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// Editorial //

Transparência e democracia na prática
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de Contas com o Balanço de Gestão 2016. Durante esse período, serão realizadas reuniões em todas as agências regionais da Celesc, além
da Administração Central e APCelesc. A previsão é visitar 34 cidades.
Inscrita no calendário anual de atividades da Fundação, a Prestação
de Contas é um importante instrumento para a transparência no processo de gestão e propicia momentos de contato direto entre dirigentes, Participantes e Assistidos. Para a CELOS, a Prestação de Contas
é mais do que uma obrigação estatutária de prestar informações sobre
algo pelo qual se é responsável; também é a reafirmação do compromisso com princípios democráticos e a possibilidade de promoção da
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Iniciou em 2 de maio e segue até 13 de julho deste ano, a Prestação

educação financeira e previdenciária.
O calendário de visitas às agências está disponível no Jornal Online,
no Portal da CELOS na internet e com os Atendentes Regionais. Compareça às reuniões e tire suas dúvidas, faça suas sugestões e críticas.
Esta edição também traz informações sobre a redução da contribuição do Benefício de Risco, mudança que proporciona aos Participantes
um maior acúmulo de recursos, e os esforços da CELOS no sentido de
reduzir o consumo de papel, visando à eliminação de desperdícios de
insumos naturais e economia de recursos da própria Fundação.

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 //

Voto eletrônico: agilidade e segurança

A

eleição de 2017 da CELOS será
por meio de voto eletrônico. Um
sistema fácil e seguro, pois você
exercerá seu direito de voto por meio de
qualquer dispositivo com acesso à internet. Para participar das eleições, será
necessário que você tenha efetivado seu
cadastro no Autoatendimento da CELOS
e utileze computadores, tablets ou smartphones, com acesso à internet.
A senha de acesso ao sistema eleitoral será a mesma que o Participante utiliza na área restrita do site da Fundação.
Caso ainda não tenha se cadastrado no
Autoatendimento, acesse www.celos.
com.br, na parte superior do site, clique
em "Cadastre-se". Você será direcionado para uma outra página. Logo abaixo
de "Problemas no Acesso" clique em
"Cadastre-se". Insira sua matrícula, CPF,
data de nascimento, e-mail e telefone
celular. Após efetivação de seu cadastro, será enviada uma senha provisória
para o seu e-mail. Caso você não tenha
e-mail cadastrado será enviado um SMS
para o celular cadastrado.
• Quando ocorrerão as eleições?
As eleições acontecerão em setembro de 2017, por meio de site da CELOS
na Internet, em data a ser definida pelo
Conselho Deliberativo.

• Quem poderá votar?
Os Participantes e Assistidos cadastrados no Autoatendimento da CELOS.
• O voto é obrigatório?
Não, o voto é opcional, mas é fundamental para o processo democrático de
escolha dos representantes dos Participantes e Assistidos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, na Diretoria
de Seguridade e na Diretoria Administrativo-Financeira da CELOS.
• Posso me cadastrar no Autoatendimento até qual data?
O cadastramento estará aberto durante todo o período, inclusive no próprio
dia das eleições. Porém, caso o cadastro
seja realizado no dia da votação, podem
ser necessários alguns minutos até que
este cadastramento no Autoatendimento
seja identificado pelo sistema de votação.
• Quais informações são necessárias
para o cadastro no Autoatendimento?
Você precisará informar: matrícula,
CPF, data de nascimento, e-mail e celular
• Já estou cadastrado no Autoatendimento, mas esqueci minha senha, como posso recuperá-la?
Clique na opção "Esqueci minha senha". Será enviada uma senha provisória
para o e-mail cadastrado no Autoaten-

dimento. Aguarde alguns minutos pelo
recebimento da senha provisória. Caso
não existam e-mail e celular cadastrados, entre em contato com a CELOS
pelo 0800-048-3030.
• Quais dados precisarei para votar?
Você utilizará sua matrícula na CELESC e a senha do Autoatendimento
da CELOS. Caso você seja empregado
ou ex-empregado da CELOS, altere a
empresa para CELOS, informe sua matrícula e digite sua senha no Autoatendimento.
• O processo de votação eletrônica é
seguro?
Sim, o sistema foi desenvolvido com
base em diversos requisitos de segurança, entre os quais se destacam: a cédula
não pode ser alterada; não é possível a
associação de uma cédula ao seu respectivo eleitor; somente poderão votar
os Participantes e Assistidos considerados aptos naquele processo eleitoral;
a escolha do eleitor é sigilosa, ninguém
poderá saber em quem o Participante ou
Assistido votou, mesmo se este quiser
revelar; as comunicações são criptografadas. A integridade dos votos é garantida: ninguém poderá alterar, incluir ou
remover votos. Todos os votos ficam em
segredo até o fim da eleição.

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%

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%

-0,39%

2,99%

Dez

Ano

Meta Atuarial

Plano Transitório
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

2013

1,00%

0,48%

0,61%

0,12%

-0,20%

2014

-0,36%

1,50%

1,54%

1,20%

1,74%

2015

0,84%

0,88%

0,97%

1,07%

2016

1,08%

1,50%

2,23%

1,36%

2017

0,75%

0,53%

-0,42%

0,49%

Set

Out

Nov

-1,62%

0,64%

0,51%

-0,36%

-0,28%

1,27%

0,57%

-0,61%

2,11%

4,13%

11,88%

1,60%

-0,98%

0,94%

0,85%

-0,37%

8,04%

12,68%

1,54%

0,63%

-0,09%

0,47%

1,36%

-2,02%

-0,09%

0,43%

1,21%

0,72%

0,68%

8,39%

14,46%

0,64%

-0,83%

0,35%

-0,48%

0,53%

6,31%

12,42%

1,35%

3,02%

NOTA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
No Plano Misto, em abril foi registrada rentabilidade consolidada de 0,04%, frente a uma meta de 0,67%. Em termos de segmento, a renda fixa apresentou retorno de -0,26%, desempenho
abaixo do esperado e influenciado principalmente pelos títulos públicos com marcação a mercado, que apresentaram abertura de taxa e consequentemente desvalorização. Na renda variável
o segmento apresentou desempenho de 4,91%, frente ao Ibovespa de 0,65%, em função, principalmente, do bom desempenho das ações da CELESC ON, de forma que contrapôs o desempenho ruim em renda fixa. Também houve bom desempenho em empréstimos, refletindo na rentabilidade dos dois Planos. Em contrapartida, o segmento estruturado apresentou retorno
negativo de -3,07%, em decorrência, principalmente, da reavaliação do Fundo Imobiliário JHSF. No Plano Transitório, a rentabilidade consolidada foi de 0,49%, frente a uma meta de 0,69%.
A principal diferença, frente ao Plano Misto foi no segmento de renda fixa com retorno de 0,25%, por possuir menor exposição a títulos públicos marcados a mercado. Patrimônio do Plano
Misto R$ 2.381.462.110,51 | Patrimônio do Plano Transitório R$ 528.740.975,79
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// Transparência //

Prestação de Contas leva
Balanço de Gestão a 34 cidades
Objetivo principal é apresentar um balanço da gestão em 2016, já com
uma avalição parcial de 2017, e recolher subsídios para melhorar o trabalho
desenvolvido pela Fundação.

A

Diretoria da CELOS está
percorrendo o Estado,
em 34 cidades de Santa
Catarina, apresentando os números da Gestão de 2016 já com
uma avaliação parcial de 2017.
Da mesma forma que nos anos
anteriores, o objetivo principal
é apresentar um balanço da
gestão em 2016 e recolher subsídios para melhorar o trabalho
desenvolvido pela Fundação.
Durante as apresentações, a
Diretoria da CELOS destacará os resultados financeiros,
previdenciários e assistenciais
relativos ao exercício de 2016,
aproveitando para apresentar
os próximos desafios da Fundação.
Um dos pontos que têm
alimentado mais debates são
os investimentos da CELOS.
Na apresentação, são esclarecidos desde os processos
decisórios sobre investimentos
(o envolvimento de Comitês,
Conselhos, Diretores e especialistas externos) até a análise
pontual de algum investimento.
É demonstrada a migração que
está sendo feita para uma política de investimentos focada
em papéis públicos, como por
exemplo a diminuição da exposição a riscos da Carteira.
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// Transparência //

Novos membros
tomam posse
no Conselho Fiscal
Tomaram posse em 11 de maio dois novos membros
do Conselho Fiscal da CELOS e seus suplentes. José
Braulino Stähelin e seu suplente Marcos Antônio Pacheco e João Batista Fernandes, tendo como suplente João
Henrique da Silva. Eles foram indicados pela Patrocinadora Celesc para substituir Waldir Assis Kretzer Filho e
Roberto Cesar da Costa, que tiveram seus mandatos expirados. Os mandatos são de quatro anos, não havendo
recondução subsequente.
Na Reunião Extraordinária de posse houve homenagens e agradecimentos aos Conselheiros que deixaram o
cargo. Eles receberam placas e diplomas registrando sua
passagem pelo Conselho.
O Presidente do Conselho, Paulo Roberto Xavier de
Oliveira, saudou os novos Conselheiros e falou da necessidade do comprometimento de todos os membros para
o fortalecimento da CELOS.
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// Serviço //
NOTAS
Plano CELOS Saúde

Atualização Cadastral

Maio foi o mês de reajuste inflacionário das mensalidades do Plano CELOS Saúde. O reajuste
foi de 6,77% conforme avaliação atuarial do Plano. A apuração deste índice decorre do estudo
do período de janeiro/2015 a dez/2016 e considerou nestes custos a atualização de valores
pelo IPCA Saúde. Os Planos Assistenciais da CELOS contam com mais de 23 mil beneficiários.
A CELOS foi considerada a melhor Operadora de Planos de Saúde do Estado de Santa Catarina
em um levantamento realizado pela ANS. De acordo com o Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), a CELOS conquistou pontuação de 0,9078, sendo que a nota máxima é 1.

Você já fez sua Atualização Cadastral? Ainda
consta pendente a atualização de 1.700 participantes. Se o Participante não fizer sua atualização cadastral ficará impedido de: simular
empréstimos e abono; não receberá o cartão
do Plano CELOS Saúde; não poderá acessar
o Autoatendimento. Todos os Participantes
Ativos e Assistidos deverão atualizar seu cadastro junto à CELOS. O formulário deverá ser
impresso, assinado e enviado para a CELOS.

Boletos

Vacina

Todos os meses, a partir do dia 25, estão disponíveis no Autoatendimento do Portal da CELOS os boletos para pagamento do
Plano CELOS Saúde Agregados e dos Participantes Autopatrocinados.

A CELOS realizou em maio campanha da
vacinação contra gripe. Os beneficiários que
não compareceram nos postos de vacinação ou nas regionais não contempladas no
cronograma, poderão realizar a vacinação
pela rede de atendimento de livre escolha
e posteriormente solicitar o reembolso junto
à CELOS. O valor de reembolso aos titulares,
dependentes e agregados será de R$ 30,00.

FALECIMENTOS
A nossa solidariedade
aos familiares
Altamiro Varella, Palhoça
31/03/1940

18/04/2017

Aplicativo CELOS

Dimas dos Santos, Palhoça

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, faça o login e
usufrua desses benefícios.

Mauro Cesar da S. Goulart, Palhoça

Demonstrações Contábeis
O Conselho Deliberativo da CELOS aprovou,
em reunião realizada em 18 de maio, as
demonstrações Contábeis dos Planos Previdenciários do exercício de 2016. A apresentação e aprovação são obrigações legais.

07/09/1939
19/05/1948

22/03/2017
22/04/2017

Carmen Schultz Paese, Videira
04/08/1939

24/04/2017

João Hercílio Bastos, Tijucas
01/06/1924

27/04/2017

Rolf Ziesche, Joinville
24/09/1937

11/04/2017

Valdomiro Pereira, Faxinal dos Guedes
08/09/1937

09/04/2017

Valsonir Zilli, Balneário Camboriú
02/05/1942

06/05/2017

Adão Alexi, Joinville
08/10/1940

07/05/2017

Orgelo Muniz de Matos, Florianópolis
14/10/1944

09/05/2017

Delfino B. dos Santos, Florianópolis
Álvaro Batista e Maria Christina do Rosário Batista comemoram, em maio, 55 anos de casados. Aposentado da Celesc, Álvaro tem 77 anos e
nasceu em São Francisco do Sul. Foi contratado
pela Celesc em 1966, aposentando-se em 1987.
Foram 21 anos trabalhados na sede de Joinville
e já são mais de 25 de aposentado.
O casal que comemorou bodas de ametista tem
duas filhas. “Meus pais casaram-se na Paróquia
Sagrado Coração de Jesus em 19/05/1962 e
permanecem juntos até hoje, saudáveis e felizes
com a graça de Deus”, diz a filha Alini Batista.
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17/02/1940

12/04/2017

Walfred Urban, Itajaí
05/03/1941

25/04/2017

Rubens Gomes de Almeida, Florianópolis
01/10/1927

08/05/2017

Adolfina Simião Nazario, São José
05/07/1927

06/05/2017

Jardelino Mafra, Itajaí
06/02/1923

04/04/2017

Elena Vieira de Araujo, Lages
13/08/1931

05/04/2017

// Previdenciário //

CELOS reduz a Contribuição do Benefício de Risco

P

or decisão da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, a
partir da Contribuição de 2017,
o percentual destinado ao custeio dos
benefícios de risco oferecidos pelo
Plano Misto foi reduzido para 13% e o
Fundo de Oscilação de Risco (FOR) foi
extinto, em março passado. Essas mudanças proporcionarão aos Participantes um maior acúmulo de recursos e,
por consequência, um benefício maior.
A Diretoria e o Conselho acataram
recomendação do Atuário responsável pelo Plano Misto de Benefícios
Previdenciários Nº 001, José Roberto Santos Montello. No processo de
Avaliação Atuarial de 2016, quando da
elaboração do Plano de Custeio para o
exercício de 2017, o Atuário identificou
não ser mais necessária a destinação
de 20% das Contribuições Normais
das Patrocinadoras para custear os
benefícios de risco, recomendando a
redução deste percentual para 13%.
O profissional também recomendou
a extinção do Fundo de Oscilação de
Risco (FOR), criado quando da realização da Avaliação Atuarial de 2014.
Até dezembro de 2016, o percentual destinado ao custeio dos benefícios de risco era de 20%. Sendo que,

de Contribuição Normal realizada pela
Patrocinadora, R$ 87,00 são destinados à formação da poupança previdenciária do Participante do Plano Misto.

O que muda para o
Participante

deste abril de 2015, uma parte da
Contribuição para o Benefício de Risco era destinado ao FOR, por recomendação do próprio Atuário responsável pelo Plano Misto. Veja, na tabela
1, o percentual destinado ao FOR.
Com a extinção do FOR um percentual maior da contribuição da Patrocinadora foi destinado ao saldo da
CIAP dos Participantes.
Até dezembro de 2016, de cada
R$ 100,00 depositados pela Patrocinadora, apenas R$ 80,00 permaneciam
na CIAP para a formação de poupança,
que no futuro se transformaria no Benefício de Aposentadoria (BDA). A partir
de janeiro de 2017, de cada R$100,00

TABELA 1 | PERCENTUAL DESTINADO AO FOR
% Contribuição para o
Benefício de Risco

% destinado ao custeio
dos Benefícios de Risco

% destinado ao
FOR

De abr/15 a dez/15

20,00%

18,50%

1,50%

De jan/16 a dez/16

20,00%

17,00%

3,00%

A partir de jan/17

20,00%

13,00%

-

Período

Com a extinção do FOR um percentual maior da Contribuição da Patrocinadora
foi destinado ao saldo da CIAP dos Participantes.

TABELA 2 | ESTIMATIVA DE GANHOS
Antes

Agora

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

Contribuição Participante*

R$ 429,60

R$ 429,60

Contribuição Patrocinadora

R$ 343,68

R$ 373,75

30

30

Salário base

Tempo (anos)
Rentabilidade a.a.

9,67%

9,67%

Saldo Final

R$ 1.686.082,29

R$ 1.751.652,15

DIFERENÇA

R$ 65.569,87

3,89%

*Referente a base 10,74%, porém a simulação considerou
Participante com início 5% e crescimento de 1% a.a. até 10,74%.

Com a destinação de uma parcela
maior da Contribuição Normal realizada pela Patrocinadora à formação
da reserva previdenciária, estima-se
que, em média, os Participantes terão quando da sua aposentadoria um
saldo 3,89% maior. Veja o exemplo na
tabela 2. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo 0800 048 3030.

O que é Benefício de Risco?
É o benefício cuja concessão depende da ocorrência de eventos não previsíveis, como, por
exemplo, a morte ou a invalidez. No Plano Misto, o benefício correspondente às coberturas de
Aposentadoria por Invalidez e sua respectiva
reversão em Pensão e de Pensão por Morte
como Participante Ativo.
Como é feita a Contribuição
para o Benefício de Risco?
Conforme definido pelo §2º do artigo 81 do
Regulamento do Plano Misto, a Contribuição
para o Benefício de Risco é apurada através de um percentual, definido no Plano de
Custeio anual, sobre o valor da Contribuição
Normal da Patrocinadora feita em favor do
Participante. A partir de 2017, o percentual
de custeio do Benefício de Risco é de 13% da
Contribuição Normal da Patrocinadora.
Qual a finalidade do FOR?
Na Avaliação Atuarial de 2014, por recomendação do Atuário responsável pelo Plano Misto,
a CELOS criou o Fundo de Oscilação de Risco (FOR), que tinha como finalidade preservar
o equilíbrio atuarial do Plano em relação aos
Benefícios de Risco, visando dar suporte, principalmente, às oscilações na hipótese de crescimento real de salário utilizada na avaliação do
Plano, bem como dar uma margem de cobertura a desvios de sinistralidades associados aos
Benefícios de Risco. Nessa mesma Avaliação
Atuarial foi definido que o FOR seria custeado
pelo excedente das contribuições destinadas à
cobertura direta dos Benefícios de Risco realizadas pela Patrocinadora.
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// Educação //

V

O uso consciente na utilização dos
materiais impressos na CELOS

ocê vai imprimir um documento? Então, pense de novo. A
ideia de que é preciso conter
os desperdícios em prol da economia
de recursos naturais ganha espaço,
mas exige esforços e mudanças culturais. Iniciativas que visam reduzir o
consumo de papel promovem alterações que já começam a ser percebidas nos escritórios: menos armários
para arquivos e mais circulação digital
de informações.
Com esse propósito, a CELOS está
promovendo uma ação para diminuir a
emissão de papel. “A campanha com
o nome “Papel Zero – o uso consciente
na utilização dos materiais impressos
na CELOS” tem como objetivo principal a conscientização sobre o desperdício de papel que gera um gasto financeiro para a Fundação, bem como
o desrespeito aos recursos naturais,
ou seja, o meio ambiente também
agradece a iniciativa”, diz Gilmar Barbosa, Gerente da Divisão de Gestão de
Relacionamento com o Participante.

Segundo Gilmar, ações de sustentabilidade merecem empenho de todos,
amenizando os impactos devastadores em nosso planeta e garantindo a
qualidade de vida das futuras gerações.
Além das mudanças nas impressões dos formulários, Extratos Unificados e jornais, a CELOS está utilizando
tecnologias mais eficientes para digitalização, evitando o uso do papel nos
principais processos internos.

O que você pode fazer no seu cotidiano
Os gastos com papel são um dos principais
motivos de desmatamento no mundo. O fato é
que esse material é essencial no dia-a-dia de
grande parte da população, mas há maneiras
de evitar seu desperdício, o que reduz não só a
derrubada de árvores, mas também o consumo
de energia e água.
Dois lados
A primeira delas é utilizar os dois lados das folhas – uma forma de aproveitar ao máximo a
matéria e evitar gastos desnecessários, já que a
fabricação do produto exige uma grande quantidade de água e energia.
Impressão consciente
Outra forma é evitar o desperdício na hora da impressão. Pense bem antes de mandar um texto
ou arquivo do computador para a impressora.
Faça uma revisão e evite a impressão errada, que
leva ao gasto desnecessário de papel.
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Cartões virtuais
Em aniversários, no Natal e em outras datas
comemorativas envie um e-mail ou um cartão
eletrônico no lugar do tradicional de papel – é
mais barato, cumpre a mesma função e poupa
as escassas árvores.
Correios desnecessários
Se você é adepto do home banking, bloqueie o
envio de extratos mensais pelo correio e consulte
os dados de sua conta pela internet. Isso economiza papel e combustível.
Na mesa
Na hora de preparar a mesa para o almoço ou
o jantar, utilize guardanapos de pano. Eles são
reaproveitáveis e ambientalmente mais corretos.
Embalagem
Se for comprar presentes para alguém, não os
embale com papéis brilhantes ou laminados. Eles
são de difícil reciclagem.

Em março, foi disponibilizado um
aplicativo que permite a comodidade
de acesso por meio de smartphone
com informações do CELOS Saúde e
CELOS Previdência. Antes, estas informações eram enviadas por meio de
impressos.
Desde abril, a CELOS passou e
emitir os Extratos Unificados aos aposentados e pensionistas, com impressão reduzida de folhas, ou seja, os
extratos serão emitidos apenas com a
folha do demonstrativo de benefícios.
Isto representa uma redução de 80%
de papel apenas num único impresso.
Posso participar dessa Campanha?
Pensionistas e Aposentados que
ainda recebem o Extrato Unificado ou
o jornal em papel poderão entrar em
contato com o nosso 0800-0483030
ou encaminhar um chamado por meio
do “Fale Conosco” solicitando o cancelamento. Outras sugestões podem
ser encaminhadas por meio do “Fale
Conosco”.
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Lixo no lugar certo
Não jogue bitucas de cigarro e papel higiênico nos vasos sanitários. Isso evita o desperdício de água tratada e problemas nos
encanamentos.

