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CentrusPrev

A Centrus vem trabalhando nos preparativos finais
para o lançamento do Plano Instituído CentrusPrev+,
com a realização de testes no sistema que dará
suporte às operações do seu novo produto previdenciário. O plano foi pensado com o objetivo de
proporcionar aos familiares dos servidores ativos e
aposentados do Banco Central (BC) o planejamento
de poupança de longo prazo com a solidez, a credibilidade e os bons resultados que a Fundação conquistou ao longo de 40 anos de existência.
O CentrusPrev+ tem como instituidoras as associações
de aposentados do BC e a própria Fundação, e será
operado na modalidade de contribuição definida, com
base no saldo acumulado, no tempo de contribuição
e na rentabilidade dos recursos, trazendo mais flexibilidade, liberdade e segurança para os participantes.
Poderão aderir ao plano os familiares de todos os
servidores aposentados do Banco, por intermédio
das associações, e os cônjuges e dependentes econômicos de participantes e assistidos dos planos de
benefícios administrados pela Centrus.
Há duas possibilidades de adesão ao CentrusPrev+,
conforme a instituidora seja a Fundação ou uma das
associações de aposentados (AAFBC, Abace, Amasb e
Arfab). No primeiro caso, o servidor ativo, o aposentado ou o pensionista do Banco Central que faça parte
de um dos planos da Centrus poderá fazer a adesão
de cônjuge e de dependentes econômicos. Já para os
filiados a uma das associações de aposentados, a pos-

está chegando

sibilidade de adesão é ampliada, bastando inscrever, na
própria associação, os parentes como dependentes para
fins previdenciários. A adesão dos familiares não tem
qualquer custo e a antecipação da inscrição acelera o processo de cadastramento deles no plano.
Em qualquer situação, o familiar que já tem plano previdenciário em outra entidade poderá fazer a portabilidade de recursos para o CentrusPrev+, de acordo com as
regras vigentes.
Vantagens
Como a Centrus é uma entidade sem fins lucrativos,
oferece taxas mais competitivas que as instituições
abertas, com zero por cento de taxa de carregamento e
0,7% a.a. de taxa de administração. Além disso, todas as
contribuições realizadas podem ser abatidas do Imposto de Renda, até o limite de 12% da renda bruta anual.
Essa é uma ótima oportunidade para trazer seus familiares para a Fundação. Se você não faz parte de um
dos planos de benefícios da Centrus nem está filiado
a umas das associações, aproveite para aderir ao PCD,
caso seja servidor ativo, ou para filiar-se a uma das associações, se aposentado ou pensionista do BC.
A adesão ao PCD pode ser feita na página da Fundação
na internet, www.centrus.org.br, na qual também está
disponível o regulamento do plano.
Para obter o formulário de inscrição na associação e tirar
dúvidas sobre adesão dos familiares ao CentrusPrev+, clique
aqui e acesse os contatos das entidades>>.

Fábio Kanczuk
toma posse no
Conselho Deliberativo

Foto: Gustavo Ranieire/MF

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fábio
Kanczuk, tomou posse como conselheiro deliberativo
da Centrus, em maio. Designado pelo patrocinador BC
Kanczuk sucede o conselheiro Jaime Alves de Freitas.

Após ter sido nomeado para a diretoria colegiada do Banco, Kanczuk passou a ser servidor ativo
do BC, o que o tornou apto a exercer o cargo de
membro do Conselho Deliberativo.

O novo conselheiro é bacharel em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), mestre e doutor pela Universidade da Califórnia e pós-doutor em Economia pela Universidade de Harvard.

O mandato de conselheiro da Centrus é de quatro anos, mas o novo conselheiro se comprometeu, por meio de documento, a renunciar ao
mandato no órgão estatutário na hipótese de o
seu desligamento do patrocinador ocorrer antes
desse prazo.

A escolha do patrocinador por Kanczuk atende aos
requisitos legais previstos no Estatuto da Fundação.

Encerramento
do Clube de
Benefícios

Empréstimo

A Fundação reduziu a taxa das operações de
empréstimo. Os participantes e assistidos
dos planos de benefícios administrados podem solicitar empréstimo à taxa de 6% a.a. +
média mensal do IPCA dos últimos 6 meses.
Para saber mais detalhes e fazer simulação,
acesse a área privativa do site da Centrus.

A Conecta Soluções Administrativas e a Senior Services do Brasil, administradoras do
Clube de Benefícios, comunicaram às entidades que faziam parte do programa a descontinuidade da plataforma. De acordo com as
empresas, houve baixo número de adesões
ao clube, o que dificultou o oferecimento de
melhores vantagens e de descontos.

Se ainda tiver dúvidas ou precisar de auxílio
para contratar a operação, entre em contato.

A Centrus informa que não efetuou qualquer
investimento financeiro no clube, tendo se
limitado a assinar termo de adesão com a
Conecta e a empresa Longevity Services.
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emprestimo@centrus.org.br
0800 704 0494
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Sua Saúde
O sentimento de pânico e o medo de expor-se ao novo coronavírus estão
fazendo com que algumas pessoas deixem de dar a devida atenção a problemas que demandam
cuidados sérios, como câncer ou
doenças crônicas. Segundo a Confederação Nacional de Saúde, a demanda por leitos clínicos teve queda de
50% no Brasil. No caso de serviços de oncologia, a confederação estima uma queda de
70% na procura por atendimento.
como exames, por exemplo, podem ser postergados, mas só quem está apto para orientar essa
decisão é o médico que acompanha o paciente.

A primeira medida é procurar informar-se
bem com seu médico, antes de decidir adiar
ou abandonar o tratamento. Alguns casos

Seus direitos
Estatuto do
Idoso – Lei no
10.741/2003

É uma iniciativa na garantia de
direitos da pessoa idosa, fruto de
forte mobilização da sociedade, e
abrange as seguintes dimensões:
direito à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à alimentação,
à saúde e à convivência familiar e
comunitária.
Entre os direitos assegurados pelo
Estatuto às pessoas idosas estão:

• atenção integral à saúde, por
intermédio do Sistema Único
de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e
dos serviços, para
a prevenção, a promoção, a proteção
e a recuperação da
saúde, incluindo a
atenção especial às
doenças que afetam
preferencialmente os
idosos.
• direito a acompanhante em caso
de internação ou de observação
em hospital.
• direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos
estiverem ameaçados ou violados por ação ou por omissão da
sociedade, do Estado, da família,
de seu curador ou de entidades
de atendimento.
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• desconto de, pelo menos, 50%
nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e
de lazer.
• reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados.
• prioridade na tramitação dos
processos e dos procedimentos
na execução de atos e de diligências judiciais.
• os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada
contra idosos devem ser objeto
de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e
privados à autoridade sanitária,
bem como devem ser obrigatoriamente comunicados por eles a
quaisquer dos seguintes órgãos:
autoridade policial; Ministério
Público; Conselho Municipal do
Idoso; Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.
Com informações do
Ministério da Saúde
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Preparando uma carteira de investimentos para momentos de crise
Os mercados financeiros estão sujeitos a movimentos abruptos relacionados ao comportamento dos
investidores. Se quando estamos em um momento
virtuoso, os investidores se sentem mais confiantes
e aparentemente mais dispostos a assumir mais
riscos em suas carteiras de investimentos, nos
momentos mais adversos, existe forte aversão ao
risco, que provoca perdas significativas, deixando
a tarefa de proteger a carteira ainda mais árdua.
Portanto, é fundamental pensar em montar uma
carteira equilibrada e bem protegida em momentos
mais calmos de mercado.

com diferentes características, aqueles que seguem
teses macroeconômicas, fundos quantitativos ou de
operações de arbitragem entre mercados. Ainda há
benefícios mais significativos na diversificação entre
classes de ativos em diferentes segmentos, mercados e regiões, como nos investimentos no exterior.
Também existem estruturas de seguros para determinados tipos de risco, chamadas de hedge. Elas podem ser adicionadas às carteiras para evitar alguns
riscos indesejados, como, por exemplo, as variações
cambiais quando se investe em ativos no exterior.
Essas estruturas costumam envolver derivativos e
podem ser muito complexas. Nesses casos, é importante entender todos os seus efeitos e custos. Em
momentos mais estáveis de mercado, os hedge são
mais baratos, de forma análoga ao mercado de seguros em geral.

A primeira pergunta a ser respondida é a tolerância
ao risco pelo investidor. Para tanto, deve-se projetar
o desempenho de sua carteira em cenários adversos, tentar compreender como os instrumentos escolhidos em sua carteira se comportaram nas crises
passadas e depois checar se aquele tipo de perda é
tolerável. Ao final, deve-se procurar investimentos
que tragam conforto em termos de resultado para
cada investidor, mesmo nos piores momentos.

A Centrus monta as carteiras de cada um dos seus
planos administrados de acordo com o nível adequado de risco e das necessidades de liquidez. Além disso, há um intenso trabalho de diversificação entre
classes de ativos e de ativos dentro dos segmentos,
com o intuito de montar carteiras eficientes e protegê-las em períodos excessivamente turbulentos nos
mercados.

A segunda etapa é montar uma carteira que use o
risco de forma eficiente. Uma das principais estratégias é buscar a diversificação dos ativos que compõem a carteira em seus diversos tipos de fatores
de risco. Em ações, a diversificação pode ser feita
em empresas de diferentes setores econômicos. Em
renda fixa, buscam-se diferentes emissores e prazos de vencimentos. Em multimercados, há fundos

Texto elaborado pela Gerência
Técnica de Investimentos
Getec da Centrus

Investimentos Centrus
PBB

PBDC

Total dos Investimentos
R$ 5.854,1 milhões

Renda Fixa
Renda Variável

3,2%

89,5%

Total dos Investimentos
R$ 513,5 milhões
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Imóveis
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Imóveis
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12,2%

R$ 193,3 milhões
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Participantes
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0,5%
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Total dos Investimentos
Renda Variável
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Responsável: Setor de Comunicação e Relacionamento

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Tulio José Lenti Maciel; Membros: Hipérides Ferreira de
Mello, Fábio Kanczuk, Marco Antonio Montenegro Beltrão, Maurício
Costa de Moura e Sérgio Almeida de Souza Lima.
CONSELHO FISCAL
Presidente: Rodrigo Monteiro; Membros: Anthero de Moraes Meirelles,
José Ribamar Santos Barros e Rosalvo Ermes Streit.
DIRETORIA-EXECUTIVA
Diretor-Presidente: Altamir Lopes; Diretor de Aplicações: José Antonio
Marciano; Diretor de Benefícios: Antonio Francisco Bernardes de Assis; e
Diretor de Controle, Logística e Informação: Eduardo de Lima Rocha.

