Indicado para os servidores do CENTRO PAULA SOUZA

VENHA PARA A PREVCOM
A melhor parceira do seu futuro

NA FOTO: Benigno Rodrigues, do Centro Paula Souza - Santos, participante desde 2015

PREZADO COLABORADOR,
Como representante no Conselho Deliberativo da
Prevcom, venho incentivar sua participação nos planos de
benefícios complementares da Fundação, pois todos nós,
independente da idade, devemos nos preocupar com o
nosso futuro e o de nossos familiares.
Com a Prevcom, você pode planejar sua aposentadoria
e garantir melhor qualidade de vida. Basta aderir a um
dos planos e contribuir mensalmente com uma parcela
do seu salário. Se você ganha acima do teto do INSS, o
governo do Estado contribui com o mesmo valor da sua
parcela. Essa é uma oportunidade que você não deve
perder.
Desde janeiro de 2014, participo das reuniões do
Conselho e acompanho de perto o trabalho da
Fundação. Por isso, posso afirmar que aderir à Prevcom é
um dos melhores investimentos que você pode fazer.
Acredite no seu futuro e confie na Prevcom.

ELIO BOLZANI
Coordenador de RH
Centro Paula Souza
Janeiro/2018

GARANTA UMA APOSENTADORIA
MAIOR DO QUE A DO INSS
E VIVA MAIS TRANQUILO
COMO FUNCIONA?
Com a Prevcom, você garante uma aposentadoria maior do que
teria só com o INSS* e vive mais tranquilo por saber que está
garantindo o futuro.
* Há um limite no valor pago pelo Estado em aposentadorias: o teto do INSS, que é ajustado
anualmente. Em 2019, a cifra é de R$ 5.839,45.

SE VOCÊ GANHA MAIS DE R$ 5.839,45
Você tem direito à contrapartida do patrocinador. Para cada uma
das suas contribuições mensais, o Centro Paula Souza faz outra no
mesmo valor, até o limite de 7,5% do seu salário de participação, que
é a parcela da sua remuneração que excede o teto do INSS.
Imagine um servidor de 25 anos que recebe um salário de R$ 7.500,
contribui para a Prevcom com 7,5% e vai se aposentar com 60 anos.
• Salário de participação: R$ 7.500 - R$ 5.839,45 = R$ 1.660,55
• Contribuição: 7,5% de R$ 1.660,55 = R$ 124,54
• Contrapartida do patrocinador: R$ 124,54
• Contribuição mensal total: R$ 249,08
• Taxa de carregamento: 4% de R$ 249,08 = R$ 9,96**
Isso significa que:
a) Com uma contribuição mensal de R$ 124,54, o crédito na conta é
de R$ 249,08 - R$ 9,96 = R$ 239,12
b) Em 35 anos, com taxa de juros de 5% a.a., o valor acumulado
chega a R$ 381.981,58***
c) Se ele escolher receber o benefício em 5 anos, durante esse tempo,
sua aposentadoria terá um complemento mensal de R$ 7.159,88

SE VOCÊ GANHA MENOS DE R$ 5.839,45
Quem ganha menos do que o teto já conta com a contrapartida
do INSS, por isso não tem direito à contrapartida do patrocinador e
contribui para a Prevcom com porcentagens de seu salário integral.
Imagine um servidor de 25 anos que recebe um salário de R$ 2.000,
contribui para a Prevcom com 2% e vai se aposentar com 60 anos.
• Contribuição: 2% de R$ 2.000 = R$ 40
• Taxa de carregamento: 4% de R$ 40 = R$ 1,60
Isso significa que:
a) O crédito mensal na conta é de R$ 40 - R$ 1,60 = R$ 38,40
b) Em 35 anos, com taxa de juros de 5% a.a., o valor acumulado
chega a R$ 42.421,00
c) Se ele escolher receber o benefício em 5 anos, durante esse
tempo, sua aposentadoria terá um complemento mensal de
quase 40% do seu salário atual: R$ 795,14
** Também cobramos uma taxa anual de 1% sobre o seu patrimônio. São 0,08333% ao mês.
*** Conforme cálculos atuariais que levam em consideração correções salariais, rendimentos e
inflação do período.

VEJA OUTRAS VANTAGENS DA PREVCOM
Rendimentos acima do mercado
Os investimentos da Prevcom rendem mais do que a inflação e a
poupança. Além disso, nossas taxas são menores do que a média
do mercado e, ao contrário dos fundos de previdência privada, não
cobramos taxas no momento do resgate do seu benefício.
Dedução no Imposto de Renda
As contribuições ao seu plano de benefícios podem ser abatidas no
IR. Para detalhes, entre em contato conosco.

Portabilidade
Se você já tem uma previdência privada, pode portar suas economias
para a Prevcom com taxas menores do que o mercado.
Como fazer a adesão?
Acesse prevcom.com.br.
Clique em Inscreva-se e siga os passos na tela.

MAIS DE 5 MIL SERVIDORES DO CENTRO
PAULA SOUZA JÁ ADERIRAM À PREVCOM.
Conte com a gente você também!

3150-1943/1944 • participante@prevcom.com.br
prevcom.com.br • facebook.com/prevcom • twitter.com/spprevcom

