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Proximidade e
transparência
Participe, entre junho e julho,
das reuniões de Prestação
de Contas da Entidade

Autoatendimento da Fusesc apresenta novidades!
Trazendo uma navegação mais fácil, o layout ﬁcou
mais atrativo e intuitivo. - p. 03

Editorial

Trabalho e transparência
O obje vo da Fusesc é garan r bene cios previdenciários
complementares, de forma a contribuir para a manutenção da
qualidade de vida no período da aposentadoria. Por isso, além de
buscar um bom retorno nos inves mentos, a Fundação também está
sempre em busca de melhorar e aprimorar o contato com os seus
Par cipantes 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 serão
visitados 13
municípios, onde os
Participantes e
Assistidos poderão tirar
as suas dúvidas e
conferir os números
relativos ao exercício
de 2017.

Neste ano serão visitados 13 municípios, onde os Par cipantes e
Assis dos poderão rar as suas dúvidas e conferir os números rela vos
ao exercício de 2017. Além das reuniões, outras formas de
comunicação são usadas para levar as informações. Além do site,
jornal, Facebook e e-mail, anualmente a Fusesc disponibiliza um
Relatório que traz todas as informações sobre a En dade no ano
anterior. O documento é parte do compromisso da Fundação com a
transparência e o relacionamento com seus públicos e apresenta
informações sobre a gestão, resultados operacionais e impactos
econômicos.
Ressaltamos que é importante manter os dados cadastrais
atualizados, para que a comunicação chegue de forma efe va, 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 ó ma leitura!
Diretoria Execu va

www.fusesc.com.br
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0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Comunicação

Já conferiu as novidades no Autoatendimento?
O Autoatendimento da Fusesc está mais moderno.
Trazendo uma navegação mais fácil, o layout ﬁcou mais
atra vo e intui vo. Agora as informações principais sobre o
seu plano já estão disponíveis na primeira tela, facilitando
todas as interações deste espaço feito especialmente para
Par cipantes e Assis dos.

No Autoatendimento, é possível visualizar o
contracheque, extrato do saldo de conta, realizar
atualizações cadastrais, fazer a simulação e contratação de
emprés mos, entre outras funcionalidades. Acesse a área
com o CPF e senha no topo do site da Fusesc www.fusesc.com.br.

Acesse agora o Relatório Anual!
Os Relatórios Anuais de Informações das a vidades rela vas ao exercício de 2017 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. Para acessar, no site da Fundação www.fusesc.com.br - clique no menu ESPAÇO TRANSPARÊNCIA > RELATÓRIO ANUAL.
Com a aprovação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), a Fusesc está
dispensada de realizar o envio impresso do Relatório. A consulta do relatório por meio
eletrônico diminui os gastos e ainda auxilia a reduzir o impacto no meio ambiente.
Aqueles que desejarem receber o material impresso devem fazer uma solicitação à
En dade por meio dos canais de comunicação disponíveis: e-mail
central@fusesc.com.br ou Central de Atendimento Fusesc, 0800 48 3000.
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Fusesc

Valor pago em benefícios pela Fusesc
é o maior da série histórica

N

o mês de fevereiro de 2018, o valor pago em bene cios aos Assis dos
de todos os Planos foi o maior da série histórica da Fusesc, totalizando
R$ 13.933.487,87.

Este marco na história da En dade é fruto do obje vo da Fundação: garan r
bene cios previdenciários complementares aos seus Par cipantes e Assis dos,
de forma a contribuir para a manutenção da qualidade de vida no período da
aposentadoria. Conﬁra como foi o pagamento por Plano em fevereiro:

PLANO
Plano de Bene cios I
Plano Mul futuro I
Plano Mul futuro II
Total

VALOR (R$)
R$ 4.800.154,47
R$ 7.907.719,03
R$ 1.225.614,37
R$ 13.933.487,87

Fusesc realiza palestra sobre ética para
colaboradores, conselheiros e diretoria
A Fusesc comemorou 40 anos de fundação no dia 04
de abril. Para celebrar este marco tão importante, a
En dade promoveu uma palestra sobre é ca com o
tema "Fusesc 40 anos - uma história sólida de
sucesso", realizada pela psicóloga Luciane da
Cunha, que é especialista em Gestão de Pessoas e
Dinâmica de Grupo.
Colaboradores, conselheiros e a diretoria da
Fusesc par ciparam do evento, que foi aberto pelo
Diretor Superintendente, José Manoel de Oliveira.
"Como um dos fundadores da Fusesc acompanho a
nossa história de perto e sei de todos os desaﬁos
pelos quais passamos. Porém, com a experiência na
gestão de planos de bene cios, a En dade
contabiliza ano após ano resultados posi vos",
disse.
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Transparência

Participe das Reuniões de
Prestação de Contas da Fusesc

O

s Par cipantes e Assis dos da Fusesc poderão par cipar, entre junho e julho
deste ano, das reuniões de Prestação de Contas da En dade referentes ao
exercício de 2017. Nos encontros, que acontecem anualmente, o
Diretor Superintendente, José Manoel de Oliveira, disponibilizará informações
sobre a gestão dos planos de bene cios e da Fundação, ampliando a
transparência da administração e colocando-se à disposição para rar as
dúvidas.

Conﬁra as datas e locais das reuniões:
CIDADE

DATA E HORÁRIO

LOCAL

CRICIÚMA
TUBARÃO
CHAPECÓ
SÃO MIGUEL DO OESTE
CONCÓRDIA
LAGES
JOAÇABA
RIO DO SUL
BLUMENAU
MAFRA
JOINVILLE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FLORIANÓPOLIS

06/jun - 18h
07/jun - 18h
12/jun - 18h
13/jun - 18h
14/jun - 18h
19/jun - 18h
20/jun - 18h
21/jun - 18h
26/jun - 18h
27/jun - 18h
28/jun - 18h
29/jun - 18h
03/jul - 19h

Hotel Interclass
Art Hotel
Hotel Bertaso
Associação Atlé ca Besc
Hotel Caitá
Hotel Lecanard
Hotel Jaraguá Real
Hotel Aliança Express
Himmelblau
Hotel Emacite
Hotel Bourbon
Sibara Flat
FIESC

Os convites também foram enviados por e-mail e pelo Correio
Para a organização do evento, é fundamental conﬁrmar a sua presença pelo e-mail central@fusesc.com.br
ou pelo telefone 0800 48 3000.
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Por dentro da Fusesc

Alteração Regulamentar
Plano de Benefícios I e
Plano Multifuturo I
Com o obje vo de manter o Regulamento do Plano de
Bene cios I e o Regulamento do Plano de Bene cios
Mul futuro I atualizados às melhores prá cas de mercado,
a Fusesc comunica com antecedência aos Par cipantes e
Assis dos a síntese das principais alterações que irá
submeter à aprovação da Superintendência Nacional da
Previdência Complementar (PREVIC), conﬁra:
Plano de Bene cios I
1. Inclusão de previsão para o recálculo atuarial dos
bene cios, para o caso de inclusão ou alteração de
dependentes.
2. 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.

Plano de Bene cios Mul futuro I
1. Exclusão do Capítulo XII do Regulamento alinhando a
norma ao modelo de alocação de recursos em carteira de
inves mento adotado pela En dade.
2. 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.
No dia 03 de maio, a Fusesc publicou em seu site os
quadros compara vos com a íntegra das alterações e os
regulamentos propostos em cada Plano, para conferir
acesse www.fusesc.com.br.
A Fusesc ressalta que as alterações propostas entrarão
em vigor somente após aprovação da PREVIC e serão
devidamente comunicadas.

Recadastramento obrigatório – 89% dos
Assistidos realizaram a atualização cadastral
O Recadastramento obrigatório de Assis dos está sendo realizado,
conforme divulgações nos meios de comunicação da Fusesc, desde julho de
2017. Até o mês de abril de 2018, 89% dos Aposentados e Pensionistas da
Fundação realizaram a sua atualização cadastral.
A ação é importante para a proteção aos Planos de Bene cios, já que evita
fraudes e garante a segurança das informações para realizar a gestão. É uma
exigência legal, pois com base nos dados cadastrais a Fusesc presta
informações à Receita Federal do Brasil e à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC).
No período do Recadastramento, todos os assis dos devem, obrigatoriamente, fazer o preenchimento do
documento e enviar assinado à Fundação, conforme o cronograma divulgado nos meios de comunicação da Fusesc. Os
sistemas são interligados, portanto, o não recebimento do formulário assinado dentro do prazo determinado origina
a suspensão do bene cio até que a situação se regularize.
O úl mo grupo, de Aposentados e Pensionistas na forma de Prazo Determinado, deverá realizar o recadastramento
até o dia 25 de junho de 2018. Se você é Assis do e ainda não enviou o seu documento assinado, deve entrar em contato
com a En dade e regularizar sua situação. A equipe técnica da Área de Comunicação e Relacionamento está sempre
pronta para ajudar, basta ligar na Central de Atendimento pelo telefone 0800 48 3000 ou e-mail central@fusesc.com.br.
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Planos

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)

Planos Multifuturo I e Multifuturo II
têm diminuição na taxa para
Benefício de Risco
Os resultados da avaliação atuarial de 2017 dos Planos de Bene cios
Mul futuro I e II, promovida pela empresa Mirador Assessoria Atuarial Ltda.,
demonstraram que as taxas de contribuição de risco desses planos devem
ser diminuídas a par r do mês de abril. Desta forma, os Par cipantes do
Mul futuro I ﬁcam isentos da taxa e os do Mul futuro II têm uma diminuição
no percentual. Isto representa um ganho na reserva individual de cada
Par cipante destes Planos.

Conﬁra:

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
José Manoel de Oliveira - Diretor Superintendente

Plano

Percentual do Salário de Par cipação

Marcos Anderson Treitinger - Diretor Financeiro
Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Administrativo

Mul futuro I
Mul futuro II

Alterado de 0,16% para 0,00% do
Salário de Par cipação
Alterado de 1,32% para 0,30% do
Salário de Par cipação

Bene cio de Risco - É uma proteção ﬁnanceira para o
Par cipante e sua família. Em caso de invalidez do tular
do plano (por doença ou acidente), é promovida a
concessão de aposentadoria ao Par cipante e, em caso
de morte, pensão aos seus dependentes.
Para garan r este bene cio são realizadas contribuições
mensais previstas em Regulamento, que mantém o adequado custeio dos
bene cios de risco. Anualmente, a Fusesc realiza uma avaliação atuarial que é o estudo técnico feito com base em dados cadastrais dos Par cipantes,
seus dependentes. Este estudo é realizado com o obje vo de dimensionar os
compromissos futuros da En dade e qual o valor de contribuição deverá ser
realizado para a cobertura dos bene cios de risco.

e de Seguridade
CONSELHO FISCAL
Titulares
Francisco Carlos de Oliveira - Presidente
Sérgio Aristides Slongo
Pedro Bramont
José João Tavares
Suplentes
Roberto Dias Junior
João Alcides Calliari Filho
Fernanda de Figueiroa Freitas Neves

Expediente
Coordenação interina na Fusesc: Camila Cioban Jorge
Produção: Frente Comunicação
Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)
Tiragem: 6.550 exemplares
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40 anos

Conheça os vencedores do Concurso
Cultural FUSESC 40 anos

P

ara comemorar seus 40 anos a Fusesc lançou em março um Concurso Cultural com
o tema "FUSESC 40 anos – Fazendo parte da sua história". Para par cipar, os A vos
e Assis dos deveriam encaminhar no site do concurso um VÍDEO ou uma FRASE
falando sobre a importância da FUSESC para a sua vida. Foram premiados dois Par cipantes e dois Assis dos que enviaram os
melhores vídeos e frases. Conheça os vencedores:
Melhor frase:
DEBORA DOS REIS SILVA DOS SANTOS (PARTICIPANTE)
"Conﬁança é conquistada com a tudes que demonstrem
transparência, responsabilidade nas ações e
comprome mento. A FUSESC ao longo de seus 40 anos
comprovou ser conﬁável para aqueles que planejam uma
aposentadoria segura. Parabéns, FUSESC!"

OSWALDO GIACOMIN (ASSISTIDO)
"A par r da criação da FUSESC, 40 anos atrás, con nuei a
contar os meus anos de vida com muito mais segurança
previdenciária."
Melhor vídeo:
KAREN SABRINA BAYESTORFF DUARTE (PARTICIPANTE)
PAULO AUGUSTO POTTKER (ASSISTIDO)

Acesse o site da Fusesc - www.fusesc.com.br - e conﬁra os vídeos vencedores. Os vídeos e frases foram avaliados por uma
comissão julgadora formada por proﬁssionais da área de comunicação e previdência complementar.

Assista ao vídeo em comemoração
aos 40 anos da Fusesc
A Fundação Codesc Seguridade Social - Fusesc chegou ainda mais
forte à maturidade de seus 40 anos. Ao longo desse período, superou
diversos desaﬁos - como cenários econômicos instáveis - mas sempre se
preparou, trabalhou, olhou para frente e fez aquilo que é o seu principal
obje vo: honrar seus compromissos com Par cipantes, Assis dos e
Patrocinadoras na gestão dos Planos de Bene cios e da En dade.
Para comemorar estes anos de história, a Fundação preparou um
vídeo especial, com depoimento dos diretores, uma par cipante e um
assis do. Para conferir, acesse o site da Fusesc - www.fusesc.com.br.

[ ] 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







































































   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































 





 
















 












 























 





























Indicadores Seguridade

Plano de Benefícios I
































Indicadores do Plano de Benefícios I - Março/2018
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 673.577.732,22

R$ 67.191.883,97

R$ 4.585.219,39

3

951

431

1385































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo I




























































   
   
   
   
   
   
   
   




























































































































 




























 







 




 










 



 








































Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo I















 



 






































Indicadores
do Plano Multifuturo
I - Março/2018
Indicadores
do Plano Multifuturo
I - Março/2018
Patrimônio
Superávit Superávit
PagamentoPagamento
Patrimônio
Participantes
Aposentados
Pensionistas
Total
Participantes
Aposentados
Pensionistas
do Plano do Planodo Plano do Plano
de Benefícios
de Benefícios
Total
R$ 1.212.897.545,41 R$ 63.173.616,01
R$ 7.041.117,91
2.255
3.254
129
5.638

ensionistas

R$ 1.212.897.545,41

129

R$ 7.041.117,91

2.255

3.254

129

5.638

5.638




























































R$ 63.173.616,01

Total












































 













 


















































 





 












 

 






 






 
 


















 



 
 
 







 

























 
 















Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo II




























































   
   
   
   
   
   
   
   































































































































 





 





 





























 





 









 








































Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo II




































Indicadores do Plano Multifuturo II - Março/2018
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 276.176.653,15

R$ 14.005.960,78

R$ 1.516.537,37

211

222

10

443



































































































































 






