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Planos Assistenciais
ganham cartão digital

Atualização Cadastral
Dados inconsistentes podem
resultar em multa

GESTÃO
Prestação de Contas com
mais de 60 reuniões

// Editorial //
Planos Assistenciais agora têm Cartão Digital
O Jornal da CELOS é editado pela
Fundação Celesc de Seguridade Social e tem
circulação dirigida a todos os seus Participantes
Ativos e Assistidos.
CONTATO
Av. Hercílio Luz, 639, 6o e 7o andar
Ed. Alpha Centauri - CEP: 88020-000
Florianópolis/SC
Fone: 0800 048 3030 - Planos Previdenciários e
Empréstimos
Fone: 0800 048 4040 - Planos de Saúde
Site: www.celos.com.br
Contato: Fale Conosco
www.facebook.com/fccelos
DIRETORIA
Diretor Presidente:
Ademir Zanella
Diretor Administrativo-Financeiro:
Henri Machado Claudino
Diretor de Seguridade:
João Paulo de Souza
EXPEDIENTE
Coordenação na CELOS: Gilmar Barbosa
Produção: Quorum Comunicação
Jornalista responsável:
Gastão Cassel (DRTRS/6166)
Edição e reportagem:
Sergio M. de Andrade
Projeto Gráfico:
Audrey Schmitz Schveitzer
Edição de Arte:
Rosana Pozzobon
Ilustração:
Frank Maia
Fotografia:
Sônia Vill
Impressão:
Open Grafica
Tiragem:
2 mil exemplares
Distribuição Gratuita

CONTATO

Nesta edição um balanço dos três meses de reuniões em todo o
Estado, focando na Prestação de Contas e nos resultados da Gestão
da Fundação no exercício 2016. Por decisão da Diretoria Executiva, em
2017, o roteiro de visitas foi ampliado e, consequentemente, um maior
número de Participantes Ativos e Assistidos foi alcançado. A Percorrida, além de cumprir a obrigação legal de prestar contas, possibilita
um contato direto com os Participantes Ativos e Assistidos. Passamos,
com todos os detalhes, o quadro de dificuldades que o País enfrenta
é refletido no sistema de previdência complementar. Mas a principal
mensagem que buscamos transmitir é de que devemos deixar de olhar
o retrovisor e seguir perseguindo nossa principal missão: contribuir para
a qualidade de vida dos Participantes e Beneficiários, administrando, de
forma sustentável, planos previdenciários e assistenciais – o que ocorre
há mais de 40 anos.
O destaque da edição fica por conta de mais uma novidade, que
visa dar mais conforto e agilidade aos mais de 23 mil beneficiários dos
Planos assistenciais da CELOS: o lançamento do cartão CELOS Saúde
digital, que já disponível para download pelo aplicativo CELOS Saúde,
pelo smartphone ou tablet, ou pelo Autoatendimento Saúde no Portal.
É mais uma comodidade oferecida pelo Plano CELOS Saúde que ficou em primeiro lugar entre as operadoras catarinenses no cálculo do
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, da ANS, obtendo 19ª
colocação no ranking nacional, reafirmando a qualidade dos serviços
prestados.

0800 048 3030 - Planos Previdenciários e Empréstimos | 0800 048 4040 - Planos de Saúde
Fale Conosco - www.celos.com.br | www.facebook.com/fccelos

Empréstimo à sua disposição
Veja as condições da CELOS para planejar suas finanças
Solicitação: Do décimo (10º) dia útil, ao último dia do mês
vigente.
Liberação: No décimo (10º) dia útil, todas as quintas-feiras (5ª
feiras) seguintes e, o último dia útil de cada mês.
Renovação: Desde que tenham sido pagas, no mínimo, 25%
das prestações do empréstimo atual.
Prazo: Em até 60 meses.
ATENÇÃO: Para liberação do empréstimo é obrigatória a
apresentação de um comprovante de endereço atualizado
e informar um número de telefone de referência.

Taxa: 0,6% ao mês +
variação do IPCA.
Taxa de Administração:
de 1 até 24 meses, 0,025%;
de 25 a 48 meses, 0,033%;
e acima de 48 meses, 0,041%.
Ponderado pelo prazo
e pelo valor do empréstimo.

Informações: www.celos.com.br ou pelo 0800 048 3030 e também com os Atendentes Regionais.
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// Gestão / Investimentos //

Atualização Cadastral: necessidade e obrigação

V

ocê sabia que dados inconsistentes nos cadastros dos Participantes Ativos e Assistidos
podem resultar em multa aplicada
pelos órgãos regulatórios? Ainda
constam pendentes a atualização
de 1.100 Participantes Ativos e Assistidos. Se o Participante não fizer
sua atualização cadastral ficará impedido de: simular empréstimos e adiantamento do abono; não receberá o
cartão do Plano CELOS Saúde e não
poderá acessar o Autoatendimento.
Todos os Participantes Ativos e Assistidos deverão atualizar seu cadastro
junto à CELOS. O formulário tem que
ser impresso, assinado e o documento original enviado para a CELOS, por
meio do malote ou Correios.

CPF dependentes e agregados
Você já verificou se os dados cadastrais dos seus dependentes e
agregados estão atualizados? Os be-

neficiários que ainda não informaram
o seu nº do CPF devem fazer contato
urgente, pois esta é uma exigência
divulgada pela Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil nº 1548
e n° 1688, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição no CPF para
dependentes de Imposto de Renda
com idade superior a 12 anos.
Além da Receita Federal, o Banco
Central emitiu a circular 3.461/09, informando sobre a necessidade de todos
os beneficiários informar o CPF para
a empresa emissora do boleto, visto
que não serão mais aceitos os boletos
que não constarem o CPF do pagador.
Esta exigência afetará principalmente
beneficiários dos Planos CELOS Saúde Agregados e Odonto Agregado, os
quais a forma de cobrança é feita por
meio de boleto bancário.
Complementando essa exigência,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, solicita mensalmente

que a CELOS informe à Agência o cadastro completo de seus beneficiários,
incluindo dados como o CPF. A ausência desta informação afeta no Índice de
Desempenho das operadoras de planos de saúde. Este índice representa
os resultados da avaliação de qualidade de desempenho das operadoras de
saúde brasileiras, realizada anualmente pela ANS como parte do Programa
de Qualificação das Operadoras.
“Diante dessas exigências, solicitamos que todos os beneficiários com
dados pendentes façam contato com
a CELOS por meio do Fale Conosco
ou com os Atendentes Regionais, e
informe seu CPF”, registra o Gerente
de Relacionamento com o Participante, Gilmar Barbosa. “É nossa preocupação permanente manter os dados
atualizados, a fim de evitar qualquer
dificuldade no acesso às coberturas
dos Planos e serviços oferecidos pela
Fundação”, acentua Gilmar.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS
Plano Misto
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

2013

0,89%

0,17%

0,43%

-0,04%

-0,51%

2014

-0,98%

1,27%

0,37%

1,19%

1,80%

2015

0,93%

0,52%

0,02%

1,34%

2016

1,34%

1,33%

1,08%

1,21%

2017

0,10%

0,76%

-1,28%

0,04%

Set

Out

Nov

-2,20%

0,67%

0,35%

-0,71%

1,34%

0,33%

0,22%

1,45%

-0,29%

0,26%

Dez

Ano

Meta Atuarial

-0,44%

1,47%

0,59%

2,48%

-1,89%

0,91%

-1,08%

3,55%

3,44%

11,33%

0,73%

-1,11%

4,41%

12,01%

-0,91%

-0,94%

-0,19%

1,43%

0,87%

-3,25%

0,63

-1,37%

0,87%

-2,14%

0,62%

5,45%

16,24%

-2,01%

-0,78%

12,57%

-0,42%

4,33%

Plano Transitório
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Meta Atuarial

2013

1,00%

0,48%

0,61%

0,12%

-0,20%

-1,62%

0,64%

-0,28%

1,27%

0,57%

-0,61%

2,11%

4,13%

11,88%

2014

-0,36%

1,50%

1,54%

1,20%

1,74%

0,51%

-0,36%

1,60%

-0,98%

0,94%

0,85%

-0,37%

8,04%

12,68%

2015

0,84%

0,88%

0,97%

1,07%

1,54%

0,63%

-0,09%

-0,09%

0,43%

1,21%

0,72%

0,68%

8,39%

14,46%

2016

1,08%

1,50%

2,23%

1,36%

0,47%

1,36%

-2,02%

0,64%

-0,83%

0,35%

-0,48%

0,53%

6,31%

12,42%

2017

0,75%

0,53%

-0,42%

0,49%

0,46%

0,59%

2,42%

4,39%

NOTA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Em junho, no Plano Misto, a rentabilidade consolidada foi de 0,26% e no Plano Transitório de 0,59%, frente a uma meta atuarial de 0,76% e 0,75%, respectivamente. Em relação à renda
fixa, o desempenho foi positivo (0,11% no Plano Misto e 0,38% no Plano Transitório), apesar da deflação constatada pelos índices IGP-M e IPCA, com reflexo negativo nos títulos públicos e
créditos privados marcados a mercado. O resultado positivo ocorreu pela predominância de títulos públicos marcados na curva. O segmento de renda variável foi o que apresentou a maior
rentabilidade do mês (2,44% no Plano Misto e 2,51% no Plano Transitório), este resultado ficou acima do Ibovespa, que ao longo de todo o mês, foi de 0,30%. Por fim, os investimentos
estruturados, apresentaram desempenho negativo em 0,34% em função de pagamento de despesas nesses fundos. PATRIMÔNIO DO PLANO MISTO R$2.367.918,76 | PATRIMÔNIO DO
PLANO TRANSITÓRIO R$ 527.398,53
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// Saúde //

Rede CELOS Saúde: Agora o Cartão é digital!

A

partir de agosto de 2017, os beneficiários do Plano CELOS Saúde
contarão com mais uma comodidade na utilização dos serviços oferecidos pela rede direta e conveniada. A partir
desse mês, estarão disponíveis para download o novo cartão digital pelo aplicativo CELOS Saúde, por meio do smartphone, tablet ou pelo Autoatendimento Saúde
no Portal: www.celos.com.br.
Os beneficiários poderão fazer o download ou imprimir o cartão digital, sempre que necessário.
Caso não tenha acesso à Internet ou
dificuldade para acesso, a orientação é
entrar em contato com a Central de Atendimento da CELOS ou com os Atendentes Regionais.

O cartão
O cartão do Plano CELOS Saúde é
o documento de identificação do beneficiário no acesso aos serviços e benefícios dos Planos de Saúde, além de um
mecanismo de controle e segurança da
CELOS, garantindo rapidez e segurança
no serviço.
Os dados registrados no cartão permitem a identificação do beneficiário no
sistema da Operadora de forma rápida e
segura. Porém, devido ao prazo de validade e necessidade de atualização de
informações exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), periodicamente, realizamos trocas dos cartões em plástico PVC, gerando um custo
para o Plano e, consequentemente, para
os beneficiários.
Em agosto deste ano, cerca de 24 mil
cartões serão substituídos. “A CELOS entendeu que esse é o momento oportuno
para implantar o cartão digital, evitando
gastos desnecessários e demonstrando
uma preocupação com a sustentabilidade
e também, é claro, com a inovação e conexão com as novas tecnologias, propiciando conforto e agilidade aos beneficiários”, argumenta o Diretor de Seguridade,
João Paulo de Souza.
Já o idealizador do Projeto, Luã Lucian, ressalta que o Cartão Digital foi
pensado sob a ótica do Participante.
"Muitas vezes o cartão levava até 30 dias
para chegar e, agora, no momento da
efetivação do cadastro, ele é disponibilizado instantaneamente”, destaca.
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Veja alguns questionamentos frequentes
a respeito dos cartões CELOS:
1. A CELOS enviará um novo cartão
impresso?
O cartão da Rede Unimed será emitido em formato convencional (PVC)
e disponibilizado até 31/08/2017, e
os cartões da Rede CELOS Saúde, já
estão disponíveis no formato digital,
no Autoatoatendimento da CELOS e
no aplicativo CELOS Saúde.
2. O que eu devo fazer com o cartão antigo da Rede CELOS?
Mantenha o cartão até a data de vencimento (31/08/17).
A partir do dia 1º de setembro, valerão somente os novos cartões em
versão digital.
3. Como faço para acessar o cartão digital?
O beneficiário titular visualizará seu
cartão e dos seus Dependentes/
Agregados no Autoatendimento, em
www.celos.com.br. Após informar
sua matrícula e senha, basta clicar
em Cartões > Cartão > Rede Celos
Saúde.

Após selecionar seus beneficiários,
clique em imprimir ou salvar os cartões no seu computador, tablet ou
smartphone (nos formatos .pdf ou
.jpg).
Os beneficiários Dependentes/Agregados dos Planos CELOS Saúde,
CELOS Saúde Agregados ou Odonto
Agregados, poderão acessar o Autoatendimento Saúde, disponível no
site da CELOS (www.celos.com.br),
nos Canais de Atendimento > Autoatendimento Saúde.
Se você ainda não fez o seu cadastro,
clique em Autoatendimento Saúde >
Primeiro Acesso > Cadastre-se.
Após o cadastro, o beneficiário terá
acesso as suas informações individuais, inclusive acesso ao download do
seu cartão digital.
4. Como utilizar o novo cartão digital?
O cartão digital deve ser apresentado sempre que utilizar os serviços
ofertados pela Rede CELOS Saúde, juntamente com um documento

// Saúde //

de identificação (RG, CPF ou CNH).
Lembre-se que poderá apresentar o
cartão digital diretamente na tela de
seu celular, smartphone, tablet ou impresso.
5. O cartão digital é igual ao anterior?
O modelo do cartão digital foi pensado especialmente para visualização em tela e economia no caso de
impressão. Além disso, apresenta
todas as informações que a ANS
exige, como o número do Cadastro
Nacional de Saúde (CNS) e o tipo de
contratação e contatos com a ANS e
CELOS.
6. O número do cartão digital é diferente do cartão antigo em PVC?
Não. O número do cartão digital permanece o mesmo do cartão antigo.
7. Não tenho acesso à internet,
como posso retirar meu cartão?
Caso não tenha acesso à Internet
ou dificuldade de acesso orientamos entrar em contato com a Central de Atendimento da CELOS ou o
Atendente Regional mais próximo de
você.
8. Tenho acesso à Internet, mas
não tenho impressora, e agora?
A impressão do cartão digital não é
obrigatória. Neste caso, o beneficiário poderá salvar a imagem do cartão
digital em seu dispositivo eletrônico,
seja computador, celular, smartphone
ou tablet.
9. Quantas vezes posso imprimir
ou baixar o cartão digital?
Sempre que precisar e achar necessário, pois o cartão digital estará
disponível enquanto o Plano estiver
ativo.
10. Esse tipo de documento pode
ser facilmente falsificado? Como
atestar a autenticidade?

Sempre que os beneficiários apresentarem o cartão digital, impresso
ou em imagem, toda a rede credenciada deverá efetuar a conferência
da autenticidade do cartão via consulta de elegibilidade. A consulta vai
informar se o beneficiário está elegível para a utilização do serviço.
11. Caso o hospital, médico, clínica
ou farmácia não aceite o cartão digital, o que devo fazer?
Em toda a Rede Credenciada da
CELOS essa situação não deverá acontecer. Caso isso ocorra, o
beneficiário deverá entrar em contato imediatamente com a Central
de Atendimento da CELOS, a qual
atende 24 horas pelo telefone 0800
048 4040. Lembrando que para a
Rede Credenciada da Unimed, continuará sendo obrigatória a apresentação do cartão PVC.
12. Em casos de urgência e emergência, se não estiver com o cartão
digital em mãos, seja imagem ou
impresso, como é o procedimento?
O atendimento deverá ser efetuado
informando o número do cartão e
apresentando o documento de identificação pessoal.
13. Existe algum padrão de impressão do cartão digital?
A CELOS não estabelece exigências
na forma de apresentação do novo
cartão.
14. Acabei de aderir ao Plano, também terei o novo cartão digital?
Sim. Assim como os demais beneficiários o procedimento é o mesmo
para aqueles que recém aderiram ao
Plano.
15. Essa alteração também abrange o Cartão da Rede Unimed?
Não. Os cartões da Rede Unimed serão emitidos normalmente em formato convencional (PVC).

Alteração
dos dados
bancários:
fique atento
Em função das alterações
das agências do Banco do Brasil em várias cidades, muitos
correntistas foram reconduzidos
para outras agências. A CELOS
solicita aos Participantes Ativos
e Assistidos, que mantenham
seus dados bancários atualizados junto à Fundação.
Verifique seu cadastro junto a
CELOS e caso haja alteração na
sua Agência Bancária ou Conta
Corrente, será necessário atualizar esses dados, por meio de
requerimento disponível no Autoatendimento no site da CELOS
(www.celos.com.br), no menu:
Cadastro > Formulários -> Conta
Bancária > Alteração
Este requerimento deverá ser
assinado e encaminhado para a
CELOS, por Correio ou malote,
juntamente com uma cópia do
comprovante da conta bancária
a ser alterada. A CELOS lembra
que o Autoatendimento está localizado na parte superior do
site. Para acessar esse menu,
deverão ser informadas a matrícula e senha do titular.
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// Serviço //
NOTAS
Eleição CELOS
A eleição para a escolha de representantes dos Participantes Ativos e Assistidos no COD e COF
ocorrerá em 19 de setembro, exclusivamente por meio do processo de votação eletrônica, sendo
realizado por acesso ao Portal de Eleições da CELOS em https://eleicoes.celos.com.br. A senha
de acesso ao sistema eleitoral será a mesma que o Participante utiliza para o acesso no Autoatendimento do site da Fundação. O sistema foi desenvolvido com base em diversos requisitos
de segurança. Na próxima edição do Jornal da CELOS você conhecerá os candidatos inscritos
e homologados pelo Conselho Deliberativo.

Revalidação dos Universitários

Aplicativo CELOS

O Plano CELOS Saúde dos dependentes universitários, com idade entre 21 e 25 anos,
vence em 31/08/17. Até essa data, o atestado de matrícula referente ao 2º semestre de
2017 deverá ser enviado para a CELOS. O atestado de matrícula deverá informar que
o dependente está regularmente matriculado no segundo semestre. Não deixe para a
última hora a revalidação dos dependentes universitários.

Você já fez o download dos Aplicativos da
CELOS? Acesse pelo seu smartphone, a loja
do Apple Store (IOS) ou Play Store (Android)
e procure pelos aplicativos CELOS Saúde
e CELOS Previdência. Instale, cadastre-se,
faça o login e usufrua desses benefícios.

FALECIMENTOS
FIQUE POR DENTRO
Previc alerta sobre tentativa de fraude
A Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) informa aos
Participantes Ativos e Assistidos que são fraudulentos os ofícios e comunicações
em nome do referido órgão fiscalizador que, supostamente, orientam sobre o
direito de resgate de contribuições de planos de aposentadoria complementar.

A nossa solidariedade
aos familiares
Manoel Silvestre Ferreira, Capivari
de Baixo
01/01/1940

05/07/2017

Neri Medeiros Cardoso, Lages
20/12/1930

29/06/2017

Jorge Manoel dos Santos, Joinville
23/04/1937

15/06/2017

Assim que tomou conhecimento da tentativa de fraude, a autarquia encaminhou
ofício para a Polícia Federal e Ministério Público Federal para as providências
cabíveis.

Adir Belarmino da Silva, Florianópolis

As mensagens autênticas da Previc nunca solicitam informações pessoais ou
bancárias dos cidadãos, nem cobram por serviços prestados ou custas judiciais.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:
Telefone: (61) 2021-2029 - e-mail: previc.ouvidoria@previc.gov.br

Osni Pedro da Cruz, Lages

03/12/1935

03/07/2017

Arthur Suchara, Ibirama
01/12/1935
01/06/1939

22/06/2017
01/07/2017

Carmen Mendoza dos Santos,
Florianópolis
22/08/1922

19/06/2017

Já acessou o novo site da CELOS?
"Cumprimento pela reforma
do site novo. Se já está muito bom
e nos atendendo com presteza
e boa atenção agora será melhor,
com absoluta certeza.
Parabéns. Orgulho de ser
associado fundador".
Leopoldo Pelin Junior

6 | INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL

ACESSE E TENHA A CELOS MAIS PERTO DE VOCÊ!

www.celos.com.br
+ Informação + Transparência
+ Inovação + Redes Sociais
+ Jornal Online + Vídeos

// Previdenciário //
PLANO DE PECÚLIO

Segurança e proteção
Você já fez a sua adesão ao Plano de Pecúlio? Ainda constam pendentes a
adesão de 150 Participantes Ativos que não aderiram ao Plano, dessa forma,
esses participantes não têm cobertura em caso de óbito.
Mas você sabe o que é o Plano de Pecúlio?

Poderá ser um beneficiário do Plano quem o
Participante desejar, ou seja, com vínculo ou não
familiar, desde que esteja devidamente informado em Requerimento próprio do Plano de Pecúlio
e assinado pelo Participante;

É um Plano também de Benefício Previdenciário patrocinado pela Celesc e pela CELOS para os
seus empregados, previsto em Acordo Coletivo
de Trabalho firmado com os sindicatos representantes das respectivas categorias profissionais.

Os beneficiários poderão ser alterados a qualquer momento e de acordo com a vontade do
Participante;

Quando e como os valores são atualizados?
Os valores são corrigidos pelo indexador atuarial do Plano no mês de outubro de cada ano.

IMPORTANTE: Sempre que proceder a alteração
nos Beneficiários o Participante deverá imprimir
o Requerimento, assinar e encaminhar à CELOS.

Quem tem direito a se inscrever neste Plano
de Pecúlio?

Quais são os valores pagos, quando são recebidos e quem recebe?

Tem direito todos os empregados Ativos das
Patrocinadoras Celesc e CELOS.

Os valores atuais são:

Em que situações posso permanecer vinculado a este Plano de Pecúlio?

Morte Natural: R$ 21.867,03;
Morte Acidental: R$ 65.601,08;

Na condição de Aposentado por invalidez;

Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho ou
Doença do Trabalho no valor de R$ 16.400,27,
desde que comprovados e reconhecidos por um
dos Regimes de Previdência Oficial.

Na condição de Autopatrocinado;
IMPORTANTE: Desde que estejam devidamente inscritos no Plano, na forma prevista no seu Regulamento.
Quem pode ser beneficiário no Plano de Pecúlio e quando posso alterar a relação de beneficiários?

nados. Receberão os valores correspondentes os
beneficiários por ele declarado.
Quando o Participante ficar inválido por Acidente de Trabalho ou Doença decorrente do Trabalho,
desde que reconhecido por um dos Regimes de
Previdência Oficial, ele receberá o valor de R$
16.400,27 que corresponde a 75% do valor por
Morte Natural, sendo que os 25% restantes serão
pagos aos Beneficiários no falecimento do Participante Titular.
O Plano de Pecúlio tem custo?

Quando são recebidos e quem recebe?

Atualmente o Plano de Pecúlio não tem cobrança de contribuição nem da parte do Participante
e nem da parte da Patrocinadora.

Quando o Participante Ativo ou Autopatrocinado
vier a óbito por um dos motivos acima mencio-

LEMBRETE: o Regulamento do Plano de Pecúlio está
disponível no site da CELOS, na aba Previdenciário.

INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS
PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS | Maio de 2017 | Em R$
Condição

Plano Transitório
Frequência

Plano Misto

Valor

Frequência

Valor

Prestação Continuada

2.139

32.738.951

2.897

57.407.597

Aposentadoria

1.205

25.392.686

2.617

54.128.994

934

7.346.265

280

3.278.603

Prestação Única

-

89

24.569.444

Saque CIAP até 20%*
Saque CIAP 100% - 1ª
Migração
Saque CIAP parte
Participante
Invalidez/Pensão
Pecúlio Previdenciário**

-

39

3.411.671

-

41

20.447.504

Pensão

-

4

588.612

-

5

121.657

Institutos

0

6.340

16

3.100.100

Resgate
Rentabilidade das
Contribuições
Contabilizadas
Total por Plano

0

-

16

3.115.081

0

6.340

-14.981

32.745.291

85.077.141

PLANOS PREVIDENCIÁRIOS |
Total de Participantes (Ativos e Assistidos) |
Maio de 2017
Categoria

Plano
Transitório

Plano
Misto

Ativos

0

3.477

Remidos (BPD)

0

5

Aposentados

1.205

2.617

Pensionistas

934

280

2.139

6.379

Total por Plano
Total Participantes

8.518

PLANO DE PECÚLIO | Maio de 2017
Categoria
Frequência
Plano de
Pecúlio
Pagamento Plano de Pecúlio
Total Participantes

10

200.448
3.809

Balancete Maio/2017
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// Gestão //

Prestação de Contas encerra roteiro
de reuniões com balanço positivo

E

ntre maio e julho foram 57 cidades e mais de 60 reuniões.
Agências, escritórios, lojas, almoxarifados, usinas e subestações
estiveram no roteiro da Diretoria Executiva na Prestação de Contas, com o
Balanço da Gestão 2016. “Foi muito
boa a participação, bastante interativa, as pessoas perguntavam bastante
e ouvimos muitos depoimentos e às
vezes era difícil encerrar a reunião”,
avalia o Diretor Administrativo-Financeiro, Henri Claudino.
Nas reuniões, os Diretores da Fundação apresentam os números do
ano passado com os resultados dos
Planos Previdenciários, e as perspectivas para 2017, já com avaliação parcial do ano. Os encontros servem, sobretudo, para os Participantes Ativos
e Assistidos dialogarem com a Diretoria, esclarecerem dúvidas e apresentarem críticas e sugestões.
Todas as reuniões têm um roteiro semelhante. O Diretor Presidente,
Ademir Zanella, fez uma apresentação
institucional, reforçando a missão previdenciária da Fundação, sua solidez
e os números dos Planos de Saúde
(23 mil beneficiários e, entre os meses de janeiro e março de 2017, mais
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de 100 mil exames, 30 mil consultas,
40 mil procedimentos odontológicos
e 800 internações). Zanella aborda
também a estrutura de governança
da CELOS, o marco regulatório e as
agências responsáveis pela fiscalização do sistema de previdência complementar no Brasil.
Coube ao Diretor Administrativo-Financeiro esclarecer os processos decisórios sobre investimentos, apresentar
os resultados de 2017 e as ações em
relação ao equacionamento do déficit.
“É importante contextualizar a situação
da nossa Fundação, diante do cenário
econômico, a crise política e os reflexos em todo o sistema de previdência
complementar e, além disso, detalhar
as medidas tomadas visando à reestruturação e equilíbrio da Carteira de
Investimentos”, explica Henri. Segundo ele, o encerramento das reuniões
era destinado para uma comparação
didática entre os benefícios oferecidos
pelos Planos Previdenciários da CELOS em relação às demais instituições
de Previdência aberta. “Com os números não se briga e fica bem cristalina
para todos os Participantes a larga
vantagem que a CELOS oferece em
relação ao mercado”, acentua.

No balanço de todas as reuniões,
Henri ressalta que, além da necessidade de prestar contas com toda a
transparência, o contato direto com
os Participantes Ativos e Assistidos
ajuda a “recarregar as energias”,
ouvindo manifestações de apoio e
depoimentos sobre a presença da
Fundação na vida de cada um. É
o caso, por exemplo, do eletricista
Wanderlei Goulart, que participou da
reunião na agência de Tubarão, que
recentemente perdeu a esposa, Marilon Goulart.
“Foram quase seis meses de luta
pela vida e ela ganhou essa sobrevida
graças ao tratamento intensivo que
recebeu nos últimos meses”, lembra
ele. Segundo relatou, sempre encontrou facilidade nas solicitações por
meio do Portal da CELOS ou do 0800.
“Nunca tive dificuldades por parte da
Fundação, sempre obtive toda assistência e sei que o tratamento teve um
valor bastante alto”, lembra Wanderlei. “Nesses momentos a gente aprende a dar valor ao Plano de Saúde que
temos e também ao Plano Previdenciário”, relata o eletricista que tem 30
anos de Celesc e que, segundo ele, já
está prestes a se aposentar.

