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Plano instituído avança

O plano instituído da Centrus em breve será realidade. No início de dezembro, o Banco Central autorizou a Fundação a prosseguir com a sua formulação,
na forma de plano de contribuição definida, tendo
como instituidoras as associações de aposentados
da autarquia.
As equipes técnicas já estão trabalhando na definição das regras de funcionamento do plano, dos
direitos e das obrigações dos participantes e dos
instituidores, bem como do plano de custeio administrativo e previdencial. Paralelamente, a Centrus
vem atuando em parceria com as associações, que
necessitarão fazer ajustes em seus estatutos.

Os planos instituídos têm como principal característica possibilitar a inscrição de associados das instituidoras, bem como dos seus dependentes, ampliando a
abrangência da cobertura previdenciária às famílias.
Esses planos oferecem as mesmas condições dos
demais planos ofertados pelo segmento previdenciário, a exemplo do benefício fiscal sobre as con-

tribuições e da portabilidade, com a vantagem de
proporcionarem mais flexibilidade na formação da
poupança e no saque dos recursos ou no recebimento dos benefícios. Por serem geridos por entidades
sem fins lucrativos, apresentam taxas mais competitivas que as oferecidas pela previdência aberta,
propiciando, assim, maior benefício futuro.
O próprio participante terá liberdade para definir o
valor e a periodicidade – mensal, semestral ou anual
– de suas contribuições, inclusive de aportes voluntários, que podem ser feitos, a qualquer tempo e
valor, conforme as suas disponibilidades.
A expectativa é que o plano seja oferecido a partir do segundo semestre, após aprovação dos seus
regulamentos pelos órgãos estatutários da Centrus
e pela Previc. A Fundação manterá os seus canais
de divulgação e de atendimento – www.centrus.org.br,
@centrus_previdencia (Instagram), 61 98138 8995
(WhatsApp) e ouvidoria@centrus.org.br – atualizados e disponíveis a todos os interessados.

A Centrus homenageia

seus aposentados em evento da Abrapp
vos horizontes
e de novas manhãs
tocados pela
sabedoria de nossa
maturidade. Haveria de se imaginar, frente ao
que antecede, pudesse um servidor aposentado, viver em melhores condições nessa nova
quadra de sua vida sem os benefícios da Previdência Complementar ante a realidade da Previdência Social - o INSS? Diríamos que não. Daí
nossos justificáveis parabéns à essa associação
em promover o desenvolvimento de tão almejada Previdência Complementar com excelência
técnica.
Que em nossa mensagem, além de nossas felicitações à ABRAPP pela brilhante comemoração
em apreço, se agreguem penhorados agradecimentos à Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS, pela deferência com que
me distinguira, indicando meu nome para receber tão honrosa homenagem, que, simbolicamente presta aos seus demais assistidos, cujo
Diploma, vindo das mãos do digno representante, Jerônimo Campos, passo a dividi-lo com os
demais colegas aposentados, por ser tão deles
quanto nosso.
Espero não ser demais acrescentar o quanto nos
conforta ser um dos beneficiários da CENTRUS,
considerando-se a capacidade administrativa e
ética com que seus gestores e demais responsáveis, vêm realizando de forma tão elogiável
das funções que lhes foram atribuídas, do que
melhor nos falam os resultados apresentados,
em razão do que grande é nossa alegria e não
menor nossa tranquilidade ao vermos tão bem
conduzido o patrimônio.

José Paes Landim representou os aposentados
Centrus na cerimônia de comemoração ao Dia
do Aposentado realizada pela Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, no dia 23 de janeiro. Em
seu discurso, a seguir reproduzido, ele destacou
o papel do segmento na promoção da longevidade saudável e realizadora:
“Sr. Diretor-Presidente da ABRAPP, Luís Ricardo
Marcondes Martins, em nome de quem cumprimento os presentes, demais dirigentes e responsáveis outros pelo êxito de tão bela cerimônia comemorativa do Dia do Aposentado.

Não há como deixarmos de assinalar a importância deste evento, revestido de tão bela solenidade, quer pelo evidente fortalecimento no
relacionamento entre as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, seus participantes
e esta Associação, quer pela confraternização,
ora vivida em momento especial como este.
Poucas são as conquistas tão relevantes na vida
do servidor, merecedoras de registro, como uma
aposentadoria condigna, que valha como um
prêmio aos anos dedicados ao trabalho, para o
que, se põe em relevante destaque a Previdência Complementar, exatamente pelo quanto ela
contribui para uma longevidade saudável, prazerosa e plenamente realizadora.
Comporta, a propósito e como oportuno ressaltar
que na aposentadoria temos uma fase ideal para
o resgate, num processo de renovação de velhos
sonhos, adormecidos lá atrás, jamais concretizados em razão da prioridade dada aos nossos deveres enquanto na ativa, porém, aflorados nesse
segundo momento, quantos deles se concretizaram, fazendo os aposentados até mais felizes do
que quando viviam seus anos de labor.
É quando passamos a utilizar a linguagem da
alma na contemplação do belo, na direção de no-
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Muito obrigado.”
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Você sabia?

A Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o Documento de Crédito (DOC) podem ser utilizados nas
transferências financeiras entre diferentes instituições bancárias, mas o DOC, além de sujeitar-se ao
limite de R$4.999,99, só credita a conta destinatária
no primeiro dia útil seguinte. Na TED, a transferência ocorre no mesmo dia, se realizada dentro do
horário-limite estabelecido pelo sistema bancário.

Além dessas duas modalidades, há a transferência
entre contas de uma mesma instituição, que é feita imediatamente, mesmo que ocorra nos finais de
semana ou em dias não úteis. Para mais informações, consulte o perguntas e respostas sobre transferências bancárias, disponível na página do Banco
Central na internet.
Acesse: https://bit.ly/2BnmDYB

Comprovante do Imposto de Renda

ano-base 2018 será encaminhado até 28 de fevereiro
VERIFIQUE SE O SEU ENDEREÇO ESTÁ ATUALIZADO!

O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de
Imposto de Renda Retido na Fonte será encaminhado aos participantes e assistidos dos planos de benefícios que tiveram movimentação financeira com
a Centrus no exercício de 2018 – tais como aporte
de contribuições, recebimento de proventos ou qualquer tipo de devolução de recursos ou de efetivação
de pagamento – até o próximo dia 28 de fevereiro,
para o endereço constante no cadastro da Fundação.
O documento também estará disponível na área SUA
CONTA, na página da Centrus na internet.

Qualquer dúvida, fale com a gente. WhatsApp:
61 98138 8995, ouvidoria@centrus.org.br, 0800 704 0494.
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Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip

Previc disponibiliza Perguntas e Respostas
sobre Investimentos da Previdência Complementar

O que são recursos garantidores dos planos
de benefícios? Qual o limite para aplicação
de recursos desses planos em títulos públicos, em títulos privados e em renda variável?
Essas e muitas outras questões relacionadas
aos investimentos das entidades fechadas
de previdência complementar podem ser
esclarecidas no guia disponibilizado pela
Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - Previc na sua página na internet.
Estruturado em dezenove capítulos, o Perguntas e Respostas oferece uma visão
abrangente dos temas relacionados, envolvendo diretrizes para aplicação dos recursos,
avaliação e monitoramento de risco, política
de investimentos, limites de alocação e concentração por emissor e muito mais. Uma
ótima ferramenta não apenas para as entidades do segmento, mas também para quem
busca manter-se atualizado sobre a gestão
dos recursos do seu plano de benefícios.
Acesse o link para ver as perguntas e as respostas sobre investimentos
da previdencia complementar: https://bit.ly/2WKmp78

Investimentos Centrus
PBB

PBDC

Total dos Investimentos
R$ 6 BILHÕES
92,06%

Renda Fixa
Renda Variável

6,01%

Total dos Investimentos
R$ 480 MILHÕES
83,39%

Renda Fixa

15,42%

Renda Variável

Imóveis

1,54%

Imóveis

0,52%

Operações com
Participantes

0,39%

Operações com
Participantes

0,68%
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EXPEDIENTE

80,58%
19,28%
0,14%

Posição novembro/2018

Distribuição gratuita.
Endereço: Edifício Corporate Financial Center,
SCN, Qd. 2, Bl. A, 80 andar, CEP 70712-900, Brasília-DF
E-mail: jornalcentrus@centrus.org.br
Responsável: Nilvanete Ferreira da Costa

R$ 188,5 MILHÕES

Renda Fixa
Operações com
Participantes

Este informativo é uma publicação: Fundação Banco
Central de Previdência Privada - Centrus

WhatsApp: (61) 98138 8995

Total dos Investimentos
Renda Variável

Telefones: (61) 2192-1414 e 0800 704 0494
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Tulio José Lenti Maciel; Membros: Fernando de Oliveira
Ribeiro, Jaime Alves de Freitas, Marco Antonio Montenegro Beltrão,
Maurício Costa de Moura e Sérgio Almeida de Souza Lima.
CONSELHO FISCAL
Presidente: Rodrigo Monteiro; Membros: Anthero de Moraes Meirelles,
Antônio Torquato dos Santos e Jaildo Lima de Oliveira.
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.

