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CONTATO
Acesse o site www.sebraeprev.com.br para obter mais informações do Relatório Gerencial.
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber a sua opinião: 
comunicacao@sebraeprev.org.br

ELEIÇÕES 2011

Portanto, este é o
momento para os

Participantes e
Assistidos do Plano

SEBRAEPREV
compreenderem

as funções
exercidas pelo

SEBRAE
PREVIDÊNCIA e as

obrigações e
responsabilidades

assumidas por
seus Conselheiros.

A votação será realizada por meio do Portal SEBRAEPREV.
Participantes e Assistidos, para validarem o seu voto, devem
acessar o site www.sebraeprev.org.br, com o mesmo login e
senha do acesso restrito.

A participação de todos é muito importante, pois o futuro
do SEBRAE PREVIDÊNCIA e do Plano SEBRAEPREV depende,
também, dos seus Participantes e Assistidos. Portanto, a
participação de todos é muito importante. Não deixe de votar!

A votação acontecerá entre os dias 21 e 25 de novembro.

No próximo dia 25 de outubro começa o período para a campanha eleitoral onde
os Participantes e Assistidos terão oportunidade de eleger  4 membros do Conselho
Deliberativo e 2 membros do Conselho Fiscal, com os seus respectivos suplentes, para
o mandato 2012-2014. O nome de cada chapa homologada, bem como o nome e a
foto dos respectivos candidatos serão divulgados no site do SEBRAE PREVIDÊNCIA.
Os custos referentes à campanha serão de responsabilidade das respectivas chapas.

Toda a evolução e experiência adquirida desde implantação do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA foi apresentada no 32° Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realizado pela
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
O tema “Fundos Setoriais como Importante Ferramenta de Fomento: Experiência da
Implantação do SEBRAE PREVIDÊNCIA” foi abordado pelo diretor-presidente Edjair de
Siqueira Alves.

Há seis anos, por meio do Plano SEBRAEPREV, o Instituto administra de forma
ética, transparente e responsável os recursos previdenciários de seus participantes,
mas novas etapas estão por vir. O SEBRAE PREVIDÊNCIA tem o desafio de consolidar
e implantar o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, o PLANEJAR. O Di-

retor-Presidente explica como o vê daqui alguns anos.
“Com o PLANEJAR vejo os participantes conscientizados sobre a importância da previdência complementar e

com a facilidade em lidar com decisões sobre perfis de investimentos e administração da sua poupança previden-
ciária”, explicou.

A apresentação ocorreu em Florianópolis (SC), no último dia 20. Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao Con-
gresso.

Conselhos Deliberativo e Fiscal
Campanha eleitoral e votação

SEBRAE PREVIDÊNCIA no 32° Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão

Votação Eletrônica
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facebook
O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O perfil no facebook foi criado para 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 
Acesse agora mesmo: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

Sua dúvida pode ser a
dúvida de outra pessoa.
Por isso, abordaremos
neste espaço as
perguntas mais
frequentes dos 
nossos Participantes e
Assistidos.

FIQUE POR DENTRO

1 - Como criar/redefinir senha de acesso ao site? 
n Cadastrar senha: a senha é cadastrada pelo Participante no site www.sebraeprev.org.br. Caso
ainda não tenha acessado: clicar em “primeiro acesso” + digitar CPF + data de nascimento
+clicar em “buscar” e em seguida digitar uma senha à sua escolha e clicar em “cadastrar”. Apare-
cerá a mensagem “usuário incluído com sucesso”.

n Nova senha: Caso já seja cadastrada e esqueceu a senha: clicar em “redefinir senha”+ digitar
CPF + data de nascimento + clicar em “buscar” (aparecerá o e-mail cadastrado e em seguida
clicar em “enviar”. A senha será enviada para o e-mail.

2 - Como solicitar empréstimo – Participante ATIVO? 
Acompanhe o passo a passo
1. Acessar o site www.sebraeprev.org.br;
2. Acessar  a área restrita com login e senha;
3. Simulação de Empréstimo
4. Marcar o tipo de empréstimo: pós ou pré-fixado
5. Marcar opção pelo seguro morte: sim ou não
6. Digitar o valor solicitado e clicar em “calcular”
7. Clicar na prestação desejada
8. No resumo da simulação: digitar dados bancários, finalizar e 

procurar o RH da sua Patrocinadora.
9. A liberação do empréstimo ocorre em até 5 dias úteis.

Planejar chega ao Amapá 
O primeiro dia foi destinado ao treinamento operacional

sobre o Plano SEBRAEPREV. Cinco empregados ligados à área
de Gestão de Pessoas do SEBRAE/AP foram capacitados quanto
ao funcionamento do SEBRAEPREV, bem como da Instituição

No auditório da Patrocinadora, todos os empregados do SE-
BRAE/AP tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais
com a palestra sobre educação financeira e previdenciária.

O palestrante e especialista em finanças, Álvaro Modernell,
foi o responsável por transmitir conhecimentos valiosos sobre o
uso consciente do crédito, formação de poupança de curto e
longo prazo, combate às dívidas, preparação para a aposenta-
doria, estratégias de otimização de investimentos, entre outros. 

Uma equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA ficou disponível para
prestar atendimento personalizado aos participantes. A cober-
tura completa do Planejar no Amapá será divulgada no portal
www.programaplanejar.com.br, a partir de outubro. 
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EMPRÉSTIMOS

Implantado em novembro
de 2009, foram concedidos

1.098 empréstimos, 
totalizando 

R$ 9 milhões. 
Em agosto, foram 99 operações
com valor médio de R$ 12 mil.

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 284 milhões
Rentabilidade da COTA
nos últimos 12 meses

8,02%

Ao Investir os recursos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA busca
não só a rentabilidade da aplicação, mas também
segurança e liquidez, com o objetivo de dar maior
tranquilidade ao futuro do Participante. 

A COTA é o índice de atualização 
utilizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
que tem como objetivo fazer com que 
as contribuições e benefícios do 
Plano SEBRAEPREV sejam atualizados 
de acordo com a rentabilidade líquida 
obtida nas aplicações financeiras. 

PARTICIPANTES

88,06% de adesão
O Sistema SEBRAE fechou o 
mês de agosto com 5.914

empregados. Desses, 5.208
são Participantes Ativos. 

Ativos: 5.208
Autopatrocinados: 253

BPD: Benefício Proporcional
Diferido: 146
Assistidos: 78

TOTAL: 5.685 PARTICIPANTES DO
PLANO SEBRAEPREV 

Pensão por Morte

3
Aposentadoria Antecipada

41
Aposentadoria Normal

33
Aposentadoria 
por Invalidez

1

BENEFÍCIOS


