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Centrus comemora resultados positivos de 2017
A Fundação comemora, mais uma vez, o bom desempenho dos planos de benefícios
administrados, cujos ganhos reais situaram-se acima de 6 pontos percentuais, apesar do
forte declínio das taxas de juros e da inflação, com impacto no rendimento dos ativos do
segmento de renda fixa.

Esse resultado é creditado, em grande parte, à decisão de elevar a alocação de recursos
em investimentos com maior risco, mas ainda seguros o suficiente para o cumprimento
das metas estabelecidas.
Para o Plano Básico de Benefícios - PBB, e para o Plano de Benefício Definido Centrus PBDC, a rentabilidade auferida não só permitiu a manutenção da solvência, como elevou
o superavit, possibilitando, no futuro, novas distribuições de resultados aos participantes,
assistidos e patrocinadores.
Relativamente ao Plano de Contribuição Definida - PCD, o desempenho concorreu para
que o valor adicionado à conta individual dos participantes e assistidos superasse o
rendimento contratado, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA acrescida de juros de 4,5% a.a., com a manutenção do nível
de risco em patamares confortáveis.
Nos próximos anos, tendo em vista a visão estratégica de longo prazo e o alto nível de
governança, esperamos obter resultados ainda melhores.

2

A partir de março, boletos de cobrança vencidos, de R$800,00
ou mais, poderão ser pagos em qualquer banco
A partir de 24 de março, os clientes que tiverem boleto de cobrança vencido de valor
igual ou superior a R$800,00 não precisarão restringir o pagamento ao banco que
emitiu o documento. Por meio da Nova Plataforma de Cobrança (NPC), que vem sendo
implementada em fases, o consumidor pode pagar suas contas em qualquer agência
bancária, caixa eletrônico ou pela internet, calculando automaticamente eventuais multas
e encargos.

Todos os anos, cerca de quatro bilhões de boletos são liquidados no Brasil, número de
transações que equivale ao de uma grande processadora global de cartões de crédito.
Fonte: Banco Central

Comprovante do Imposto de Renda Ano-Base 2017 será
encaminhado até 28 de fevereiro
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 2017 – 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 do cadastro da Fundação. O documento também estará disponível na área
Sua Conta, na página da Fundação na internet.
Mantenha o seu cadastro atualizado, para receber informações da Centrus de forma
rápida e segura!
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Centrus homenageia seus aposentados

Dando
continuidade
a
iniciativa que já dura uma
década, a Fundação se fez
presente no evento anual
que comemora o Dia do
Aposentado,
organizado
pela Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar
- Abrapp, em parceria com
o Sindicato Nacional das
Entidades
Fechadas
de
Previdência Complementar
- Sindapp, realizado no
dia 24 de janeiro, em São
Paulo. O aposentado do
PBB Anuar Kalil recebeu
das mãos do diretor de Benefícios da Centrus, Antonio Francisco Bernardes
de Assis, diploma que simboliza a homenagem da Fundação a todos os seus
assistidos. “Grande honra e satisfação o convite para a homenagem no evento,
que estendo aos aposentados como eu, usufruindo nosso tempo futuro com a
tranquilidade e a segurança proporcionadas pela Centrus na administração do
nosso patrimônio, construído ao longo de uma vida de trabalho”, declarou Kalil.

Você
sabia?

FGC vai cobrir perdas de até R$1
milhão por pessoa, a cada quatro anos

O valor coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC, foi limitado a R$1 milhão por pessoa a
cada quatro anos. A mudança não altera o limite de garantia ordinária de R$250 mil por instituição
ou conglomerado financeiro. Com esse novo limite total, se um cliente tem recursos distribuídos em
vários bancos diferentes e se todos esses bancos forem submetidos pelo Banco Central a recursos de
resolução, tais como regimes de intervenção ou de liquidação, dentro de um período de quatro anos,
esse cliente será ressarcido até o valor de R$1 milhão. Passados quatro anos da primeira cobertura da
garantia, o limite é recomposto.
A novidade vale para investimentos contratados ou repactuados a partir de 22 de dezembro de 2017.
Criado em 1995, o FGC dá garantia a investimentos e depósitos de clientes de bancos e instituições a
ele associados. Contam com a garantia do fundo depósitos feitos em conta corrente e em poupança,
Certificados de Depósito Bancário - CDBs, Letras de Crédito do Agronegócio - LCAs, Letras de Crédito
Imobiliário - LCIs, entre outros ativos financeiros.
Não são cobertos pelo FGC, por exemplo, aplicações em fundos de investimento, fundos de previdência,
Tesouro Direto, letras financeiras, títulos de capitalização, debêntures, Certificados de Recebíveis
Imobiliários - CRIs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRAs, e ações. O FGC também não
cobre depósitos em conta corrente de sociedades corretoras e distribuidoras.
Fonte: Banco Central
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Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Pefip
Segundo pesquisa, brasileiro não tem hábito de poupar e não se
planeja financeiramente

56% dos brasileiros não fazem orçamento doméstico e 69% não pouparam nenhuma
parte da renda nos últimos doze meses. É o que mostra resultado de pesquisa aplicada
pelo Banco Central, em parceria com a Serasa Experian e o Ibope, que teve por objetivo
aferir o nível de educação e de inclusão financeiras da população brasileira. Os resultados
deverão auxiliar no desenho de políticas públicas mais efetivas.
Com relação ao uso de produtos e de serviços financeiros, a pesquisa revela que o cartão
de crédito é o produto mais utilizado pelos entrevistados, seguido pelo carnê de lojas. A
previdência privada foi indicada por apenas 1,9% dos respondentes, dos quais 12,5%
com renda familiar superior a dez salários mínimos. Nesse aspecto, na questão “Eu confio
no meu planejamento para a aposentadoria”, 33% das mulheres e 27,8% dos homens
responderam negativamente.
Quanto à educação financeira, a pesquisa evidencia que, na dimensão Conhecimento,
o maior percentual de erros está concentrado em questões relacionadas à matemática
financeira, principalmente entre as mulheres. Elas também se sentem mais inseguras que
os homens na administração de suas finanças e conversam mais sobre suas decisões
financeiras com outras pessoas da família.
Na dimensão Comportamento, os resultados indicam que a maioria dos respondentes
não elabora orçamento familiar, o que pode influenciar em outras decisões financeiras,
como poupar, cortar gastos e contratar empréstimos, por exemplo.
O inteiro teor do relatório Competências em educação financeira: descrição de resultados
da pesquisa da Rede Internacional de Educação Financeira adaptada e aplicada no
Brasil, está disponível na página do Banco Central na internet. http://www.bcb.gov.br

As Contas da Centrus

Patrimônio consolidado sob administração em dezembro de 2017:
do ativo total de R$6,9 bilhões, 92% estão aplicados em títulos públicos e em fundos de
investimentos e 6% em ações.
Veja balancetes em www.centrus.org.br
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