Taís Turatto,
autopatrocinada,
participante
desde 2013

Só faltava você
Agora, servidores do RPPS contratados antes de 2013
podem participar da SP-PREVCOM
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Indicado para ATIVOS ANTERIORES*

* Este folheto é destinado a servidores do Estado de São Paulo vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social (SPPREV) que ingressaram no serviço público antes de:
21/01/2013

Poder Executivo (administração direta, autarquias e fundações)

22/03/2013

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

02/10/2013

Universidades Estaduais: USP, Unicamp e Unesp

23/06/2014
		

Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas do Estado,
Defensoria Pública e Ministério Público

POR QUE INVESTIR
SEU DINHEIRO EM OUTRO LUGAR
SE VOCÊ TEM A SP-PREVCOM?
Feita especialmente para servidores do Estado de SP,
esta é a melhor opção para seus investimentos em previdência.
Veja nossos resultados:

RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO
fevereiro/2013 - março/2018

78,83%

72,92%

70,48%

41,70%

SP-PREVCOM

Alvo
IPCA + 5% a.a.

CDI
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Poupança

35,23%

IPCA

Sabemos como fazer o seu
patrimônio crescer, mas isso não é tudo:
Não temos fins lucrativos
As taxas da SP-PREVCOM são mais atrativas do que as praticadas por boa parte do
mercado. E tendem a diminuir, já que, à medida que o patrimônio da fundação cresce,
é necessária uma porcentagem cada vez menor para pagar a operação.

É possível abater do IR
Você pode contribuir com até 12% da sua renda bruta e tributável* para a SP-PREVCOM
e abater na declaração anual de Imposto de Renda.
* Conforme regras da Receita Federal

Você pode fazer portabilidade
Se já tiver previdência privada, pode trazer seu dinheiro para a SP-PREVCOM sem
taxas. E se deixar o Estado, pode transferir para outro plano ou resgatar o valor total.

Somos transparentes
A SP-PREVCOM é fiscalizada por órgãos federais e estaduais, além de passar por
auditorias externas regularmente. Também é supervisionada pelos conselhos
Deliberativo e Fiscal, compostos por representantes dos participantes e do
patrocinador, e pelos Comitês Gestores dos planos.
O site da fundação tem uma área exclusiva onde você monitora de perto a evolução
do patrimônio acumulado, faz contribuições extras e muito mais!

Venha para a SP-PREVCOM
Com mais de 22 mil participantes, a SP-PREVCOM tem hoje o maior patrimônio
entre os fundos de previdência para servidores públicos do Brasil!
Conte com a nossa ajuda para realizar o seu projeto de vida. Faça já sua inscrição e
garanta uma aposentadoria mais tranquila.
Acesse spprevcom.com.br e clique em para você > PREVCOM RP. Imprima duas
vias da ficha de inscrição conforme seu órgão de origem, preencha e entregue no RH.
Lembre-se: você está na categoria de participantes Ativos Anteriores.
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SAIBA MAIS SOBRE A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
(11) 3150-1943 / 3150-1944
participante@spprevcom.com.br
spprevcom.com.br
facebook.com/spprevcom
twitter.com/spprevcom
Teremos o maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Nosso objetivo é que você
entenda tudo sobre previdência. Afinal, é do seu futuro que estamos falando!
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