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{ Editorial }

Eleição é momento  
de exercer a democracia

Conforme divulgado nos meios de 
comunicação, a eleição da Fusesc 
ocorre neste mês de dezembro. 

 Para conduzir o processo eleito-
ral, foi constituída uma Comissão 
Eleitoral, formada por pessoas in-
dicadas pelas patrocinadoras e que 
tem feito todos os esforços de comu-
nicação para dar ampla publicidade 
à eleição, utilizando-se de informa-
tivo impresso, e-mail e mensagens 
para celular, hot site, sítio eletrônico 
da Fusesc e ainda a página institu-
cional mantida em rede social. 

O sítio eletrônico da Fundação 
tem sido um canal importante de 
divulgação, onde há uma área es-
pecífica com todas as informações 
disponíveis, inclusive com vídeos. A 
eleição é um momento fundamental 
para a Fundação e seu futuro. 

Neste ano, a votação ocorre pela 
internet e pelo telefone ,sendo que 
os participantes vinculados ao Banco 
do Brasil votarão no SISBB.

Este jornal cumpre a função de 
orientar participantes e assistidos 
para participarem do processo, esco-
lhendo uma das duas chapas concor-
rentes de forma livre e consciente. 

Aqui você encontrará todas as infor-
mações sobre os mecanismos que 
fazem o processo ser transparente 
e democrático, garantindo a parti-
cipação de todos os eleitores e pre-
servando a igualdade de condições 
entre os concorrentes.

Agradecemos todos os participan-
tes e assistidos que nos acompanha-
ram ao longo destes quatro anos, fi-
nalizamos este período com a certeza 
de termos feito o nosso melhor para 
aprimorar a gestão da FUSESC e ga-
rantir a continuidade do pagamento 
de benefícios a milhares de famílias. 
Agradecemos igualmente a todos os 
membros dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, dos Comitês, e os colabora-
dores da Fundação. A gestão de uma 
entidade como a FUSESC só é possível 
com o esforço e dedicação de todos. 

Aproveitamos para desejar a to-
dos um bom final de ano, com festas 
que sejam de celebração à vida e às 
conquistas de cada um, e que o ano 
novo seja de muitas realizações e fe-
licidade.

Feliz Natal 
e um maravilhoso 2015!
Diretoria Executiva 

Valores que geram valores

Este informativo tem espaço aberto para os participantes e assistidos se ex-
pressarem com suas fotografias ou histórias para a seção Participante de 
Valor. Envie sugestões para: jornal@fusesc.com.br

PubliquE sua foto ou história
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A Comissão Eleitoral disponibilizou às chapas o 
endereçamento (etiquetas) para envio de um 
exemplar impresso de propaganda eleitoral, 

para o endereço dos Participantes e Assistidos, afim 
de garantir que as informações não se restrinjam aos 
meios digitais. 

Além disso, a Comissão determinou que as chapas 
inscritas tivessem direito ao envio de um e-mail se-
manal, até a eleição, aos Participantes e Assistidos, 
com o objetivo de garantir aos candidatos a mesma 
oportunidade de divulgar suas propostas. 

Eleição 2014 
Participantes e Assistidos escolherão 
dois Diretores e Membros  
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Entre os dias 18 e 23 de dezembro os 
Participantes e Assistidos da FUSESC 
poderão escolher, democraticamente, 
os seus representantes para 
Diretor Superintendente, Diretor 
Administrativo e de Seguridade,  
três membros do Conselho 
Deliberativo (e seus suplentes)  
e dois membros para o Conselho 
Fiscal (e seus suplentes)
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Sistema de votação  
deste ano será rápido e fácil
Como votar

Nesta eleição não haverá votação com cédula de papel. Os eleitores 
vão ter a facilidade de votar, por internet ou telefone, ou pelo SISBB, no 
caso dos participantes vinculados ao Banco do Brasil que estejam com 
contrato de trabalho em vigor.

A maior empresa do segmento de previdência complementar, especia-
lizada segmento de eleições, foi contratada para realizar todo o sistema 
de votação, sendo auditado pela quinta maior empresa de consultoria e 
auditoria do Brasil, possuindo mais de 1000 profissionais e apoio global 
em mais de 144 países.  

São eleitores todos os participantes e assistidos inscritos na FUSESC 
até o último dia útil do mês imediatamente anterior ao da publicação 
do edital de convocação das eleições e que estiverem em gozo dos seus 
direitos estatutários. Em caso de participante falecido com benefício divi-
dido, contará o voto do herdeiro mais velho.

Todos os eleitores receberam uma correspondência registrada com as 
orientações para votar. O sistema contratado, pelo qual será realizada a 
votação, garante o sigilo do voto. 

A votação se dará no período das 08 horas do dia 18 de dezembro de 
2014 às 17 horas do dia 23 de dezembro de 2014. 

No dia 23 de dezembro de 2014, às 17 horas, previsto no edital para o 
encerramento da eleição, a Comissão Eleitoral dará por concluída a fase 
de votação, retirando do ar o módulo de votação eletrônica do sítio ele-
trônico  da FUSESC.

Apuração dos votos será pública

A apuração dos votos será realizada no auditório da FUSESC logo após o 
fechamento dos sistemas de eleição, às 17h do dia 23 de dezembro. Por ser 
todo eletrônico, o processo de revelação da chapa vencedora será rápido.

A apuração será aberta a todos os participantes que desejarem acompa-
nhar este processo.

A posse dos eleitos, titulares e suplentes, está marcada para o dia 29 de 
dezembro, também no auditório da FUSESC.

SAibA tudo  
SobrE A ElEição

A FuSESC disponibilizou no seu 
portal um link exclusivo para 
informações sobre a eleição:

www.fusesc.com.br

clique no destaque “Eleição 2014”.
Para informações e dúvidas 
a respeito da Eleição, basta 

entrar em contato pelo e-mail  
comissãoeleitoral@fusesc.com.br
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DEMOCRACIA, TRANSPARÊNCIA E ESPÍRITO DE IGUALDADE De 18 à 23 de dezembro deste ano todos os Participantes e Assistidos da FUSESC terão o direito de eleger seus representantes nos mais altos cargos da nossa Entidade. Na FUSESC o processo democrático é determinado pelos Participantes e Assistidos que vão às urnas por con-vicção, pois o voto não é obrigatório. Na eleição de 2010, por exemplo, aproximadamente 3,5 mil do total de 8 mil eleitores aptos compare-ceram às urnas. Parece pouco, mas significa muito para aqueles que se preocupam com seu futuro comum.Neste ano a Comissão Eleito-ral vem tomando uma série de medi-das que permitirá aos Participantes, Assistidos e Candidatos mais espaço de comunicação institucional e di-vulgação das informações eleitorais.   O desafio é grande. Teremos mais de 7.500 Participantes e As-sistidos aptos ao voto. Para chegar ao objetivo a Comissão Eleitoral traçou uma estratégia de trabalho com base em três pilares principais: DEMOCRACIA, TRANSPARÊNCIA e ESPÍRITO DE IGUALDADE Em volta destes princípios, a Comissão Eleitoral construiu uma agenda positiva: ` Acesso irrestrito às informações institucionais das Eleições da FU-SESC através do site www.fusesc.com.br link “Eleição 2014”. ` Comunicação diária e direta com a Comissão Eleitoral através do e-mail 

comissaoeleitoral@fusesc.com.br. ` Apresentação do “Painel Transpa-rência FUSESC”, com todas as infor-mações de cada etapa do processo, desde a Formulação da Base de Ca-dastro Eleitoral até a Segurança do Voto. Os detalhes da apresentação estão em www.fusesc.com.br link “Painel Transparência 2014”. ` Envio de um exemplar do Jornal Especial FUSESC com a apresen-tação das Propostas das Chapas, que você está lendo neste exato momento.
 ` Avisos de SMS com lembretes da Comissão Eleitoral diretamente para você, Assistido e Participante que quer estar por dentro de tudo. ` Envio de um e-mail semanal de autoria das Chapas inscritas afim de garantir a equanimidade dos candidatos aos meios de divulgação e acesso à informação ampla pelos 

Participantes e Assistidos. `  Envio de um único exemplar im-presso das chapas para o endereço dos Participantes e Assistidos, afim de garantir que as informações não se restrinjam aos meios digitais. ` Publicações oficiais na FanPage da FUSESC no Facebook, para aqueles que querem interagir com a Entidade nas redes sociais.A Comissão Eleitoral está traba-lhando para garantir à todos os envolvidos na Eleição FUSESC 2014 o acesso irrestrito à INFORMAÇÃO. E ensejamos que a Democracia, a Transparência e o Espírito de Igual-dade sejam promovidos por todos os envolvidos.
Que tenhamos uma excelente jor-nada até 29 de dezembro de 2014.       Carlos Eduardo PitzPresidente da Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral 2014

Edição 
especial 
divulga 

propostas 
das chapas 

concorrentes.

Comissão apresentou detalhes do processo 
eleitoral para entidades representativas de 
participantes e assistidos.
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diretoria Executiva

É o órgão de administração geral da Fundação. 
Sua função é executar as diretrizes fundamentais 
e cumprir as normas gerais baixadas pelo Con-
selho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele 
estabelecidos. É composta pelo Diretor Superin-
tendente, Diretor Administrativo e de Segurida-
de, e pelo Diretor Financeiro. O Diretor Financei-
ro é indicado pelas patrocinadoras, enquanto os 
demais são conduzidos pelos eleitores. 

Conselho deliberativo 

É o órgão de deliberação e orientação superior 
da Fundação. Sua função é fixar os objetivos e 
políticas de previdência, através do estabeleci-
mento de diretrizes fundamentais e normas ge-
rais de organização, operação e administração. É 
composto por seis membros titulares e respecti-
vos suplentes. Três são indicados pelas patrocina-
doras e os outros três eleitos pelos participantes 
ativos e assistidos. As patrocinadoras também 
indicam o Presidente do Conselho e seu suplen-
te. Os conselheiros se reúnem ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente quando 
convocados pelo Presidente ou pela maioria dos 
membros.  As decisões são tomadas por maioria 
simples de votos, com quórum mínimo de quatro 
conselheiros. Caso seja necessário, o Presidente 
tem o voto desempate.

O Conselho deve deliberar sobre eventuais 
mudanças no estatuto ou nos regulamentos, so-
bre a prestação de contas, atribuições da Direto-

ria Executiva, além da Política de Investimentos, 
orçamento, contratação de auditoria indepen-
dente ou avaliador de gestão e definição das hi-
póteses atuariais. Pode ordenar inspeções, audi-
torias ou tomadas de contas. Tem poder de veto 
sobre decisões da Diretoria Executiva.

Conselho Fiscal
É o órgão de fiscalização da Fundação. Sua 

função é zelar pela boa gestão econômico-
-financeira. É constituído por quatro membros 
titulares e respectivos suplentes, sendo dois 
indicados pelas Patrocinadoras e os outros dois 
eleitos diretamente pelos Participantes, que 
também escolhem o presidente deste conse-
lho. Os conselheiros reúnem-se mensalmente 
para avaliar os balancetes, relatórios gerenciais, 
os investimentos, a aderência das hipóteses 
atuariais e anualmente para apreciar o Balanço 
Anual. Reúne-se mensalmente, podendo haver 
reuniões extraordinárias convocadas pelo Presi-
dente do Conselho, pela maioria dos membros 
ou pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Fis-
cal deve emitir: parecer sobre os atos dos ad-
ministradores, quanto ao cumprimento de seus 
deveres legais e estatutários; parecer sobre os 
balancetes, hipóteses atuariais e demonstra-
ções financeiras; e produzir semestralmente o 
relatório de manifestação em relação aos con-
troles internos. Deve ainda opinar sobre pro-
postas da Diretoria à apreciação do Conselho 
Deliberativo que envolvam assuntos de nature-
za orçamentária e contábil.

Conheça a função de cada um  
dos órgãos estatutários da Fusesc

Participe! Seu voto é importante para a FUSESC!
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Participantes ativos e assistidos com retirada na modalidade de prazo certo e percentual do saldo de conta

Planos / Período dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 Em 2014 12 
meses

Benefício I (*) 2,83 0,05 0,87 1,53 1,26 0,88 0,87 0,70 0,91 0,54 1,34 1,24 10,66 13,80 
Multifuturo I 2,47 (0,72) 0,92 1,80 1,32 0,90 1,01 0,72 1,00 0,55 1,31 1,24 10,51 13,24 
Multifuturo II 2,52 (0,68) 0,92 1,82 1,35 0,91 1,01 0,73 0,99 0,51 1,26 1,21 10,47 13,25 
Plano Administrativo 2,65 (0,43) 0,94 1,76 1,39 1,06 0,90 0,77 1,01 0,28 1,04 1,37 10,53 13,46 
Meta atuarial Fusesc
(INPC + 5% a.a.) 0,95 1,13 1,04 1,05 1,23 1,19 1,01 0,67 0,54 0,59 0,90 0,79 10,62 11,67 

Taxa CDI 0,78 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 9,77 10,62 
% do CDI (Benefício I) 362,82 5,95 111,47 201,32 153,46 102,34 106,16 74,15 106,13 60,29 142,36 147,44 109,16 129,84 
% do CDI 
(Multifuturo I) 316,67 (85,71) 117,95 236,84 161,27 104,83 123,29 77,07 116,03 61,61 139,15 147,99 107,63 124,65 

% do CDI 
(Multifuturo II) 323,08 (80,95) 117,31 239,47 164,55 105,58 122,80 77,74 115,51 56,78 133,68 144,04 107,17 124,73 

% do CDI 
(Administrativo) 339,74 (51,19) 120,51 231,58 169,66 122,87 109,50 81,52 117,91 30,62 110,27 162,55 107,79 126,67 

Obs. (*) Rentabilidade das reservas dos participantes que optaram por renda mensal na modalidade de percentual do saldo de conta - início maio/07.

rENtabiliDaDE Dos PlaNos DE bENEfÍCios

iNDiCaDorEs Por PlaNo DE bENEfÍCio | NoVEmbro/2014 

Distribuição Dos iNVEstimENtos Em 30/11/2014*

Valores em R$ Participantes

Planos da Fusesc Patrimônio
do Plano1

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios Ativos2 Aposentados Pensionistas Total

Benefício I  588.192.313,94 3  12.139.317,09 3  4.263.034,89 3 3 1.037 414 1.454
Multifuturo I  947.777.856,82 3  46.818.646,89 3  6.231.481,76 3 2.451 3.322 94 5.867
Multifuturo II  203.253.937,86 3  16.698.561,85 3  837.979,91 3 267 178 8 453
Total 1.739.224.108,62 3 75.656.525,83 3 11.332.496,56 3 2.721 4.537 516 7.774

BENEFICIO I MULTIFUTURO I MULTIFUTURO II

Valor % Retorno Valor % Retorno Valor % Retorno

Segmento 610.783.797,90 100 1,24 1.005.185.387,77 100 1,24 209.132.252,54 100 1,21

Renda fixa 497.413.242,66 81,44 1,39 812.284.766,93 80,81 1,40 171.749.941,78 82,13 1,33
Títulos públicos 427.990.160,09 70,07 1,00 524.433.790,12 52,17 1,05 115.011.531,74 54,99 1,04
Créditos privados e depósitos 3.588.599,03 0,59 119,08 5.740.147,35 0,57 119,16 979.356,97 0,47 119,43
Fundo de renda fixa 821.616,58 0,13 0,86 1.351.102,78 0,13 0,86 255.614,04 0,12 0,86
Fundo multimercado institucional 54.325.177,30 8,89 0,92 257.981.294,91 25,67 0,94 50.580.876,93 24,19 0,94
Fundo direitos creditórios 10.687.689,66 1,75 1,09 22.778.431,77 2,27 1,08 4.922.562,10 2,35 1,09
Renda variável 23.234.957,29 3,8 1,82 34.548.851,00 3,44 1,82 7.074.096,97 3,38 1,82
Ações 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Fundo ações 23.234.957,29 3,8 1,82 34.548.851,00 3,44 1,82 7.074.096,97 3,38 1,82
Investimentos estruturados 26.355.586,06 4,32 0,44 44.799.905,94 4,46 0,51 9.841.280,23 4,71 0,65
Fundo multimercado estruturado 17.482.370,70 2,86 1,31 31.046.471,09 3,09 1,31 7.455.444,68 3,56 1,29
Fundo imobiliário 4.334.442,56 0,71 -2,21 6.960.748,61 0,69 -2,17 1.199.897,48 0,57 -2,28
Fundo participações 4.538.772,80 0,74 -0,27 6.792.686,24 0,68 -0,27 1.185.938,07 0,57 -0,27
Imóveis 48.368.453,62 7,92 0,16 77.325.530,38 7,69 0,16 12.988.008,99 6,21 0,16
Investimentos imobiliários 48.368.453,62 7,92 0,16 77.325.530,38 7,69 0,16 12.988.008,99 6,21 0,16
Empréstimos 15.411.558,27 2,52 1,08 36.226.333,52 3,6 1,03 7.478.924,57 3,58 1,05
Empréstimos e financiamentos 15.411.558,27 2,52 1,08 36.226.333,52 3,6 1,03 7.478.924,57 3,58 1,05
Investimentos no exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundo investimentos no exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: 1 Patrimônio do Plano representa o valor das provisões matemáticas mais superávit mais fundos previdenciais e de investimentos 
2 No total de número de ativos está incluído autopatrocínio e BPD 
3 Números referentes a outubro de 2014

*Dados para simples informação, obtidos a partir da classificação Andima, que não invalida as informações prestadas na lâmina de rentabilidade a partir do cri-
tério de classificação da resolução CMN nº 3792
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A equipe econômica para o próximo Governo toma 
posse com a promessa renovada de promover 
o ajuste fiscal e o combate à inflação. A meta é 

alcançar superávit primário de 1,2% do PIB em 2015 e 
não menos que isto para os próximos anos, em 2014 
este percentual ficou próximo à zero.  O presidente do 
Banco Central do Brasil, reconduzido ao posto, renovou 
sua disposição de trazer a inflação (IPCA) para o centro 
da meta de 4,5% ao ano no próximo ano. Em 2014 ela 
deverá fechar próxima a 6,4%. 

O Comite de Política Monetária do Banco Central do 
Brasil - COPOM, reunido em 03/12/2014, por unanimi-
dade, decidiu elevar a taxa básica de juros – Selic – em 
0,50%, passando dos atuais 11,25% para 11,75% ao ano 
e sinalizou para um ciclo curto de alta. 

O Ibovespa terminou o mês com valorização de 0,07%, 
acumula ganhos no ano de 6,13% e de 4,16% nos últimos 
12 meses. O IBrX valorizou-se 0,80%, acumula alta de 
6,49% em 2014 e de 3,21% nos últimos 12 meses.

A taxa básica de juros – Selic ficou em 0,84%, em 
novembro, mês com 20 dias úteis, o IMA-b, índice que 
mede o rendimento geral das Notas do Tesouro Nacio-
nal – “série b” (NTNbs) ficou em 2,14%, o IRF-m, que 
mede os rendimentos dos títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional, prefixados (LTNs e NTN-f) teve valorização de 
1,16% e o dólar se valorizou 3,32% sobre o real.

Nova equipe econômica 
buscará promover ajuste fiscal
e combate à inflação

{ Indicadores }

 rENtAbilidAdE dAS CotAS  
doS PlANoS dE bENEFÍCioS | Novembro/14

As rentabilidades das cotas dos planos de benefícios  
do mês de novembro de 2014 foram: 

Plano de benefícios i = 1,24%

Plano Multifuturo i = 1,24% 

Plano Multifuturo ii = 1,21% 

Os resultados são diferentes entre os planos em função da 
composição das aplicações financeiras de cada um deles e do 

critério de marcação dos papéis em carteira.

A elaboração da lâmina de rentabilidade, que inclui todas  
as informações relevantes do seu Plano de Benefícios, como 
dados atuariais, de ativos, patrimoniais, contábeis e de segu-
ridade, deverá ser divulgada na pagina da Fusesc por volta do 

dia 20, tão logo esteja completa e revisada.
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[ ] Mudou-se [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Ausente 
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Endereço Insuficiente
[ ] 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

88010-970Valores que geram valores

CENtral DE atENDimENto fusEsC

central@fusesc.com.br
www.fusesc.com.br

Central de Atendimento:
0800 48 3000

aqui você pode obter 
orientações sobre os 

planos de benefícios, os 
regulamentos, esclarecer 

dúvidas a respeito da 
concessão de aposentadoria, 

simular e contratar 
empréstimos e esclarecer 

dúvidas gerais.

ligação gratuita

{ Educação financeira }
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