
No dia 25 de março, a Centrus encaminhou 
o projeto de destinação do superávit 2018 
do Plano Básico de Benefícios – PBB ao 
Banco Central. Aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da Centrus em reunião, este será 
o oitavo benefício consecutivo repassado 
pela Fundação aos participantes do PBB e ao 
patrocinador Banco Central.

Apesar do cenário político-econômico do país 
nos últimos anos e os efeitos da pandemia, o 
PBB tem tido sucessivos resultados positivos, 
que refletem a estabilidade e solidez da Centrus 
e dos serviços prestados a seus públicos. 

O superávit é formado pelos recursos exceden-
tes do plano, que são guardados em uma 
reserva especial e, após não serem utilizados 
por três exercícios consecutivos, leva à revisão 
do plano. Caso seja acordado que ela ocorra 
por meio de pagamento superavitário, a 

reserva especial será destinada aos assistidos 
e ao patrocinador, sendo que os valores são 
alocados em fundos segregados e constituídos 
especialmente para essa finalidade. 

Vale lembrar que, além desses passos antes de 
chegar às contas dos participantes, o normal 
é que o pagamento ocorra em pelo menos 36 
parcelas mensais e sucessivas, a contar da data 
da publicação do ato de autorização da Previc 
no Diário Oficial da União - DOU. Este prazo não 
é negociável. Além disso, o superávit não é um 
benefício isento de imposto de renda – mesmo 
para quem goza desta situação legalmente.
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Os participantes e assistidos dos planos de 
benefícios administrados pela Centrus avalia-
ram positivamente os serviços prestados 
pela Fundação em 2021.  Ao todo foram 694 
entrevistados por uma empresa independente 
e especializada. O consolidado mostra que 
92% dos participantes da pesquisa apontaram 
alta ou boa satisfação, com destaque em 
relação aos itens imagem da Centrus (96,3%), 
segurança (95,7%) e pagamento do benefício 
(95,2%). Além desses pontos, também foram 
avaliados atendimento, cadastro, tempestivi-
dade, transparência, segurança, empréstimos 
e meios de comunicação. 

O resultado da pesquisa reflete a busca da 
Centrus pela excelência nos serviços presta-
dos aos seus públicos, pautada nas melhores 
práticas do segmento. O nosso objetivo é 
continuar prestando serviços com a qualidade 
que você merece.

Centrus recebe 92% de
aprovação em pesquisa

Uma instituição séria,
nunca tivemos problemas

com nada. Excelente.
Depoimento de participante do PBB

Não é incomum a Centrus receber demandas rela-
cionadas ao Programa de Assistência à Saúde dos 
Servidores do Banco Central - PASBC. Acontece 
todos os dias. A confusão é normal, mas gostaría-
mos de lembrar que a Fundação não participa da 
administração do plano de saúde, que é realizada 
pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Depes) 
da própria autarquia.

Para dúvidas relacionadas à utilização do plano, 
rede credenciada para consultas e exames ou 
outras informações referentes à saúde, o usuário 
deve entrar em contato pelo e-mail portal.bcsau-
de@bcb.gov.br ou pelo telefone (61) 3414-4021.

PASBC é de gestão
do Banco Central
e não da Centrus
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Para os que foram à farmácia recentemente, o susto com o preço dos medicamentos foi inevitável. 
Isso se dá pelo fato de que, desde março deste ano, foi permitido pelo governo federal um aumento 
de até 10,89% no preço dos medicamentos. O reajuste superou a inflação.

Para ajudar o consumidor, que constantemente reclama dos preços, existem alternativas que forne-
cem acesso a descontos e, até mesmo, a gratuidade de medicamentos. 

Veja a seguir algumas delas:

3 dicas para
economizar
na compra de
medicamentos

3. Planos de saúde
Muitas instituições que oferecem planos de 
saúde costumam estabelecer parcerias com 
redes farmacêuticas.

Por isso, se você aderiu a algum plano de saúde, 
verifique se existem redes de farmácias que 
possuam convênio com sua seguradora.

2. SUS
Desde que façam uso regular dos medicamen-
tos, as pessoas em tratamento pelo Sistema 
Único de Saúde - SUS têm direito a acesso 
gratuito ou subsidiado a remédios.  Vale ressal-
tar que não existe obrigatoriedade em ser 
atendido por médicos associados ao SUS para 
ter direito ao benefício.

Para ter acesso ao benefício, basta cumprir os 
requisitos de possuir cadastro e carteirinha do 
SUS. Se estiver atendendo aos critérios, procure 
pela unidade do SUS mais próxima da sua 
residência. Com documento de identificação 
com foto e receita em mãos, informe-se sobre 
a disponibilidade do medicamento desejado.

1. Genéricos
De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Associação Pró Genéricos, entre os anos de 
2000 a 2021, mais de R$177 bilhões foram 
economizados na compra de medicamentos, 
graças aos medicamentos genéricos.

Em contrapartida, ao realizar tratamentos 
que exigem uso recorrente de medicamentos, 
muitas pessoas não se informam sobre a opção 
de medicamento genérico.

Há mais de duas décadas, está em vigor a lei 
que autoriza e regula a produção e comerciali-
zação de genéricos. 

Por isso, desenvolva o hábito de perguntar 
ao seu médico se o medicamento receitado 
possui alguma versão genérica. Caso exista, 
o princípio ativo será prescrito na receita e 
poderá ser repassado aos farmacêuticos, o 
que dará a você uma opção mais econômica 
do remédio na hora da compra.



W W W . C E N T R U S . O R G . B R 5

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

Distribuição gratuita.

Endereço: Edifício Corporate Financial Center,
SCN, Qd. 2, Bl. A, 80 andar, CEP 70712-900, Brasília-DF

Telefones: (61) 2192-1599 e 0800 704 0494

E-mail: relacionamento@centrus.org.br

WhatsApp: (61) 98138 8995

Produzido pela Gerência de Comunicação e Relacionamento.
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Composição dos investimentos (%)

PBB
R$5.799,5 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Operações com 
Participantes

82,4

0,7

4,7

10,5

1,5

0,2

PBDC
R$623,2 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Operações com 
Participantes

PCD
R$227,5 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Operações com 
Participantes

CP+
R$13,2 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Posição: abril/2022

57,1

14,6

11,3

55,1

16,8

11,7

2,6

75,6

12,4

2,2

6,8

2,7

0,3 0,2

8,0

8,3 6,5

Aposentados e pensionistas da Fundação que recebem os 
proventos do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS na 
folha de pagamentos dos planos de benefícios administrados 
receberão, no próximo dia 20 de abril, a primeira parcela (50%) 
do abono anual (13º salário) devido pela Previdência Social. Já 
a segunda parcela será paga no mês seguinte, em maio.

Essas parcelas, que normalmente são pagas em setembro e 
em dezembro de cada ano, foram antecipadas, segundo o 
Decreto Presidencial N° 10.999, de 17 de março de 2022.

Centrus antecipa
parcelas do abono
do INSS


