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{ Editorial }

Fusesc inicia novo ciclo
A Fusesc inicia o ano com nova 

diretoria e parte dos conselhos 
também renovada. Os eleitos to-
maram posse no dia 29 de dezem-
bro e irão administrar a Fundação 
pelos próximos quatro anos. É o 
ciclo da democracia. 

A eleição registrou o interesse 
dos participantes e assistidos de 
tomarem parte nas decisões, in-
dicarem os rumos que devem ser 
tomados na gestão do seu patri-
mônio. Este processo democráti-
co fortalece a Fusesc, reúne todos 
em torno dos objetivos maiores, 
que são segurança e tranquilidade 
para o futuro e qualidade de vida 
no presente.

A forma da eleição pelo SISBB, 
telefone e internet marca o dese-
jo da Fusesc de usar e aprimorar 
ainda mais os meios disponíveis de 
comunicação, para estar conecta-

da com os assistidos e com quem 
ainda está em atividade laboral. 

O ano que se inicia abre um novo 
ciclo para Fusesc. Os desafios que 
vêm pela frente certamente não 
são pequenos. Mas não são maio-
res que a vontade da nova admi-
nistração da Fusesc de enfrentá-los 
com trabalho e profissionalismo. 
Afinal, é com a confiança e com a 
força dos participantes e assistidos 
que este novo ciclo começa.

Agradecemos a todos que parti-
ciparam da eleição e registramos 
aqui o nosso compromisso de, ao 
longo desta gestão, trabalhar com 
afinco para fazer o melhor, sempre. 

Que tenhamos todos um 2015 
cheio de grandes realizações!

Boa leitura!

A Diretoria Executiva

Valores que geram valores

Este informativo tem espaço aberto para os participantes e assistidos se ex-
pressarem com suas fotografias ou histórias para a seção Participante de 
Valor. Envie sugestões para: jornal@fusesc.com.br

PUBLIQUE SUA FOTO OU HISTÓRIA

A Fusesc está presente nas redes sociais, disponibilizando a todos informa-
ções em sua página no Facebook. Visite www.facebook.com/fusesc e usu-
frua de mais este canal de informação.

A FUSESC NO FACEBOOK
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Os dirigentes 
assumiram  
os mandatos 
para administrar 
a Fusesc pelos 
próximos  
quatro anos

Tomam posse nova diretoria  
e conselheiros eleitos

No dia 29 de dezembro, às 9h, 
tomaram posse no auditório 
da Fusesc a nova diretoria da 

Fundação e os membros eleitos dos 
conselhos Deliberativo e Fiscal. A 
chapa liderada por José Manoel de 
Oliveira (Superintendente) e Aroldo 
Benjamin Ouriques Filho (Diretor Ad-
ministrativo e de Seguridade) foi ven-
cedora nas eleições apuradas no dia 
23 de dezembro. Marcos Anderson 
Treitinger (Diretor Financeiro) foi in-
dicado pelas patrocinadoras. Os Diri-
gentes assumiram os mandatos para 
administrar a Entidade e os Planos 
de Benefícios pelos próximos quatro 
anos, em conformidade com a polí-
tica de administração traçada pelo 
Conselho Deliberativo.

A parte dos conselhos que foi eleita 
pelos participantes e assistidos tam-

bém assumiu seus mandatos. Toma-
ram posse no Conselho Deliberativo 
Jesualdo de Araújo, Odinir Bonissoni, 
José Carlos da Silva e seus respectivos 
suplentes, Romildo Neuenfeld, Carlos 
Roberto Koslov e Luciana Carlos Ge-
roleti. No Conselho Fiscal assumiram 

Francisco Carlos de Oliveira (Presi-
dente) e Sérgio Aristides Slongo e os 
respectivos suplentes Roberto Dias 
Junior e João Alcides Calliari Filho. 

José Manoel de Oliveira já partici-
pou da diretoria da Fusesc em duas 
oportunidades. Entre 2003 e 2006 
foi Diretor Financeiro indicado pe-
las patrocinadoras e de 2006 a 2010 
foi Superintendente eleito. Aroldo 
Benjamin Ouriques Filho foi Diretor 
Financeiro entre 2006 e 2010, indica-
do pelas patrocinadoras. Marcos An-
derson Treitinger exerce a diretoria 
financeira desde 2011 e foi recondu-
zido pelas patrocinadoras.

O evento de posse foi prestigiado 
pelo representante da Patrocinadora 
Banco do Brasil, Senhor Hiran Apare-
cido Simões de Almeida, Superinten-
dente Regional de Governo, além de 

Aroldo Benjamin Ouriques Filho, José Manoel de Oliveira e Marcos Anderson Treitinger
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Novo superintendente assinou o termo de posse.

Auditório da Fusesc ficou lotado para solenidade.

Participantes, assistidos e familiares dos empossados prestigiaram o evento.

participantes, assistidos e familiares 
dos empossados que lotaram o audi-
tório da Fusesc.

O Diretor Superintendente eleito, 
José Manoel de Oliveira, disse que 
“temos a plena consciência de que a 
gestão de uma entidade de previdên-
cia como a Fusesc, cujos Diretores são 
eleitos, representa um desafio ainda 
maior, pois a cobrança da confiança 
depositada transcende o mero cum-
primento das obrigações legais: lida-
mos acima de tudo com pessoas, por 
isso devemos programar ações que 
toquem os corações cotidianamente. 
Procuraremos também executar efe-
tivas práticas de relacionamento, com 
muita informação e transparência e, 
ainda, manter e aprimorar rotinas ad-
ministrativas eficientes que demons-
trem o trabalho realizado dentro 
da Entidade”. Segundo ele a gestão 
será incansável na busca de diálogo 
permanente com os participantes e 
assistidos, as patrocinadoras e os ór-
gãos e entidades que representam o 
sistema de previdência complemen-
tar,  para que seja possível cumprir a 
pauta proposta durante a campanha 
eleitoral.

Números da eleição

Total de Votantes 
7.755

Votos Válidos 
3.952

Votos Brancos 
147

Votos Nulos 
203

Votos Chapa 1 Compromisso Fusesc
1.626

Votos Chapa 2 Fusesc Forte
 1.976 
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Eleição teve participação  
de 51% dos eleitores

Com recursos 
tecnológicos, a 
eleição permitiu 
uma maior 
participação 
dos eleitores 
tornando o 
processo ainda 
mais democrático

A votação para escolha dos novos 
diretores e conselheiros da Fusesc 
teve a maior participação percentu-
al de eleitores da história recente da 
Fundação, chegando a 51% dos elei-
tores. Dos 7.755 habilitados a votar, 
3.952 exerceram seu direito e esco-
lheram seus representantes. A vota-
ção aconteceu entre os dias 18 e 23 
de dezembro.

A eleição foi toda eletrônica. "O 
voto por telefone mostrou-se alter-
nativa importante e diferenciada, 
permitindo àqueles que estavam em 
viagens e longe de posto de coleta 
dos correios, que realizassem o voto 
com muita facilidade e comodidade. 
O voto pela Internet foi outra alter-
nativa. Além disso, o voto via sistema 
do Banco do Brasil (SISBB) aumentou 
significativamente a participação dos 
ativos vinculados ao Banco do Brasil, 
dos quais tivemos 82% de compare-
cimento, manifestando seu voto pelo 
sistema, superando a participação 
ocorrida na última eleição”, avaliou 
a presidente do Conselho Deliberati-
vo da Fusesc, Fernanda de Figueiroa 
Freitas Neves.

O processo eletrônico também 
trouxe mais segurança, os sistemas fo-
ram verificados e auditados em cada 
fase do processo eleitoral. Ganhou-se 
em agilidade com a votação eletrônica 
e a comunicação foi enriquecida. Du-
rante todas as fases, investimentos em 

estratégias de comunicação via e-mail 
marketing, SMS, Jornais Eletrônicos, 
Vídeos Institucionais, Site da Fusesc 
e Facebook. Além dos benefícios da 
comunicação, a apuração foi rápida e 
precisa. Em menos de uma hora, foi 
apurado o resultado da eleição.

Para fortalecer a natureza demo-
crática do processo, a Comissão Elei-
toral presidida pelo conselheiro Car-
los Eduardo Pitz adotou uma agenda, 
que estabeleceu uma série de canais 
para que os eleitores pudessem ob-
ter informações sobre a Fundação e 
a eleição, inclusive um e-mail exclusi-
vo para contato direto com a comis-
são eleitoral. O uso de mensagens 
via SMS (celulares) foi uma inovação 
bem sucedida. 

Para tornar a eleição equânime 
entre as chapas concorrentes, como 
tradicionalmente ocorre, a entidade 
forneceu etiquetas de endereçamento 
para que as chapas enviassem material 
de campanha aos eleitores. De forma 
inovadora, desta vez, a entidade tam-
bém encaminhou três e-mails de cada 
chapa para participantes e assistidos, 
com seu material de campanha.

“O processo foi justo, acima de 
tudo. Atendeu os requisitos legais, 
primou pela transparência e foi mui-
to bem conduzido pela comissão elei-
toral“, conclui Fernanda de Figueiroa 
Freitas Neves, Presidente do Conse-
lho Deliberativo.

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL  | 5Valores que geram valores.

{Eleição}



Participantes ativos e assistidos com retirada na modalidade de prazo certo e percentual do saldo de conta

Planos / Período jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Em 2014 12 
meses

Benefício I (*) 0,05 0,87 1,53 1,26 0,88 0,87 0,70 0,91 0,54 1,34 1,24 0,95 11,72 11,72 
Multifuturo I (0,72) 0,92 1,80 1,32 0,90 1,01 0,72 1,00 0,55 1,31 1,24 0,91 11,52 11,52 
Multifuturo II (0,68) 0,92 1,82 1,35 0,91 1,01 0,73 0,99 0,51 1,26 1,21 0,88 11,44 11,44 
Plano Administrativo (0,43) 0,94 1,76 1,39 1,06 0,90 0,77 1,01 0,28 1,04 1,37 0,72 11,33 11,33 
Meta atuarial Fusesc
(INPC + 5% a.a.) 1,13 1,04 1,05 1,23 1,19 1,01 0,67 0,54 0,59 0,90 0,79 0,94 11,66 11,66 

Taxa CDI 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,96 10,82 10,82 
% do CDI (Benefício I) 5,95 111,47 201,32 153,46 102,34 106,16 74,15 106,13 60,29 142,36 147,44 99,04 108,25 108,25 
% do CDI 
(Multifuturo I) (85,71) 117,95 236,84 161,27 104,83 123,29 77,07 116,03 61,61 139,15 147,99 94,47 106,41 106,41 

% do CDI 
(Multifuturo II) (80,95) 117,31 239,47 164,55 105,58 122,80 77,74 115,51 56,78 133,68 144,04 91,84 105,73 105,73 

% do CDI 
(Administrativo) (51,19) 120,51 231,58 169,66 122,87 109,50 81,52 117,91 30,62 110,27 162,55 75,05 104,65 104,65 

Obs. (*) Rentabilidade das reservas dos participantes que optaram por renda mensal na modalidade de percentual do saldo de conta - início maio/07.

RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

INDICADORES POR PLANO DE BENEFÍCIO | DEZEMBRO/2014 

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 31/12/2014*

Valores em R$ Participantes

Planos da Fusesc Patrimônio
do Plano1

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios Ativos2 Aposentados Pensionistas Total

Benefício I   596.903.502,37 3  42.457.957,45 3  4.136.159,14 3 3 1.035 412 1.450
Multifuturo I    967.657.083,34 3  56.107.266,10 3  6.595.588,6 3 2.448 3.320 95 5.863
Multifuturo II   208.857.170,15 3  21.105.728,45 3  852.247,75 3 267 179 8 454
Total 1.773.417.755,86 3 119.670.952,03 3 11.583.995,49 3 2.718 4.534 515 7.767

BENEFICIO I MULTIFUTURO I MULTIFUTURO II

Valor % Retorno Valor % Retorno Valor % Retorno

Segmento 611.807.604,95 100 0,95 1.007.622.397,58 100 0,91 207.329.076,18 100 0,88

Renda fixa 498.248.448,29 81,44 1,08 814.183.757,87 80,80 1,00 170.061.762,17 82,03 1,00

Títulos públicos 432.792.941,47 70,74 1,12 583.675.802,80 57,93 1,10 126.411.043,81 60,97 1,09

Créditos privados e depósitos 3.588.599,03 0,59 0,39 5.740.147,35 0,57 0,40 979.356,97 0,47 0,39

Fundo de renda fixa 812.200,39 0,13 -0,42 1.335.618,38 0,13 -0,42 252.684,56 0,12 -0,42

Fundo multimercado institucional 50.736.563,38 8,29 0,79 201.603.660,51 20,01 0,77 37.665.397,40 18,17 0,77

Fundo direitos creditórios 10.318.144,02 1,69 1,25 21.828.528,83 2,17 1,24 4.753.279,43 2,29 1,28

Renda variável 21.847.580,20 3,57 -5,86 32.485.912,65 3,22 -5,96 6.651.697,22 3,21 -5,96

Ações 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo ações 21.847.580,20 3,6 -5,96 32.485.912,65 3,22 -5,96 6.651.697,22 3,21 -5,96

Investimentos estruturados 26.483.668,71 4,33 0,54 45.036.457,19 4,47 0,57 9.900.997,14 4,78 0,64

Fundo multimercado estruturado 17.567.799,68 2,87 0,49 31.213.555,18 3,10 0,54 7.503.022,34 3,62 0,63

Fundo imobiliário 4.392.910,04 0,72 1,43 7.054.056,62 0,70 1,42 1.216.235,09 0,59 1,45

Fundo participações 4.522.958,99 0,74 -0,12 6.768.845,39 0,67 -0,12 1.181.739,71 0,57 -0,13

Imóveis 49.806.615,02 8,14 3,27 79.624.600,92 7,90 3,27 13.374.187,55 6,45 3,27

Investimentos imobiliários 49.806.615,02 8,14 3,27 79.624.600,92 7,90 3,27 13.374.187,55 6,45 3,27

Empréstimos 15.421.292,73 2,52 1,60 36.291.668,95 3,6 1,58 7.340.432,10 3,54 1,56

Empréstimos e financiamentos 15.421.292,73 2,52 1,60 36.291.668,95 3,6 1,58 7.340.432,10 3,54 1,56

Investimentos no exterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo investimentos no exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: 1 Patrimônio do Plano representa o valor das provisões matemáticas mais superávit mais fundos previdenciais e de investimentos 
2 No total de número de ativos está incluído autopatrocínio e BPD 
3 Números referentes a dezembro de 2014

*Dados para simples informação, obtidos a partir da classificação Andima, que não invalida as informações prestadas na lâmina de rentabilidade a partir do cri-
tério de classificação da resolução CMN nº 3792
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O Comitê de Política Monetária do Banco Cen-
tral do Brasil – COPOM, intensificou o ritmo de 
aperto da política monetária, com o aumento 

de 0,50% na reunião de dezembro/14, elevando assim 
a taxa de juros Selic para 11,75% a.a. e deu indicações 
de que o ciclo de ajuste de juros continuará no primeiro 
trimestre de 2015, até porque, segundo o Presidente do 
Banco Central do Brasil, a intenção é fazer o necessá-
rio para que a inflação, atualmente próxima de 6,5% ao 
ano, seja mais benigna em 2015 e convirja para o centro 
da meta de 4,5% em 2016.

O Ibovespa terminou o mês em queda de -8,52% e 
acumula perdas de -2,91% em 2014; o IBrX teve que-
da de -8,71%, no mês e acumula perdas, em 2014, de 
-2,78%; a taxa de juros Selic teve variação positiva de 
+0,96%, (mês com 22 dias úteis) e registra ganhos de  
10,90%, no exercício de 2014.

O IMA-b, índice que mede o rendimento geral das 
Notas do Tesouro Nacional – “série b” (NTNbs) ficou ne-
gativo em -1,91% e fechou 2014 com variação positiva 
de +14,54%. O IRF-m, índice que mede os rendimentos 
dos títulos do Tesouro Nacional, na modalidade prefixa-
dos, (LTNs - Letras do Tesouro Nacional e NTN-f – Notas 
do Tesouro Nacional série “f”) teve queda de -0,06% em 
dezembro e registra ganhos de +11,40% em 2014.

O dólar/americano se valorizou 3,75%, no mês, so-
bre o real e registra valorização de 13,37% sobre o real 
em 2014.

Análise do mercado  
e rentabilidade | 2014

{ Economia}

Rentabilidade das cotas  
em Dezembro/14

As rentabilidades das cotas dos planos de benefícios, 
em dezembro/14, foram de: Benefícios I, +0,95%, Multi-
futuro I +0,91% e Multifuturo II + 0,88%.

Os resultados são diferentes entre os planos em 
função da composição das aplicações financeiras de 
cada um deles e do critério de marcação dos papéis 
em carteira.

As lâminas completas que incluem todas as informa-
ções relevantes do seu Plano de Benefícios, como renta-
bilidades, dados atuariais, de ativos, patrimoniais, con-
tábeis e de seguridade, podem ser visualizadas no site 
da Fusesc.
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Política de investimentos 
continuará conservadora

Contemplar 
oportunidades  
levando em conta  
o mercado e a relação 
custo x retorno

A Fusesc adota uma política de investimento com perfil mais con-
servador, desenvolvendo-a com base na diversificação da cartei-
ra de investimentos. O objetivo é contemplar as diversas oportu-

nidades que possam surgir no mercado, sempre considerando a relação 
risco x retorno.

No final de novembro, o Conselho Deliberativo da Fusesc aprovou as Po-
líticas de Investimento dos Planos de Benefícios: Benefício I, Multifuturo 
I, Multifuturo II e Plano Administrativo, com vigência para o período 2015 
a 2019. Visando atingir e preservar o equilíbrio atuarial e a solvência dos 
Planos de Benefícios, a Diretoria Executiva, as Área Técnicas e o Comitê 
de Investimentos estiveram envolvidos durante os meses de outubro e no-
vembro/2014 na revisão das Políticas de Investimento (PIs) dos planos de 
benefícios.

Nestes documentos estão contidos princípios, metodologias e parâme-
tros que buscam garantir, ao longo do tempo, segurança, liquidez e renta-
bilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos dos 
planos, bem como evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os 
prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos obje-
tivos do Plano.

As políticas de investimentos são segmentadas por planos e suas ínte-
gras estão disponíveis no site da Fusesc na internet.

EMPRÉSTIMO 
Aumento de IOF sobre 
crédito a pessoa física 
entra em vigor 

O Governo Federal anunciou 
algumas medidas de ordem fis-
cal. Dentre elas, destacamos o 
aumento na alíquota de IOF (Im-
posto sobre Operações Finan-
ceiras) incidente em operações 
de empréstimo contratado por 
pessoas físicas que, a partir de 
22/01/2015 passará a ser de 3,0% 
ao ano em substituição a alíquo-
ta anterior de 1,5%, mantendo-
-se o IOF adicional em 0,38%. A 
medida está no decreto nº 8392 
publicado no Diário Oficial da 
União de hoje, 21/01/2015. A 
medida anunciada atinge tam-
bém as operações de emprésti-
mo da Fusesc.

O decreto altera a regra ante-
rior fixada onde a alíquota diária 
do IOF em operações de pessoa 
física estava em 0,0041% e que 
agora passa para 0,0082% ao dia, 
considerando o ano civil, 365 dias.

{ Finanças }
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A FUSESC e as Novas Normas  
do INSS para concessão  
de Benefício de Pensão por Morte

A Medida Provisória nº 664, pu-
blicada pelo Governo Federal 
no último dia 30 de dezembro, 

estabeleceu novas regras para a pen-
são por morte, benefício pago pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS à família do trabalhador em de-
corrência de seu falecimento.

Estas regras terão impacto nos no-
vos benefícios de Pensão por Morte 
a serem concedidos pela FUSESC aos 
Assistidos de todos os planos de be-
nefícios por ela administrados a partir 
do dia 01/03/2015, não havendo qual-
quer alteração para os assistidos que 
já estão recebendo a pensão, a qual 
tenha sido concedida com base no re-
gramento anterior.

A principal delas, é que o benefício 
de pensão por morte pago pelo INSS 
somente será vitalício para pessoas 
com até 35 anos de expectativa de 
vida, que, atualmente, corresponde a 
quem tem 44 anos ou mais. A partir 

desse limite, a duração do benefício 
dependerá da expectativa de sobre-
vida. Ou seja, o beneficiário que tiver 
entre 39 e 43 anos receberá pensão 
por 15 anos. Quem tiver idade entre 
33 e 38 anos obterá o valor por 12 
anos. O cônjuge com 28 a 32 anos 
terá pensão por nove anos. Quem ti-
ver entre 22 e 27 anos receberá por 
seis anos e o cônjuge com 21 anos ou 
menos receberá pensão por três anos.

Finda a pensão por morte paga 
pelo INSS, será também extinto o 
benefício suplementar pago pela FU-
SESC, observado o seguinte:
• Na hipótese de a pensão por morte 
paga pela FUSESC ter sido oriunda de 
benefício de renda mensal vitalícia, 
estará encerrado definitivamente o 
compromisso desta Fundação;
• Caso a pensão por morte arcada pela 
FUSESC decorra de benefício de renda 
mensal por prazo determinado ou cor-
respondente a percentual de saldo de 

conta total, uma vez existindo recursos 
remanescentes, estes serão, em sintonia 
com os termos dos regulamentos dos 
planos de benefícios, repassados aos 
seus herdeiros do Participante/Assistido 
na forma estabelecida em inventário.

Muito importante ressaltar tam-
bém que o INSS já está exigindo para 
a concessão de pensão por morte o 
período mínimo de dois anos de con-
tribuição do segurado falecido e de 
comprovação da união estável, salvo 
nos casos em que o trabalhador mor-
ra em acidente depois do casamento 
ou se o cônjuge for considerado inca-
paz por doença ou acidente ocorridos 
após o início da aludida união.

Finalmente, destacamos que, em-
bora em vigor, a supracitada Medida 
Provisória precisa ser aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Em caso de dúvidas, a FUSESC está 
a disposição para quaisquer esclareci-
mentos adicionais.

{ Previdência }
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ERA DOS AUMENTOS

O que fazer com as finanças? 

O começo de 2015 vem sendo 
marcado por uma grande quan-
tidade de aumentos que terão 

impactos direto no bolso do consumi-
dor. Exemplos não faltam: combustível, 
transporte público, energia elétrica, 
água e táxi; em contrapartida, também 
se teve o aumento do salário mínimo, 
que passou de R$ 724 para R$ 779,79, 
a partir de janeiro de 2015 , com o per-
centual de correção de 7,71%.

Mas, como fazer para não se endi-
vidar perante essa realidade? O mo-
mento é de preocupação, mas nada de 
desespero, e sim planejamento. É hora 
de repensar nossos hábitos de consu-
mo, principalmente em relação aos 
produtos que estão tendo aumento, 
lembrando que existem levantamentos 
que apontam que cerca de 20% do que 
as famílias gastam são excessos. Cor-
tando eles, não só se adequará a essa 
realidade de aumentos como também 
poderá poupar para realizar mais so-
nhos.

Para isso, é fundamental fazer um 
minucioso diagnóstico de sua vida fi-
nanceira, colocando no papel, por um 
mês, todos os ganhos e gastos, desde 
os menores aos mais expressivos. É 
fundamental que toda a família parti-
cipe desse processo. Com os números 
reais de suas finanças em mãos, che-
gou a hora de reunir a família para dis-
cutir cortes e, principalmente, sonhos 
e objetivos.

Pode parecer estranho falar de so-
nhos neste momento, entretanto, só 
quando se tem uma meta a atingir é 
que as pessoas realmente se dedica-
rão e realizarão os cortes necessários, 
sendo que muitos desses deverão ser 
drásticos. 

Alguns exemplos de como economizar
1. Economize ao utilizar o veículo. Nem sempre se necessita fazer tudo 
de carro ou de transporte público; andar pode ser saudável e econômico. 
Além disso, é importante manter o carro revisado para que imprevistos 
não estourem as finanças;

2. Em relação ao transporte, outro ponto importante é otimizar as via-
gens, buscando otimizar as saídas ou realizar rodízios com colegas de 
trabalho e amigos;

3. Os gastos de energia elétrica são um dos que mais apresentam exces-
sos. Basta pensar em quanto tempo usa o chuveiro e quantas vezes deixa 
as luzes ligadas ou a geladeira aberta. Sem contar no uso de televisão e 
de computador;

4. O uso de telefone também deve ser repensado, fazendo uma análise 
entre os valores do fixo e do celular. É preciso comparar o valor das tari-
fas sempre que possível. Dê preferência ao uso do telefone fixo em vez 
do celular. A opção deve ser pela menos custosa e não pela mais prática;

5. A reciclagem de produtos também deve ser priorizada. Os desperdícios 
nas casas são muitos, sendo possível reciclar desde alimentos até roupas 
e materiais escolares, sem perder a qualidade;

6. Antes de ir ao supermercado, faça uma lista de com-
pras e procure deixar as crianças em casa. Também 
tenha cuidado com as promoções; quantas vezes 
compramos o famoso “pague dois e leve três” e 
perdemos dois dos produtos;

7. Compare os preços quando 
for às compras. 
Seja em lojas, su-
permercados ou 
até restaurantes, é 
fundamental que se 
faça essa compara-
ção, pois as variações 
são muitas. Evite pro-
dutos de ”grife”.

Fonte: Reinaldo Domingos/
Maxpress

{ Educação financeira }
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CENTRAL DE ATENDIMENTO FUSESC

central@fusesc.com.br
www.fusesc.com.br

Central de Atendimento:
0800 48 3000

Aqui você pode obter orientações sobre 
os planos de benefícios, os regulamentos, 

esclarecer dúvidas a respeito da concessão de 
aposentadoria, simular e contratar empréstimos 

e esclarecer dúvidas gerais.

Ligação gratuita

CALENDÁRIO FUSESC 2015 PARA IMPRIMIR
Neste ano, o calendário da Fusesc também está disponível  
no site da entidade, para download, em duas versões  
para impressão.
Acesse o site, salve e envie para os seus amigos também!

Conectividade não é só tecnologia. Conexão é estar perto, se relacionar, sintonizar  

com as expectativas e os valores essenciais para as pessoas que são importantes para nós. Conectar é 

estender a mão,oferecer o ombro, abraçar e sorrir.

Estar conectado é cultivar valores como a solaidariedade e a confiança. É compartilhar esperanças num 

mundo que se torna melhor quando contamos com relacionamentos fortes. 

A vida é melhor conectada aos nossos valores.

www.fusesc.com.br | Central de Atendimento 0800 48 3000 (ligação gratuita)

Crescente   Cheia   Minguante   Nova

QUA

DOM SEG TER
QUI SEX SÁB

QUA

DOM SEG TER
QUI SEX SÁB

QUA

DOM SEG TER
QUI SEX SÁB

QUA

DOM SEG TER
QUI SEX SÁB

{ Aposentados }
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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......../.........../............ __________________________
   RESPONSÁVEL

Cx. Postal 848

Fpolis/SC

88010-970Valores que geram valores

Você vai saber tudo que acontece na sua Fundação, 
acompanhar os investimentos e obter muitas 
informações importantes para o seu futuro.

Curta a página da Fusesc  
no facebook:

www.facebook.com/fusesc

Curta a página da Fusesc e convide seus amigos a curtir também.
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