
 Instituto supera a marca de R$ 300 milhões
Em novembro o patrimônio do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

atingiu a marca de R$ 300 milhões.  Pág.2

Entidade divulga Relatório de Gestão 2009-2011
A publicação traz o resumo das principais ações e 
projetos realizados nos últimos três anos. Pág.3
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Eleitos novos conselheiros para gestão 2012/2014
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Chapa "O Nosso SEBRAEPREV" venceu com 77% dos votos. Participaram do processo de votação 1.825 Participantes

A

è

chapa "O Nosso SEBRAEPREV" venceu as eleições 

para os Conselhos Deliberativo e Fiscal com 77% 

dos votos, o que equivale a 1.398 votos. Participaram 

do processo de votação 1.825 pessoas que representam 31% 

do total de Participantes do Plano SEBRAEPREV.  A posse dos 

novos membros que estarão à frente dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal nos próximos três anos, aconteceu no 

último dia 15 de dezembro, em Brasília.

Entre as responsabilidades dos novos conselheiros estão: 

estabelecer a política geral de administração da Entidade, 

aprovar as alterações ao estatuto e 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 que administra. Continua na página 4.

São, no total, oito conselheiros fazendo parte do Conselho 
Deliberativo, que é o órgão máximo de deliberação da 
Entidade.  A Assembleia de Patrocinadores e Instituidores 
indicou três, o Patrocinador Fundador (SEBRAE Nacional) 
indicou diretamente um e quatro foram escolhidos por 
meio de eleição direta com votos dos Participantes. Já o 
Conselho Fiscal é composto por quatro conselheiros, dois 
indicados pela Assembleia de Patrocinadores e dois eleitos 
pelo processo eleitoral.

▲ A posse dos novos membros aconteceu no último dia 15 de dezembro

Conheça os novos Conselheiros

Conselho Deliberativo 

Conselho Deliberativo 

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Clarice Veras - SEBRAE Nacional

Airton Gonçalves Júnior - SEBRAE/CE

José Paulo Cunha - SEBRAE/SP

Manoel Alexandre - ABASE

José C. dos Santos (Presidente) - SEBRAE Nacional 

Paulo Henrique F. Massuia - SEBRAE/TO

Vitor Roberto Tioqueta - SEBRAE/PR

Nelson Luiz G. Vieira da Rocha - SEBRAE/AM

Antonio Carlos - SEBRAE/RJ

David Hulak - SEBRAE/PE

Renata Fonseca de Gomes Pereira - SEBRAE/AL 

Leide Garcia Novaes Katayama - SEBRAE/MT

André Dantas - SEBRAE Nacional

Jorge Cuauhtemoc F. Rincón - SEBRAE Nacional

Elizandra Litaiff Leonardo - SEBRAE/AM

Hélio Cadore - Assistido

José Ricardo Mendes Guedes - SEBRAE Nacional 

Ricardo Jorge Castro Madruga - SEBRAE/PB

Regina Maria Borges Bartolomei - SEBRAE/SP

Maria Eulália Franco - SEBRAE/DF

Tereza Fátima de Arruda Krauz - SEBRAE/MS

Miguel Carlos da Silva - SEBRAE/SP

Paulo Arruda - SEBRAE/SP

Sérgio Fernandes Cardoso - SEBRAE/SC

Eleitos

Indicados

Entenda como os novos 
conselheiros foram escolhidos
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EDITORIAL

SEBRAE PREVIDÊNCIA supera 
a marca de R$ 300 milhões

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

A época de Natal e Ano Novo nos traz
esperança, expectativa de renovação e
reflexões sobre o ano que passou. Também é
tempo de reunião e confraternização com a
família e os amigos.

É a oportunidade de deixar para trás tudo
aquilo que não deu certo e decidir o que deve
ser levado adiante, começando a planejar um
ano ainda melhor. Portanto, embora o
momento seja de colher os frutos plantados
durante os últimos meses, também é a
oportunidade de planejar 2012.

Na última edição do ano do SEBRAEPREV
Notícias trazemos a boa notícia de superação dos 
R$ 300 milhões do patrimônio do Instituto, o 
resultado da eleição do Conselho Deliberativo, 
com as metas e expectativas para a nova gestão. 

Que venha 2012!
 Com muita saúde, planejamento e conquistas! 

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-presidente
Edjair de Siqueira Alves
Diretor de Seguridade
Nilton Cesar da Silva
Diretor de Administração e Investimentos
George Alberto Cavalhães G. Mota

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente
Paulo Barreto de A. Manso Cabral
Vice-Presidente
José Alaor Bernardes
Titulares
Etel Tomaz (NA), José Oswaldo de B. Lima Ramos
(PE), José Ricardo Mendes Guedes - (Supl) (NA), Júlio César
Monteiro de Barros Reche (RJ), Marcelo Dini de
Oliveira (SP), Nelson Rocha (AM)

CONSELHO FISCAL
Presidente
Airton Gonçalves Junior (CE)
Vice-presidente
Carlos Pereira Von Sohsten (RN)
Titulares
Maria Eulália Franco (DF), Paulo Eduardo S. de Arruda (SP)
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Alguns Participantes, por diferentes moti- suspensos, a reserva será devolvida em 
vos, têm os seus contratos suspensos com parcela única ao Participante ou aos seus 
as suas respectivas Patrocinadoras. Se a in- herdeiros legais, conforme for o caso. 
terrupção ou suspensão do contrato de Nesses casos, o autopatrocínio é a 
trabalho não resultar na perda da remune- decisão mais indicada, pois o Participante 
ração, o Participante permanece com suas permanecerá com os seus direitos 
contribuições ao Plano SEBRAEPREV. assegurados junto ao Plano SEBRAEPREV. 

Mas há casos em que a interrupção Ou seja, em caso de invalidez ou faleci-
resulta na perda da remuneração. Quan- mento será acrescido ao saldo de conta 
do o Participante opta por não contribuir total o valor das contribuições faltantes 
no período de afastamento ele fica com que deveriam ser efetivadas pelo 
os direitos e obrigações frente ao plano Participante até a data de elegibilidade ao 
suspensos. Assim, caso ocorra a invalidez benefício de Aposentadoria Normal que 
ou morte do Participante com direitos em decorrência do evento não foi possível. 

A importância da opção pelo autopatrocínio 

Espaço do Participante

“Acho importante contribuir para a 
previdência complementar para continuar 
com o plano inicial de acumular uma reserva, 
a fim de garantir as necessidades de uma 
nova fase da vida que é a aposentadoria. 
Neste momento pretendo ter uma renda que 
me possibilite arcar, além dos gastos básicos 
(alimentação, moradia, transporte, cultura, 
saúde, etc), também com viagens (conhecer 
lugares que não pude até então), me dedicar 
mais à família e realizar trabalhos voluntários. 
Enfim, quero ter uma renda na aposentadoria 
que me permita realizar atividades 
prazerosas. Afinal de contas, eu mereço!”

“É fundamental participar de um plano de 
previdência complementar, pois só o salário 
da previdência social não é o suficiente. 
Foi a melhor decisão que tomei na minha 
vida, afinal hoje consigo manter o mesmo 
padrão de quando ainda estava na ativa. 
Posso ajudar meus filhos, viajar e ter uma 
vida digna. Atualmente me dedico a fazer 
exercícios físicos, participar da vida cultural 
da minha cidade, enfim estou fazendo coisas 
que não tinha tempo de fazer quando ainda 
trabalhava, e vivo com tranquilidade”

Idade: 46 anos 
Residência: São Paulo/SP 
Onde trabalhou:Sebrae de São 
Paulo
Autopatrocinada desde fevereiro de 
2011

Idade: 64 anos
Residência: Rio de Janeiro/RJ
Onde trabalhou: Sebrae Nacional
Assistida desde 
dezembro de 2006

Rosemeire de Oliveira 
Dias da Silva

Lucia Maria Enout 
Mendonça 

Este espaço é seu. Envie sua história
para comunicacao@sebraeprev.org.br

O Participante Ativo ou Assistido que desejar renovar o 
empréstimo pode realizar o pedido pelo site do Plano 
SEBRAEPREV. Basta acessar www.sebraeprev.com.br, inserir o 
login pessoal e senha e clicar na opção “Simulador de 
Empréstimo”. Os procedimentos serão os mesmos realizados na 
concessão anterior. É importante lembrar que o valor líquido a 
ser recebido será deduzido do saldo devedor do empréstimo 
adquirido anteriormente. Ele incidirá, novamente, sobre a 
dedução dos encargos de concessão.

Como renovar o seu empréstimo

Mais um ano chega ao fim e um novo inicia, 

trazendo a expectativa para as conquistas que 

estão por vir. É tempo de refletir sobre todas as ações 

e determinar novas metas. Crescimento e sucesso 

são as palavras-chave para a renovação em 2012. 

Nossa equipe deseja um Ano Novo repleto de

felicidade, conquistas, saúde e sonhos realizados.
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Conheça o seu representante

As principais ações realizadas nos últimos três anos pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA e os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
serão divulgadas no Relatório da Gestão 2009-2011. O 
relatório será enviado aos Participantes pelos Correios e terá 
números e informações sobre as ações realizadas. Serão 
divulgados números como o nível de adesão, Participantes, 
valor médio dos benefícios, patrimônio da Entidade e a 
rentabilidade do plano. De forma cronológica e em tópicos, 
o material irá apresentar cada uma das mais importantes 
ações desenvolvidas pela Entidade e pelos Conselhos. 

Entidade divulga Relatório da Gestão 2009-2011 

Palestras sobre educação finan- aqueles que ainda não participam do 
ceira, previdência e atendimento SEBRAEPREV, o encontro foi muito 
individual foram as ações reali- satisfatório para os Participantes que se 

zadas pelo Planejar (Programa de aposentarão, como é o caso do técnico 
Educação Financeira e Previdenciária analista, Antônio Brito. “Depois de 34 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA), no último anos de trabalho, vou me aposentar. 
dia 25 de novembro, na unidade do Com a presença do SEBRAE PREVI-
SEBRAE/CE. Durante todo o tempo, DÊNCIA foi possível tirar todas as 
empregados e Participantes do Plano minhas dúvidas e, assim, me preparar 
SEBRAEPREV esclareceram várias dú- para uma aposentadoria mais tranquila.
vidas referentes ao universo da pre- Planejar-se para a aposentadoria 
vidência e finanças. significa aposentar com qualidade de 

O diretor de Seguridade, Nilton vida. Questionada sobre o que é 
Cesar, aproveitou a oportunidade para aposentar com qualidade, a analista 
alertar sobre a importância de acom- Priscila Fidelis ressalta: “É poder 
panhar a evolução da reserva previden- manter o padrão de vida com dignida-
ciária.“Foi possível identificar que de. E o SEBRAE PREVIDÊNCIA nos 
muitos Participantes não acompanham permite isso”, concluiu.
o seu saldo de contas. Ter esse controle A palestra foi ministrada pelo 
é muito fácil, basta acessar o site, fazer especialista em finanças, Álvaro 
o login e clicar em Extrato”, explicou. Modernell. Dentre os temas aborda-

O Participante também tem dispo- dos: o uso consciente do crédito, 
nível o Simulador de Benefício. Essa formação de poupança de curto e 
ferramenta deve ser utilizada pelo longo prazo, combate às dívidas, 
menos uma vez por ano. Esse acompa- preparação para a aposentadoria, 
nhamento permite a realização de estratégias de otimização de investi-
contribuições cada vez mais eficientes mentos, entre outros.
por apresentar uma estimativa de A programação contou com o 
valores de benefício apoio da Patrocinadora e do represen-

É fundamental a utilização do tante José Armistrong que participou 
simulador. “Caso o valor do benefício ativamente de toda organização do 
não esteja adequado às expectativas do evento. “Os empregados tiveram a 
Participante, ele pode realizar contri- oportunidade de compreender a 
buições esporádicas ao Plano SEBRAE- importância da educação financeira 
PREV e até mesmo, se for o caso, juntamente com a aposentadoria. São 
aumentar o seu percentual de contri- conhecimentos que não absorvem 
buição,” explicou Nilton Cesar. apenas para si, levam para a família 

Além de ter sido esclarecedor para também”, concluiu.

Programa Planejar chega ao Ceará
Empregados do SEBRAE/CE 
têm dia de atendimentos 
e palestras oferecidos pelo 
Planejar

Nome: Patrícia Silva Borba
Idade: 39

Residência: São Paulo/SP
Onde Trabalha: Sebrae/SP

Desde quando:1998
Contatos: (11) 31774534 

patriciasb@sebraesp.com.br

Nome: Eduardo Colaço de Sousa
Idade: 38

Residência: João Pessoa/PB
Onde trabalha: Sebrae/PB

Desde quando: 1999
Contatos: (83) 2108-1248 

eduardo@sebraepb.com.br

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Números do
SEBRAE PREVIDÊNCIA

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

INVESTIMENTOS

• Ativos: 5.342

• Autopatrocinados: 263

• BPD - Benefício Proporcional Diferido: 154

• Assistidos: 78

• Total: 5.837 (out/2011)

• Pensão por Morte: 3

• Aposentadoria Antecipada: 41

• Aposentadoria Normal: 33

• Aposentadoria por Invalidez: 1

• Volume da Carteira de Investimentos: R$ 293 

milhões (out/2011)

• Rentabilidade (das cotas): 7,31% - de 

out/2010 a 31 de out/2011



□ □ □ □ Educação Financeira e Previdenciária Informações sobre o seu plano Interatividade com os Participantes Saúde e qualidade de vida

Envie sua colaboracão para o email comunicacao@sebraeprev.com.br

Sua opinião é importante para nós! Que assuntos você gostaria de ler no jornal?

O que dizem os novos conselheiros 
Conselheiros eleitos e indicados para fazer parte dos Conselhos Deliberativo e Fiscal contam o que esperam realizar nos 
próximos anos. Confira o que os novos conselheiros esperam para esta gestão.

4 SEBRAEPREV Notícias 

“Aexpectativa é que possamos contribuir para que Pudemos conhecer melhor o perfil dos integrante 
o SEBRAEPREV esteja cada vez mais próximo   da chapa, as habilidades, as competências, o 
dos colaboradores do Sistema SEBRAE. entusiasmo e o comprometimento.  Utilizarmos 
Reconhecemos que tem havido um esforço da na campanha ferramentas como o blog, o 
entidade neste sentido e queremos seguir nesta Facebook e mensagens pessoais, enviadas por 
linha buscando novas alternativas. email. Tudo isto sem dispensar o corpo a corpo, 
Sobre as eleições, a troca de informações para claro. Valeu a pena o esforço, afinal, tivemos um 
construirmos as propostas foi bastante rica. número bastante expressivo de votos.”

Clarice Veras - SEBRAE Nacional
Conselheira eleita para o Conselho Deliberativo

“Espero poder contribuir com o Conselho excelente gestão que vem sendo realizada até o 
Deliberativo e Diretoria, na garantia da plena momento. Cabe a nova gestão a consolidação da 
execução das atividades da instituição.  Zelando, entidade,a implantação dasmudanças advindas da 
sempre, pelo nosso patrimônio. alteração do Estatuto Social e, ainda, trabalhar 
A nova gestão recebe o SEBRAE PREVIDÊNCIA intensamente o amadurecimento da cultura 
como uma instituição, embora nova, de f i nance i ra  e  prev idenc iár i a . A lém da  
reconhecimento nacional, já figurando entre as responsabilidade de fazer a melhor gestão possível 
melhores do Brasil. Isto se deu em virtude da dos ativos da instituição.”

Renata Fonseca de Gomes Pereira- SEBRAE/AL
Conselheira indicada ao Conselho Fiscal

“Ter sempre em mente que o foco central de todas Plano SEBRAEPREV, assim como o contato cada 
as preocupações é buscar a melhor remuneração vez mais próximo com os Participantes e 
dos investimentos dos recursos dos patrocinados Patrocinados.
e da excelência na prestação dosserviços do Algumas questões são fundamentais para essa 
Instituto.Tudo isto, pelo caminho dodebate gestão: a política de investimentos que deve ser 
democrático das ideias, por intermédio do qual monitorada permanentemente em face da 
seja possível estimular a convergência de instabilidade hoje presente nos cenários 
propósitos. Embora seja um plano jovem, o internacional e nacional e o fortalecimento da 
SEBRAEPREV já é reconhecido no mercado como cultura previdenciária, permanente interlocução 
um exemplo de boa e moderna gestão.Tal com os Participantes e patrocinados utilizando e 
distinção é inegavelmente um importante mérito, fortalecendo os canais formais disponíveis, 
que exige responsabilidade redobrada de todos aprimoramento gerencial continuado inclusive 
nós. É um desafio. A meta principal é manter pela manutenção de procedimentos de 
crescentemente a confiabilidade do Instituto e do benchmarking.”

Manoel Alexandre - ABASE
Conselheiro eleito para o Conselho Deliberativo

“Esta nova gestão deve concluir o que já foi momento é extremamente importante, tendo em 
iniciado. Já existe um trabalho que vem sendo vista que se trata de uma área que tem uma 
construído ao longo do tempo. É um trabalho especificidade bastante intensa em termos de 
árduo, porque envolve o futuro de muitos recursos e aplicações e, ao mesmo tempo, a 
colaboradores do Sistema SEBRAE, que têm um otimização dos recursos, o controle de gastos, a 
sonho antigo, ou seja, um futuro que fica com a rentabilidade e a expansão do instituto. 
expectativa de ter dias melhores para todos. Então, Assumir como conselheiro é mais um encargo 
a responsabilidade de quem assume nesse importante em prol de uma coletividade.”

José Claudio dos Santos - SEBRAE Nacional
Presidente do Conselho Deliberativo


