado em

consideração o cenário macroeconômico

e as previsões de rentabilidade do

mercado”,explica.

Com mais de cinco mil e seiscentos

participantes,o SEBRAEPREV precisa que

os investimentos realizados estejam

seguros,para poder atingir o propósito da

entidade, que é garantir o benefício na

aposentador i a . “Nós buscamos

rentabilizar este dinheiro, que junto com

as contribuições do Participante e a

contrapartida do Patrocinador vai

garantir o benefício da previdência

complementar”,ressalta Mota.

Como o número de Participantes é

grande, eles estão em diferentes fases de

contribuição. Enquanto uns estão

começando agora, outros estão prestes a

se aposentar, apresentando necessidades

diferentes. “O nosso desafio é combinar

essas necessidades, para que com uma

única política de investimento possamos

atender a demanda”, diz o diretor de

Administração e Investimentos.

Porém, na prática do dia a dia, o dinheiro

das contribuições é investido pelas três

maiores instituições financeiras do Brasil -

Gestores de Investimentos do Instituto.

“Além destes gestores, temos o Agente

Custodiante, que é o encarregado de

efetuar os pagamentos e recebimentos.

Ou seja,quem faz a aplicação não realiza o

pagamento, justamente para ter uma

segregação de função”,esclarece Mota.

Para não errar no trabalho de investir a

contribuição dos Participantes, o

SEBRAEPREV também conta com

uma agência,que mede o risco dos

investimentos, para saber se os

Gestores estão cumprindo todos

os requisitos da legislação e da

Política de Investimentos.

“Levamos em consideração a

rentabilidade, a segurança e a

liquidez do investimento. Nós

temos e também continuamos a

criar rotinas de controle para que

os riscos dos investimentos sejam

sempre os menores possíveis. Por

isto, o SEBRAEPREV é um plano

seguro”,define Mota.

A Política de Investimento leva em consideração o cenário macroeconômico e as

previsões de rentabilidade do mercado.
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Como a contribuição dos
Participantes é investida

• Rentabilidade das cotas (até 31/08): 8,02%

NÚMERO DE PARTICIPANTES

• Ativos: 5.208

• Autopatrocinados: 253

• BPD – Benefício Proporcional Diferido: 146

• Assistidos: 78

TOTAL: 5.685

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

• Pensão por Morte: 3

• Aposentadoria Antecipada: 41

• Aposentadoria Normal: 33

• Aposentadoria por Invalidez: 1

INVESTIMENTOS

•Vol. da Carteira de Investimentos: R$ 284 mi

• Rentabilidade dos Investimentos: 4,28%

Nome:

Idade:
Residência:
Onde trabalha:

Desde quando:

Joseane Rodrigues

Leite

35 anos

Palmas -TO

Unidade

de Gestão de Pessoas

26 de abril de

2004

Contatos: (63)3219-3306

joseane.leite@to.sebrae.com.br

CONHEÇA O SEU REPRESENTANTE

Números do
SEBRAE PREVIDÊNCIA

Plano para dependentes
O SEBRAE PREVIDÊNCIA já

desenvolveu o desenho do plano

para dependentes e está em fase de

e n t e n d i m e n t o c o m a

Superintendência Nacional de

Prev idênc ia Complementar

(Previc). O atual momento é para

esclarecer pendências, visando

oferecer a melhor alternativa de

plano ao público alvo. Informações

q u a n t o à e v o l u ç ã o d a

implementação do plano serão

d i vu l g ada s nos me ios de

comunicação do Instituto.

Nome:
Idade:
Residência:
Onde trabalha:
Desde quando:

Márcio Paulo Ribeiro

66 anos

Palhoça/SC

SEBRAE/SC

04 de setembro de 1989

“Aderir a um Plano de
Previdência Comple-
mentar, é garantir para o
futuro melhores condições
financeiras de ter uma vida
mais saudável para si e para
sua família. Todo o esforço
feito ao longo de anos no
acúmulo de uma poupança adicional, onde se faz
com a reserva mensal deduzindo do seu salário, e
onde a empresa também irá depositar um valor
correspondente na formação de um saldo. Nos
dias de hoje passa a ser vantajoso e no final irá
trazer um benefício adicional que poderá ser
utilizado quando de fato o trabalhador parar de
trabalhar.

A grande vantagem é saber que o bolo está
crescendo a cada dia, e sendo bem administrado,
uma vez que as aplicações dos recursos de todos
os participantes ao final de cada ano rendem
correções que superam, outras aplicações
financeiras, e mesmo acima da valorização de
bens patrimoniais.

Quem aderir só irá colher bons resultados no
futuro, terá uma vida mais tranquila, e
poderá usufruir da poupança acumulada, visando
realizar algum empreendimento ou sonho.

Cabe a cada um traçar um objetivo,e ver o que é
bom para si e seus dependentes, porque o que
fazemos de bem hoje,colheremos futuramente,e
se não o fizermos,o que iremos colher? ”

financeira

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Este espaço é seu, envie sua história para
comunicacao@sebraeprev.org.br
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Como educar as crianças financeiramente
Conseguir fazer com que os filhos saibam o valor do

dinheiro em meio a tantas propagandas voltadas para o

público infantil e o consumismo que cresce desenfreadamente

não é uma tarefa fácil.Mas é necessário fazer este esforço para

que os pequenos possam se tornar adultos responsáveis.

De acordo com uma pesquisa norte-americana, quando o

assunto é dinheiro e investimento, a maioria dos adultos de hoje

afirma que, grande parte de seu conhecimento e opinião sobre o

tema vem da infância, da influência dos pais e das lembranças das

conversas sobre dinheiro em casa.

A importância da alimentação saudável

T
odos os dias dietas inovadoras que prometem perda de

peso em pouco tempo estampam capas de revistas e sites

da internet.Alimentos entram e saem de moda como se

fossem roupas. Em meio a tantas informações, como saber o que

se deve ou não comer para ter uma vida saudável?

A resposta está no equilíbrio. Os alimentos são os responsáveis

por fornecer ao corpo os nutrientes necessários, por isto, é tão

importante comer corretamente, não esquecendo dos

carboidratos, proteínas, vitaminas e lipídeos. Além disso, é

importante tomar água para o bom funcionamento do organismo.

Os carboidratos devem ser cerca de 50% da alimentação.Eles são

encontrados nos cereais, massas e pães, principalmente e

são responsáveis por fornecer energia. Para

consumi-los mais saudavelmente a dica é

optar pelos integrais que ajudam no

funcionamento do intestino e

combatem o colesterol.

Já as proteínas, encontradas em

carne, leite, ovos e frutas secas,

devem ser consumidas diariamente,

pois são necessárias para o

crescimento e para o reparo das

células deterioradas, além de auxiliar na

digestão e na produção dos anticorpos.

Os lipídeos são as gorduras responsáveis por fornecer ao corpo

uma grande concentração de energia alimentar. Neles

encontramos as vitaminas A, D, E e K, além de auxiliarem na

reestruturação dos tecidos. Os lipídeos são encontrados nos

azeites, margarinas, manteigas e doces. Porém, é preciso tomar

cuidado e não exagerar pois o consumo em excesso engorda e

pode trazer problemas de saúde.

As frutas e verduras são responsáveis pelas vitaminas e são

essenciais para o bom funcionamento do organismo. São os

alimentos que praticamente não possuem restrições e devem ser

consumidos sempre.

A facilidade no consumo de alimentos

industrializados e , fez a obesidade no

Brasil crescer nos últimos anos,

tornando-se um problema de saúde

pública. Por isto, o Ministério da

Saúde criou a Política Nacional de

Alimentação e Nutrição. Uma

das ações é um manual da

alimentação saudável e também

um teste, para saber se você está

se alimentando corretamente.

Ambos estão disponíveis no site

www.saude.gov.br.

Obesidade -
fast food

Quando começar:

Coerência:

Investimentos:

Tempo:

Diálogo:

A própria

criança indica quando é este momento

no primeiro "compra isto". Para

introduzir esses assuntos, a criança

precisa ter um raciocínio matemático,

saber conceitos numéricos, o que

g e r a l m e n t e c o m e ç a a s e r

desenvolvido ainda na pré-escola.

O processo, que não

tem data certa para começar,também

não tem para terminar. É contínuo e

deve ser coerente. De nada adianta

ensinar uma coisa e agir diferente na

frente dos filhos.Como,por exemplo,

reclamando o tempo todo da falta de

dinheiro e do trabalho na frente das

crianças.

É preciso que os

adultos passem os conceitos de

maneira simples e intuitiva. Pode-se

dizer que uma ação é um pedacinho

de uma empresa e que, ao comprar

uma ação, o investidor se torna um

dos donos da empresa, beneficiando-

se quando a empresa ganha dinheiro.

As crianças já têm capacidade de

entender isso.

As crianças precisam

entender que “ganhar” não é

instantâneo, existe um processo para

isto.Uma dica é dizer para o filho,que

pede algum presente, que ele irá

ganhar, mas só após cinco dias.

Durante o tempo que falta, os pais

devem mostrar à criança os dias no

calendário, contando o tempo que já

passou e quantos dias ainda faltam

para receber o presente.

Faça uma "mesa redonda"

com os filhos, para que eles os

escutem. Por exemplo, se a conta de

telefone dispara, os pais devem fazer

uma reunião e dizer “estamos com

problemas, o que faremos para

resolver?”. Normalmente, os pais já

chegam com uma solução, mas o que

ajuda os filhos é colocar o problema e

deixar que eles deem soluções.


