
A Diretoria-Executiva da Centrus apresentou a 
prestação de contas anual, relativa ao ano de 
2021. Foram realizados dois eventos em Brasília, 
o primeiro em parceria com a Associação 
Brasiliense de Aposentados do Banco Central 
– Abace, e outro na sede da Centrus para os 
participantes dos planos PBDC, PCD e CP+.

Na oportunidade, o diretor-presidente, Altamir 
Lopes, destacou ao público presente a gestão da 
Fundação sobre os recursos e bons resultados 
e superávits dos planos de benefício definido, 
além do trabalho realizado nos planos abertos. 

Os diretores Anthero Meirelles, Eduardo Rocha e 
Tulio Maciel apresentaram informações sobre a 
gestão administrativa, política de investimentos 
e rentabilidade dos planos, e detalhes sobre 
o CP+, plano criado para as famílias dos servido-
res ativos e aposentados. 
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NOSSOS CONTATOS

A Centrus tem condições especiais para você, 
participante ou assistido, que deseja tirar proje-
tos do papel e até mesmo resolver imprevistos 
que possam comprometer o seu planejamento 
financeiro de longo prazo.

A Fundação reduziu a taxa de juros e o prazo 
para a renovação do contrato e ampliou a 
margem consignável e os limites de crédito. 
Acesse a página do Empréstimo Centrus para 
conhecer mais vantagens, fazer uma simulação 
e contratar diretamente na área restrita do 
site, com segurança e praticidade. 

Se tiver alguma dúvida, acesse o nosso guia ou 
entre em contato pelo telefone 0800.704-0494 
ou pelo e-mail: emprestimo@centrus.org.br.

Empréstimo
da Centrus

Para atender melhor às necessidades de seus 
públicos, a Centrus implementou vários canais 
de relacionamento, possibilitando o contato 
ágil em diferentes plataformas. 

Para solucionar dúvidas, obter informações, 
pegar empréstimo ou mesmo para sugerir 
uma pauta para o jornal, é só escolher a 
melhor forma de contato. 

A Fundação está funcionando normalmente 
e, caso o participante queira atendimento 
presencial, pode marcar pelo telefone ou 
comparecer diretamente na sede da Fundação. 

O atendimento presencial é das 9h às 12h e das 
13h30 às 18h, em dias úteis. Já o atendimento 
telefônico e o online funcionam das 9h às 18h, 
também em dias úteis, com encaminhamento 
de respostas no prazo de até 24h. Nos casos 
em que a solução demande mais tempo, o soli-
citante será informado do encaminhamento 
dado à sua demanda. 

Você conhece
os canais de
comunicação
da Centrus?
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A reserva de emergência é uma quantia sepa-
rada especificamente para solucionar proble-
mas emergenciais. Deste modo, não pode ser 
utilizada para pagamentos de contas fixas 
ou gastos que devem estar pré determinados 
no orçamento.

A aplicação desta estratégia é justamente para 
evitar desfalques no planejamento financeiro e 
fundamental para administrar melhor intercor-
rências sem ter de recorrer a opções de crédito 
com juros abusivos que, na maioria das vezes, 
criam rombos de orçamento no mês seguinte.

Reserva de emergência:
Descubra o que é e como
montar a sua

Aprenda a montar 
a sua
Guardar dinheiro é sempre desafio, muito 
embora esteja claro que, para ter saúde finan-
ceira, a prática é a mais recomendada.

O segredo para possuir reserva de emergência 
é entender o acúmulo do valor necessário como 
uma conta tão importante quanto qualquer 
outra a ser paga.

Dentro de sua renda, calcule quantos por cento 
precisam ser poupados por mês na projeção 
que você escolheu (entre 6 e 12 meses) para 
chegar à quantia mensal que deve ser poupada.

Após definir a meta, inclua o valor nos gastos 
fixos e entenda a preservação do percentual 
como um gasto fundamental.

Realize seu planejamento financeiro com o 
valor fixo da reserva de emergência em alta 
prioridade e monte a sua.

O dinheiro deve 
ser investido?
Como regra básica em educação financeira, 
nunca é seguro afirmar que faz bem deixar 
montantes de dinheiro parados em conta. 
Entretanto, é preciso lembrar que a reserva de 
emergência pode vir a ser necessária, caso em 
que, por mais que investir seja uma recomenda-
ção saudável, suas escolhas devem girar em 
torno de aplicações de alta liquidez, baixo custo 
e saque simplificado, afinal, você pode precisar 
do dinheiro.

Calcule o valor 
da reserva de 
emergência
Como não é possível definir um padrão fixo, 
devido às diferenças de renda entre as pessoas, 
utilize uma fórmula básica para calcular uma 
quantia sadia de reserva dentro dos limites do 
seu orçamento pessoal.

Para a maioria dos economistas, a quantia de 
controle deve ser o valor de 6 a 12 meses dos 
seus gastos fixos mensais.

Neste cálculo, faça uma base de variáveis 
mensais (médias de água e luz, por exemplo, 
que, apesar de não serem mensalmente do 
mesmo valor, são gastos regulares) e os demais: 
casa, carro, educação, etc.

Para definir os meses de garantia, leve em 
conta se a renda é fixa ou variável e invista 
em maiores quantias no caso de a renda ser 
autônoma e passar por desníveis constantes.
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Composição dos investimentos (%)

PBB
R$6.228,4 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Outros¹

Operações com 
Participantes

76,8

0,6

7,1

9,5

1,4

0,1

PBDC
R$641,1 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Outros¹

Operações com 
Participantes

PCD
R$225,7 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Operações com 
Participantes

CP+
R$13,5 milhões

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imóveis

Exterior

Posição: junho/20221. Disponível, valores a receber e a pagar

59,4

13,5

11,0

60,7

15,1

11,1

6,4

75,0

11,7

1,9

1,9

Exterior 4,4 Exterior 6,6

2,4

0,3 0,2

8,1

7,8 6,6

O Plano Básico de Benefícios - PBB deve 
distribuir novo superavit até o fim do ano. A 
Centrus encaminhou expediente à Superin-
tendência Nacional de Previdência Comple-
mentar - Previc com o voto da Diretoria Cole-
giada do Banco Central que aprovou a 
proposta. Após autorização do órgão regula-
dor, a Fundação dará ampla divulgação às 
informações relativas ao plano e dará início 
ao pagamento para os beneficiários.

Centrus envia à Previc
superavit 2017 do PBB
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