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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

Reuniões e Workshop marcam atividades dos Conselhos
 

O evento é a ação número 5 do Planejar e Com a reprogramação do orçamento 2012  aprovada, a 
tem como objetivo promover o nivelamento taxa de carregamento, que incide mensalmente sobre as 
de conhecimentos dos conselheiros acerca Contribuições Básicas, manteve o percentual de 3,5% e a taxa 

das normas que regem a previdência complementar, de administração, que incide sobre o valor do patrimônio, ao 
obrigações e responsabilidades assumidas durante os ano, para fazer face às despesas administrativas, foi reduzida, 
mandatos. passando de 1,2% para 0,8%, que resulta em maior 

rentabilidade para a poupança previdenciária dos Participantes. O Presidente do Conselho Deliberativo José Cláudio 
dos Santos destacou a relevância do workshop. "Esse encontro Vitor Tioqueta (SEBRAE/PR) foi nome proposto pelo 
é importante para que possamos compreender nossas presidente. Eleito por unanimidade, Vitor agradeceu pelo voto 
responsabilidades e estar alinhados para superar os desafios e de confiança. “Estou na segunda gestão, no mandato passado 
atender a expectativa dos participantes", disse. fui suplente e nesse período adquiri muita experiência”, disse. 

Tioqueta ainda informou que iniciou o processo de certificação 
do ICSS.Presidente e vice são eleitos e 
            Após análises dos resultados apresentados nesse ano, d e m o n s t r a t i v o s  c o n t á b e i s  s ã o  
pela Entidade, que traz entre outros aspectos a política de aprovados.
investimentos e rentabilidade do Plano SEBRAEPREV, a Antonio Carlos Campos dos Santos (SEBRAE/RJ) foi 
prestação de contas foi aprovada pelo CD. eleito pelos demais membros como Presidente do CF para a 

gestão 2012/2014. Como vice-presidente foi indicado o membro 
David Hulak (SEBRAE/PE), assistido do plano.
O Conselho Fiscal analisou e aprovou os Demonstrativos 

Contábeis apresentados pela Diretoria Executiva do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA. Todas as informações serão 
detalhadas no Relatório Anual de Informações que será 
disponibilizado no site até o dia 30 de abril.

 Taxa de administração é reduzida, 
vice-presidente é eleito e prestação 
de contas 2011 é aprovada.

Planejar é aprovado pela PREVIC e SEBRAE PREVIDÊNCIA 
é dispensado do relatório impresso

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, dispensou o SEBRAE PREVIDÊNCIA de 
encaminhar por meio impresso o Relatório Anual de Informações aos Participantes e Assistidos do Plano SEBRAEPREV. 

A dispensa é resultado da aprovação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Entidade, o Planejar.  O 
programa tem 23 ações e está em andamento em parceria com as 30 Patrocinadoras. Algumas ações foram destaque em 2011 
como as campanhas de adesão, apresentações teatrais, oficinas para representantes e palestras de educação financeira. 

A dispensa não significa que os participantes ficarão sem informação. A Entidade disponibilizará no site 
www.sebraeprev.com.br o relatório eletrônico com todas as exigências contidas na Resolução CGPC nº 23/2006, dia 31 de abril.

A versão eletrônica representa uma redução de gastos com postagem, uma diminuição significativa no uso de papel e nos 
custos de impressão. Assim, a medida está em conformidade com a nossa política de sustentabilidade.  

Outra decisão de destaque do CD foi a criação de 3 
comissões:  Investimentos (composta pelos conselheiros José 
Paulo Cunha, André Dantas e Paulo Massuia); Planejamento 

e Orçamento (constituída pelos conselheiros Airton 
Gonçalves, Nelson Rocha e Manoel Alexandre) e a Comissão 

de Comunicação e Marketing (formada por Clarice Veras, 
Maria Eulália e Jorge Rincón). “As comissões têm o objetivo 

de colaborar com a diretoria do Instituto e fortalecerão os 
trabalhos do Conselho Deliberativo”, afirmou José Cláudio.

CONSELHO EM PAUTA

WORKSHOP

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DELIBERATIVO
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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.com.br

Evite dores na coluna
É 

- Atenção à obesidade;
- Faça exercícios físicos;

muito comum ouvir pessoas queixando-se de - Mantenha a postura ereta (ao 
dores nas costas, um sintoma que pode ir de um simples sentar, levantar, abaixar);
tratamento a um problema sério. Por isso,  a necessidade - Evite carregar peso de forma 
de atentar-se a este incômodo que poderia ser evitado excessiva (Apoiar bolsas ou 
com algumas dicas praticadas no dia a dia. sacolas pesadas em um só lado 

Responsável pela sustentação e movimentação do corpo pode agravar as dores 
do corpo, a coluna vertebral une delicadeza e na coluna); 
resistência. É delicada porque entre suas 33 vértebras - Diante de dores incessantes, 
passa a medula espinhal, estrutura sensível que evite tomar remédios por 
funciona como canal de comunicação entre o cérebro e longos períodos. Procure um 
as demais partes do corpo. É resistente porque especial ista,  ta lvez seja 
representa 40% do tamanho do ser humano e necessário algum tratamento 
proporciona a flexibilidade e os movimentos realizados que requer acompanhamento.

Fonte: Hospital Albert Einsteinpelo corpo. A seguir, algumas dicas:

Para muitos, a compra parcelada representa a saída passa por assumir a culpa e lidar com suas 
“grande sacada”: é possível comprar o produto tão consequências.
esperado (norm Livrar-se do endividamento sempre é possível, mas 

requer boas doses de humildade e coragem. Humildade 
 para reconhecer que os principais culpados pelo problema 

geladeira, sofá, armário, moto, carro, praticamente tudo o são você e as decisões que você tomou enquanto consumia 
que está à venda pode ser comprado assim. sem planejamento. Coragem para enfrentar a carga de 

Há quem diga que “a única forma de nossa família responsabilidades e consequências que a humildade 
ter as coisas é comprando parcelado”. Antes de qualquer colocará diante de seus olhos. Experimente:
observação, escuto logo a justificativa “não fosse assim, -   Assumir a responsabilidade;
não teríamos compromisso com o pagamento e a - Listar todos os seus compromissos financeiros, 
construção de patrimônio”. O raciocínio está em todo saldos devedores, taxas de juros, prazos de 
lugar, você deve conhecer algumas (muitas) pessoas vencimento e informações de contato de cada dívida;
assim. -  Registrar seus gastos e receitas de maneira que seu 

Que é legal poder comprar tudo que a gente quer, orçamento doméstico seja criado;
não tenho dúvida. Mas o que fazer quando o verbo - Renegociar suas dívidas de forma inteligente, 
comprar está completamente desvirtuado? Quero dizer, preferindo quitar as dívidas mais caras e de menos 
como agir quando dinheiro não é realmente o que se tem parcelas primeiro.
que ter para sair da loja com esse ou aquele produto? A Fonte:  www.dinheirama.com.br 

almente caro e fora do orçamento), levá-lo 
imediatamente para casa e só pagá-lo “de leve”, em 
“suaves” prestações. Televisão nova, videogame,

Depois da farra do crédito e do consumo, quem vai pagar suas contas?

PARTICIPANTESEMPRÉSTIMOS

Implantado em novembro 

de 2009 foram concedidos 

1.545
empréstimos, totalizando 

R$ 14 milhões . 

Em Fevereiro, foram 

77 operações 

com valor médio de 

R$ 741mil.

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 316 milhões
Rentabilidade das cotas
nos últimos 12 meses:

10%

89% de adesão
O Sistema SEBRAE fechou

o mês de Fevereiro com

6.003 empregados.

Desses, 5.365

são Participantes Ativos. 

Ativos: 5.365

Autopatrocinados: 260

BPD: Benefício 

Proporcional Diferido: 179

Assistidos:  80
TOTAL:  5.884

Pensão por Morte

2
Aposentadoria Antecipada

40
Aposentadoria Normal

37
Aposentadoria por Invalidez

1

BENEFÍCIOS

RESUMO DO RELATÓRIO GERENCIAL Sua versão completa está disponível no site. 

(Base de fevereiro)

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. 
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Portal do Planejar será lançado em Abril. 
Aguardem!
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