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Editorial

Pensar no futuro

Vivemos mais e
para isso
precisamos de
recursos que
nos deem a
oportunidade de
ter qualidade de
vida no dia a dia.

Em novembro é o momento de pensar no presente e no futuro. Os
Par cipantes tem a oportunidade de alterar o percentual de contribuição
ao plano e os Assis dos, que recebem na forma de percentual do saldo de
conta, podem alterar o percentual de re rada do bene cio.
Ambos devem considerar, dentre algumas questões, a longevidade,
que está cada vez maior. Vivemos mais e para isso precisamos de recursos
que nos deem a oportunidade de ter qualidade de vida no dia a dia.
Analisar a situação ﬁnanceira familiar também é muito importante:
para os que estão na a va, é sempre importante lembrar que é a
contribuição de hoje que irá formar a reserva previdenciária futura. Assim,
seja por meio do aumento da contribuição, na qual a patrocinadora
acompanha em até 7%, pelas contribuições adicionais ou aportes, a
reserva previdenciária será composta pelas decisões atuais. Inves r um
pouco mais hoje fará toda a diferença lá na frente. E como sempre temos a
sensação de que o tempo passa muito rápido, perder tempo signiﬁca, na
prá ca, perder dinheiro. E ninguém gosta de perder dinheiro, não é
mesmo?
Para os que já estão recebendo o bene cio, é necessário considerar
que a re rada mensal determina o consumo da reserva previdenciária quanto maior a re rada, mais rápido o recurso se esgotará. Por isso, fazer a
análise das necessidades ﬁnanceiras é essencial para fazer uma re rada
mensal equilibrada.
Há mais de 38 anos a Fusesc dedica todo o seu esforço e atenção ao
patrimônio mais importante de seus Par cipantes e Assis dos, a certeza
de um futuro ﬁnanceiramente tranquilo. Mais do que cuidar dos
inves mentos dos planos e da gestão da En dade, sabemos que é
fundamental orientar nosso público quanto ao papel que possuem no
acompanhamento e administração dos recursos, que irão proporcionar a
reserva ﬁnanceira necessária para uma aposentadoria com qualidade de
vida.
Queremos ter a certeza de que todos entendam a importância de
analisar, conversar com seus familiares e tomar as decisões necessárias
para que possam projetar e realizar os seus desejos.
Conte com a Fusesc para orientar em caso de dúvidas, a equipe
técnica da Central de Atendimento está sempre pronta para ajudar por
telefone 0800 48 3000, pelo e-mail central@fusesc.com.br ou ainda
presencialmente, na sede da En dade. Estamos aqui por vocês e para
vocês!
Tenham uma boa leitura!
Diretoria Execu va

www.fusesc.com.br
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0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Alteração

Cuide do seu futuro
Novembro é o mês de avaliar o percentual de contribuição e de benefício

D

e 1º a 30 de novembro os Par cipantes têm a oportunidade de alterar o
percentual de contribuição ao plano e os Assis dos, que recebem na forma
de percentual do saldo de conta, podem alterar o percentual de re rada do
bene cio. É o momento de reﬂe r sobre presente e futuro, tendo em mente que a
revisão do percentual é uma ação que deve ser realizada anualmente, levando em
conta: a longevidade, cada vez maior, a situação ﬁnanceira familiar, o
acompanhamento do retorno dos inves mentos do plano, as possíveis
oscilações do mercado ﬁnanceiro. Assim, a decisão de alterar o percentual ou
não será tomada com mais tranquilidade.

Para quem é Assis do (em
percentual do saldo de conta)
lembramos que:
O percentual de recebimento do
bene cio a ser escolhido é entre 0,5% a
1% ao mês. Considere que, quanto
maior o percentual de re rada, mais
rapidamente o bene cio irá se esgotar.
Ÿ O aumento da longevidade deve ser
considerado, as pessoas vivem mais
que no passado e por isso podem
precisar de recursos por mais tempo.
Ÿ É importante acompanhar o histórico
de rentabilidade do plano (os dados
estão disponíveis no site da Fusesc) e
as oscilações do mercado ﬁnanceiro,
que impactam diretamente na
rentabilidade de forma posi va ou
nega va.
Ÿ

Para quem está na a va é importante considerar que:
A empresa Patrocinadora acompanha a sua contribuição em até 7%
sobre o salário de par cipação. Exempliﬁcando: você contribui com
7% e a patrocinadora ainda lhe dá mais 7%, portanto, na prá ca,
você está ganhando dinheiro da empresa para garan r a sua
aposentadoria complementar! Que outro inves mento no mercado
oferece isso? Nenhum! Se ainda não está em 7%, ﬁca fácil perceber
que aumentar a contribuição é sempre um excelente negócio.
Ÿ Quanto maior a contribuição para o plano maior será o bene cio
recebido. Com a evolução na carreira, realizar a contribuição
adicional, acima dos 7%, possibilitará que você se aposente com um
bene cio próximo aos úl mos salários da a va, evitando uma queda
brusca em seu padrão de vida.
Ÿ Existe a grande vantagem da dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda até 12%, que incide tanto sobre as contribuições mensais
quanto as adicionais (na declaração no modelo completo).
Ÿ A qualquer momento é possível realizar aportes. Um abono, o 13º
salário, um recurso extra que você tenha a receber, tudo isso ajuda a
compor a sua reserva previdenciária futura.
Ÿ

Saiba como alterar

Caso você não queira alterar o percentual, o mesmo será man do para o exercício de 2017. Caso
queira alterar, o novo percentual solicitado entrará em vigor a par r de janeiro de 2017.
Pela internet: A alteração de percentual pode ser feita
no www.fusesc.com.br, até o dia 30/11, em três passos:
1 - Acesse a área de Autoatendimento, com o seu CPF e
senha. Caso ainda não possua uma senha cadastrada,
basta clicar em Como Cadastrar e gerar uma senha.
2 - Após fazer o acesso, clique no botão Alteração. Os
par cipantes devem selecionar Alteração de
Percentual de Contribuição. Os assis dos devem
selecionar Alteração de Percentual de Bene cio.
3 - Leia as instruções iniciais na tela e escolha o
percentual desejado. Clique no botão Conﬁrmar.

Pelo telefone: Ligue até 30/11 para a Central de
Atendimento da Fusesc no telefone 0800 48 3000 e
informe o percentual de alteração desejado, os
atendentes realizarão o procedimento diretamente no
sistema.
Presencialmente: basta vir até a Central de
Atendimento na sede da Fundação, até 30/11, e
informar o percentual de alteração desejado, os
atendentes orientarão a realizar o procedimento.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento
da Fusesc no 0800 48 3000, a ligação é gratuita.
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Planejamento

Envolva a
família inteira
no planejamento
ﬁnanceiro

N

o planejamento ﬁnanceiro, é muito importante envolver todas as pessoas da família, até mesmo as crianças. É
contando com a ajuda deles que será possível deﬁnir metas, cortar gastos e planejar a realização de sonhos.

Entre os casais, é fundamental que ambos deﬁnam obje vos e que conheçam toda a ro na. Isso inclui tarefas do dia a
dia, documentação, dados de contas bancárias e ﬁnanciamentos. Compar lhar as informações é importante até para evitar
brigas por gastos exagerados ou caso uma das pessoas conte com um dinheiro que foi aplicado em algum inves mento, por
exemplo.
Com os ﬁlhos, a inclusão deve ser feita na medida em que crescem, converse sobre um obje vo comum para a família,
que pode ser uma viagem ou a compra de um imóvel, por exemplo, e peça ideias de como economizar e conseguir que o
sonho se torne realidade mais rápido. Dessa forma você se sen rá mais leve e poderá contar com apoio e opinião de pessoas
queridas que torcem pelo bem estar da família tanto quanto você.
Conﬁra mais algumas dicas:

Limite valores para cada área do
orçamento - Liste todas as áreas e
quanto se gasta em saúde,
educação, lazer, vestuário,
alimentação, entre outros. Veja
quanto é possível cortar em cada
uma e es pule o novo teto de
despesa para elas.
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Pesquise preços - Antes de
fazer as compras, faça uma
busca para descobrir onde os
produtos que você precisa
estão mais baratos, conte
com a ajuda dos ﬁlhos para
pesquisar em sites, por
exemplo.

Use uma boa planilha - Busque por uma
planilha de gastos que contemple todos os
itens que você precisa registrar e a qual
você se adapte mais facilmente. No site do
programa de educação ﬁnanceira e
previdenciária da Fusesc, o A Escolha Certa
– www.aescolhacerta.com.br - existem
opções gratuitas para baixar.

A Escolha Certa

Conﬁra os desenhos vencedores do concurso
cultural “Atitudes que Transformam o Mundo”

A

lém de vídeos, no cias, revistas e
ferramentas do nosso Programa
Integrado de Educação Financeira e
Previdenciária A Escolha Certa, desenvolvido
pela Fusesc e demais en dades que formam a
Associação Catarinense das En dades de
Previdência Complementar (ASCPrev),
também é promovida a conscien zação a
respeito destes temas por meio de a vidades
intera vas. É o caso do Concurso Cultural do
Dia das Crianças “A tudes que transformam o
mundo!”, que contou com a par cipação dos
desenhos de crianças de 5 a 10 anos de todas
as En dades.
A campanha foi ao ar em setembro e os
desenhos mais cria vos foram premiados
com cofrinhos eletrônicos em formato de
porquinho. Conﬁra as crianças vencedoras da
Fusesc:
Ÿ

Amanda M. Trei nger, 8 anos

Ÿ

Amanda R. Baracuhy, 6 anos

Amanda R. Baracuhy

Amanda M. Treitinger

Em breve novas ações serão realizadas,
para que as crianças e os adultos possam
brincar e aprender cada vez mais a respeito
de assuntos tão importantes e que estão
presentes diariamente em nossas vidas.

Saiba quem são os vencedores
do Quiz – Você é previdente?
O Programa Integrado de Educação Financeira e
Previdenciária A Escolha Certa lançou a segunda edição do
Quiz "Você é previdente?" em agosto e o jogo ﬁcou no ar
até 5 de setembro. A interação contou com cinco
perguntas, onde os respondentes que acertaram todas as
questões concorreram a um cofre contador de moedas.

Conﬁra os par cipantes da Fusesc que venceram o Quiz:
Ÿ

Maria de Fá ma Ricardo

Ÿ

Loidir Jose Puntel

Acesse o site do programa - www.aescolhacerta.com.br
e ﬁque por dentro de todas as campanhas!
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Transparência

Alterações de
Regulamento
e de Estatuto

A

Fusesc enviou à Superintendência Nacional da
Previdência Complementar (PREVIC) alterações
no Estatuto, contemplando os seguintes avanços:
redução de custos administra vos no longo prazo;
possibilidade de administrar planos de bene cios
ins tuídos; e observância da alternância bianual dos
mandatos dos Conselhos, conforme previsto na lei
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.
E, com o obje vo de manter o Regulamento do Plano
de Bene cios Mul futuro II atualizado às melhores
prá cas de mercado, a Fusesc também está propondo

algumas mudanças. As principais alterações propostas
são: a exclusão do Capítulo XII do Regulamento alinhando
a norma ao modelo de alocação de recursos em carteira
de inves mento adotado pela En dade e a 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.
Os quadros compara vos com as alterações do
Estatuto e do Regulamento estão disponíveis no site da
Fusesc - www.fusesc.com.br. As mudanças propostas
entrarão em vigor somente após aprovação da PREVIC.

Fusesc publica edital para
alienação de imóvel
A Fusesc promoveu, em outubro, no site da en dade e no jornal Diário Catarinense, a
publicação de edital para a alienação do imóvel Edi cio Bancário José Pedro Gil. O
processo foi encerrado no dia 18 do referido mês, sem apresentação de propostas. O
segmento de imóveis é uma das alterna vas de trabalho para promover a diversiﬁcação
dos inves mentos e pulverizar os riscos, buscando maximizar o retorno ﬁnanceiro dos
planos de bene cios. A publicação do edital atendeu às regras deﬁnidas pelo Conselho
Delibera vo e a legislação vigente.
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Fusesc

Reajuste das aposentadorias
e pensões vitalícias

Resultados geram con iança
INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Entidade associada à Abrapp, Sindapp, ICSS e ASCPrev.

N

o mês de setembro de 2016, as aposentadorias e pensões vitalícias
pagas pela Fusesc nos Planos de Bene cios I, Mul futuro I e
Mul futuro II foram reajustadas pela variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE, apurada no período de setembro de
2015 a agosto de 2016, com sua aplicação de acordo com a data de início do
bene cio. Conﬁra:

Data de início do bene cio

Reajuste (%)

setembro/2015
outubro/2015
novembro/2015
dezembro/2015
janeiro/2016
fevereiro/2016
março/2016
abril/2016
maio/2016
junho/2016
julho/2016
agosto/2016
setembro/2016

9,62
9,07
8,23
7,05
6,09
4,51
3,53
3,08
2,42
1,43
0,95
0,31
0,00

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
www.facebook.com/fusesc
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

Fusesc presente no 37º Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão
Diretores e conselheiros da Fusesc par ciparam da 37ª edição do
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, promovida pela Associação
Brasileira das En dades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp),
entre 12 e 14 de setembro, em Florianópolis/SC. O evento trouxe como tema
“Previdência Complementar: Um novo projeto para o País”.
O evento contou com a realização de ações do programa de educação
ﬁnanceira e previdenciária A Escolha Certa, desenvolvido pela ASCPrev.
Além disso, a comissão, representada por Carolina Pereira Simões –
coordenadora do Programa e Assessora de Comunicação e Relacionamento
da Fusesc - e Magdarlise Dal Fiume Germany, apresentou as inicia vas do
programa e o resultado da pesquisa inédita sobre o nível de conhecimento
ﬁnanceiro e previdenciário de seu público.
A Fusesc foi representada no congresso por José Manoel de Oliveira –
Diretor Superintendente, Marcos Anderson Trei nger – Diretor Financeiro,
Alfeu Luiz Abreu – membro do Conselho Fiscal, Jesualdo de Araujo – membro
do Conselho Delibera vo, João Carlos Silveira dos Santos - Gerente de
Contabilidade e Fausto Antonio Zimmermann - Analista de Inves mentos.

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

Expediente
Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões
Produção: Frente Comunicação
Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)
Tiragem: 6.800 exemplares
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Fusesc
O Diretor Administra vo e de Seguridade, Aroldo Benjamin Ouriques Filho, o Diretor Superintendente, José Manoel de Oliveira, e o Diretor Financeiro,
Marcos Anderson Trei nger, receberam o Atestado de Habilitação

PREVIC habilita Diretoria Executiva da Fusesc

A

Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC) concedeu Atestado de
Habilitação aos membros da Diretoria Execu va
da FUSESC, o Diretor Superintendente, José Manoel de
Oliveira; o Diretor Financeiro, Marcos Anderson
Trei nger; e o Diretor Administra vo e de Seguridade,
Aroldo Benjamin Ouriques Filho.

Cx. Postal 848

Resultados geram con iança

Fpolis/SC
88010-970

O Atestado de Habilitação é condição prevista na
Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015, para o
exercício dos cargos de Diretores e é concedido pela
Autarquia após rigoroso processo administra vo, nos
quais comprova o cumprimento de diversos requisitos,
incluindo comprovante de cer ﬁcação emi do por
ins tuição autônoma cer ﬁcadora.

[ ] 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

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

