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central@fusesc.com.br

A Fusesc está sempre em busca de melhorar e aprimorar o 

contato com os seus par�cipantes a�vos e assis�dos. E uma das 

maneiras de conseguir esta proximidade é levando informações sobre 

a en�dade e a gestão dos planos de bene�cios por meio das palestras 

de prestação de contas, que acontecem anualmente e abrangem 

diversas cidades. 

Neste ano foram visitados 12 municípios, onde os par�cipantes e 

assis�dos puderam �rar as suas dúvidas e conferir os números 

rela�vos ao exercício de 2015. Nesta edição, trazemos alguns dos 

dados apresentados nos encontros, mas todas as informações podem 

ser conferidas no site - www.fusesc.com.br - onde a apresentação está 

disponível para download no item do menu Espaço Transparência.

Além das reuniões, outras formas de comunicação são usadas 

para levar as informações. No ano passado o jornal e o site da Fusesc 

foram reformulados e a en�dade também conta com uma página no 

Facebook para disseminar as informações. Em julho deste ano, foi 

lançado mais um canal de comunicação, a newsle�er. No novo canal, 

são enviadas por e-mail, no�cias sobre os planos de bene�cios, a 

gestão da en�dade e sobre educação financeira e previdenciária. Na 

newsle�er também serão divulgados os indicadores financeiros e de 

seguridade, que estão disponíveis para consulta no site a qualquer 

momento e são atualizados mensalmente. 

Ressaltamos que é importante manter os dados cadastrais 

atualizados, para que a comunicação chegue de forma efe�va e rápida 

e você não perca nenhuma novidade.

Em caso de dúvidas, a equipe técnica da Central de Atendimento 

está sempre pronta para ajudar por telefone 0800 48 3000 ou e-mail 

central@fusesc.com.br.

Tenham uma boa leitura!

A Diretoria Execu�va

Em caso de 
dúvidas, a equipe 
técnica da Central 
de Atendimento 
está sempre pronta 
para ajudar por 
telefone ou e-mail.



Conselhos
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Conselhos Deliberativo e Fiscal realizam 
posse de conselheiros indicados

s Conselhos Delibera�vo e Fiscal da Fusesc realizaram a Oposse dos conselheiros indicados pelas patrocinadoras para 
o quadriênio 2016/2020, no dia 25 de maio, no auditório da 

En�dade, em Florianópolis/SC. Na ocasião, a presidente do Conselho 
da gestão anterior, Fernanda de Figueiroa Freitas Neves, ressaltou a 
importância da con�nuidade dos projetos e de pensar no longo 
prazo. “Nossa função principal é assegurar melhor qualidade de vida 
futura aos nossos par�cipantes, quem assume hoje precisa saber que 
não será apenas um mandato de quatro anos, mas a responsabilidade 
com um futuro de décadas”, explicou.

O novo presidente do Conselho Delibera�vo, Carlos Eduardo Pitz, 
citou os desafios da previdência complementar e afirmou que a 
gestão de qualidade é um dever dos conselheiros. “Conto com a 
sabedoria, clareza e discernimento dos colegas para dar con�nuidade 
aos trabalhos do Conselho”, disse.

Conselho Delibera�vo 

É o órgão responsável pela definição da polí�ca geral de administração da 
Fusesc e de seus planos de bene�cios. É de sua competência deliberar 
sobre as diretrizes da en�dade de previdência, e definir a polí�ca de 
inves�mento para aplicação do patrimônio administrado pelo fundo de 
pensão. É composto por seis membros �tulares e respec�vos suplentes. 
Três são indicados pelas patrocinadoras e os outros três eleitos pelos 
par�cipantes a�vos e assis�dos. As patrocinadoras também indicam o 
Presidente do Conselho. 

Participe das apresentações de Prestação de Contas

Indicados ao Conselho Delibera�vo

Titulares: Carlos Eduardo Pitz (Presidente), 
Rafael Lanznaster e Evelise de Andrade Meyer 

Sandri.

Suplentes: Kleberson Luiz Isensee, Anderson 
dos Santos e Romeu Afonso de Barros Schutz.

Indicados ao Conselho Fiscal

Titulares: Pedro Bramont e Alfeu Luiz Abreu.

Suplentes: Fernanda de Figueiroa Freitas 
Neves e Dalcinei Mar�ns.

Conselho Fiscal 

É órgão responsável pela fiscalização e 
controle interno das a�vidades da Fusesc. É 
cons�tuído por quatro membros �tulares e 
respec�vos suplentes, sendo dois indicados 
pelas Patrocinadoras e os outros dois 
eleitos diretamente pelos Par�cipantes, 
que também escolhem o presidente deste 
Conselho.



Planejamento
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Planeje-se para 
quitar as suas 

dívidas

om um cenário de crise econômica presente no Cpaís, o que não falta é insegurança e propensão ao 

descontrole financeiro mais fácil. Dois mo�vos 

comuns que ajudam a gerar esse descontrole são parcelar 

a fatura do cartão de crédito e/ou usar o saldo do cheque 

especial, opções que se apresentam como a maneira mais 

simples e imediata de poder pagar as contas e fazer novas 

compras. 

Porém, as taxas de juros das operações de crédito são 

muito altas e este �po de solução logo se torna uma bola 

de neve, ficando cada vez mais di�cil dar conta do 

pagamento. Em média no mercado, de acordo com dados 

do Banco Central, no cartão de crédito, os juros são de 

13,30% ao mês, enquanto no cheque especial a taxa de 

juros mensal é de 10,89%.

O ideal é u�lizar mecanismos de controle financeiro e 

adequação à situação de vida. Quem não desperdiça e 

tem uma postura mais consciente em relação ao dinheiro 

pode poupar para os tempos mais turbulentos, que 

podem sempre surgir. 
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Crédito Consciente Fusesc  
disponível para auxiliar nos momentos necessários

Uma boa opção para se livrar das dívidas maiores e recuperar o fôlego é u�lizar o emprés�mo da Fusesc, 

pois a taxa de juros é reduzida em relação às opções existentes no mercado. 

Para fazer uma simulação ou solicitar é simples, basta acessar a área de autoatendimento com login 

e senha, acessar a área de Emprés�mos, fazer a simulação, contratar o valor desejado e escolher o 

prazo de pagamento.

Também é possível realizar simulações e contratações pela Central de Atendimento da 

Fusesc, no telefone 0800-48-3000.  Lembrando que para estar habilitado a contratar o 

emprés�mo é necessário preencher o Termo de Adesão para crédito pré-aprovado, registrar a 

assinatura em cartório e enviar à Fusesc.

Confira as informações completas em www.fusesc.com.br/empres�mo.

Confira algumas 
dicas para fugir das dívidas:

O simples é mais barato - Qualidade, valor e 

preço são coisas que nem sempre andam 

juntas. É natural pagar mais pela qualidade, mas 

quando é desproporcional, aí o nome é outro: 

status. E status, ao contrário, muitas vezes não 

é sinal de qualidade.

Cartão de crédito não é brinquedo - Não 

precisa cancelar, porque ele é necessário para 

muitas coisas. No entanto, deixe-o em casa e 

pague as coisas em dinheiro. A maioria das 

pessoas que se enrola com cartão de crédito é 

porque “não sente” a sensação de gastar de fato 

quando paga usando o “dinheiro de plás�co”.

Não existe gasto intocável - Da casa que 

você mora até o carro que dirige, tudo pode 

ser repensado, diminuído ou cortado. Se 

suas receitas estão menores que as 

despesas, têm coisas demais do lado de lá da 

balança. A simplificação passa em focar nas 

soluções e nas idealizações. 

Menos é mais - Você não precisa ter todos 

os cartões de crédito do mercado, conta em 

cinco bancos diferentes além dos cartões 

de loja. Uma conta em banco e dois cartões 

(das duas principais bandeiras) são mais 

que suficientes e significa�vamente mais 

fáceis de ser controlar.

 Fonte: Dinheirama



Transparência
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Fusesc realiza 
apresentações de 
Prestação de Contas 
em 12 cidades

ntre 25 de abril e 24 de maio a Fusesc percorreu o estado de Santa Catarina, visitando 12 municípios para realizar as Eapresentações dos números da en�dade rela�vos a 2015. Nos encontros, que acontecem anualmente, a Diretoria da 

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. 

Em 2016, as apresentações contaram com a presença de mais de 500 pessoas. “A realização destes encontros é um 

momento ó�mo, onde levamos a todos informações da gestão dos planos e da en�dade. Neste ano, a par�cipação foi 

expressiva, o que cumpre o nosso obje�vo de estarmos próximos ao nosso público. Estes eventos são muito importantes 

para reafirmar o nosso compromisso com a transparência, além de proporcionarem a oportunidade de poder explicar como 

funciona a en�dade e como é feito o nosso trabalho”, conta o Superintendente da Fusesc, José Manoel de Oliveira, que 

esteve presente em todos os encontros.

Confira os locais onde aconteceram as apresentações: Criciúma, Tubarão, Balneário Camboriú, Mafra, Joinville, São 

Miguel do Oeste, Joaçaba, Chapecó, Lages, Rio do Sul, Blumenau e Florianópolis. 

O arquivo das apresentações realizadas está disponível para download no menu 
Espaço Transparência > Prestação de Contas, no site da Fusesc - www.fusesc.com.br.
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Com o obje�vo de manter o Regulamento do Plano de Bene�cios Mu�futuro II (criado em 

janeiro de 2003 pelas patrocinadoras BADESC, CODESC, BESCOR, FUSESC e posteriormente 

aderido também pela Caixa de Assistência – SIM) atualizado às melhores prá�cas de mercado, a 

Fusesc comunicou em 19/08/2016, a todos os par�cipantes e assis�dos, por meio de 

publicação em seu site, a síntese das principais alterações, acompanhado do quadro 

compara�vo e do regulamento consolidado, que serão subme�dos à aprovação da 

Superintendência Nacional da Previdência Complementar – PREVIC:

Ÿ Exclusão do Capítulo XII do Regulamento alinhando a norma ao modelo de alocação de recursos em carteira de 

inves�mento adotado pela En�dade.

Ÿ Inclusão de faculdade de contratação de seguro para cobertura de riscos do plano, em conformidade com o art. 3º da 

Resolução CNPC nº 17, de 30/03/2015.

Confira o quadro compara�vo com a íntegra das alterações e o regulamento proposto no site da Fusesc - 

www.fusesc.com.br. 

Ressaltamos que as alterações propostas entrarão em vigor somente após aprovação da PREVIC.

Alteração Regulamentar – Plano Multifuturo II



Planejamento Previdenciário
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Conheça as alternativas para manter o 
plano em caso do seu desligamento 
da patrocinadora

s par�cipantes dos planos de previdência complementar administrados pela Fusesc contam com vantagens para Ocon�nuar o planejamento previdenciário mesmo que venham a desligar-se da patrocinadora onde trabalham 

(independente de pedirem demissão ou serem demi�dos). É importante ficar atento e conhecer as opções para 

pensar na melhor solução para a sua realidade, levando em consideração todo o esforço feito para a poupança previdenciária 

até este momento. 

Caso queira mais informações sobre o assunto, entre em contato com a Central de Atendimento da Fusesc, no telefone 

0800-48-3000.

Autopatrocínio: É a possibilidade de 
o par�cipante manter o valor de suas 
contribuições e as da patrocinadora 
no caso de perda parcial ou total da 
remuneração para assegurar o 
recebimento dos bene�cios nos 
níveis correspondentes à 
remuneração anterior. Desta forma, 
con�nua a contribuir com o plano de 
previdência complementar até 
preencher os requisitos para solicitar 
o bene�cio de aposentadoria. Esta 
modalidade é uma oportunidade 
para con�nuar com o planejamento 
previdenciário.

BPD - Bene�cio Proporcional Diferido: É a 
alterna�va de o par�cipante optar por receber, 
em tempo futuro, o bene�cio proporcional 
correspondente à transformação do Saldo de 
Conta Total em renda de acordo com as 
alterna�vas de recebimento definidas no 
regulamento do Plano, ou seja, renda vitalícia, 
renda por prazo determinado ou renda 
correspondente a um percentual do Saldo de 
Conta Total. Desta forma, você mantém apenas 
as contribuições administra�vas mensais e, o 
saldo em conta con�nuará rendendo e o 
bene�cio será concedido no momento em que 
o par�cipante preencher os requisitos para 
solicitar a aposentadoria.

Portabilidade: É a opção 
que possibilita ao 
par�cipante transferir 
recursos correspondentes 
ao seu direito acumulado 
de um plano de 
bene�cios para outro. 
Esta transferência de 
recursos pode ocorrer 
entre planos de 
en�dades fechadas, entre 
planos de en�dades 
abertas ou entre planos 
de en�dades abertas e 
fechadas.
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Benefício

s aposentados da Fusesc que recebem o bene�-Ocio mensal por aposentadoria programável, com 

o valor equivalente a até duas Unidades de 

Referência Fusesc – URF (em setembro o valor unitário é 

de R$ 434,99, portanto duas URF´s correspondem ao valor 

de R$ 869,98) – podem transformar o bene�cio em um 

único pagamento.

Ÿ Para bene�cios em renda vitalícia: o valor será 

calculado atuarialmente.

Ÿ Para bene�cios em percentual do saldo de conta ou 

por prazo determinado: o valor será correspondente 

ao saldo de conta total. 

Atenção: quem es�ver recebendo o bene�cio em 

percentual do saldo de conta poderá, no mês de novem-

bro, alterar o percentual para enquadrar o valor do 

bene�cio em duas URF´s, possibilitando assim o saque do 

bene�cio em um único pagamento a par�r de janeiro do 

exercício seguinte.  

Lembramos que do valor total haverá a incidência da 

contribuição administra�va da en�dade e a tributação do 

IR, de acordo com o regime de tributação (regressivo ou 

progressivo) escolhido pelo par�cipante no momento da 

inscrição ao plano.

Acesse www.fusesc.com.br > Seguridade e clique no 

nome do seu Plano de Bene�cios para conferir o 

Regulamento com todas as informações, mais abaixo na 

página estão disponíveis os formulários para solicitar a 

opção, no Kit Transformação Bene�cio – Pagamento 

Único. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de 

Atendimento da Fusesc, no telefone 0800-48-3000. 

Conheça a opção pela transformação de 
benefício em pagamento único para os Planos 
de Benefícios Multifuturo I e Multifuturo II



Com muita interação e dicas para o futuro, o 

palestrante Marcos Piangers levou ao público da 

Fusesc e demais en�dades que integram o 

programa de educação financeira e previdenciária do A 

Escolha Certa, informações importantes para educar as 

novas gerações. O palestrante, que é autor do livro O 

Papai é Pop e trabalha com comunicação jovem e 

plataformas digitais no maior grupo de mídia do sul do 

Brasil foi o convidado para falar sobre o tema “Educar 

novas gerações: O futuro começa hoje!”, na palestra que 

comemorou os quatro anos do A Escolha Certa e reuniu 

mais de 200 pessoas.

O evento, que aconteceu na noite de 30 de junho, em 

Florianópolis/SC, começou com uma apresentação do 

presidente da ASCPrev e Superintendente da Fusesc, José 

Manoel de Oliveira, que ressaltou a importância do 

programa. O presidente falou sobre os mo�vos da criação 

do A Escolha Certa, que hoje a�nge mais de 15 mil 

par�cipantes, entre eles oito mil assis�dos, e agradeceu 

aos patrocinadores do programa, que estavam presentes 

na palestra e são fundamentais para a realização das 

ações planejadas.

Em seguida, a coordenadora do A Escolha Certa e 

Assessora de Comunicação e Relacionamento da Fusesc, 

Carolina Pereira Simões, apresentou os resultados 

alcançados, as ações realizadas e que estão programadas 

para 2016, como cursos e a�vidades intera�vas. 

Na ocasião, os par�cipantes que foram vencedores do 

Quiz, também lançado pelo programa em comemoração 

ao seu aniversário, receberam os seus prêmios, um cofre 

contador de moedas. 

Os presentes também contaram com café de 

confraternização, par�ciparam do sorteio de livros de 

Piangers e ecobags, e puderam �rar fotos e conversar com 

o palestrante. As par�cipantes da Fusesc que venceram o 

Quiz, Vilma I. Pickler e Maria I. M. da Mota, não puderam 

comparecer ao evento e receberam os seus cofres via 

correspondência.

Palestra com Marcos Piangers para 
comemorar aniversário do Programa 
A Escolha Certa é sucesso de público
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Comemoração

A palestra está disponível no canal do Youtube do programa A Escolha Certa - 
www.youtube.com/kprev13 - acesse e assista!

"Achei o prêmio maravilhoso. É uma ó�ma forma de nos fazer 
economizar, pelo fato de ser bem interessante. Depois de mais velhos 
ficamos como crianças então foi muito bom receber este presente. Para 
mim, a previdência complementar é importante pois ajuda a custear o 
plano de saúde." Vilma Inês Picker, par�cipante assis�da que foi uma 
das ganhadoras do Quiz.
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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

Carlos Eduardo Pitz - Presidente

Rafael Lanznaster

Evelise de Andrade Meyer Sandri

Jesualdo de Araujo

Odinir Bonissoni

José Carlos da Silva

Suplentes

Kleberson Luiz Isensee

Anderson dos Santos

Romeu Afonso de Barros Schutz

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

Pedro Bramont

Alfeu Luiz Abreu

Suplentes

Roberto Dias Junior

João Alcides Calliari Filho

Fernanda de Figueiroa Freitas Neves

Dalcinei Martins

 

Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões 

Produção: Frente Comunicação 

Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)

Tiragem: 7.000 exemplares

Expediente
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Resultados		geram	con�iança

Os Relatórios Anuais de Informações 
das a�vidades rela�vas ao 
exercício de 2015 dos Planos de 

Bene�cios I, Mul�futuro I e Mul�futuro II 
estão disponíveis no site da Fusesc. O 
documento traz informações como 
as Demonstrações Contábeis e 
pareceres atuariais, de auditorias e 
dos Conselhos Fiscal e Delibera�vo. 

Acesse www.fusesc.com.br > 
Espaço Transparência > Relatório 
Anual e confira.

Consulte o Relatório 
Anual da Fusesc

www.facebook.com/fusesc

A Fusesc disponibiliza mais um meio de comunicação com os seus 
par�cipantes a�vos e assis�dos, a newsle�er.

No novo canal, são enviadas por e-mail, no�cias sobre os planos de 
bene�cios, a gestão da en�dade e sobre educação financeira e 
previdenciária. Na newsle�er também serão divulgados os indicadores 
financeiros e de seguridade, que também estão disponíveis para consulta 
no site. Além deste canal, a Fusesc atualiza diariamente o site – 
www.fusesc.com.br – a página no facebook – www.facebook.com/fusesc – 
e ainda produz o jornal trimestralmente.

Fusesc disponibiliza mais um 
meio de comunicação 

Com o obje�vo de fortalecer o 
compromisso com a transparên-
cia nas suas operações e relações, 
a Fusesc disponibiliza o Canal de 
Denúncias ao público em geral, 
colaboradores, par�cipantes, 
parceiros e fornecedores. Por 
esta ferramenta, a en�dade 
analisa todas as denúncias que 
possam revelar atos de fraude, 
suborno, condutas irregulares, 
impropriedades de controles 
internos, normas, polí�cas, o 
descumprimento do Código de 

Conduta e É�ca, bem como da 
legislação An�corrupção e/ou 
quaisquer outras situações que 
possam expor nega�vamente a 
imagem da Fusesc.

 Para acessar, entre no site - 
www.fusesc.com.br - e clique no 
envelope que fica no menu 
superior, na parte de baixo da 
página que abrirá está disponível 
o link para o Canal de Denúncias. 
A Fusesc garante o anonimato 
para aqueles que fizerem a opção 
por não se iden�ficarem.

Saiba como acessar o Canal de Denúncias



[ ] Mudou-se [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Ausente 
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Endereço Insuiciente
[ ] 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

88010-970

Fu
se

sc

 

Resultados	geram	con�iança

Fusesc participa do VII Encontro de Previdência Complementar – Região Sul

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”. 

Este foi o tema do VII Encontro de Previdência 

Complementar da Região Sul que aconteceu de 6 a 8 

de julho de 2016, em Curi�ba/PR. O evento, realizado 

pela Associação dos Fundos de Pensão do Paraná 

(Previpar), abordou temas atuais nas áreas de 

inves�mentos, atuária, comunicação, governança e 

TI.

Em sua sé�ma edição, o encontro já se tornou 

referência para o sistema, fazendo parte do calendário 

da Associação Brasileira das En�dades Fechadas de 

Previdência Complementar (ABRAPP) e atraindo 

profissionais e dirigentes de todo o país. 

No evento, Adir Alcides de Oliveira, diretor 

execu�vo da Associação Catarinense das En�dades de 

Previdência Complementar (ASCPrev) - da qual a 

Fusesc é associada - apresentou a VIII edição do 

Encontro, que acontecerá em 2017 em Santa Catarina 

e será organizado pela associação catarinense. 

Representando a Fusesc estavam presentes o 

Diretor e o Gerente da área de Seguridade, Aroldo 

Benjamin Ouriques Filho e José Luiz Dias.

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.”

Atenção ao FATCA: preenchimento do formulário é obrigatório a todos

preenchimento do formulário FATCA Oé obrigatório a todos os par�cipantes, 
tanto a�vo quanto assis�do, mesmo 

não estando enquadrados (as) na condição 
Pessoa dos EUA – “U.S.Person. A Fusesc deve, 
obrigatoriamente, informar a condição de 
cada par�cipante e assis�do à Receita Federal, 
portanto  é fundamental a colaboração dos 
par�cipantes com o preenchimento e envio 
deste formulário. 

O documento está disponível no menu 
Seguridade do site  www.fusesc.com.br, deve 
preenchido e assinado deve ser enviado por 
correspondência, entregue pessoalmente ou 
enviado em formato PDF, para o e-mail 
central@fusesc.com.br.

Saiba mais sobre o FATCA: A FATCA – “Foreign Accoutn Tax 

Compliance Act” é uma Lei Norte Americana que visa combater 

a evasão fiscal dos EUA em relação a rendimentos e outros 

ganhos de inves�mentos feitos fora dos EUA por cidadãos 

Norte Americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações 

fiscais nos EUA, designados “US Person”.  A Receita Federal do 

Brasil, por meio da Instrução Norma�va RFB nº 1.571, de 02 de 

julho de 2015, firmou Acordo com o Governo dos Estados 

Unidos para intercâmbio de informações fiscais rela�vas às 

operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. Por consequência, todas as En�dades – como 

a Fusesc – estão obrigadas, a encaminhar, periodicamente, as 

informações cadastrais de seus par�cipantes à Receita Federal.



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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