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O resultado oficial da chapa vencedora está disponível no site do SEBRAE
PREVIDÊNCIA.  A posse dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal e seus respectivos suplentes ocorrerá no dia (15) de dezembro, em Brasília.

Mesmo não estando no período de
elaboração das declarações de Imposto
de Renda, chegou a hora de somar as
contribuições realizadas ao Plano SE-
BRAEPREV ao longo deste ano. 

É sempre bom tirar proveito das de-
duções permitidas por lei para amenizar
um pouco a mordida do leão. Entre as
deduções permitidas, estão as despesas
com planos de Previdência Privada, limi-
tadas a 12% dos rendimentos tributáveis. 

Se a soma de suas contribuições for

menor que 12%, faça agora mesmo uma
contribuição esporádica até o limite dessa
diferença. Utilize o Simulador de Benefí-
cio Fiscal para a realização do cálculo e
para a solicitação do aporte desejado. 

Você tem até o dia 22 de dezembro
para acessar o simulador e enviar a soli-
citação. O boleto será encaminhado por
e-mail e poderá ser pago até o dia 29 de
dezembro.

Acesse o site www.sebraeprev.com.br
para mais informações.

Resultado oficial

SEBRAEPREV x IR 2011: simule agora o seu benefício fiscal
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PARTICIPANTES BENEFÍCIOSEMPRÉSTIMOS

Implantado em 
novembro de 2009, 
foram concedidos 

1.248
empréstimos, totalizando 

R$ 11 milhões. 

Em outubro, foram 

70 operações 
com valor médio de 

R$ 5 mil.

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 292 milhões
Rentabilidade da COTA
nos últimos 12 meses 

7,31%
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. 

89,63% de adesão
O Sistema SEBRAE fechou

o mês de outubro com
5.960 empregados.

Desses, 5.342
são Participantes Ativos. 

Ativos: 5.342
Autopatrocinados: 263

BPD: Benefício 
Proporcional Diferido: 154

Assistidos: 78
TOTAL: 5.837

Pensão por Morte

3
Aposentadoria Antecipada

41
Aposentadoria Normal

33
Aposentadoria 
por Invalidez

1

Sua versão completa está disponível no site. (Base de outubro)

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
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INFORME

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

INFORME-SE

Participantes Autopatrocinados têm mais uma facilidade! 

n Os Participantes Autopatrocinados que são correntistas do Banco do Brasil têm a opção
de débito em conta para o pagamento de suas contribuições ao Plano SEBRAEPREV.  Se
você é um Autopatrocinado  e deseja esse sistema de cobrança, basta solicitar pelo e-mail:
cadastro@sebraeprev.com.br. 

Recesso de final de ano

n Estaremos em recesso natalino e de final de ano entre os dias 26 de dezembro e 1º de
janeiro de 2012. No dia 2 de janeiro, retornaremos às atividades. 
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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

Aposentar-se pode ser muito mais difícil do que escolher uma profissão ou 
ingressar no primeiro emprego. O livro Aposent-Ação: Aposentadoria para ação

apresenta uma orientação psicológica facilitadora da reflexão e da elaboração 
de novos projetos, novas possibilidades de ações para um futuro feliz.

Aposent-Ação: Aposentadoria para ação
Dulce Helena Penna Soares e

Aline Bogoni Costa

Com o Natal se aproximando é comum encontrar famílias analisando
o que será feito na ceia. O que comprar? O que fazer? São as dúvidas
mais frequentes nesse momento, já que os pratos típicos não são bara-
tos. É preciso ter calma. Então, acompanhe as dicas e BOAS FESTAS!

n Você tem outra opção que não seja o chester ou o peru: o frango.
Bem preparado, ele pode ficar uma delícia. 

n Comprar com antecedência os produtos que podem ser guardados
por alguns meses faz toda diferença. Quanto mais próximo do Natal,
mais altos os preços ficam.

n Além de ser bastante econômica, a salada oferece um charme à
mesa por suas cores vivas. Misture folhas verdes, como alface, rúcula
e agrião, com frutas secas. 

n No geral as frutas podem ser exploradas sem preocupações. Para
economizar, opte por frutas mais baratas como banana, abacaxi, me-
lancia, laranja, melão, dentre outras. Além de serem saborosas, são
ótimas para decorar a mesa. A dica é evitar comprar em mercados,
onde pode ser mais caro. As feiras são os melhores lugares.

n As bebidas podem ser compradas com antecedência para aproveitar
grandes promoções que surgem durante o ano. 

n Para a sobremesa, nada melhor que mousse de frutas.

Dicas 
de como
preparar 
uma ceia 
de natal
econômica

FIQUE POR DENTRO

#
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