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Reforma:
mais 
conforto aos 
participantes

Fusesc completa 30 anos 
de segurança e tranqüilidade

BESC INVEST
reivindica 
direito de
comprar ações
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EDITORIAL

Esporte e Lazer - O casal Cosmo e 
Maria Elenir Dapiaz, de Presidente 
Getúlio, participante do grupo de 
convivência União do Vale, esteve 
em viagem ao Chile, Argentina e 
Uruguai. Nessa foto, um dos mo-
mentos da viagem, em Bariloche.

Publique sua foto

Esta página tem espaço aberto para 
os participantes se expressarem com 
suas  fotografias. Envie sua foto digi-
talizada para jornal@fusesc.com.br.

Resultados positivos marcam 
aniversário da Fundação
     A Fusesc completou, no dia 4 de abril, 
três décadas de atuação, sempre com o 
propósito de prestar serviços de previdên-
cia complementar a seus participantes e 
dependentes, e de contribuir com o bem-
estar da sociedade. Com o trabalho que 
tem sido desenvolvido, focado em garantir 
tranqüilidade aos participantes, a Fusesc, 
hoje, configura-se em um dos maiores 
fundos de pensão do Estado de Santa Ca-
tarina. 
   A Fundação administra três diferentes 
planos de benefícios e é gestora de um 
patrimônio de quase um bilhão e meio de 
reais, de propriedade exclusiva dos mais 
de oito mil participantes ativos, assistidos 
e pensionistas. Com esse patrimônio, é as-
segurado o pagamento de quatro mil e oi-
tocentos benefícios todos os meses, além 
da garantia de um futuro de estabilidade 
a outros três mil e quinhentos participan-
tes, que contribuem para a formação de 
suas reservas previdenciárias. É importan-
te saber que o superávit dos planos tem 

apresentado um crescimento contínuo nos 
últimos cinco anos e registrou, no último 
mês de abril, o valor de mais de cento e 
trinta e quatro milhões de reais.   
    A condução firme e responsável da nos-
sa Fundação permite que a tranqüilidade 
seja, além de um dos lemas das comemo-
rações de aniversário, um valor constante 
na construção diária da Fusesc. Vivemos, 
pois, um momento de comemorações, 
possibilitado pelos participantes que aju-
daram na história da Fusesc e pelos pionei-
ros que empreenderam e ousaram para a 
criação da Fundação, que cresce também 
com a participação dos jovens que iniciam 
carreira e têm consciência da importân-
cia de planejar o futuro. A nós dirigentes, 
cabe o desafio diário de gerir o patrimônio 
de todos de maneira responsável e trans-
parente. Com profissionalismo, estamos 
empenhados em contribuir diariamente 
para o crescimento da Fundação. 

 
A Diretoria

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

CONSELHO DELIBERATIVO
Efetivos: Joventino Scremin (Presidente), Antônio Sergio Gouvêa, Júlio César C. Búrigo, 
Roberto Luiz de Oliveira, Vânio Boing e Volnei Tarcio Sousa
Suplentes: José Carlos Mantovani, Maurício Vicente de Barros, Odilon Barreto dos 
Santos, Raul Ferreira e Ricardo Bayer Batistoti

DIRETORIA EXECUTIVA
José Manoel de Oliveira - Diretor Superintendente
Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Financeiro
Bruno José Bleil - Diretor Administrativo e de Seguridade

CONSELHO FISCAL
Titulares: Mauro Tubias Benedet (Presidente), Edison Silva de Orleans, Mário José de 
Freitas e Wilson Westrupp
Suplentes: José Carlos da Costa, Luiz Gonzaga Ferreira, Rudney de Oliveira Kupka e 
Pedro Paulo Flor

EXPEDIENTE
Quorum Comunicação: (48) 3334-4555
Jornalista responsável: Linete Martins (SC-00861-JP)
Projeto gráfico: Vanessa Binder
Editoração: Quorum Comunicação
Tiragem: 8,3 mil exemplares

Rua Dom Jaime Câmara, 217
CEP 88015-120 - Florianópolis - SC
Fone (48) 3251-9333
Alô Fusesc: 0800 48 3000 (ligação gratuita)
www.fusesc.com.br    |    alofusesc@fusesc.com.br
Entidade associada à Abrapp, Sindapp e ICSS
Patrocinadoras: BESC, Badesc, Bescor, Codesc e Fusesc

Aprovadas mudanças na Carteira de Empréstimo
A Fundação vai implantar novas 
regras de empréstimos aos partici-
pantes a partir do segundo semestre 
de 2008. As principais mudanças 
referem-se ao teto de empréstimo, 
que passará de R$20 mil para até 
R$50 mil, e o prazo de amortização, 
que hoje é de 60 meses, será de até 
72 meses, respeitada a margem 

consignável e o saldo de reserva de 
conta. Além disso, não será mais 
necessário o avalista e o visto da 
chefia. A Fusesc iniciou a adequa-
ção dos seus sistemas para que as 
novas regras entrem em vigor. Em 
breve serão divulgadas informações 
detalhadas sobre essas mudanças e 
o início de sua vigência.

Indique uma 
história

Indique para nossa reportagem 
histórias de “participantes de 
valor”. A gente quer contar as 
histórias de ativos, aposenta-
dos e pensionistas que fazem 
a diferença. Encaminhe sua 
sugestão para jornal@fusesc.
com.br.
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SPC aumenta controle 
nas fundações

NOTÍCIAS DA FUSESC

A Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) editou re-
centemente a Instrução Normativa 
n.º 20 para aumentar o controle 
das entidades de previdência pri-
vada, com o objetivo de prevenir 
e combater os crimes de lavagem 
de dinheiro, ocultação de bens, 
direitos, valores e financiamento ao 
terrorismo. Todas as operações rea-
lizadas por participantes com valor 
igual ou superior a R$ 10 mil reais 
mensais terão tratamento de acordo 
com a Instrução Normativa.

Para atender às exigências 

legais, a Fusesc desenvolveu um 
formulário que tem a função de 
complementar o cadastro. Através 
do formulário enviado à residência 
de todos os participantes, serão 
recolhidas informações sobre a 
situação patrimonial, além de 
identificar quem se enquadra na 
categoria de pessoa politicamente 
exposta. Acompanhou o formulário  
um envelope de carta-resposta 
com as despesas de postagem 
pagas pela Fundação. O formulário 
também está disponível no site 
www.fusesc.com.br.

Superintendente da 
Fusesc é eleito Diretor 
regional-sul da ABRAPP

O Relatório Anual da Fusesc e do 
SIM - Plano de Saúde, enviado aos 
participantes no final de abril, trouxe 
como eixo central a comemoração dos 
30 anos da instituição. Nas páginas 
da publicação, a palavra tranqüilidade 
está presente nas  reportagens com 
participantes que têm na Fusesc, 
especialmente pela aposentadoria, 
um elemento de estabilidade e segu-
rança. Com encartes específicos dos 
três planos – Plano de Benefícios I, 
Multifuturo I e Multifuturo II –, além 
de informações do SIM, a publicação 
traz informações como desempenho 
dos investimentos em 2007, evolu-
ção do patrimônio e mudanças na 
legislação. 

Relatório comemora os 30 anos
Fusesc/SIM

BESC INVEST 
reivindica direito de 
aquisição de ações do 
BESC    

A Diretoria da Fusesc protocolou na Pre-
sidência do BESC e na Secretaria do Tesouro 
Nacional um documento no qual o clube 
de investimentos BESC INVEST reivindica 
o direito dos empregados e ex-empregados 
do Banco de adquirir parte específica de 
ações do BESC e da BESCRI. Essas ações 
correspondem a 10% do capital social 
pertencente à União, com preço diferen-
ciado, 50% de deságio, quando ocorrer a 
incorporação pelo Banco do Brasil. 

O BESC INVEST está lançando mão 
de todos os esforços para conseguir esse 
benefício para seus associados e, para 
isso, conta com o fundamental apoio da 
Diretoria da Fusesc na defesa dos direitos 
e interesses dos seus participantes e da 
Probesc. Essa é a primeira etapa do pro-
cesso, e o BESC INVEST irá manter todos 
rigorosamente informados sobre a evolução 
dessa reivindicação.   

O Diretor Supe-
rintendente da Fu-
sesc, José Manoel 
de Oliveira, foi eleito 
Diretor da entidade 
nacional  ABRAPP 
(Associação Bra-
sileira das Entida-
des Fechadas de 
Previdência Com-
plementar) como 
representante da 
Regional-sul. Ele comentou que vê essa 
eleição como um reconhecimento do 
trabalho que tem sido desenvolvido pela 
atual gestão da Fusesc.

“Através da ABRAPP, que é um centro 
de referência de conhecimento e cultura 
previdenciária, e que reúne todas as 
fundações do país, iremos trabalhar para 
o desenvolvimento, fortalecimento e mo-
dernização do setor. Com isso, a nossa 
Fundação também será beneficiada pela 
troca de experiências com as demais en-
tidades”, avalia José Manoel.
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INVESTIMENTOS

               
 Uma série de eventos foi organizada 
pela Diretoria para a comemoração dos 
30 anos da Fusesc. O dia 4 de abril, 
data do aniversário, começou com um 
café da manhã oferecido pela Direto-
ria aos funcionários da Fundação. No 
mesmo dia, no final da tarde, foi inau-
gurado o auditório no andar térreo da 
Fusesc, com um encontro que reuniu 
representantes das patrocinadoras, Di-
retores, Conselheiros e Membros dos 
Comitês. Foi a oportunidade de divul-
gar aos presentes informações sobre o 
crescimento da Fundação e a postura 
da atual gestão no cuidado com o pa-
trimônio dos participantes. Receberam 
homenagens o senhor Ewaldo Moritz, 
primeiro participante aposentado da 
Fusesc, e Mauro Luiz Monguilhott, 
funcionário mais antigo – ele é colabo-
rador da Fundação desde 1º de agosto 
de 1978. Outra homenagem foi para 
Felipe Seitz Bento, um dos mais novos 
participantes da Fusesc. 

Vídeo
                   
 Na programação dos 30 anos, em 
abril, a Fusesc também realizou encon-
tros nas cidades de Criciúma, Tubarão 
e Florianópolis, com o objetivo de pres-
tar contas do exercício de 2007. Além 
de informações sobre a performance 
administrativa e financeira do último 
período, foi apresentado ao público um 

Reformas na Fusesc
beneficiam participantes 
Com o objetivo de assegurar 

conforto e de facilitar o acesso dos 
participantes, a Fusesc concluiu a 
reforma na sua sede, em Floria-
nópolis. As obras, que atendem a 
exigências legais, tiveram início na 
metade de 2007. Entre as melho-

rias estão uma plataforma eleva-
tória, banheiro para portadores de 
necessidades especiais e um audi-
tório para a realização de palestras, 
treinamentos,  seminários e outros 
eventos que estão sendo planeja-
dos para os participantes.

Eventos marcam 
comemoração de aniversário

30 anos da Fusesc

 Superintendente José Manoel apresenta balanço no Centro Sul 

  Público acompanha prestação de contas   Diretor Bruno José Bleil fala de seguridade
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NOTÍCIAS DA FUSESC

vídeo institucional, que conta parte da 
história da Fusesc. 
 Com uma linguagem ágil, que utilizou 
trechos de filmes consagrados, o vídeo 
relembra momentos importantes da his-
tória da Fusesc desde a sua fundação, 
em 1978. Depoimentos do Diretor Su-
perintendente, José Manoel de Oliveira, 
do Diretor Administrativo e de Segurida-
de, Bruno José Bleil, e do Diretor Finan-
ceiro, Aroldo Benjamin Ouriques Filho, 
foram intercalados com depoimentos de 
participantes que vêem na instituição a 
possibilidade de garantir tranqüilidade 
no futuro. 

História

 O surgimento da Fusesc em Santa 
Catarina aconteceu há três décadas, 
período em que é regulamentada a pre-
vidência privada no país. Em 15 de ju-
lho de 1977 foi promulgada a Lei n.º 
6.435, que dispunha sobre as entida-
des de previdência privada e o regime 
jurídico da Previdência Complementar. 
A Secretaria de Previdência Comple-
mentar (SPC) e o Conselho de Previdên-
cia Complementar (CPC) foram criados 
em 20 de janeiro de 1978, por meio do 
Decreto n.º 81.240.

 José Manoel de Oliveira (Diretor Superintendente), Joventino Scremin (Presidente do Conselho Deliberativo), Bruno José Bleil (Diretor 
Administrativo e de Seguridade), Aroldo Benjamin Ouriques Filho (Diretor Financeiro) e Wilson Westrupp (membro do Conselho Fiscal)

 Auditório foi inaugurado com evento dos 30 anos da Fusesc

1- Superintendente José
Manoel de Oliveira entrega 
homenagem ao senhor 
Ewaldo Moritz 

2- Diretor Aroldo Benjamin 
Ouriques Filho entrega 
homenagem ao jovem
Felipe Seitz Bento

3- Diretor Bruno José 
Bleil homenageia Mauro
Luiz Monguilhott
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INVESTIMENTOS

PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS COM RETIRADA NA MODALIDADE DE RENDA CERTA E PERCENTUAL DO SALDO DE CONTA

MESES mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 Em 2008 12 meses

MULTIFUTUROS I E II 1,10 0,99 0,81 1,27 1,27 1,33 0,20 1,05 0,20 1,16 0,92 0,91 3,22 11,77

BENEFÍCIO I (**) 0,98   0,95   0,93   1,35  1,35  1,36 0,20 1,05 0,20 1,16 0,92 0,91 3,22 11,95

META ATUARIAL (INPC + 6% a.a.) 0,75 0,75 0,80 0,81 1,08 0,74 0,79 0,92 1,46 1,18 0,97 1,00 4,69 11,83

TAXA CDI 1,02 0,90 0,97 0,99 0,80 0,92 0,84 0,84 0,92 0,80 0,84 0,90 3,50 11,28

% DO CDI (MULTIFUTUROS I E II) 107,22  109,28 83,30   128,07   158,83   144,33 23,77 124,75 21,34 145,61 109,44 101,19 91,94 104,31

% DO CDI (BENEFÍCIO I ) 95,88 105,39 96,05  136,66 168,74  147,17 23,80 125,09 21,34 145,61 109,44 101,19 91,94 105,94 

Obs. 1: (**) Rentabilidade das reservas dos participantes que optaram por renda mensal na modalidade de Percentual do Saldo de Conta - Início maio/07. 
          2: Para os participantes ativos do Plano de Benefícios Multifuturo II, o saldo da conta específica é rentabilizado mensalmente pelo INPC + 6% ao ano.

RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

0,92%2,24%3,91%
4,72%

5,36%
1,14%

12,45%

2,32%

10,39%
5,50%

49,45%

1,60%

LFTs LTNs NTN-C F.MULTI MERCADO

NTN-B AÇÕES/FIAs CDBs FIDCs

IMÓVEIS EMPRÉSTIMOS DEBENTURES OUTROS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 30/04/2008

Rentabilidade do abril supera a taxa de CDI
 Em abril os mercados financeiros opera-
ram sob forte instabilidade, a exemplo do 
que tem ocorrido desde o segundo semes-
tre de 2007. Os índices inflacionários di-
vulgados pelo IBGE e pela FGV apontaram 
para inflação superior à meta de 4,5% ao 
ano, o que levou o Comitê de Política Mo-
netária – COPOM, em reunião realizada em 
16/04/2008, a elevar em 0,50% a taxa bá-
sica de juros, que passou de 11,25% para 
11,75% ao ano. Caso seja necessário, ou-
tros aumentos poderão ser feitos nos próxi-
mos encontros se não houver reversão das 
expectativas. 
 A decisão de elevação dos juros básicos 
da economia e o recado aos agentes econô-

micos quanto à possibilidade de novos au-
mentos repercutiu nos mercados financeiro 
e de capital. Os contratos de DI futuros, ne-
gociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros 
– BM&F, elevaram-se de maneira considerá-
vel e afetaram negativamente a rentabilidade 
dos fundos de investimentos de renda fixa, 
principalmente aqueles detentores de posi-
ções pré-fixadas por conta da obrigatorieda-
de legal da marcação do ativo ao preço de 
mercado do dia.

A Fusesc vem adotando uma postura 
cautelosa de gestão dos investimentos, obje-
tivando alcançar retornos compatíveis com a 
taxa CDI e com a meta atuarial, e o resulta-
do tem sido positivo diante das turbulências 

que têm afetado os investimentos de modo 
geral. O retorno do mês foi de 0,91%, acima 
da taxa CDI, que ficou em 0,90%, levando-
se em conta que o mês teve 21 dias úteis. 
 Desde o início do Plano de Benefícios 
Multifuturo I, em julho de 2002, o retor-
no dos investimentos está acumulado em 
159,43%, equivalente a uma taxa mensal 
de 1,37%, representando 107,21% da taxa 
CDI, que ficou em 148,71%. 

Lembramos que a Política de Investimen-
tos da Fusesc estabelece como meta de re-
torno a taxa CDI e a meta atuarial, de acordo 
com os montantes das reservas previdenci-
árias, que devem conter baixa exposição a 
riscos. 

indicadores por plano de benefício (abril/08)

PLANOS DA FUSESC PATRIMÔNIO 
DO PLANO

SUPERÁVIT 
DO PLANO

PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS 

ATIVOS ASSISTIDOS PENSIONISTAS TOTAL

BENEFÍCIO I 487.512.425,33 63.874.235,13 3.304.393,92 5 1.155 369 1.529
MULTIFUTURO I 790.705.887,96 58.556.026,30 5.318.991,51 3.415 2.965 43  6.423
MULTIFUTURO II 129.656.681,23 12.493.305,02 607.765,97 275 141 3 419

total de participantes : 8.371

PARTICIPANTES

1.407.874.994,52    134.923.566,45          9.231.151,40

Confira!
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PARTICIPANTE DE VALOR

Uma viagem realizada com gosto de história
   A busca pelo autoconhecimento e paz 
interior que move milhares de pessoas do 
mundo inteiro, todos os anos, a viajarem 
parte da Europa a pé mobilizou também 
Jésus Lopes Godinho, 38 anos, que aca-
ba de voltar da segunda experiência nes-
se passeio – a primeira foi na juventude, 
aos 17 anos. Em férias do trabalho como 
assistente de benefícios do SIM-Plano de 
Saúde, Jésus programou realizar o Ca-
minho de Santiago de Compostela, uma 
ancestral rota de peregrinação que se es-
tende pela Penísula Ibérica até a cidade 
de Santiago de Compostela, localizada 
no extremo oeste do Reino da Espanha. 
Nesse lugar, acredita-se que está o túmu-
lo do apóstolo Santiago. 
  De descendência espanhola e interessa-
do nas questões religiosas, Jésus partiu 
para a primeira viagem à Europa, no final 
da adolescência. A partir da França, ini-
ciou o Caminho de Santiago, chegando 
a andar a pé 840 quilômetros, em 32 
dias. Era final do inverno europeu, entre 
os meses de julho e agosto, quando es-
tava muito frio. Mesmo assim, ele conta 
que viu paisagens belíssimas, conheceu 
pessoas de diversos lugares do planeta 
e pôde, na época, compreender que um 

dos valores importantes a serem culti-
vados nesse passeio é a solidariedade. 
“Existem muitas dificuldades no trajeto, 
o cansaço é grande. Mas sempre há al-
guém que passa e pergunta se você está 
bem, se pode continuar”, lembra ele.
   Passados mais de 20 anos da primeira 
viagem, Jésus resolveu voltar ao lugar. 
Desta vez, mais experiente sobre a tra-
jetória e com outro olhar sobre o mun-
do. “Na primeira viagem foi uma grande 
conquista pessoal. Agora, pude observar 
todo o trajeto de outra forma”, diz Jésus, 
ainda encantado com a imagem de pere-
grinos, como um casal de japoneses que 
conheceu, bem velhinhos, que caminha-
vam devagar, mas nunca desistiam. Os 
aprendizados de um passeio como esse 
são muitos. Pelo relato de Jésus, é tudo 
muito intenso, e essa viagem é um tem-
po em que parece que tudo pára lá fora, 
dando lugar para a profunda reflexão in-
terior. Desta vez, ele foi na primavera, o 
clima estava ameno. “Todos nós temos 
possibilidades de fazer coisas, sair da 
nossa comodidade. Não precisa fazer o 
Caminho de Santiago, mas é importante 
ter tempo para se afastar do estresse e 
rever valores, sempre.” 

SIM - PLANO DE SAÚDE

Caminho de Compostela

 Com espírito de viajante e sempre em 
busca de qualidade de vida, Jésus tam-
bém não descuida do futuro. Ele também 
é um participante da Fusesc e associado 
do SIM-Plano de Saúde. “Esse é um in-
vestimento importante em tranqüilidade 
e qualidade de vida”.

No dia Mundial da Saúde, o SIM faz evento com a Unimed

O SIM - Plano de Saúde, junto 
com a Unimed, realizou o even-
to que festejou o Dia Mundial da 
Saúde, em 06/04/08. Na Avenida 
Beira-mar Norte, em Florianópo-
lis, diversas atividades que con-
tribuem com qualidade de vida 
foram desenvolvidas. “Incentivar 
ações como essa é uma maneira 
de estarmos sempre investindo 
em saúde e prevenção”, diz o  Di-
retor Administrativo e Assistencial 
do SIM, Bruno José Bleil. Entre as 
atividades que reuniram os parti-
cipantes estão: caminhada,  aula 
de alongamento, aferição de pres-
são arterial, clínica estética e edu-
cação ambiental.

Uma das paradas do caminho 
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[  ] Mudou-se [  ] Falecido [  ] Desconhecido [  ] Ausente   
[  ] Recusado [  ] Não Procurado     [  ] Endereço Insuficiente
[  ] Não Existe Nº Indicado [  ] Fora Perímetro Entrega 
[  ]  Zona Rural [  ] Outros 
[  ] Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico 
Reintegrado ao Serviço Postal em ...../......./........
Em......../.........../............      __________________________
   RESPONSÁVELCx. Postal 848, Fpolis/SC, 88010-970

É preciso doar 
sangue  

Foi renovado por mais um ano, a 
partir de 1º de maio de 2008, o convê-
nio estabelecido entre o SIM e o SESC. 
O convênio é valido para todas as ci-
dades de Santa Catarina que possuam 
unidades do SESC, e podem usufruir 
esse benefício todos os associados do 
SIM, seus cônjuges e dependentes até 
21 anos de idade. O Diretor Adminis-
trativo e Assistencial, Bruno José Bleil, 
informa que “o percentual de desconto 
para o convênio SESC/SIM/FUSESC é 
de 10% sobre o valor da categoria ‘usu-
ário’, informado em cada serviço ofere-
cido pelas unidades do SESC”

Os benefícios para a pessoa com ida-
de igual ou superior a 60 anos têm valo-
res iguais aos da categoria comerciário. 
As pessoas com  menos de 60 anos 
podem efetuar a inscrição na categoria  
“conveniado”. Descubra as muitas van-
tagens que estão a seu dispor, acessan-
do o site a www.sesc-sc.com.br ou ligue 
para o Alô Fusesc 0800-483000.

Renovado convênio 
SIM/SESC 

Para doar sangue é
necessário:

Você não pode doar sangue se:

estar em perfeito estado de saúde;
apresentar um documento de 
identidade;
ter idade entre 18 e 65 anos; e
ter peso superior a 50 kg.

•
•

•
•

estiver em jejum;
tomou vacina antigripal há menos 
de 30 dias;
fez exame de endoscopia há menos
de 6 meses;
fez tatuagem ou colocou piercing há
menos de 1 ano;
fez cirurgia recentemente;
estiver grávida ou amamentando;
teve hepatite após os 10 anos;
teve doença de Chagas;
teve gripe ou febre nos últimos
7 dias;
recebeu sangue no último ano;
estiver usando medicamento 
ou drogas que causem dependência;
tomou bebida alcoólica nas últimas
12 horas;
usa ou já usou drogas injetáveis –
cocaína ou heroína; ou
teve contato sexual com muitos 
parceiros nos últimos 12 meses.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

SIM - PLANO DE SAÚDE
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O SIM - Plano de Saúde recebeu 
da Caixa Beneficente dos Empregados 
do BESC (Cabesc) a terceira parcela 
- R$ 200 mil - da doação de recursos 
para o plano, que será utilizada em 
ações preventivas de cuidados com a 
saúde de seus associados. Esse valor 

Cabesc repassa mais R$ 200 mil 
ao SIM - Plano de Saúde

Mais informações no site 
www.hemosc.org.br

contempla a utilização para o aten-
dimento das necessidades comple-
mentares aos serviços de assistência 
médica, serviços não cobertos em 
situações cujos pedidos serão anali-
sados em reunião do Conselho Deli-
berativo. 
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Superintendente José Manoel, Orley Weiss, Diretor 
Bruno Bleil e Valter de Souza Domingues.

Numa parceria com o Hemosc de 
Santa Catarina, firmada desde novem-
bro de 2007, o SIM – Plano de Saúde 
participa do Projeto Empresa Solidá-
ria, que tem o objetivo de priorizar a 
participação de empresas no processo 
de conscientização e educação para a 
doação de sangue. A intenção é en-
contrar doadores voluntários  que com-
preendam a doação de sangue como 
uma atitude de solidariedade, de ci-
dadania, de responsabilidade pessoal 
e coletiva, e de preservação da vida 
humana. Como resultado desse proje-
to, em 10 de abril houve a Campanha 
do Dia Mundial da Saúde, quando os 
colaboradores da Fusesc, seus amigos 
e familiares foram ao Hemocentro de 
Florianópolis e fizeram sua doação. O 
SIM – Plano de Saúde quer divulgar 
o Projeto a todos os participantes que 
possam e queiram doar sangue. 

No Estado de Santa Catarina, as 
doações poderão ser feitas em nome 
do SIM-Plano de Saúde, nos hemocen-
tros das seguintes cidades: Chapecó, 
Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages, 
Tubarão, Jaraguá do Sul, Blumenau e 
Concórdia.


