
 

p. 10 p. 12

MAR 2016  # 176

Participe das apresentações 
de Prestação de Contas

Aposentado da Fusesc participa 
de homenagem da Abraap 

Apesar do cenário 
econômico adverso, 

a rentabilidade média 
acumulada dos 

planos de benefícios 
da Fusesc foi positiva

Proteção dos 
recursos

Proteção dos 
recursos

Resultados	geram	con�iança

/fusesc



E
di
to
ria

l

Aproveitar a vida 
agora

www.fusesc.com.br 0800 48 3000
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central@fusesc.com.br

A Fusesc iniciou o ano comemorando os resultados dos 

inves�mentos em 2015. Apesar do cenário adverso, a 

rentabilidade média acumulada dos planos de bene�cios no ano 

que passou ficou em 16,19%. 

Para alcançar o resultado o comitê de inves�mentos e a 

diretoria execu�va u�lizam estratégias com base na Polí�ca de 

Inves�mentos dos planos de bene�cios, que é revisada 

anualmente e aprovada pelo Conselho Delibera�vo, e 

acompanhada permanentemente pelo Conselho Fiscal. 

Estes resultados que geram confiança no plano, permitem 

que os par�cipantes projetem e realizem seus desejos. Seja 

cozinhando suas receitas preferidas, como os que enviaram suas 

receitas ao concurso cultural do Programa A Escolha Certa, ou 

indo atrás de novas aventuras como um intercâmbio na 

aposentadoria. 

Desejamos que o planejamento e o movimento para 

conquistar os obje�vos sejam constantes, assim como a 

mo�vação e o o�mismo para uma vida cada vez melhor.  

Que este ano seja repleto de a�tudes posi�vas! 

Diretoria Execu�va da Fusesc

Desejamos que o 
planejamento e o 
movimento para 
conquistar os 
objetivos sejam 
constantes, assim 
como a motivação e 
o otimismo para uma 
vida cada vez 
melhor.  



Fusesc
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Fusesc comemora 38 anos cuidando 
do presente e do futuro

No dia 04 de abril a Fusesc celebrou 38 anos. Ao longo dessa trajetória a en�dade tem 
muitos mo�vos para comemorar, mas certamente o maior deles é ter a confiança dos 
par�cipantes e assis�dos no trabalho que é realizado diariamente, para proporcionar 

qualidade de vida.

Com tantos anos de trabalho dedicados para garan�r um futuro tranquilo, a Fusesc passou 
forte e segura pelos diversos períodos de oscilação do mercado financeiro, inclusive diante da 
atual crise que o país vem enfrentando. Com a dedicação de profissionais qualificados e 
atuando com uma gestão prudente e conservadora, que visa obter o melhor retorno com o 
menor risco possível, o resultado é para ser comemorado: os planos de bene�cios �veram uma 
rentabilidade média acumulada em 2015 de 16,19%, equivalente a uma rentabilidade mensal 
de 1,35%.

Além do retorno dos inves�mentos, a Fusesc investe permanentemente no 
aprimoramento dos processos internos, sistemas, na comunicação e no relacionamento 
com seus par�cipantes e assis�dos.

A apresentação de todo o conteúdo disponibilizado no site, a presença 
nas redes sociais, as melhorias no jornal, a central de atendimento, dentre 
outras ações, são inovações que estão a serviço do público para que as 
informações estejam disponíveis de forma rápida e transparente.

Comemoramos com todos as conquistas até aqui e desejamos que os 
próximos 38 anos sejam ainda melhores! Obrigado por sua confiança, 
conte sempre conosco.

História - A Fusesc começou há quase quatro décadas, período em que 
foi regulamentada a previdência privada no país. Em 15 de julho de 1977 
foi promulgada a Lei n.º 6.435, que dispunha sobre as en�dades de 
previdência privada e o regime jurídico da Previdência Complementar. A 
Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e o 
Conselho de Previdência Complementar (CPC) foram 
criados em 20 de janeiro de 1978, 
por meio do Decreto n.º 81.240.

Caixa de Assistência – SIM muda de endereço
A par�r do dia 18 de abril a Caixa de Assistência – 

SIM, responsável pelos planos de saúde, atenderá em 
novo endereço. Todas as informações e detalhes sobre 
o SIM são divulgados em seus canais de comunicação. 
Confira o novo endereço e como entrar em contato com 
o SIM:

Site: www.simplanodesaude.com.br

E-mail: central@simplanodesaude.com.br

Atendimento telefônico: 0800-642-9200

Atendimento Presencial: Avenida Hercílio Luz, nº 599 - 
Edi�cio Miquerinos, 4º andar (Em frente ao clube 12). 
Centro, Florianópolis/SC. CEP: 88020-000. 

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 
08 às 17 horas.

Participe das apresentações de Prestação de Contas

Os par�cipantes e assis�dos da Fusesc receberão, entre os meses de abril e maio, convite 
para par�cipar das apresentações dos números da en�dade rela�vos a 2015. Nos encontros, 
que acontecem anualmente, a equipe Fusesc promove a prestação de contas, falando sobre a 
gestão da en�dade e dos planos de bene�cios, ampliando a transparência da administração e 
colocando-se à disposição para �rar as dúvidas dos par�cipantes e assis�dos. As datas das 
apresentações serão divulgadas em breve por carta, e-mail, SMS, no site da en�dade - 
www.fusesc.com.br e pela página no Facebook. 



Experiência
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Intercâmbio na terceira idade 
om os filhos já criados e o fim do período de Ctrabalho, a terceira idade é considerada por 
muitos como a melhor época da vida para viajar. 

Não é preciso diminuir o roteiro pela falta de tempo e 
para quem se planejou e possui uma aposentadoria 
complementar não é preciso con�nuar trabalhando para 
garan�r uma renda melhor. Hoje a velhice chega cada vez 
mais tarde - e a impossibilidade de viajar também.

Portanto, uma opção que está crescendo para este 
período da vida é o intercâmbio. Ele é procurado por 
quem deseja aprender ou aperfeiçoar o idioma de 
maneira leve e descontraída e viver uma experiência 

cultural única. Quem opta por esta modalidade, além de 
estudar, tem a oportunidade de conhecer lugares 
turís�cos e ainda conviver e fazer novas amizades com 
pessoas de diversas partes do mundo.

Para ajudar na busca do des�no, programa de estudo, 
hospedagem e período ideal, muitas agências de viagens 
oferecem consultorias, e tem até programas especiais 
preparados para a faixa etária. Alguns países têm escolas 
que oferecem cursos para pessoas acima de 50 anos, 
geralmente com turmas menores, e podem também 
oferecer passeios guiados para descobrir a cultura de 
cada lugar, além de aulas de história e culinária.
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Confira algumas dicas para aproveitar 
melhor o período de intercâmbio: 

Ÿ Faça poucos deslocamentos por dia. Como a viagem será mais longa 
aproveite para conhecer e dedicar um período maior para visitar museus 
ou locais turís�cos;

Ÿ Faça passeios, porém exija mais paradas nas estradas. O ideal é não ficar sentado por muitas horas 
seguidas. Os ônibus devem ter banheiro a bordo;

Ÿ Observe o clima. Uma ida à praia, por exemplo, deve ser feita nos horários de boa insolação, como 
antes das 10h. Veja se consegue adaptar o horário do curso para aproveitar a cidade e não precisar ficar 
no sol forte;

Ÿ Caso use remédios faça uma lista e leve-a consigo para não esquecer os horários. Veja se pode levar os 
medicamentos ou poderá comprar no local caso acabem;

Ÿ Seguro-saúde é fundamental. Os pacotes em geral já incluem o produto. Mas é sempre bom cer�ficar-
se antes com a agência de viagens;

Ÿ Viaje, se possível, na baixa estação. Assim poderá usufruir de descontos em tarifas aéreas e evitará 
grandes problemas com filas.

Fonte: Organize sua vida 

PASSAPORTE



Rentabilidade
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 Brasil vive um momento Obastante par�cular, no qual 

as incertezas no campo 

econômico e polí�co predominam. 

Porém, apesar do cenário adverso, a 

rentabilidade média acumulada dos 

planos de bene�cios da Fusesc em 

2015 (janeiro a dezembro) ficou em 

16,19%, equivalente a uma rentabili-

dade mensal de 1,35%. 

O resultado é excelente, conside-

rando que em 2015 houve queda de 

PIB de -3,80%, inflação, medida pelo 

IPCA/IBGE de 10,67%,  vár ias 

elevações na taxa de juros Selic 

promovidas pelo Banco Central, 

Ibovespa com queda de -13,31% e 

desvalorização do real frente ao 

dólar de -47%. 

São números que provocaram 

perplexidade nos inves�dores locais 

e estrangeiros, deixando-os insegu-

ros e afastando-os dos mercados 

brasileiros.

Os ó�mos resultados alcançados 

pela Fusesc são em decorrência da 

proteção dos recursos em frente às 

incertezas econômicas e captação 

das oportunidades de mercado, 

através de estudos, projeções e 

con�nuo aperfeiçoamento.  O 

monitoramento dos inves�mentos é 

constante.

A en�dade diversificou seus 

inves�mentos em papéis de baixo 

risco de crédito e bons retornos e no 

segmento de Renda Fixa. Destacam-

se as aplicações em “Notas do 

Tesouro Nacional, série b” (NTN-b) 

de emissão do Tesouro Nacional e 

rendimentos corrigidos pela inflação 

mais juros.

“Estes a�vos são importantes na 

administração de recursos de planos 

de previdência, pois protegem as 

reservas individuais dos par�cipan-

tes e assis�dos da corrosão inflacio-

nária e possuem vencimentos longos 

compa�veis com os compromissos 

que a En�dade possui com o futuro”, 

explica Ernesto Mon�beller Filho, 

Gerente de Inves�mentos.

É preciso ressaltar que a en�dade 

administra três planos de bene�cios 

q u e  p o s s u e m  ca ra c te r í s� ca s 

dis�ntas, portanto a rentabilidade 

pode apresentar diferenças em 

razão da distribuição dos inves�-

mentos realizada para atender as 

necessidades de cada plano. 

As Lâminas de Rentabilidades dos 

Planos de Bene�cios com os dados 

atualizados são disponibilizadas 

mensalmente no site da en�dade -  

www.fusesc.com.br – basta clicar em 

Inves�mentos > Rentabilidade.

Investimentos: 
resultados e perspectivas
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Projeção – Para o exercício de 2016 a expecta�va é 

posi�va. Muito do que ocorreu na economia em 2015 

deverá se repe�r em 2016, a instabilidade polí�ca deve 

estar presente, pelo menos, em boa parte do ano.

A Fusesc vem trabalhando para manter os bons índices 

de rentabilidade, sempre com a cautela e adotando as 

medidas necessárias para proporcionar o melhor para os 

planos de bene�cios. Assim como aconteceu em 2015, 

com excelentes resultados, a en�dade con�nuará 

inves�ndo em papéis de baixo risco. 

Mesmo na crise há oportunidades para con�nuar 

oferecendo sustentabilidade aos planos administrados 

pela fundação. A estratégia de gestão é pela busca de 

proteção com boas rentabilidades. 

Semanalmente o Banco Central do Brasil divulga a 

pesquisa “Focus” (Relatório do Banco Central) sobre o 

sen�mento dos agentes econômicos, Bancos e 

Consultorias Econômicas. A Fusesc acompanha estas 

divulgações e se u�liza das informações em sua gestão de 

recursos além de outras informações de mercado.  

Confira as projeções do Relatório divulgadas ao mercado 

em 28/03/2016: 

Inves�r para o futuro - É importante entender que o obje�vo do 

fundo de pensão é de longo prazo. Este conceito deve ser a principal 

referência para a gestão dos recursos previdenciários das en�dades 

de previdência complementar. 

Ao longo do tempo, acontecem ciclos econômicos e financeiros 

mais favoráveis e, em outros momentos, mais desafiadores. Porém, o 

resultado final, no longo prazo, é o que importa e, assim, a paciência e 

disciplina na condução dos inves�mentos são virtudes importantes a serem 

exercitadas por todos os envolvidos na previdência complementar.

Todo o trabalho realizado pela área de inves�mentos é pautado pela Polí�ca de 

Inves�mentos, que é alinhada às normas do Conselho Monetário Nacional e aprovada 

pelo Conselho Delibera�vo da en�dade.

Índice Econômicos 2016

INPC/IBGE

SELIC/Bacen

PIB Nacional 

2017

7,31%

14,25%

-3,66%

6,00%

12,50%

0,35%



Educação Financeira
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faça o seu planejamento 
financeiro para 2016 

Fuja da crise

rise, desemprego e inflação. São palavras que Ccruzam no�ciários e pontuam as conversas entre 
famílias, amigos e colegas. A economia atravessa 

um período de instabilidade e são percep�veis fatores 
como a alta da inflação - que resulta na redução do poder 
de compra.  Desta forma, se descontrolar nas finanças é 
algo que fica mais fácil, com custos mais altos é tentador 
parcelar a fatura do cartão ou adiar o pagamento de 

alguma conta. 

Além disso, nos primeiros meses do ano existem todas 
as despesas caracterís�cas da época, como o IPVA, IPTU, 
matrícula e compra de materiais escolares. Porém, apesar 
de todos os desafios e parecer uma missão impossível 
colocar as contas em dia, é possível usar a organização 
para deixar as finanças em dia e realizar o planejamento 
financeiro para 2016. Veja algumas dicas:
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Revisão - O primeiro passo é rever as ações que podem ter prejudicado a saúde financeira no ano 
anterior, se foi estourado o limite do cartão de crédito ou usado o cheque especial, por exemplo, 
tenha em mente que, para este ano isso não pode mais acontecer. 

Organização - Iden�ficou os erros? Está na hora de se organizar e deixar para trás velhos hábitos. É 
preciso saber todos os valores, de contas e parcelamentos, começando a ter um controle sobre as 
finanças. Outro ponto importante é incluir a família no planejamento financeiro, todos devem 
compreender quanto é o ganho mensal e os limites de gastos. 

Dívidas - Se você tem dívidas é bom começar o pagamento logo. Aproveite, pois em momentos de 
crise os credores costumam oferecer as melhores condições para negociações.

Fôlego - Para quitar os débitos num primeiro momento pode ser necessário cortar gastos para 
ganhar fôlego e assumir o compromisso de pagar as dívidas. Se você não se livrar desse problema 
de forma emergencial, pode ter certeza que a alta dos juros prejudicará a sua saúde financeira no 
futuro.

Faxina - Faça uma faxina financeira – 25% dos nossos gastos são com supérfluos. Você pode ir ainda 
mais a fundo na organização e fazer um diagnós�co de sua vida financeira por 30 dias, anotando 
tudo o que gasta por �po de despesa, até mesmo cafezinhos e gorjetas. 

Metas - Analise os seus sonhos e de sua família e defina metas para alcançá-los. Isto ajudará a 
manter o foco na economia. Divida estes obje�vos entre os que podem ser realizados em curto (até 
um ano), médio (até dez anos) e longo (acima de dez anos) prazos, definindo também quanto 
custam e quanto poderão poupar por mês para realizá-los.

Aos poucos - O ideal é guardar 10% do salário. Porém, muitas vezes esta é uma quan�a que fará 
bastante falta. Então vá aos poucos, começando com 1% no primeiro mês, 2% no segundo mês e 
assim por diante, até chegar a 10% no décimo mês. Depois, basta seguir guardando os 10%, ou 
con�nuar aumentando a proporção até 20%.



INSS

s par�cipantes e assis�dos da Fusesc receberão, entre os meses de abril e maio, convite para par�cipar das Oapresentações dos números da en�dade rela�vos a 2015. Nos encontros, que acontecem anualmente, a equipe da 
en�dade promove a prestação de contas, falando sobre a gestão da en�dade e dos planos de bene�cios, ampliando 

a transparência da administração e colocando-se à disposição para �rar as dúvidas dos par�cipantes e assis�dos. Confira as 
datas das apresentações:

Participe das apresentações 
de Prestação de Contas

O pedido de revisão 
será possível, pois o 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Roberto Barroso, 
garan�u o direito de um 
segurado contra pedido 
de contestação do INSS 
que tentava barrar a 
revisão. 

Criciúma – 25/abr, 19 horas – Ibis Hotel – Av. Gabriel Zane�e, 1090 – Bairro Próspera

Tubarão – 26/abr, 19 horas – Art Hotel –  Av. Marcolino Mar�ns Cabral, 682 – Centro

Balneário Camboriú – 29/abr, 19 horas – Sibara Flat Hotel – Avenida Brasil, 1500 – Centro

Mafra – 02/mai, 19 horas - Emacite Hotel – Rua Cel. Vitorino, 69 – Centro 

Joinville – 03/mai, 19 horas - Hotel Mercure / Rua Com. Frederico Stoll, 47

São Miguel do Oeste – 10/mai, 19 horas - Hotel Solaris – Rua Getulio Vargas, 727 – Centro

Joaçaba – 11/mai, 19 horas - Hotel Jaraguá – Rua Francisco Lidner, 350 – Centro

Chapecó – 12/mai, 19 horas - Hotel Bertaso – Av. Getúlio Vargas, 52 – Centro

Lages – 17/mai, 19 horas – Hotel Lecanard – Av. Presidente Vargas, 255

Rio do Sul – 18/mai, 19 horas – Hotel Aliança Express – Rua Bulcão Viana, 167 – 
Jardim América

Blumenau – 19/mai, 19 horas – Hotel Himmemblau – Rua Sete de 
Setembro, 1415

Florianópolis – 23/mai - Plano de Bene�cios I, 15 horas – Auditório 
Fusesc -  Rua Dom Jaime Câmara, 217

Florianópolis – 23/mai - Plano Mul�futuro II, 19 horas – Auditório Fusesc 
-  Rua Dom Jaime Câmara, 217

Florianópolis – 24/mai - Plano Mul�futuro I, 15 e 19 horas – Auditório Fusesc -  
Rua Dom Jaime Câmara, 217
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INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO

CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL 

Entidade associada à Abrapp, Sindapp, ICSS e ASCPrev.

Patrocinadoras: Banco do Brasil, Badesc, Bescor, Codesc, 

Fusesc e Caixa de Assistência SIM.

CONTATO

Rua Dom Jaime Câmara, 217

CEP 88015-120 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3251-9333

Central de atendimento: 

0800 48 3000 (ligação gratuita)

www.fusesc.com.br

central@fusesc.com.br

CONSELHO DELIBERATIVO

Efetivos

Fernanda de Figueiroa Freitas Neves - Presidente

Pedro Bramont

Marcello José Garcia Costa Filho

Jesualdo de Araujo

Odinir Bonissoni

José Carlos da Silva

Suplentes

Ademar de Oliveira, Kleberson Luiz Isensee, Lizete Pinheiro, 

Romildo Neuenfeld, Luciana Carlos 

Geroleti

DIRETORIA EXECUTIVA

José Manoel de Oliveira - Diretor Superintendente

Marcos Anderson Treitinger - Diretor Financeiro

Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Administrativo  

e de Seguridade

CONSELHO FISCAL

Titulares

Francisco Carlos de Oliveira - Presidente

Sérgio Aristides Slongo

Carlos Bogoni

Carlos Eduardo Pitz

Suplentes

Roberto Dias Junior, João Alcides Calliari Filho,  

Jurema Valentini

Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões 

Produção: Frente Comunicação 

Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)

Tiragem: 7.750 exemplares

Expediente
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Resultados		geram	con�iança

 Bene�cio de Risco tem por Oobje�vo proporcionar, em 
ca s o  d e  i nva l i d ez  ( p o r 

doença ou acidente) ou morte do 
par�cipante, uma proteção financei-
ra para você e sua família. Em caso de 
invalidez do �tular do plano, é 
promovida a concessão de aposenta-
doria ao par�cipante e, em caso de 
morte, pensão aos seus dependen-
tes. 

Para garan�r o bene�cio de forma 
adequada, todos os anos é feita uma 
avaliação atuarial, que é o estudo 
técnico com base em dados cadastra-

is dos par�cipantes, assis�dos e seus 
dependentes. Este estudo tem o 
obje�vo de dimensionar os compro-
missos futuros da en�dade e qual o 
valor de contribuição das patrocina-
doras será des�nado à cobertura dos 
bene�cios de risco. 

De acordo com os resultados da 
avaliação atuarial de 2015 dos Planos 
de Bene�cios Mul�futuro I e II, 
promovida pela empresa Mirador 
Assessoria Atuarial Ltda., a taxa de 
contribuição de risco desses planos 
será alterada a par�r do mês de abril. 
Confira: 

Benefício de Risco é proteção 
para a família 

Plano Porcentagem do Salário de Participação

Multifuturo I

Multifuturo II

alterada de 0,46% para 0,40% do Salário de Participação

alterada de 1,76% para 1,82% do Salário de Participação

Os par�cipantes e assis�dos da Fusesc e demais en�dades integrantes 
do programa de educação financeira e previdenciária A Escolha Certa, que 
par�ciparam do concurso cultural “Receita da Felicidade”, lançado no final 
de 2015 e com inscrições encerradas em 29 de fevereiro de 2016, terão suas 
receitas reunidas em um livro.  O guia com receitas boas, bonitas e baratas é 
resultado do concurso. 

Na ação, os par�cipantes enviaram suas receitas no site do concurso e 
concorreram a cinco livros "Diário do Olivier - 10 Anos de Viagem em Busca 
da Culinária Brasileira", autografados pelo apresentador Olivier Anquier. Em 
breve o site www.aescolhacerta.com.br divulgará os vencedores e disponi-
bilizará o livro com as receitas escolhidas. 

Concurso cultural: Livro traz receitas 
dos participantes 

www.facebook.com/fusesc
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Resultados	geram	con�iança

Aposentado da Fusesc participa de homenagem da Abrapp 

A Fusesc par�cipou de cerimônia em homenagem ao Dia do Aposentado, promovida pela Abrapp (Associação 
Brasileira das En�dades Fechadas de Previdência Complementar), Ins�tuto de Cer�ficação dos Profissionais 
de Seguridade Social (ICSS) e Sindicato Nacional das En�dades Fechadas de Previdência Complementar 

(Sindapp), no dia 26 de janeiro, no Club Transamérica, em São Paulo. O evento 
tem como obje�vo homenagear os aposentados que hoje usufruem de uma 
previdência complementar. 

Paulo Augusto Po�ker, assis�do que pertence ao Plano Mul�futuro I, 
par�cipou e foi o vencedor do Concurso Dia do Aposentado, com a frase: “A 
Fusesc representa para nossa família um patrimônio de segurança e estabilida-
de para hoje e para o futuro.” Ele representou oficialmente a Fusesc na cerimô-
nia, e recebeu um cer�ficado entregue pelo Diretor de Seguridade da en�dade, 
Aroldo Benjamim Ouriques Filho. 

Po�ker, que se aposentou em 2002 e aderiu ao plano de previdência 
complementar da Fusesc em 1978, foi contemplado, com sua esposa Marion, 
com a par�cipação no evento e um city tour pela capital paulista. “A viagem foi 
prazerosa e é sempre interessante ir para uma cidade como São Paulo, que oferece tantas alterna�vas de passeio e 
visitações com caráter histórico. Par�cipar do evento foi uma experiência muito interessante pelo fato de permi�r ter 
noção mais clara do conjunto dos aposentados de previdência complementar no Brasil e de como é forte o segmento 
vinculado à Abrapp”, conta.

O assis�do ressalta a importância de par�cipar de um plano de previdência complementar e relaciona o fato ao 
momento atual vivido pelos aposentados. “Nós podemos atestar a importância pelo simples fato de estarmos 
usufruindo daquilo que foi o propósito da Fusesc ao ser criada há quase 40 anos. Tem a ver com a própria filosofia de 
vida de "ser previdente", ou seja, não desperdiçar nada, gastar planejadamente e tratar o dinheiro como um meio, 
não como um fim em si mesmo”, ensina. 

Evento - O Dia Nacional do Aposentado, comemorado no dia 24 de janeiro, foi ins�tuído pela Lei nº 6.926, de 30 
de Julho de 1981. A data foi escolhida em homenagem à aprovação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, 
considerado o marco histórico que oficializou a criação da Previdência Social brasileira. 

O assis�do Paulo Augusto Po�ker e o Diretor de Seguridade Aroldo Benjamin Ouriques Filho

-

-

-

-

“A Fusesc representa 
para nossa família 
um patrimônio de 

segurança e 
estabilidade para 

hoje e para o 
futuro.”



Indicadores Financeiros Plano de Benefícios I Resultados geram con�iança



Indicadores Seguridade Plano de Benefícios I Resultados geram con�iança



Indicadores Financeiros Plano Multifuturo I Resultados geram con�iança



Indicadores Seguridade Plano Multifuturo I Resultados geram con�iança



Indicadores Financeiros Plano Multifuturo II Resultados geram con�iança



Indicadores Seguridade Plano Multifuturo II Resultados geram con�iança
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