Indicado para ATIVOS ANTERIORES

SÓ FALTAVA VOCÊ

Servidores do RPPS contratados antes de 2013
também podem participar do PREVCOM RP

NA FOTO: Filipe Ponce, da SAP-Franca, ativo anterior, participante desde 2018

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 O PREVCOM RP?
Feito especialmente para servidores do Estado de SP, o PREVCOM RP
é a melhor opção para seus investimentos em previdência.
Quem garante o seu funcionamento é a Prevcom - Fundação de
Previdência Complementar do Estado de São Paulo, o primeiro fundo
de previdência criado especialmente para servidores públicos no Brasil.
Veja nossos resultados:

RENTABILIDADE ACUMULADA

fevereiro/2013 - dezembro/2021

157,68%

Prevcom

152,78%

Alvo • IPCA + 4% a.a.

103,06%

CDI
Poupança
IPCA

60,50%
67,16%

SABEMOS COMO FAZER
O SEU PATRIMÔNIO CRESCER,
MAS ISSO NÃO É TUDO:
NÃO TEMOS FINS LUCRATIVOS
As taxas do PREVCOM RP 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
o PREVCOM RP e abater na declaração anual de Imposto de Renda.

VOCÊ PODE FAZER PORTABILIDADE
Se já tiver previdência privada, pode trazer seu dinheiro para o
PREVCOM RP sem taxas. E se deixar o Estado, pode transferir para
outro plano ou resgatar o valor total.

SOMOS TRANSPARENTES
A 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!
* Conforme regras da Receita Federal

VENHA PARA A PREVCOM
Com mais de 36 mil participantes e patrimônio de
R$ 2,15 bilhões, a Prevcom é um dos maiores 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 prevcom.com.br.
Clique em Inscreva-se e siga as instruções na tela.

participante@prevcom.com.br
prevcom.com.br • facebook.com/prevcom • twitter.com/spprevcom

