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de contribuição e
de benefício

Resultado do Processo
Eleitoral Fusesc 2018 - p. 03

Editorial

Pensar no futuro
Novembro é um mês de reﬂexão e planejamento para os
par cipantes e assis dos da Fusesc, que têm a importante tarefa de
analisar seus percentuais de contribuição e de re rada de bene cio respec vamente. Enquanto a longevidade aumenta e o cenário
econômico apresenta altos e baixos conforme os anos passam, o
melhor é sempre analisar o contexto e planejar.
Mesmo que já esteja aposentado, é importante lembrar que
quanto maior o percentual de re rada, mais rapidamente o bene cio
irá se esgotar. Já quem está na a va deve ter em mente que a
patrocinadora acompanha a sua contribuição em até 7% sobre o salário
de par cipação, ou seja, contribuir com menos do que este percentual
é perder a vantagem da contrapar da da empresa em que trabalha.

Ainda que não seja
possível adaptar os
percentuais ao ideal
planejado, é importante
traçar um plano e ir
alterando ano a ano,
sempre repensando e
de olho na economia,
longevidade, aumento
da família e situações
emergenciais que
possam vir a
acontecer.

Ainda que não seja possível adaptar os percentuais ao ideal
planejado, é importante traçar um plano e ir alterando ano a ano,
sempre repensando e de olho na economia, longevidade, aumento da
família e situações emergenciais que possam vir a acontecer. Como o
período vem acompanhado dessas reﬂexões, também é o momento
ideal para pensar no planejamento ﬁnanceiro do próximo ano.
Além de procurar estabilidade nos ganhos e gastos mensais, é
preciso pensar nos compromissos anuais, como IPTU, IPVA e a
declaração de Imposto de Renda. Falamos sobre este assunto também
neste jornal, mostrando como é vantajoso contribuir para o futuro e
ainda economizar no IR.
Acompanhe também nosso site e página do Facebook, onde, além
das no cias sobre a Fusesc trazemos ar gos sobre educação ﬁnanceira
e previdenciária que podem auxiliar o seu planejamento. No site do
programa de educação ﬁnanceira e previdenciária da Fundação, o
portal A Escolha Certa, também são publicadas no cias, vídeos,
concursos, planilhas e ferramentas que ajudam na busca por uma vida
com saúde ﬁnanceira. Aproveite as ferramentas que disponibilizamos e
planeje o seu futuro.
Tenham uma ó ma leitura!
A Diretoria Execu va

www.fusesc.com.br
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0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Eleições Fusesc

Processo Eleitoral Fusesc 2018 – Participantes
e Assistidos elegem novos dirigentes

O

Processo Eleitoral Fusesc foi concluído após o encerramento do período de
votação, ocorrido entre as 09h do dia 24 de setembro e as 15h do dia 28 de
setembro. Entre os 7. 449 Par cipantes e Assis dos aptos a votar, 60%
votaram, um recorde na par cipação do Processo Eleitoral. Foram eleitos:
Ÿ três membros efe vos e três membros suplentes para o Conselho Delibera vo;
Ÿ dois membros efe vos e dois membros suplentes para o Conselho Fiscal e
Ÿ o Diretor Superintendente.

A Chapa 2 venceu a eleição da Fusesc com 1.477 votos.
Eleitos
Diretor Superintendente:
Vânio Boing
Conselho Delibera vo:
Mauro Luiz de Oliveira ( tular)
Fernanda Lamers Grunitzky ( tular)
Guniberd Metzler ( tular)
Celso Francisco Rebellato (suplente)
Helena Fávero Xavier (suplente)
Susete Mara Bonezzi (suplente)
Conselho Fiscal:
Ricardo Bayer Ba sto
(Presidente - tular)
Sérgio Luiz Muniz ( tular)
Jair dos Anjos Flor (suplente)
Ricardo José Stringari (suplente)

Apuração dos votos

Comissão Eleitoral acompanhou o processo

Apuração dos votos - A Comissão Eleitoral realizou a apuração dos votos
a par r das 15h30 no dia 28, no auditório da Fundação. O sistema de votação
pela internet e telefone foi auditado por empresa especializada contratada
para esta ﬁnalidade e, o Sistema SISBB pela Patrocinadora Banco do Brasil S.A..
Um representante da Comissão Eleitoral trouxe em envelope lacrado, com os
votos coletados no sistema SISBB, da patrocinadora Banco do Brasil. Os demais
votos foram computados quando o sistema da eleição foi aberto com a senha
compar lhada por duas pessoas. A apuração eletrônica foi feita rapidamente,
apenas com a soma dos números dos dois sistemas. O resultado foi divulgado
nos meios ins tucionais da Fusesc na mesma data.

Posse dos eleitos - Os eleitos poderão assumir os cargos após realizados
os procedimentos para habilitação, que já estão em andamento. A posse
ocorrerá em cerimônia no dia 28 de dezembro de 2018, no Auditório da
Fusesc, em Florianópolis/SC.

Processo Eleitoral - O Processo Eleitoral teve início no dia 27 de julho, com a
aprovação do Regulamento e Edital pelo Conselho Delibera vo da Fundação. Em
agosto a Comissão Eleitoral lançou o hotsite das Eleições 2018, que disponibilizava o
Requerimento de Registro das Chapas e todas as informações sobre o processo. As
inscrições das chapas puderam ser realizadas no período 06 e 17 de agosto de 2018.
Puderam candidatar-se os Par cipantes e Assis dos em gozo de seus direitos
estatutários e regulamentares com pelo menos cinco anos, ininterruptos ou
alternados, de exercício em Patrocinadora, e que vessem 21 vinte anos de idade
completos no dia da eleição. No dia 17 de agosto aconteceu a divulgação das chapas
inscritas, no hotsite. A votação ocorreu pela internet e pelo telefone. A votação
eletrônica previu recursos de segurança e acessos por CPF e senha personalizada
enviada pelos Correios aos Par cipantes e Assis dos. Os Par cipantes vinculados à
Patrocinadora Banco do Brasil S.A., que estavam na condição de a vo, votaram
exclusivamente por meio do Sistema SISBB. Uma edição especial do Jornal voltado à
eleição, foi disponibilizado no dia 10 de setembro no site da Fusesc
(www.fusesc.com.br) e também encaminhado via Correios. Todo o Processo
ocorreu com êxito e transparência, cumprindo o cronograma estabelecido.

Veja quantos votos cada
chapa recebeu:
Chapa 1 - FUSESC ATIVA:
GARANTINDO O PRESENTE E O
FUTURO: 1296 votos
Chapa 2 - ATITUDE FUSESC:
1477 votos
Chapa 3 - FUSESC MELHOR
GESTÃO: 152 votos
Chapa 4 - SEGURANÇA PARA
TODOS: 1412 votos
Votos Nulos: 67
Votos em Branco: 69
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Alteração

Avalie o percentual de contribuição
e de benefício e cuide do seu futuro

C

onforme previsto nos regulamentos dos planos,
de 1º a 30 de novembro os assis dos têm a
oportunidade de alterar o percentual de re rada
do bene cio e aos par cipantes tem a possibilidade de
alterar o percentual de contribuição ao seu plano de
previdência complementar. A alteração é opcional.

Para analisar uma alteração de percentual, é
fundamental considerar a situação ﬁnanceira familiar,
acompanhar o retorno dos inves mentos do plano,
considerar as possíveis oscilações do mercado ﬁnanceiro.
Assim, a decisão de alterar ou não será tomada com mais
tranquilidade.

Revisar o percentual é uma ação que deve ser
realizada anualmente, e feita com bastante cuidado, pois
felizmente a longevidade está cada vez maior, mas é
necessário levar isso em consideração na hora de fazer a
opção em ambos os casos.

Vantagem ﬁscal
Ainda 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 extraordinárias
(na declaração no modelo completo).

Atenção: Caso você não queira alterar o percentual não é preciso se manifestar, será
automa camente man do o percentual atual para o exercício de 2019. Caso queira alterar, o
novo percentual solicitado entrará em vigor a par r de janeiro de 2019.
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Para os par cipantes, é importante lembrar que o valor contribuído mensalmente é o
inves mento realizado para o futuro e a contrapar da da Patrocinadora acompanha o percentual
escolhido em até 7% sobre o salário de par cipação. Portanto, é fundamental avaliar se a
contribuição mensal é coerente com o retorno pretendido para o momento da aposentadoria.
Quanto maior a contribuição, maior será o saldo acumulado para a o bene cio da previdência
complementar.

Para os assis dos, é importante lembrar que o seu bene cio estará garan do enquanto houver
saldo em sua conta individual. Por isso, é interessante planejar o percentual de recebimento e
administrar os recursos de forma consciente.
O percentual de recebimento do bene cio a ser escolhido é entre 0,5% a 1% ao mês.

Saiba como alterar o percentual
Pela internet: a alteração de percentual pode ser feita no site da Fusesc: www.fusesc.com.br, até o dia 30 de
novembro, em três passos:
- 1º passo: 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.
- 2º passo: escolha o percentual desejado
- 3º passo: clique no botão Conﬁrmar.

Pelo telefone: ligue até 30 de novembro para a Central de
Atendimento da Fusesc no telefone 0800 48 3000 e informar 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 de
novembro, 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.
O horário de atendimento, tanto
presencial quanto por telefone, é das
8 às 17h, de segunda a sexta-feira.
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Planejamento Financeiro

Aproveite as
vantagens do
seu plano e
planeje 2019

N

os primeiros meses do ano existem todas as
despesas 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 2019.
Iden ﬁque o que poderia ter sido melhor em 2018 e
organize-se para que 2019 seja um ano de prosperidade. É
fundamental incluir a família no planejamento ﬁnanceiro,
todos devem compreender quanto é o ganho mensal e os
limites de gastos.
Outro ponto importante para entrar no planejamento é
a declaração do Imposto de Renda (IR). Um dos bene cios
de se ter um plano de previdência complementar é que
você pode diminuir o valor desse imposto de acordo com

as suas contribuições ao plano.
Funciona da seguinte forma: quem possui plano de
previdência complementar pode deduzir até 12% da sua
renda bruta anual na declaração completa do Imposto de
Renda.
Ou seja, quanto mais você contribuir ao plano, menor
será o seu imposto.
Se as suas contribuições em 2018 não chegaram aos
12%, usar o décimo terceiro salário para fazer um aporte
ao seu plano é uma excelente maneira de inves r o
dinheiro. Vale lembrar que nas contribuições adicionais
feitas ao seu plano de bene cios não há incidência de
quaisquer taxas ou despesas.
Aproveite! Faça um aporte ao seu plano de bene cios e
economize na sua declaração já no IR em 2019 e comece o
próximo ano com o pé direito!

Acesse o conteúdo do programa A Escolha Certa
O Programa A Escolha Certa é um programa de educação ﬁnanceira e previdenciária desenvolvido pelas En dades que
fazem parte da Associação Catarinense das En dades de Previdência Complementar
(ASCPrev), entre elas a Fusesc. Foi criado para difundir os conceitos da previdência
complementar, promover a educação e a conscien zação ﬁnanceira e es mular a
poupança de longo prazo.
O Escolha Certa possui site com atualizações diárias, perﬁl no Facebook, canal
no Youtube, aulas, vídeos, ferramentas, jogos e outras a vidades intera vas. No
mês de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, o Programa lançou um jogo da
memória para es mular a assimilação de conceitos sobre educação ﬁnanceira.
Acesse e conﬁra todos os materiais: www.aescolhacerta.com.br
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Fusesc

Reajuste das aposentadorias

e pensões vitalícias

E

m setembro de 2018, as aposentadorias e pensões
vitalícias pagas pela Fusesc nos Planos de Bene cios I,
Mul futuro I e Mul futuro II estão sendo reajustadas.
O reajuste anual realizado em setembro é determinado pelos
Regulamentos dos Planos e é realizado pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, apurada no
período de setembro de 2017 a agosto de 2018, com sua aplicação
de acordo com a data de início do bene cio. Conﬁra:

Data de início do bene cio

Reajuste (%)

Em setembro/2017
Em outubro/2017
Em novembro/2017
Em dezembro/2017
Em janeiro/2018
Em fevereiro/2018
Em março/2018
Em abril/2018
Em maio/2018
Em junho/2018
Em julho/2018
Em agosto/2018
Em setembro/2018

3,64%
3,66%
3,28%
3,09%
2,83%
2,59%
2,41%
2,34%
2,12%
1,68%
0,25%
0,00%
0,00%

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
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
Marcos Anderson Treitinger - Diretor Financeiro

Fusesc presente no 39º Congresso Brasileiro de
Previdência Complementar

Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Administrativo
e de Seguridade
CONSELHO FISCAL
Titulares

A Associação Brasileira das En dades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp) realizou entre os dias 10 e 12 de setembro o 39º
Congresso Brasileiro de Previdência Complementar Fechada, em
Florianópolis/SC.
O evento, que tem a maioria de seu público formada por conselheiros,
diretores e técnicos das EFPC brasileiras, é o maior do mercado relacionado ao
assunto. O tema deste ano foi “Disruptura e o mundo do novo século” e
abordou as transformações do mundo atual e como as en dades de
previdência complementar podem se adaptar a essa nova realidade.
A Fusesc esteve presente no evento representada por José Manoel de
Oliveira - Diretor Superintendente, Marcos Anderson Trei nger - Diretor
Financeiro, pelos conselheiros Francisco Carlos de Oliveira, Fernanda de
Figueiroa Freitas Neves e Luciana Carlos Gerole , e pelos colaboradores Hallein
Casi Silva Rosa, Fausto Antonio Zimmermann, Thomas Nunes de Lima e Vandoir
Specht.

Francisco Carlos de Oliveira - Presidente
Sérgio Aristides Slongo
Pedro Bramont
José João Tavares
Suplentes
João Alcides Calliari Filho
Fernanda de Figueiroa Freitas Neves

Expediente
Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões
Produção: Frente Comunicação
Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)
Tiragem: 6.530 exemplares
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Bem-estar

Aproveite o clima quente para se exercitar

C

om o ﬁm do inverno, os dias mais longos e a proximidade do horário de verão, muitas pessoas sentem-se mais
dispostas a pra car exercícios. A a vidade sica é ó ma, porém quem não está tão acostumado, precisa começar aos
poucos, para que seu corpo se adapte às mudanças de ritmo.

Veja dicas que podem te ajudar a aproveitar o clima mais quente para ser mais ativo:
Ÿ

Lembre-se de tomar bastante água durante a prá ca
dos exercícios. No calor, a tendência natural do
corpo é produzir suor, para manter a sua
temperatura natural.

Ÿ

Opte por fazer exercícios em horários que o calor
não esteja tão acentuado. A mesma dica para a
praia, vale para a hora dos exercícios: preﬁra se
movimentar antes das 10h e depois das 16h.

Ÿ

Procure locais ven lados para se exercitar. Parques
arborizados geralmente têm um ar mais frio, o que

ajuda a pele mais resfriada, mantendo assim, a
temperatura do corpo mais próxima do normal.
Fonte: Gazeta Espor va

[ ] 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 - Setembro/2018
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 673.710.520,65

R$ 66.097.191,17

R$ 4.883.525,96

3

948

430

1381


























































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo I

30/09/2018
Informações Gerais
AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado)
Marcos Anderson Treitinger
Custodia e Controladoria
Itaú Unibanco
Consultoria de Risco dos Investimentos
Aditus
Auditor Independente
Exacto Auditoria S/S
Total dos Investimentos (R$)
1.261.017.000,87
Comentário Mensal
A taxa de juros básicos da Economia (Taxa Selic) encontra-se no patamar de 6,50% a.a. conforme decisão do Comitê de Política
Monetário do Banco Central do Brasil – COPOM, reunido em 19/09/2018. O mês teve 19 dias úteis e com isso a variação da taxa
básica de juros da economia (Selic), foi de 0,47%. O IMA-B, índice de referência para as aplicações em títulos públicos lastreados
em Notas do Tesouro Nacional, “série b”, NTN-b, registrou variação negativa de -0,15%. O IRF-m, índice de referência para as
aplicações em títulos públicos pré-fixados teve variação positiva de 1,30%. O Ibovespa fechou com valorização de 3,48% e o real
se valorizou 3,18% em relação ao dólar americano. O INPC registrou 0,30% em setembro, já o IPCA, índice de inflação oficial
utilizado pelo Governo, subiu 0,48% no mês.

Jan
0,52%
1,02%
1,26%
0,61%
-0,72%
1,02%
1,34%
1,08%
1,21%

Fev
0,85%
1,06%
0,97%
0,07%
0,92%
1,25%
1,34%
0,83%
0,61%

Mar
1,11%
1,07%
0,90%
-0,48%
1,80%
1,45%
1,23%
0,77%
0,66%

Abr
0,56%
1,27%
0,86%
1,21%
1,32%
1,29%
1,01%
0,49%
0,65%

Histórico de Rentabilidade do Plano
Mai
Jun
Jul
Ago
0,20% 0,83% 0,92% 0,86%
0,95% 0,76% 0,77% 0,85%
0,59% 0,78% 1,09% 1,09%
-0,51% -1,82% 0,88% -0,24%
0,90% 1,01% 0,72% 1,00%
0,93% 1,10% 1,16% 0,63%
0,94% 1,25% 1,06% 0,95%
0,50% 0,51% 1,02% 0,84%
0,25% 0,85% 1,09% 0,52%

Rentabilidade do Plano

36 meses
37,11%

12 meses
8,71%

Ano
6,70%

Out
0,90%
1,20%
1,63%
1,70%
1,31%
1,74%
0,76%
0,61%

Nov
0,98%
0,93%
1,41%
0,37%
1,24%
1,70%
0,38%
0,52%

Dez
1,14%
1,29%
1,87%
2,47%
0,91%
1,41%
0,75%
0,74%

Ano
10,66%
12,78%
14,11%
5,71%
11,51%
16,15%
12,37%
8,99%
6,70%

Composição da Carteira
RENDA FIXA

60 meses
77,04%

Mês
0,66%

Set
1,31%
0,92%
0,83%
1,37%
0,55%
1,39%
0,70%
0,74%
0,66%

RENDA VARIÁVEL

ESTRUTURADOS

48 meses
57,09%

INVEST. NO EXTERIOR
IMOBILIÁRIO

24 meses
18,51%

EMPRÉSTIMOS

73,68%

R$ 928,98

2,67%
R$ 33,70
11,88%

R$ 149,86

0,00%
R$ 8,01%
R$ 101,04
3,76%
R$ 47,37

Em milhões

Rentabilidade do Plano X Indicadores
12 meses

36 meses

60 meses
76,06%

77,04%

72,43%

52,41%
37,11%

4,84%

4,53%

8,82%

6,66%

2,56%

Plano

6,80%

Poupança

IGPM
12,59%

35,89%

16,26%

IPCA

Composição do Segmento de Renda Fixa
Pós Fixado
27,10%

78,92%
51,55%

40,53%

33,82% 35,77%
21,89%

8,71%

68,67%

Meta Atuarial

CDI

Ibovespa

Composição do Segmento de Renda Variável

Pré Fixado
2,82%
Ibovespa
Ativo 10,32%

IPCA
57,49%

IMA-B

Ibovespa
Passivo
4,30%

Dividendos
6,58%

Valor 78,80%

Rua Dom Jaime Câmara, 217, Centro, Florianópolis, SC, CEP: 88.015-120 / www.fusesc.com.br / 0800-48300

Para a avaliação da rentabilidade é recomendável a análise de longo prazo.
*A rentabilidade acima é aplicável exclusivamente aos participantes e assistidos do Plano de Benefícios em percentual de saldo de conta.
*É recomendável a leitura cuidadosa do Regulamento do Plano de Benefícios e da Política de Investimentos.
*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
*A rentabilidade e o saldo de conta podem ser influenciados pela opção tributária, pela conversão em benefício ou ainda pela opção por um dos
institutos da Lei Complementar nº 109/01.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

*Os investimentos não contam com qualquer garantia da Fundação Codesc de Seguridade Social - FUSESC, das empresas Patrocinadoras, dos
gestores, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
* Este boletim tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Fundação
Codesc de Seguridade Social FUSESC. Apesar de zelar pela exatidão dos dados, a FUSESC não se responsabiliza pela total precisão das informações
que poderão, eventualmente, estar incompletas, resumidas ou sofrer alterações a qualquer momento.

PLANO MULTIFUTURO I

Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo I











































Indicadores do Plano Multifuturo I - Setembro/2018
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 1.236.854.779,83

R$ 67.558.893,68

R$ 6.672.970,02

2.229

3.282

137

5.648























































































































 














 






Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo II





























































   
   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































 















































 







 





 






 







































Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo II








































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

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 281.781.771,49

R$ 14.602.457,81

R$ 1.329.297,29

200

234

11

445































































































































 















