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ELEIÇÕES 2011

n A campanha deverá, necessariamente, desenvolver-se com base em padrões éticos
de respeito mútuo 

n As chapas deverão apresentar propostas que visem o bem comum e melhorias para
o SEBRAE PREVIDÊNCIA.

n Todos os custos envolvidos nas campanhas serão de responsabilidade das respectivas
chapas. 

n Será permitida a realização de campanha nos dias determinados para a votação.
n A chapa que não desenvolver a campanha com base em padrões éticos de respeito

mútuo, a critério da Comissão Eleitoral, ficará sujeita à sua desclassificação do Processo
Eleitoral e à aplicação da pena de multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) na pessoa
do representante da chapa infratora. 

Com o objetivo de divulgar aos
Partici pantes e Assistidos os respectivos
programas e as propostas de trabalho,
no intuito de que o Processo Eleitoral
seja o mais transparente e democrático
possível, as chapas foram autorizadas a
realizar campanha eleitoral a partir do
dia 25 de outubro. 

É importante ter atenção especial

quanto às propostas das chapas e o perfil
de cada candidato. Cabe às chapas a divul-
gação de suas respectivas ideias e ações. 

As chapas podem encaminhar comu-
nicados aos Participantes e Assistidos.
Para isso, a Comissão Eleitoral, por meio
de e-mail, será responsável por enviar o
material elaborado e fornecido pelas
próprias chapas. 

Começa período da campanha eleitoral 

O que diz o Regimento Eleitoral?

Votação
Período para votação
começa em novembro

Início: 
dia 21 de novembro, a partir
das 11h, horário de Brasília

Término: 
dia 25 de novembro, 
até as 17, horário de Brasília

Para votarem, Participantes e
Assistidos devem acessar a
área restrita do site
www.sebraeprev.com.br

ATENÇÃO!

Senha para votação

n Para participar da votação
que elegerá os novos membros
dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, você utilizará a mesma
senha do Acesse seu Plano.
n Para garantir a segurança do
processo de votação, o site
estará desabilitado para
cadastramento e redefinição 
de novas senhas no período de
17 a 28 de novembro. 
n Caso você não tenha senha
ou queira redefinir, é
imprescindível que isso seja
feito até o dia 16 de novembro. 
n Só participará da votação
quem tiver a senha para
acessar a área restrita. 
n Entre agora mesmo no Acesse
seu Plano para ter certeza da
funcionalidade do seu acesso. 
Seu voto faz a diferença! 

Chapa: O NOSSO SEBRAEPREV

Conselho Deliberativo
Titular

Clarice Veras  

Airton Gonçalves Júnior

José Paulo Cunha

Manoel Alexandre 

Titular

Antonio Carlos

David Hulak

Suplente

André Dantas

Jorge Cuauhtemoc F. Rincón

Elizandra Litaiff Leonardo

Hélio Cadore

Suplente

Tereza Fátima de Arruda Krauz

Miguel Carlos da Silva 

Conselho Fiscal

CHAPAS CONCORRENTES

Chapa: OXIGENANDO A PREVIDÊNCIA

Conselho Deliberativo
Titular

João Silvério Júnior

João Lima Neto

Alberto Bispo Nascimento

Fabiano Barroso

Titular

Dilton Mamede

Ieda Lúcia L. Bonifácio

Suplente

Gilberto Neo Dantas

Elson Tenório Cardoso 

Alexandre Rodrigues Alves

Daniel Hudson Senna Barreto

Suplente

Joadi Anastácio de Azevedo

João Pinheiro de Vilhena

Conselho Fiscal
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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 n No portal SEBRAEPREV, na área restrita, está disponível a opção ,
onde o Participante acompanha as parcelas pagas e o saldo devedor do empréstimo
adquirido.

n As contribuições para entidades de previdência complementar podem gerar, a cada ano, de-
dução de até 12% da renda tributável no Imposto de Renda. Para ter direito ao benefício
fiscal, o contribuinte deve usar o modelo completo de declaração e informar o valor das con-
tribuições. Caso a soma das contribuições seja menor do que os 12% permitidos, você poderá
realizar o pagamento de uma Contribuição Voluntária ao Plano SEBRAEPREV. 

n Maiores informações, bem como o simulador para a realização dos cálculos, serão divulgados
em breve no Portal SEBRAEPREV. 

Participantes estão satisfeitos com a gestão
do SEBRAE PREVIDÊNCIA, diz pesquisa 

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), em parceria
com a consultoria Towers Watson, com 62 fundos de pensão,
mostrou que os participantes do Plano SEBRAEPREV estão sa -
tisfeitos com a gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA, destacando à
valorização do plano e credibilidade da Entidade. 

Dos participantes Ativos do SEBRAEPREV que participaram
da pesquisa “Os Fundos de Pensão na Visão dos Participantes”,
86,6% estão satisfeitos com a credibilidade do Instituto. Para os
Assistidos, este resultado sobe para 91,1%. 

O atendimento e a comunicação conseguiram um per-
centual de satisfação de 73,91% e 95,65% de acordo com os
participantes Ativos e Assistidos respectivamente. O acesso a fer-
ramentas de planejamento financeiro ficou em 58,9%.  

Desde sua criação, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem a missão de
administrar os recursos previdenciários com segurança e
rentabilidade e de forma transparente e responsável. Todo esse
trabalho justifica a satisfação de 100% dos participantes Assisti-
dos e 87,03% dos Ativos referentes ao plano de previdência. 

A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2011 e contou
com a participação de 293 participantes Ativos e 23 Assistidos.
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EMPRÉSTIMOS

Implantado em novembro
de 2009, foram concedidos

1.178 empréstimos, 
totalizando 

R$ 10,6 milhões. 
Em setembro, foram 80 operações

com valor médio de R$ 8 mil.

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 285 milhões
Rentabilidade da COTA
nos últimos 12 meses

5,98%

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

89,59% de adesão
O Sistema SEBRAE fechou
o mês de setembro com

5.922 empregados.
Desses, 5.305

são Participantes Ativos. 
Ativos: 5.305

Autopatrocinados: 259
BPD: Benefício 

Proporcional Diferido: 150
Assistidos: 78
TOTAL: 5.792

PARTICIPANTES DO
PLANO SEBRAEPREV 

Pensão por Morte

3
Aposentadoria Antecipada

41
Aposentadoria Normal

33
Aposentadoria 
por Invalidez

1

BENEFÍCIOS


