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Uma gestão voltada
para a inovação e
crescimento
Em dezembro de 2018 a nova gestão da
Fusesc tomou posse para o período de 2019 a
2022.
Em busca de inovação e excelência, o foco dos eleitos e indicados é na praticidade para atendimentos,
melhorias e necessidades da Fundação e seu público. Também possui o compromisso de realizar uma
administração que traga os melhores resultados em investimentos e otimização de recursos.
Uma Entidade longeva como a Fusesc sempre enfrentará inúmeros desafios, mas com a experiência adquirida
ao longo dos anos, toda a equipe técnica, conselheiros e diretoria estão preparados para aprimorar ainda mais a
prestação de serviços.
Uma das ações que representa este sentimento de inovação é a modernização do nosso jornal, que agora se
chama Fusesc Comunica. Em um novo layout, nas próximas páginas você confere informações sobre a Fusesc,
dados da gestão em 2018, novidades no empréstimo, potencialização da locação de imóveis, participação em
eventos que agregam conhecimento, entre outras notícias importantes.
A Fusesc agradece a todos pela confiança, tenham uma ótima leitura!
Diretoria Executiva

www.fusesc.com.br

0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Fusesc Comunica é o Informativo da Fusesc (Fundação Codesc de Seguridade Social)
Diretor Superintendente: Vânio Boing | Diretor Financeiro e Administrativo: Marcos Anderson Treitinger | Conselho Deliberativo Efetivos: Carlos Eduardo Pitz (Presidente); Rafael Lanznaster; Evelise de Andrade Meyer Sandri; Mauro Luiz de Oliveira; Fernanda
Lamers Grunitzky e Guniberd Metzler | Conselho Deliberativo - Suplentes: Kleberson Luiz Isensee; Anderson dos Santos; Romeu
Afonso de Barros Schutz; Celso Francisco Rebellato; Helena Fávero Xavier e Susete Mara Bonezzi | Conselho Fiscal - Titulares:
Ricardo Bayer Battistotti (Presidente); Sérgio Luiz Muniz; Pedro Bramont e José João Tavares | Conselho Fiscal - Suplentes: Jair dos
Anjos Flor; Ricardo José Stringari e Fernanda de Figueiroa Freitas Neves | Endereço: Rua Dom Jaime Câmara, 217 - CEP 88015-120
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Nova Gestão

Diretores e conselheiros tomam posse
para Gestão no período 2019 - 2022
No dia 28 de dezembro, às 17h, no auditório da
Fusesc tomaram posse os novos Conselheiros e
Diretores.
Vânio Boing (Diretor Superintendente), eleito pelos
Participantes e Assistidos, e Marcos Anderson
Treitinger (Diretor Financeiro e Administrativo),
indicado pela patrocinadora Banco do Brasil,
assumiram os mandatos para administrar a Entidade
pelos próximos quatro anos.
Em seu discurso de posse, Vânio Boing destacou
que seu compromisso de gestão será aprimorar a
governança corporativa e a prestação de serviços aos
Participantes e Assistidos.
Otimização de recursos administrativos,
melhorias na administração dos imóveis, constante
acompanhamento dos investimentos, mudanças nos
empréstimos,
propostas
de
alterações
regulamentares para flexibilizar os planos de
benefícios estão dentre as ações que serão pauta.

Vânio ressalta também outro aspecto importante:
o fortalecimento da Fusesc. “Não há mais espaço
para inércia. É imprescindível planejar e realizar
agora, pensando no futuro. Temos que analisar
alternativas para que a Entidade se mantenha forte e
ativa. Os 41 anos de experiência na gestão de planos
de benefícios tornaram a Fusesc uma referência no
segmento de previdência complementar e este é
certamente um diferencial positivo para buscar novas
possibilidades de atuação, que tragam crescimento e
continuidade”.
Os Conselheiros eleitos também assumiram seus
mandatos. Tomaram posse no Conselho Deliberativo
Mauro Luiz de Oliveira, Fernanda Lamers Grunitzky e
Guniberd Metzler e seus respectivos suplentes, Celso
Francisco Rebellato, Helena Fávero Xavier e Susete
Mara Bonezzi.
No Conselho Fiscal assumiram Ricardo Bayer
Battistotti (Presidente) e Sérgio Luiz Muniz e os
suplentes Jair dos Anjos Flor e Ricardo José Stringari.

Investimentos
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Prestação
de Contas
Resultados do Exercício 2018
Neste ano, como forma de modernizar a Prestação de Contas e promover mais amplitude e agilidade no acesso
às informações, os Diretores da Fusesc fizeram um vídeo e uma apresentação em PDF para mostrar os principais
dados do exercício de 2018. Para assistir ao vídeo e conferir a apresentação, acesse o site www.fusesc.com.br.
Para visualizar as informações completas, confira no site os Relatórios Anuais de Informações dos Planos de
Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II. O documento disponibiliza Demonstrações Contábeis, Pareceres
Atuariais, de Auditorias e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, dentre outras informações.

O exercício em 2018
A Fusesc administra um Plano
Administrativo e três Planos de
Benefícios – Plano de Benefícios I,
Plano Multifuturo I e Plano Multifuturo
II. Em 2018 os planos abrangeram
7.455 Participantes e Assistidos,
registraram R$ 2.350 bilhões em ativos
e R$ 160 milhões em benefícios pagos.
No ano passado, foram realizados
um total de 18.048 atendimentos por
telefone, e-mail e presencialmente.
Confira na página ao lado os
principais dados por Plano.
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Investimentos

Composição dos investimentos dos Planos
Para buscar e manter bons resultados, a Fusesc trabalha com uma política de investimentos conservadora, que
prioriza mais segurança e menos riscos. Mesmo com as incertezas nos campos político e econômico os Planos de
Benefícios da Fundação alcançaram rentabilidades acima de 8% em 2018.
Empréstimos
2,1%

O Plano de Benefícios I apresentou uma rentabilidade de 8,74%
em 2018. Confira a distribuição dos investimentos no gráfico
ao lado.

Invest.
Estruturados
9,82%
Imóveis
9,14%

Patrimônio – O Plano de Benefícios I encerrou o ano de 2018 com
R$ 679 milhões de recursos investidos, sendo R$ 56 milhões de
superávit. As despesas totais foram na ordem de R$ 3 milhões.

Renda Fixa
75,1%

Empréstimos
3,63%

O Plano Multifuturo I apresentou uma rentabilidade de 8,55%
em 2018. Confira a distribuição dos investimentos no gráfico
ao lado.
Patrimônio – O Plano Plano Multifuturo I encerrou o ano de 2018
com R$ 1.267 milhões de recursos investidos, sendo R$ 65 milhões
de superávit. As despesas totais foram na ordem de R$ 7 milhões.

Patrimônio – O Plano Multifuturo II encerrou o ano de 2018 com R$
283 milhões de recursos investidos, sendo R$ 15 milhões de
superávit. As despesas totais foram na ordem de R$ 1 milhão.

Renda Variável
6,06%

Invest.
Estruturados
15,01%
Imóveis
7,84%
Renda Fixa
70,46%

Empréstimos
2,71%

O Plano Multifuturo II apresentou uma rentabilidade de 8,59%
em 2018. Confira a distribuição dos investimentos no gráfico
ao lado.

Renda Variável
3,84%

Renda Variável
2,8%

Invest.
Estruturados
14,83%

Imóveis
5,93%

Renda Fixa
73,73%

Fusesc
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Crédito Consciente Fusesc

Empréstimos ficarão ainda mais acessíveis
A partir do início do segundo semestre, a carteira de empréstimos da Fusesc
terá diversas mudanças positivas.
Diminuição da taxas de juros, aumento do teto e do prazo para pagamento são algumas das melhorias que
entrarão em vigor. As alterações têm como objetivo tornar o empréstimo mais acessível para os Participantes e
Assistidos.
A proposta de mudança, feita pela Diretoria Executiva, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em abril.
O sistema da Fusesc já está sendo ajustado para abranger as alterações, que serão válidas para os novos
contratos de empréstimo. Os contratos vigentes não sofrerão alterações.
Crédito consciente - Seja para adquirir um bem durável, auxiliar no pagamento de contas ou para qualquer outra
necessidade, a modalidade de empréstimo oferece taxas competitivas e os juros cobrados retornam de forma a
rentabilizar o patrimônio do plano de previdência.
Porém, é importante lembrar que este é um serviço que a Fusesc disponibiliza aos seus participantes, com a
finalidade de prestar assistência financeira, atendendo os termos da legislação das entidades fechadas de
previdência complementar. O ideal é se planejar financeiramente e usar esta ferramenta como uma forma de
realizar sonhos com taxas menores ou trocar dívidas mais caras (cartão de crédito e cheque especial, por exemplo),
por uma mais barata que ajudará no equilíbrio das contas.

Você sabe como acessar o seu contracheque?
Além de poder consultar os contracheques na área
de autoatendimento do site da Fusesc a qualquer
momento, a Entidade possui um convênio com o Banco
do Brasil (BB), sendo possível obter o documento nos
terminais de autoatendimento nas agências e também
no site do banco. Confira:
Site da Fusesc - www.fusesc.com.br:
1 - Acesse o Autoatendimento, no topo do site;
2 - Digite seu CPF e senha (caso tenha esquecido a
senha ou nunca tenha acessado, basta entrar em
contato com a Fundação pelo 0800 48 3000 ou
central@fusesc.com.br.);
3 - No menu superior acesse a área Consulta;
4 - Contracheque.
Site do BB - www.bb.com.br:
1 – Acessar a Conta;
2 – Menu Conta Corrente;

3 – Contracheque;
4 – Informe o seu CPF.
Aplicativo do BB:
1 – Acessar a Conta;
2 – Menu Conta Corrente;
3 – Contracheque;
4 – Informe o seu CPF.
Terminais de Autoatendimento BB:
1 - Inserir cartão;
2 - Pressionar Saldo/Extrato e Conta Corrente;
3 - Pressionar BB Contracheque;
4 - Digitar CPF, o mês e ano do contracheque.
5 - Pressionar enter, irá aparecer o contracheque na
tela, com opção de visualizar ou imprimir. É importante
lembrar que somente estará disponível o último
contracheque pago.

Para sua comodidade, utilize o site da Fusesc, o site do Banco do Brasil ou os caixas eletrônicos do BB.
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Planejamento

Transformação de benefício
em pagamento único
Os Assistidos dos Planos Multifuturo I e Multifuturo II que recebem benefício
programado (aposentadoria normal, aposentadoria antecipada e benefício
proporcional diferido) igual ou menor do que R$ 946,74, tem a possibilidade de
solicitar a transformação do benefício mensal em pagamento único, conforme
previsto nos regulamentos dos referidos planos, no item 12.12:

Valor da URF: R$ 473,37
(2X R$ 473,37 = R$ 946,74)
Em maio de 2019

“Os Benefícios previstos neste Plano de Benefícios de valores mensais
inferiores a 2 (duas) Unidades de Referência Fusesc – URF – poderão, em
qualquer momento, em comum acordo com o Participante, ser transformados
em pagamento único de valor atuarialmente equivalente, quando se tratar de
renda vitalícia, ou correspondente ao Saldo de Conta Total remanescente,
quando concedido por prazo determinado ou correspondente a um percentual
do Saldo de Conta Total.”

Contrato potencializa a locação de imóveis
A Fusesc realizou um Termo Aditivo ao
Contrato de Administração de Imóveis Não
Residenciais que tem com a Giacomelli
Imóveis Ltda para potencializar a locação
da carteira de Imóveis da Fundação.
Com este contrato, a imobiliária deve
fazer a avaliação de imóveis e, com
fundamento nela, definir valores e
condições (prazos, bonificações, carências,
benfeitorias, entre outros) para cada nova
locação e realizar negociações de valores de aluguel para imóveis com locação vigente, entre outras ações.
O objetivo da ação é movimentar o aluguel de imóveis da Fusesc, para que a carteira traga um retorno maior
para os investimentos.

Siga a Fusesc no Instagram
Além do Facebook e Youtube, agora a Fusesc está disponível também no Instagram, para
trazer novidades, ainda mais informações e aumentar a interação com seus Participantes e
Assistidos. Siga a Fusesc, basta procurar por “fusescprevidencia” no Instagram.

Fusesc
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Fusesc comemora
41 anos construindo
a sua história
No dia 04 de abril de 2019 completamos 41 anos juntos, construindo o seu futuro.
Ao longo dessa trajetória a Fusesc tem muitos motivos para comemorar, mas certamente o maior deles é ter o
seu trabalho reconhecido por auxiliar a proporcionar qualidade de vida aos Participantes e Assistidos, que
constroem e desfrutam de seu benefício complementar com a ajuda da Entidade.
Além do empenho para obter o melhor retorno dos investimentos, a Fusesc investe permanentemente no
aprimoramento dos processos internos, sistemas, na comunicação e no relacionamento com seu público.
Assim, a Fusesc comemora 41 anos de história com orgulho das conquistas obtidas e empenhada em aprimorar
a cada dia a sua prestação de serviços.
Obrigado por sua parceria nessa trajetória, conte sempre conosco!

Fusesc presente no 10º Encontro de Previdência
Complementar - Região Sul
Com a participação de cerca de
400 pessoas, o 10º Encontro de
Previdência Complementar – Região
Sul trouxe temas atuais para a
modernização e aprimoramento da
gestão das entidades e seus planos
de previdência, diante dos desafios impostos pela revolução
4.0. Organizado pela Previpar, com o apoio da Abrapp, do
Sindapp, ICSS, Tchê Previdência e ASCPrev – da qual a
PREVIG é associada, o evento aconteceu em Curitiba/PR,
entre os dias 08 e 10/05.
Participaram do evento representando a Fusesc: Ernesto
Montibeller Filho (Gerente de Investimentos), Hallein Casi
Silva da Rosa (Gerente de Tecnologia da Informação e
Administrativo), José Luiz Dias (Gerente de Seguridade) e
Thomas Lima (Analista Atuarial).

Curso In Company da ASCPrev

O Diretor Superintendente da Fusesc, Vânio
Boing, e conselheiros eleitos para a Gestão
2019-2022, participaram do Curso In Company
“Exercício da Função de Conselheiro”. O curso,
que foi ofertado pela Associação Catarinense
das Entidades de Previdência Complementar
(ASCPrev) e ministrado pela Universidade
Corporativa da Previdência Complementar
(UniAbrapp), está em sua quarta edição. O
Treinamento In Company tem como principal
objetivo habilitar os conselheiros a requererem a
certificação junto ao ICSS e possui uma jornada
de 72h.

[ ] Mudou-se
[ ] Falecido
[ ] Desconhecido
[ ] Ausente
[ ] Não Procurado [ ] Endereço Insuiciente
[ ] Recusado
[ ] Fora Perímetro Entrega
[ ] Não Existe Nº Indicado
[ ] Zona Rural
[ ] Outros
[ ] Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico
Reintegrado ao Serviço Postal em ...../......./........
__________________________
Em......../.........../............
RESPONSÁVEL

Indicadores Financeiros

Plano de Benefícios I


































































   
   
   
   
   
   
   
   
   























































































































 














 


































 

















 






































Rua Dom Jaime Câmara, 171, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88015-120 - www.fusesc.com.br - 0800 48 3000


Indicadores Seguridade

Plano de Benefícios I

































Indicadores do Plano de Benefícios I - Abril/2019
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 672.975.400,16

R$ 57.482.614,73

R$ 4.763.364,04

3

932

437

1372






























































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo I
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Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo I







































Indicadores do Plano Multifuturo I - Abril/2019
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 1.262.444.683,65

R$ 66.882.038,20

R$ 7.019.676,46

2.211

3.263

146

5.620
























































































































 













 






Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo II
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Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo II





































Indicadores do Plano Multifuturo II - Abril/2019
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 285.499.914,17

R$ 15.444.797,27

R$ 1.458.552,48

181

255

11

447




































































































































 






