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SEU PLANO

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O PROCESSO DE
TRANSIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PLANOS

O processo de Transição do Modelo de
Previdência Complementar do SERPROS
teve início em 1996 com o fechamento do PS-
I à adesão de novos participantes, prosseguiu
com a criação do PS-II (em 1999) e com a
posterior oferta de migração dos participantes
do PS-I para o PS-II (em 2001), tendo ainda
contemplado, em 2008, a instituição de
contribuição adicional ao PS-I.

 O SERPROS, com o objetivo de ampliar o
conhecimento e o entendimento dos
participantes em relação ao processo,
disponibiliza nesta Resenha algumas perguntas
abordando diversos assuntos do saldamento,
tais como data e finalidade do saldamento,
carência do benefício programado, vantagens
na adesão ao PS-II, dentre outras informações.

INSTITUCIONAL

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PARA OS NOVOS
EMPREGADOS DO SERPRO
Foi realizada, na última quinta-feira (5), uma
vídeoconferência sobre previdência na ambientação
dos novos empregados do Serpro da Regional
Andaraí para as Regionais de todo o Brasil.

CONSELHEIRO FISCAL
OBTÉM CERTIFICAÇÃO
POR EXPERIÊNCIA
 
SOCIOAMBIENTAL

ONDE DESCARTAR
RESÍDUOS SÓLIDOS
EQUIDADE

LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER É DE TODA
SOCIEDADE
VIVA

CUIDADOS DEVEM SER

 NOSSOS INVESTIMENTOS

APROVADA A POLÍTICA
DE INVESTIMENTOS
DO SERPROS PARA 2012
A Política de Investimentos do SERPROS para 2012
foi aprovada pelo Conselho Deliberativo no dia 14 de
dezembro de 2011 e já está disponível no Portal.

PREVIDÊNCIA

TETO DE BENEFÍCIOS
SOBE PARA R$ 3.912,20
O valor máximo que será pago aos beneficiários do
Regime Geral de Previdência Social, subiu de R$
3.691,74 para R$ 3.912,20, com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) de 6,08%, relativo a
2011.

CUIDE BEM DO SEU BOLSO

DICAS PARA ECONOMIZAR NA
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

 Faça uma pesquisa nos principais comércios (bairro e
região) e na internet, já que as variações podem ser
bem expressivas entre uma loja e outra. Além disso,
realizar compras em conjunto pode ajudar na
aquisição de descontos maiores.
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REDOBRADOS COM O PASSAR DOS
ANOS

DESCOMPLICANDO

QUEM É BENEFICIÁRIO?

 FALA PARTICIPANTE

"O plano de benefícios do SERPROS
me deixa mais tranquilo quanto ao
futuro e imprevistos que possam
ocorrer no presente."

Vitor Teixeira de Souza do Couto

 

"A Expectativa é continuar contando sempre com os planos de
benefícios do SERPROS, poder gozar de boa saúde junto de minha família e aproveitar

a vida ao máximo possível após anos de trabalho.  Poder viajar, conhecer novos
horizontes, novas pessoas e culturas diferentes."

 
Carlos Alberto Tergolina

                        

 

 

 

 

SEU PLANO

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O PROCESSO DE
MODERNIZAÇÃO DOS PLANOS

O processo de Transição do Modelo de Previdência Complementar do SERPROS teve início em 1996 com o
fechamento do PS-I à adesão de novos participantes, prosseguiu com a criação do PS-II (em 1999) e com a
posterior oferta de migração dos participantes do PS-I para o PS-II (em 2001), tendo ainda contemplado, em
2008, a instituição de contribuição adicional ao PS-I.
 
O SERPROS, com o objetivo de ampliar o conhecimento e o entendimento dos participantes em relação ao
processo, disponibiliza nesta Resenha algumas perguntas abordando diversos assuntos do saldamento, tais
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como data e finalidade do saldamento, carência do benefício programado, vantagens na adesão ao PS-II,
dentre outras informações.

Ressaltamos que os posicionamentos aqui registrados basearam-se em propostas de alteração do
Regulamentos dos Planos de Benefícios PSI e PSII e ainda merecerão a apreciação e aprovação de órgão de
controle para serem confirmadas.

 
PS-I
 
1) O participante do PS-I que não realizar adesão ao PS-II poderá solicitar o resgate?
Sim. Todos os institutos continuam assegurados com o Saldamento do PS-I.
 
2) O valor saldado vai ser muito menor/diferente do valor da aposentadoria normal?
Na maioria dos casos não haverá diferença considerável. O Benefício Proporcional Acumulado - BPA - para os
Benefícios Programados será calculado, na data do Saldamento, com base na suplementação que o
participante teria direito caso já tivesse cumprido todos os requisitos exigidos para aposentadoria integral pelo
PS-I. Sobre esse valor será aplicado um redutor proporcional ao tempo de contribuição ao INSS que o
participante detém.
 
Portanto, o valor do BPA dependerá do fator de proporção que será aplicado sobre a suplementação integral.
Quanto maior o tempo de contribuição ao INSS, maior o percentual e maior o benefício.
 
3) Qual a finalidade do saldamento? Por que o plano tem que ser saldado? Qual o risco para os
participantes se o PS-I não for saldado?
O saldamento objetiva a proteção do PS-I em relação ao risco de déficits estruturais, ou seja, seu principal
objetivo é evitar que o plano acumule novos e expressivos déficits provocados por fragilidades verificadas no
PS-I. Caso essas fragilidades não sejam sanadas, há a possibilidade de ocorrência de novos déficits, mesmo
com o plano equilibrado, o que obrigará a entidade, caso tal cenário se configure a equacioná-lo na forma
prevista em lei, qual seja, através do aumento paritário das contribuições, redução dos benefícios a conceder ou
introdução de contribuição adicional.
 
4) Será disponibilizado no site “Área Restrita”, o valor saldado?
A partir da aprovação das alterações regulamentares pela PREVIC, o SERPROS realizará ampla divulgação do
processo, contemplando:
 
• o envio de material específico para cada participante ativo do PS-I, contendo:
 
• cartilha explicativa do processo de transição;
 
• cópia da edição aprovada do Regulamento do PS-I;
 
• extrato com o valor e a memória de cálculo do BPA ao qual o participante tem direito;
 
• cartilha explicativa do PS-II;
 
• cópia da edição aprovada do Regulamento do PS-II;
 
• termo de adesão prévia ao PS-II;
 
• a publicação de informações no site e em todos os meios de comunicação da Entidade
 
• a realização de seminários e reuniões de divulgação da transição, que permitirão o esclarecimento de todas as
dúvidas;
 
• disponibilização do simulador do PS-II a todos os participantes ativos do PS-I, para que esses avaliem a
adesão ao plano de benefícios ofertado.
 
5) Os participantes do PS-I que já atingiram a elegibilidade terão o valor do benefício reduzido?
Os participantes do PS-I que tiverem TODAS as condições elegibilidade ao benefício integral cumpridas, no
momento do saldamento, não terão redução no benefício do SERPROS, visto que o Fator de Proporção do BPA
será igual a 1.
 
6) O que acontecerá com a reserva de poupança de quem saiu do plano PS-I há muitos anos, cuja
reserva encontra-se para consulta no site? Esse valor migrará para o PS-II? Ficará como cotas do PS-I?
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Se ficar como cotas, como será corrigido mensalmente a partir do saldamento?
Os ex-participantes com direito ao resgate da reserva de poupança do PS-I poderão fazê-lo normalmente, após
o desligamento no Patrocinador Serpro. Não haverá migração para o PS-II. Os valores da Reserva de
Poupança serão corrigidos pelo Índice Econômico da data de sua apuração até a data de recebimento.
 
7) Qual será o procedimento para o participante saldado que se desligar da Patrocinadora antes de
cumprir a elegibilidade para a aposentadoria integral?
O participante saldado poderá aguardar o cumprimento das condições de elegibilidade para requerer o BPA ou
optar por um dos Institutos oferecidos pelo Plano.
 
8) Participantes Ativos do PS-I aposentados no INSS serão contemplados pelo saldamento?
Sim. O Saldamento abrangerá universal e exclusivamente os Participantes Ativos e os Assistidos por
Suplementação de Auxílio-doença, quando esses retornarem à atividade.
 
9) A partir de que mês serão interrompidas as contribuições para o PS-I?
A partir da data da efetivação do saldamento, a que será prévia e amplamente divulgada pela Entidade.
 
PS-II
 
1) Auxílio-doença para não aposentado no INSS com as demais elegibilidades cumpridas terá direito ao
auxílio SERPROS?
Sim. Terá direito ao auxílio-doença SERPROS.
 
2) Para os participantes saldados com ou sem a elegibilidade para aposentadoria integral no PS-I, será
vantajoso aderir ao PS-II?
Sim, porque enquanto houver vínculo empregatício entre o participante e o Patrocinador, ficará garantido o
acesso aos benefícios de risco no PS-II e ainda será possibilitada a formação de uma outra renda de
aposentadoria.
 
3) Qual a diferença entre a contribuição facultativa e limite de contribuição da patrocinadora?
A contribuição facultativa, agora denominada variável, é a aplicação de percentual determinado pelo
participante, limitado a 15% da diferença entre o salário de participação, agora denominado salário de
contribuição, e 8 VRS. Essa contribuição tem como objetivo a formação de saldo de contas para a conversão
em aposentadoria e pensão por morte de aposentado válido.
 
Já a contribuição normal do Patrocinador é limitada a 10% da soma dos salários de contribuição dos
Participantes vinculados ao Patrocinador, desconsideradas as parcelas mantidas por autopatrocínio.
 
Atingido o limite previsto, a contrapartida contributiva do Patrocinador relativamente aos Participantes Ativos que
detêm Contribuições Normais superiores ao limite de 10% será proporcionalmente reduzida, de forma que o
limite seja respeitado.
 
4) O simulador do PS-II já está contemplando as alterações?
Não. Somente a partir da aprovação pela PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar).
 
5) Caso o participante já tenha cumprido as carências do benefício programado pelo PS-I, e tenha
aderido ao PS-II, terá que ter no mínimo 5 anos de contribuição ao PS-II?
Os participantes saldados do PS-I, que optarem por se inscrever no PS-II terão acrescido ao tempo de
contribuição ao PS-II, o último período ininterrupto de contribuição ao PS-I.
 
6) O participante Saldado no PS-I que aderiu ao PS-II, e já cumpriu as carências para aposentadoria
integral, terá direito ao auxílio- doença?
Se o participante saldado que aderiu ao PS-II já tiver cumprido todas as condições de elegibilidade para a
aposentadoria, inclusive já sendo aposentado pela Previdência Social, NÃO terá direito ao auxílio-doença, visto
que o novo Regulamento do PS-II prevê pagamento do auxílio-doença para os participantes ativos ou
aposentados na previdência, até o cumprimento de todas as condições de elegibilidade ao plano.
 
PS-I e PS-II
 
1) O participante saldado que aderir ao PS-II será obrigado a solicitar os dois benefícios ao mesmo
tempo, após o desligamento da Patrocinadora?
Não. O participante é quem decidirá quando deverá requerer os benefícios do PS-I e PS-II.
 
2) A data do saldamento poderá ser adiada?
A data efetiva do saldamento depende de aprovação pelos órgãos competentes. Desse modo, a data divulgada
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na Resenha trata-se apenas de uma previsão, levando-se em consideração os trâmites ocorridos até o
momento.

VOLTAR PARA A RESENHA 1133

 

 

 

NOSSOS INVESTIMENTOS

APROVADA A POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS DO SERPROS PARA 2012

A Política de Investimentos do SERPROS para 2012 foi aprovada pelo Conselho Deliberativo no dia 14 de
dezembro de 2011 e já está disponível no Portal. O documento define as melhores práticas de gestão para os
investimentos baseado nos limites legais estabelecidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com base na Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de
2009, do Conselho Monetário Nacional – CMN. 
A Política de Investimentos é aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo e sua divulgação permite que
Patrocinadora e participantes estejam a par das diretrizes definidas para os investimentos, atendendo aos
princípios de transparência na gestão e governança corporativa. Vale destacar que para cada plano (PS-I e PS-
II) é elaborada uma Política distinta.
Clique aqui para visualizar a Política de Investimentos 2012.

 

VOLTAR PARA A RESENHA 1133

 

 

INSTITUCIONAL

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
PARA OS NOVOS EMPREGADOS DO SERPRO

Foi realizada, na última quinta-feira (5), uma vídeoconferência sobre previdência na ambientação dos novos
empregados do Serpro da Regional Andaraí para as Regionais de todo o Brasil.
Os representantes do SERPROS Orlando Orofino, Gerente da Divisão Previdenciária; Valéria Borsari, Gerente
da Divisão de Atendimento ao Participante e Fabianna Fontenelle, Analista Previdenciária fizeram uma
apresentação para aproximadamente 15 novos concursados. O Gerente Orlando Orofino, apresentou as
diferenças da Previdência Complementar aberta e fechada, as características gerais do plano, os benefícios
oferecidos e os principais motivos para os novos concursados aderirem ao plano do SERPROS.
Após a ambientação foi sorteado um brinde para os participantes da palestra realizada no mês de dezembro. O
contemplado foi Abvio Soares Pimenta de Fortaleza.
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Videoconferência de ambientação no auditório da Regional do Andaraí/RJ, o Gerente da Divisão Previdenciária, Orlando Orofino;
Gerente da Divisão de Atendimento ao Participante, Valéria Borsari; a nova concursada, Priscila e a Analista Previdenciária
Fabianna Fontenelle.

 VOLTAR PARA A RESENHA 1133

 

 

PREVIDÊNCIA

TETO DE BENEFÍCIOS SOBE PARA R$ 3.912,20
 
O Diário Oficial da União publicou portaria conjunta dos ministérios da Fazenda e da Previdência Social fixando
o piso e o teto dos benefícios dos aposentados e pensionistas. O reajuste do salário mínimo no dia 1º de
janeiro, de R$ 545 para R$ 622, estabeleceu o valor mínimo que será pago aos beneficiários do Regime Geral
de Previdência Social. O teto dos benefícios subiu de R$ 3.691,74 para R$ 3.912,20, com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) de 6,08%, relativo a 2011, anunciado sexta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Os valores intermediários entre o teto e o piso pagos pelo INSS estão automaticamente corrigidos pelo INPC do
ano passado. O aumento no valor do benefício de quem ganha acima do piso previdenciário representará um
impacto líquido de R$ 7,6 bilhões, de acordo com os cálculos do ministério. 
 
A portaria fixa também as novas alíquotas de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para
empregadas domésticas e para quem trabalha por conta própria. Os que ganham até R$ 1.174,86 vão arcar
com a contribuição mensal de 8% sobre esse valor. Entre R$ 1.174,87 e R$ 1.958,10, a alíquota será de 9%, e
para quem ganha entre R$ 1.958,11 e R$ 3.916,20, a contribuição será de 11%. 
 
A cota do salário-família passa a ser de R$ R$ 31,22 para o segurado com remuneração mensal não superior a
R$ 608,80 e de R$ 22 para quem tem remuneração mensal superior a R$ 608,80 e igual ou inferior a R$
915,05. 
 
Os recolhimentos feitos neste mês relativos a dezembro ainda se enquadram na tabela anterior, de 2011. As
alíquotas são 8% para quem ganha até R$ 1.107, 52; 9% para quem ganha entre R$ 1.107,53 e R$ 1.845,87, e
11% para os que ganham entre R$ 1.845,88 e R$ 3.691,74. A cota do salário-família passou a ser de R$ 31,22
para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 608,80 e de R$ 22 para o segurado com
remuneração mensal superior a R$ 608,80 e igual ou inferior a R$ 915,05. 
 
As contribuições à Previdência Social têm critério diferenciado para os empreendedores individuais, que a partir
deste mês passaram a recolher R$ 31 e têm todos os direitos assegurados aos demais contribuintes. Eles
envolvem 500 atividades autônomas que faturam até R$ 60 mil por ano e são enquadradas no Simples
Nacional, com direito à emissão de nota fiscal de serviços. Até o fim de dezembro estavam inscritos nessa
categoria mais de 1,902 milhão de trabalhadores. De acordo com informações do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nos primeiros dias deste mês aderiram ao sistema como novos
empreendedores mais de 15,8 mil trabalhadores.

Fonte: Agência Brasil 09/012012
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DESCOMPLICANDO

QUEM É BENEFICIÁRIO?
O beneficiário é qualquer pessoa física inscrita pelo participante, para recebimento de benefício decorrente de
reclusão (prisão) ou falecimento do participante ativo ou assistido.
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VOLTAR PARA A RESENHA 1133

 

 

INSTITUCIONAL

CONSELHEIRO FISCAL OBTÉM
CERTIFICAÇÃO POR EXPERIÊNCIA

O Conselheiro Fiscal do SERPROS, Antonio Carlos Melo da Silva, recebeu no mês de dezembro a Certificação
por Experiência da Banca de Avaliação do Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social
(ICSS). 
 
O Conselheiro, Antonio Carlos Melo da Silva, desde 2003 está envolvido com a gestão do SERPROS, tendo
passado de 2003 a 2007 pelo Conselho Fiscal, do qual retornou como membro titular em junho de 2011. Essa
experiência que lhe concedeu a certificação. 
 
A exigência da certificação está contida na Resolução n° 3.792, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que
trata, além de outros temas, da obrigatoriedade da certificação daqueles que participam das decisões diretas de
investimentos. 
 
O SERPROS continuará participando da mobilização das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(EFPC) com o objetivo de certificar os seus profissionais, a partir da exigência legal dos Órgãos Reguladores do
Sistema e seguindo as diretrizes de capacitação e certificação do corpo diretivo da Entidade.

Antonio Carlos Melo da Silva
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SOCIOAMBIENTAL

CENTRAL DA RECICLAGEM:
ONDE DESCARTAR RESÍDUOS SÓLIDOS

 
Nova plataforma indica locais de todo o Brasil que recolhem ou compram 37 tipos de materiais recicláveis. A
iniciativa é uma ajuda ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a reciclagem de
materiais e o final dos lixões até 2014.
Separar materiais recicláveis do lixo orgânico exige que o consumidor reorganize sua rotina para encaminhar
resíduos sólidos para a reciclagem. Mesmo quem já é acostumado a fazer o descarte correto, às vezes tem
dúvida quanto ao destino de alguns resíduos, como coco verde, pneu, chapas de radiografia ou químicos. 
Uma nova plataforma pretende acabar com as dúvidas e eventual falta de disciplina para agir do modo certo. De
forma rápida e simples, a Central da Reciclagem* informa os locais onde descartar 37 tipos de resíduos sólidos.
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Há orientação para esses materiais e, também, aço, borracha, alumínio, pilhas e baterias, móveis, tecidos,
diversos plásticos, isopor, remédios, óleo de cozinha, entre outros. 
Basta selecionar o resíduo que deseja reciclar, digitar o endereço e a cidade onde mora e os pontos próximos
ao local aparecem em um mapa do Google Maps. São dois tipos de lugares para descarte, os que recebem os
materiais e encaminham para reciclagem e os que compram resíduos para enviar a recicladores. Também é
possível fazer o cadastro de um ponto de coleta que não esteja no banco de dados. 
O serviço, gratuito, é da rede ambiental Made in Forest**, que também publica textos e vídeos produzidos por
parceiros ou recicladores sobre o descarte correto e os detalhes dos produtos. Vale lembrar que, de acordo com
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, até 2014, o país deverá acabar com todos os seus lixões e os aterros
sanitários deverão absorver apenas o que não é reutilizável ou reciclável. A Central da Reciclagem ajuda os
brasileiros a exercer a responsabilidade de devolver ao lugar certo o lixo produzido.

 
*Central da Reciclagem **Made in Forest Fonte: Planeta Sustentável
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EQUIDADE

LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER É DE TODA SOCIEDADE

Depois de todas as conquistas na sociedade, no mercado de trabalho, as mulheres ainda são vítimas de
violência. Ao olhar aos avanços da mulher, pensamos que isso ficou no passado, mas não é verdade.
Pode ser que o número de denúncias esteja aumentando porque as mulheres têm mais coragem e mais acesso
a locais onde reclamar. Mas os dados são inequívocos: as mulheres continuam sendo vítimas de violência
dentro de casa.
Nem sempre a violência é física. Pode ser moral, com agressões verbais, que vão minando a autoconfiança da
mulher, que não consegue sair dessa situação. Quando os filhos são testemunhas ou parte da violência,
acabam reproduzindo esse comportando. Isso cria a sucessão da violência.
Esse é um problema milenar, que acontece em todas as sociedades. Tem que ser enfrentado de todas as
formas. Temos que lutar seriamente contra esse problema.
Há uma história interessante sobre isso: na Suécia, um urso matou um caçador no mesmo dia em que um
marido matou a mulher. Os jornais deram mais destaque ao urso. Os homens da cidade acharam isso tão
absurdo que fizeram um movimento nacional para aumentar a punição ao agressor contra a mulher.
A luta pelo fim da violência contra a mulher é da sociedade, não só da mulher.

Tipos de violência contra a mulher
 

Violência física: ação que machuque ou agrida a integridade ou saúde do corpo (tapas, socos, cortes e
chutes)

Violência psicológica: ação que cause dano emocional ou diminuição da auto-estima ou que vise controlar
ações, através de ameaça, humilhação, manipulação, perseguição, chantagem e limitação do direito de ir
e vir, ou qualquer meio que cause prejuízo à saúde psicológica.
Violência patrimonial: ação que configure subtração, destruição de seus objetos, bens, valores e
documentos pessoais.
Violência moral: ação que configure calúnia, difamação ou injúria (xingamentos).

Veja a íntegra da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Fonte: Delegacia da Mulher do DF
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CUIDE BEM DO SEU BOLSO

DICAS PARA ECONOMIZAR NA
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

 
Compare preços dos materiais
Faça uma pesquisa nos principais comércios (bairro e região) e na internet, já que as variações podem ser bem
expressivas entre uma loja e outra. Além disso, realizar compras em conjunto pode ajudar na aquisição de
descontos maiores.
 
Recicle o que for possível
Identifique os materiais do ano anterior que podem ser reaproveitados antes de ir às compras.
 
Negocie com a escola
Muitas vezes não é preciso comprar todos os itens da lista de uma só vez, já que diversos materiais serão
usados ao longo do ano letivo. Caso exista essa possibilidade, verifique quais produtos deverão ser comprados
primeiro. “Os preços dos materiais escolares tendem a cair no período pós-volta às aulas, então vale a pena
considerar essa possibilidade”, afirma Odahyr dos Santos Junior, diretor interino do Procon de Jacareí (São
Paulo).
 
Tenha em mente que marca não é tudo
Produtos de marcas desconhecidas podem ter boa qualidade e um preço mais acessível. Por isso, não compre
os materiais levando em conta apenas a “grife”. Verifique a relação custo-benefício antes de tomar a decisão
final.
 
Deixe seu filho em casa
O grande movimento das lojas pode não ser um lugar apropriado para crianças e sua presença geralmente
acaba levando os pais a optarem por produtos mais caros e por vezes desnecessários.
 
Busque a melhor forma de pagamento
Descontos podem ser obtidos nos pagamentos à vista, então negocie. A opção de pagar com cartão de crédito
pode ser usada para obter uma extensão do prazo.
 
Tome cuidado com as “falsas” promoções
Alguns estabelecimentos “mascaram” descontos e repassam o valor para outros produtos. Isso faz com que não
haja benefício concreto no final.
 
Compre apenas o necessário
Escolas não podem pedir itens de uso coletivo em suas listas, como papel higiênico, sabonete, grampos e
clipes. Também não é permitido que exijam a compra de marcas e modelos de material em estabelecimentos
específicos aos pais.
 
Faça um estoque de materiais durante o ano
Os preços costumam cair após a volta às aulas. Se possível, aproveite a temporada de promoções e compre
lápis, cadernos, borrachas e outros tipos de materiais que estão sempre na lista e guarde para o ano seguinte.
 
Pesquise opções para adquirir os livros didáticos
Responsáveis pelos altos valores das listas escolares, os livros podem também ser adquiridos em sebos. Além
disso, muitas escolas fazem troca de materiais em boas condições entre pais com filhos em idade escolar
diferente.

Fonte: Portal IG
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FALA PARTICIPANTE

No “Fala Participante” deste início de ano, contamos com os depoimentos do participante Vitor Teixeira de
Souza do Couto, Analista de Desenvolvimento na Regional Andaraí/RJ desde outubro de 2010. Vamos
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conhecer também, um pouco da história do aposentado Carlos Alberto Tergolina que começou a trabalhar no
Serpro em 1969.

 
Não deixe de ler os depoimentos desses participantes que investiram no SERPROS, buscando uma qualidade
de vida no futuro.
 

Vitor Teixeira de Souza do Couto

Quando você começou a trabalhar no Serpro e qual a sua função?
Fui técnico de redes em 2008 e voltei para o SERPRO em outubro de 2010 como Analista de Desenvolvimento.
 
Importância de ter aderido ao Plano de Benefícios do SERPROS.
O plano de benefícios do SERPROS me deixa mais tranquilo quanto ao futuro e imprevistos que possam
ocorrer no presente.
 
Expectativas para o futuro.
As expectativas são muito boas, com muitas realizações no caminho.

 

Carlos Alberto Tergolina
 

 
Trajetória no SERPRO.
Entrei no Serpro em 02/02/1969, na Unidade de São Paulo, ainda no prédio da rua Florêncio de Abreu, como
ACC (auxiliar de codificação e conferência), juntamente com outros 50 universitários, primeiro ano de
processamento do imposto de renda pessoa física.
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Em 1970, passei a Encarregado da Seção de Expedição, a Empresa não parava de crescer, em 1973, passei a
Supervisor do Setor de Recepção e Expedição. Em 1977, com a junção de dois Setores, passei a Supervisor do
Setor de Recepção, Expedição, Preparação e Crítica.
Em 02/02/1979, fui convidado para chefiar o Setor de Preparação e Crítica na Unidade de Salvador/BA,
transferindo-me então de São Paulo para Salvador, para chefiar esse setor de produção.
Em 1983, ano em que me casei, saí da área de produção para a área técnica, passando a Programador de
Computador, onde trabalhei em sistemas em linguagem Cobol (grande porte), Mumps (minicomputador Cobra),
Stv (transcrição de dados) e Basic (microcomputador).
Em 1986, fui trabalhar no posto avançado dentro da Receita Federal, fazendo trabalhos, com atendimento,
definição e programação de apurações especiais, exclusivamente solicitados pela 5ª RF.
Em 1997, com o fim do posto avançado, retornei a Regional, onde me aposentei em Janeiro de 1999  com 30
anos de trabalhos prestados ao Serpro e 49 anos de idade.
 
Sonhos realizados com plano de benefícios do SERPROS.
Com o plano de benefícios do SERPROS, pude e posso ter uma vida bem mais segura e tranquila com minha
família, pois com o salário de aposentadoria apenas do INSS seria impossível  manter o padrão de vida que
temos tido até agora.
Com a segurança obtida com os benefícios do SERPROS, pude me aventurar em negócios próprios  após
minha aposentadoria, pois com apenas 49 anos  não poderia parar de trabalhar e esperar o tempo passar, era
um sonho meu partir para meu próprio negócio.
 
Expectativas e novos projetos para a sua aposentadoria.
Expectativa é continuar contando sempre com os planos de benefícios do SERPROS, poder gozar de boa
saúde junto de minha família e aproveitar a vida ao máximo possível após tantos anos de trabalho. Poder viajar,
conhecer novos horizontes, novas pessoas e culturas diferentes.
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VIVA

CUIDADOS, COMO A INGESTÃO DE
ÁGUA, DEVEM SER REDOBRADOS

COM O PASSAR DOS ANOS
 
Cartilha ensina a chegar à terceira idade com saúde
  
Os anos passam e… o que acontece? Esse é o título da cartilha lançada pela Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG) com orientações sobre como chegar à terceira idade com qualidade de vida. A
publicação aponta os principais problemas de saúde que afetam os idosos e dá dicas para amenizá-los.
 
Segundo a SBGG, o processo de envelhecimento se intensifica a partir dos 25 anos. A composição corporal se
altera, com a diminuição da água nas células e da massa muscular. Por outro lado, a gordura aumenta,
principalmente nos quadris e abdômen.
 
Como o ritmo de renovação celular decai, os órgãos passam a funcionar com menos eficiência. Confira algumas
dicas da cartilha para prevenir os prejuízos do tempo no corpo:
 
Pele
Com o passar dos anos passamos a sentir menos sede. A pouca ingestão de líquido resseca os olhos,
intestinos e a pele, o que provoca coceiras que podem levar a infecções. Além de beber água, homens e
mulheres precisam passar creme hidratante e filtro solar em toda a pele. Na hora do banho, só devemos passar
sabonete no rosto, pescoço, axilas, genitália e pés. No resto do corpo, basta água, nunca muito quente.
 
Visão
O idoso deve ir ao oftalmologista ao menos uma vez ao ano, para um exame ocular abrangente. Diagnosticado
cedo, o glaucoma e a doença degenerativa macular, que podem levar à cegueira, tem mais sucesso de
tratamento.
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Pálpebras
A queda das pálpebras superiores limita a visão lateral. Já a queda das pálpebras inferiores traz
lacrimejamento, conjuntivite e até infecções. A correção dessa alteração é realizada por uma simples cirurgia
plástica corretiva, que pode ser feita gratuitamente pelo SUS.
 
 
Clique aqui para ver a cartilha na íntegra. Cartilha ensina a chegar à terceira idade com saúde.

 
Fonte: SBGG - Sociedade de Geriatria e Gerontologia
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INSTITUCIONAL

DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS COM CALENDÁRIO 2012
 
Este ano o SERRPOS decidiu inovar. Os participantes ativos e assistidos (aposentados e pensionistas) não
receberão o calendário de mesa, mas sim um Bloco de Anotações confeccionado no papel reciclado, incluindo
nas primeiras páginas o calendário de 2012  com a data do pagamento dos benefícios.  
 
A distribuição dos blocos está prevista para iniciar ainda este mês para todas as Regionais do Serpro. Os blocos
estarão disponíveis com os Agentes Facilitadores de cada Regional. Os participantes assistidos receberão na
residência, conforme cadastro no SERPROS. 
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CUIDE BEM DO SEU BOLSO

SIMULAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS ATÉ 20 DE JANEIRO
 

 

Contratação do empréstimo
 

Até o dia 20 de janeiro, estará aberto o período de simulação e de contratação de empréstimo no SERPROS.
Para os participantes que fizeram simulação antes do período de contratação, informamos que deverão clicar na
opção - Recalcular- para que os valores sejam atualizados.

 
PRAZO
De 01 a 48 meses
 
PRESTAÇÃO
Fixa durante a vigência do contrato
 
TAXAS (já inclusa a taxa de administração de 0,2% ao mês)
De 1,55% a 1,71% ao mês, dependendo do prazo escolhido

http://www.busquequalidadedevida.com.br/wp-content/uploads/2011/11/noticias_1371.pdf
http://emailserpros.mktnaweb.com/ver_mensagem.php?id=TH|2129|69273|6i8r4g66mkw8k80c4kkk48s0o/#inicio
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Clique nos links abaixo e obtenha mais informações:
- Informações Gerais
- Regulamento
- Passo a Passo
- Cronograma
- Contrato

ATENÇÃO
A solicitação de empréstimo cujo contrato original que não chegar ao SERPROS até o dia 24 Janeiro/2012 não
será concedido.
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SEU PLANO

VOCÊ AINDA NÃO SE FILIOU AO SERPROS?
Estamos convidando você a fazer uma simulação utilizando seu rendimento atual, para descobrir de quanto
seria a sua renda de aposentadoria se você decidir entrar AGORA para o SERPROS. 
Não se esqueça: o Plano de Benefícios do SERPROS não é só um plano de aposentadoria, pode também lhe
amparar nas fatalidades da vida.

 
Clique aqui para fazer a simulação.

 
Maiores informações ou esclarecimentos ligue (0800) 721-1010 ou pelo e-mail sap@serpros.com.br. 
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