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EDITORIAL

Disseminar conhecimentos

é o nosso foco

esta edição do Jornal Celpos serão apresentadas algumas
ações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária
da Celpos - EDUCACelpos realizadas durante o 1º semestre.
E, muitas novidades ainda estão sendo planejadas, para que todos
vocês usufruam dessa ferramenta, que visa aperfeiçoar o processo
de informação e transmissão do conhecimento da Celpos aos seus
Participantes.
Na editoria “Na Ponta do Lápis”, você pode conferir como estão os
resultados dos investimentos da Celpos. É válido destacar, que nos
últimos meses, foram intensos os questionamentos e as discussões
sobre a conjuntura econômica atual, que permanece apresentando
resultados insatisfatórios.
Esse cenário tem afetado todos os segmentos de investimentos,
inclusive aqueles que a Celpos tem recursos investidos, o que pode
ser percebido ao compararmos a meta atuarial com a rentabilidade
dos planos de benefícios da Fundação.
Porém, parte desse desempenho está atrelada à rentabilidade dos
investimentos em renda ﬁxa (formados por títulos do governo),
onde está aplicada a maior parte dos nossos recursos, que até
então, sofria poucas oscilações do mercado,mas que teve seus
retornos reduzidos, devido à diﬁculdade do governo em manter
a economia brasileira em crescimento, sem conter o aumento da
inﬂação neste período.
No entanto, este panorama reﬂete a situação de alguns meses,
e os investimentos da Celpos são aplicados visando retornos em
longo prazo. Ainda assim, a Fundação historicamente tem tido um
desempenho positivo, acima da meta estabelecida para o retorno
mínimo de seus investimentos, que a partir de 2013, passou a ser
5,5% ao ano.
Portanto, temos trabalhado para minimizar esses impactos
negativos, buscando novas alternativas de investimentos que nos
trará, futuramente, a superação dos atuais reﬂexos.

N

ELEIÇÕES CELPOS
A Celpos informa que já está disponível, no site da Fundação (www.celpos.com.br),
uma área exclusiva para divulgar informações sobre a
Eleição Celpos 2013 (edital,
regulamento, dados dos candidatos, cronograma de votação e o resultado ﬁnal), na

qual serão escolhidos o do
Diretor de Benefícios, membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal (e
seus respectivos suplentes).
Para que os Participantes
Ativos possam votar, eles
devem conferir as datas e a
localização das urnas eleitorais, que serão distribuídas no
Edf. Sede, Bongi e regionais

EXPEDIENTE
Conselho Deliberativo
Titulares
Amauri Pereira da Silva (Presidente)
Sandra Maria Albuquerque Torreão
Rogério José Fragoso de Sousa
José Carlos Medeiros Leite
Almir Teles de Sá Filho
André Luiz dos Santos
Suplentes
Alexandre Emmanuel de Araújo Pascoal
Tânia Tavares de Melo Barros Lima
Alessandro Henrique de Cabral
Bruno Cavalcanti Coelho
Luiz Franklin de Lacerda Filho
Horácio Mário Fitipaldi

Conselho Fiscal
Titulares
Jacqueline Lopes do Nascimento
Cristiane Maria Lott Oliveira
Jackeline Lira do Nascimento Araújo
Suplentes
Wlademir Lacerda de Moura
Patrícia Maria Santana Fidelis dos Santos
Edmilson Freires Galindo

Diretoria Executiva
Presidente
Sérgio Fernandes de Magalhães Filho
Diretora Administrativo-Financeira
Elisabete Ferreira de Almeida Duarte
Diretor de Benefícios
Pompeu Henrique Cavalcanti Neto
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da Celpe, no período de 03
a 06 de setembro. Já os
Assistidos (Aposentados e
Pensionistas), e Autopatrocinados receberão através dos
Correios, o “kit de votação”
que deverá ser encaminhado
à Celpos até o dia 12/09. O
resultado do processo eleitoral será divulgado no dia
27/09.

NA PONTA DO LÁPIS

RENTABILIDADE E META ATUARIAL
A rentabilidade dos planos apresentada traz os resultados obtidos
por um investimento em determinado período de tempo. Enquanto
a meta atuarial é o valor estabelecido para garantir o cumprimento
dos compromissos futuros da Fundação junto aos seus
Participantes. Ou seja, para que um investimento seja satisfatório
para a Celpos, ele deve apresentar uma expectativa de retorno no
mínimo igual à meta atuarial.

Rentabilidade
dos Planos
Acumulada até
Jun/2013

PLANO BD

CELPOS CD

Meta
Atuarial

3,61%
-0,99%
6,59%

Acumulada até
Jun/2013

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

18,79%

2,34%
3,81%
1,08%

Composição
Patrimonial

EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES
OPERAÇÕES COM PATROCINADORA

61,33%

Até o mês de junho, a composição patrimonial da
Celpos era de R$ 754 milhões da qual o segmento de
renda fixa é o maior representante, com 61,33%, e os
investimentos são feitos em aplicações com retornos
financeiros pré-estabelecidos, como por exemplo, os
títulos públicos que têm taxas de retorno fixadas pelo
Governo Federal.

12,65%

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
O Plano de Gestão
Administrativa (PGA) da
Celpos tem como finalidade
estabelecer regras, normas
e critérios para a gestão
administrativa dos planos
de benefícios previdenciais
de responsabilidade da
Entidade.
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DICIONÁRIO DE TERMOS
Renda Fixa – Tipo de aplicação na
qual a lucratividade é contratada
previamente ou que segue taxas de
mercado.
Renda Variável – Tipo de investimento
no qual a lucratividade não é
contratada e depende de cotação dos
mercados organizados.

Investimentos estruturados
–
Também denominados de alternativos,
reúnem os fundos de investimentos
em participação (FIPS), fundos
de empresas emergentes, fundos
imobiliários e, por último, em
fundos multimercados que possuem
características próprias, dentre as
quais a possibilidade de realizar

operações fora dos segmentos de
renda fixa e renda variável.
Investimentos imobiliários – São
investimentos
decorrentes
da
aquisição de imóveis e/ou participações
em shopping center para obtenção de
aluguel e renda.

Empréstimos a Participantes –
Recursos disponíveis para empréstimos
aos seus Participantes.
Operações com Patrocinadora
– Saldo dos recursos financiado à
Patrocinadora decorrente de Parcelas
do débito dos benefícios a conceder.
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Prestação de Contas
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EDUCACELPOS

Seu benefício futuro

depende
de você
O que você sonha para o seu futuro? Futuro, de acordo com o dicionário, signiﬁca o tempo
que há de vir. No nosso dia a dia, esse tempo parece estar muito distante, mas mesmo assim,
todos os meses você contribui para construir o seu futuro. E sabe por quê? Porque você tem
um plano de previdência da Celpos.

e acordo com um
estudo mundial
realizado pelo Banco
HSBC, é preciso começar
a planejar a aposentadoria
desde cedo, e poupar dinheiro
todo mês para essa ﬁnalidade
não parece ser um hábito
dos brasileiros, apesar de
começarem a economizar
quatro anos antes da média
mundial.
Mesmo com essa estatística, o
brasileiro só poupa a metade
do necessário para garantir
uma velhice sem sobressaltos
e acredita que a aposentadoria
durará 23 anos, e que suas
economias acabarão em
apenas 12 anos, ou seja, 11
anos antes do previsto.
O estudo chamado “O Futuro
da Aposentadoria – Uma
Nova Realidade” * aponta que
apenas 38% dos brasileiros
são poupadores regulares e,
dentre os que nunca pouparam
para a aposentadoria, 42%

D

dizem que não o fazem
por causa do alto custo de
vida. A pesquisa mostrou
ainda que os brasileiros
acreditam que poderão viver
confortavelmente durante
a aposentadoria com o
equivalente a 70% da sua
renda atual.
Você que é Participante do
plano CELPOS CD, contribui
mensalmente para sua reserva
de poupança individual e a
Patrocinadora contribui com
o mesmo valor. Porém, além
dessa contribuição normal, a
Celpos dispõe de mais uma
vantagem, que coloca você
fora dessas estatísticas: a
possibilidade de realizar
uma Contribuição Normal
Mensal Facultativa ou
uma Contribuição Normal
Facultativa Esporádica.
Essas contribuições podem
valer muito a pena, já que
aumentam o valor da sua
aposentadoria e permitem que

*A pesquisa global foi realizada entre julho e agosto de 2012, em 15 países
com 15 mil pessoas entrevistadas, sendo mais de mil no Brasil.

você mantenha ou supere o
padrão da vida ativa, trazendo
benefícios para você e sua
família.
MAS COMO ISSO
FUNCIONA?
Os Participantes do CELPOS
CD podem depositar na sua
poupança individual um valor
adicional àquele referente à
sua Contribuição Normal
Básica. Assim, por meio de uma
Contribuição Normal Mensal
Facultativa, ele pode decidir
contribuir mensalmente com
mais R$ 100,00, por
exemplo.
Essa medida
permite
que o

“O fundamental é
identiﬁcar os recursos
disponíveis que não
serão utilizados
no curto prazo”
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de acumulação
acu
dos recursos.
Invisto numa instituição
Invist
de co
conﬁança e ainda tenho
mais uma vantagem, a
possibilidade de abater na
possi
Declaração Completa do
Decla
Imposto de Renda o valor
Impo
das co
contribuições, em até 12%
do re
rendimento bruto anual.
Esses são os pontos que eu
analiso para realizar as
ana
contribuições facultativas,
con
sabendo ainda que terei
sa
um volume maior de
recursos para a minha
aposentadoria”, aﬁrma
Sandra.
Para finalizar, a
Participante ainda
dá uma dica para
quem ainda não
começou a poupar
uma renda extra
para a aposentadoria.
“O fundamental é
identiﬁcar os recursos
disponíveis que não
serão utilizados no
curto prazo e pensar
que na aposentadoria
tudo será mais caro:
plano de saúde,
alimentação, etc. E no
plano CELPOS CD, a
administração dos recursos na
aposentadoria é ﬂexível e você
escolhe por quanto tempo
irá receber o seu benefício,
podendo fazer esta opção
anualmente, o que permite
um melhor planejamento
ﬁnanceiro”, conclui.
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Participante tenha mais
recursos disponíveis para
ara o
futuro, sem comprometer
ter o
seu salário. E mesmo que
ue a
Patrocinadora, neste caso,, não
contribua com o mesmo valor,
o dinheiro que ele deposita
osita
na sua reserva de poupança
ança
é todo dele.
Além da Contribuição
ção
Normal
Mensal
Facultativa, a Celpos
oferece a Contribuição
Normal Facultativa
Esporádica, um
depósito espontâneo
que pode ser depositado
a qualquer momento.
Ou seja, você recebeu
a participação de lucros
da empresa e quer deixar Sandra Torreão
rendendo seu dinheiro
com vistas a turbinar
sua aposentadoria no
futuro, invista uma parte
dele na sua poupança
previdenciária.
É assim que Sandra
Torreão, gerente do
Depto. de Arrecadação
e Rec. de Crédito da
Celpe, Participante da
Celpos e ex-presidente
da Fundação, tem
financeiro, e, se o foco for
buscado projetar seus
poupar para a aposentadoria,
ganhos para o futuro.
Ela conta que, desde que investir os recursos na Celpos
migrou do plano BD para o é o melhor caminho.
Plano CELPOS CD, realiza “Aplicando meu dinheiro
contribuições facultativas no plano de previdência da
mensais ou esporádicas Celpos, eu não pago taxa
e afirma que o mais de administração, e não há
importante é ter um deduções do imposto de renda
p l a n e j a m e n t o durante o período
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NA PRÁTICA

Confira algumas dicas
CONTRIBUIÇÃO NORMAL MENSAL FACULTATIVA OU CONTRIBUIÇÃO
NORMAL FACULTATIVA ESPORÁDICA

Pode ser feita a qualquer momento, basta que o Participante acesse a área restrita do site da
Celp
Ce
lpos
lp
os ww
www
w.ce
cellpos
lpos.com
com.br
br e p
pre
reen
ench
cha
ch
a o fo
form
rmul
ulár
lár
ário
io C
Con
onttrib
tribui
uiçã
içã
ção
o Fa
Facu
cult
ltat
ati
tiva
iva - im
impr
prim
ima
im
a, a
ass
ssin
ine
in
ee
envie
i em duas
d
vias
i para Cellpos. Neste
t formulá
láriio, você
êd
deve indi
dicar se realilizará
á uma C
Conttrib
ibuiiçã
ção
Norm
No
rmal
al M
Men
ensa
sall Fa
Facu
cult
ltat
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iva
a ou u
uma
ma C
Con
ontr
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ibui
uiçã
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o No
Norm
rmal
al Fac
Facul
ulta
tati
tiva
va Esp
Espor
orád
ádic
ica
a e o va
valo
lorr qu
que
e se
será
rá
depo
de
p si
po
sita
tado
do.
ABATIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA*

Quem contribui com a Previdência Complementar pode abater da Declaração Completa do
Impo
Im
post
sto
o de R
Ren
enda
da o vval
alor
or d
das
as ccon
ontr
trib
ibui
uiçõ
ções
es e
em
m at
até
é 12
12%
% do rren
endi
dime
ment
nto
o br
brut
uto
o an
anua
ual.
l. Em
Em al
algu
guns
ns
cassos
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sos, nã
não
ão é pos
ossí
ssí
síve
vell ch
cheg
heg
gar a e
ess
sse
ss
e li
limi
mitte,
mi
te some
soment
nte
nt
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m a Cont
Contri
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ão N
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mall Bá
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si
ca, as
assi
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m,
as ccon
onttrib
tribuiiçõ
ções fac
facul
ult
ltati
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fazem
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nto
to.
* As legislações que atestam esse beneﬁcio ﬁscal são: Lei nº 9.532, de 1997, art.11; RIR/1999, art.74, II, §2º

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL BÁSICA

É importante você ﬁcar atento ao percentual de contribuição que está sendo destinado para
sua reserva de poupança. Lembre-se que o percentual que você escolheu é o mesmo que a
Patrocinadora irá contribuir, e ele é limitado de acordo com o grupo de Participante ao qual
você pertence. Conﬁra abaixo:
O percentual de Contribuição Normal
Grupos do Plano CELPOS CD
Limites de Contribuição
Básica também pode ser alterado,
de acordo com os limites listados na
ORIGINAL PLUS E PLUS I
50%, 70%, 80%, 90% E 100%
tabela ao lado. Basta acessar a área
ORIGINAL
50%, 70%, 80% E 90%
resttri
rit
ita
ta d
do
o no
noss
sso
o si
sit
ite
te e pre
preen
ench
cher
her o
formulário
Alteração
do
Percentual
NÃO ORIGINAL
50%, 70% E 80%
de C
Con
ontr
trib
ibui
uiçã
ção
o - iimp
mpri
rima
ma, as
assi
sine
ne e
envie em duas vias para Celpos.
Para saber qual o seu percentual de contribuição, veriﬁque no seu contracheque no item
mensalidade Celpos. E ainda, para conferir qual o seu grupo de Participante, acesse o seu
extr
ex
trat
ato
o de ccon
ontr
trib
ibui
uiçã
ção
o, d
dis
ispo
poní
níve
vell na áre
rea
a re
rest
stri
rita
ta d
do
o si
site
te d
da
a Ce
Celp
lpos
os.
Se p
preferir,, os formulários descritos acima podem
p
ser solicitados através do e-mail
celpos@celpos.com.br
p @ p
.

es primeiro semestre
este
de 2013, a Celpos focou
em ações do Programa
de Educação Financeira e
Previdência da Fundação, o
EDUCACelpos. A primeira
grande ação aconteceu no dia
14 de abril, com uma palestra
sobre Finanças Pessoais,
realizada no auditório da
Celpe. O evento, voltado para
os Participantes Ativos dos
Planos CELPOS CD e BD e
Assistidos do CELPOS CD,
contou com a presença de
mais de cem Participantes.
Ministrada por Carlos Lustre,
exe c u t i v o r e s p o n s á v e l
pela área de Investidores
Institucionais do Votorantim
Asset, a apresentação
abordou temas como a
importância da previdência
complementar, investimentos
mais e menos rentáveis para a
vida ﬁnanceira, dicas de como
poupar dinheiro para o futuro,
orçamento familiar e distinção
sobre receitas/despesas. Após
a palestra, foram realizados
sorteios de brindes, como kits

N

Curso de Finanças Pessoais promovido pelo Programa EDUCACelpos.

institucionais do Programa e
um tablet.
Outro evento importante para
o programa EDUCACelpos foi
o curso de capacitação em
Gestão de Risco, que aconteceu
no dia 02 de julho. Ministrado
por Manoel Lopes, assessor de
Controles Internos da Celpos,
o curso abordou os requisitos
da Norma NBR 31:000:2009
e teve o objetivo de capacitar
os dirigentes, conselheiros e
colaboradores da Fundação
sobre a importância da Gestão
de Risco na Entidade, além de
expor suas funcionalidades
para dar cada vez mais suporte

Curso de capacitação em Gestão de Risco, também pelo EDUCACelpos.

as atividades da Celpos e
garantir a melhoria continua
dos serviços prestados.
O curso também contou
com a par ticipação de
um representante da
Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
( P r ev i c ) , O t áv i o L i m a ,
coordenador do Escritório
Regional desse órgão em
Pernambuco, que, na ocasião,
ressaltou a necessidade da
adoção de melhores práticas
de gestão baseadas em
riscos, desde a identiﬁcação,
monitoramento e controle de
riscos.
“Através de ações
es como
essas, a Celpos busca difundir
di
conhecimentos
tos sobre ﬁnan
ﬁnanças
e previdência
ncia aos seu
seus
Participantes e colaboradores,
olaboradores,
de maneira que eles
e
possam
compreender
ompreender o fu
funcionamento
da Entidade e se preparar
melhor ﬁnanceiramente para
o futuro”, aﬁrma a diretora
Adm
dministrativa e Financeira
da Celpo
lpos, Elisabete Duarte.
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EDUCACelpos dá início
às ações educativas

Pág. 7

CELPOS E VOCÊ
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A Celpos e Você

Projeto Celpos Itinerante é sucesso
no Edifício Sede e regionais da Celpe
Celpos realizou, no Edf.
Sede e nas regionais da
Celpe, entre os dias
17 e 26 de junho, o Projeto
Celpos Itinerante, uma ação
do Programa EDUCACelpos,
que abrangeu a Campanha
de Perfil de Investimento –
1º Semestre, voltada para
os Participantes do Plano
CELPOS CD. E, informações
sobre os Planos de Benefícios
administrados pela Celpos,
com a palestra “Conheça seu
Plano de Benefícios”.
A palestra conduzida pela
gerente de Benefícios da
Celpos, Jackeline Lira, abordou
detalhadamente as características dos Planos BD e CELPOS
CD, percentuais de contribuições, prazo para aposentadoria,

A

dentre outros assuntos.
Como parte da Campanha
de Perﬁl de Investimento foi
realizada a palestra “Desaﬁos
Econômicos e Perfil de
Investimento”, ministrada
pela gerente Financeira da
Celpos, Rosineide Santos.
Na ocasião, foi entregue para
cada Participante do CELPOS
CD um folder explicativo
sobre o plano; o Extrato de
Contribuição, para que ele
pudesse ver qual o seu atual
Perﬁl de Investimento e o saldo
de sua reserva matemática.
Além disso, foi disponibilizada
no site da Celpos uma área
exclusiva sobre Perfil de
Investimento.
O projeto Celpos Itinerante
também será realizado no

Palestras do projeto Celpos Itinerante
realizadas no Edf. Sede e regionais da
Celpe.

segundo semestre, e deverá
ser direcionado para os
Participantes Assistidos
residentes em duas cidades
do interior. Em breve serão
divulgadas a programação e
as localidades que receberão
o projeto.
Recorte aqui

Na
a estreia da nossa seção Passa
Tempo, a
apr
p oveite para ap
prender
um pou
uco mais sobre a Fundação
e ga
anharr prêmios exclusivos da
Ce
e l pos. Serão sorteados 15
brindes, no dia 13 de setembro.
Para parrticipar, preencha seus
dado
os, fa
aça as palavras cruzadas,
reccorte e envie para a Assessoria
de
e Comu
unicação da Celpos. Os
Pa
a rticip
pantes ativos podem
en
ncamin
nhar por malote interno
da
a Celpe
e. Os assistidos devem
en
nviar co
orrespondência para Rua
Jo
oão Ferrnandes Vieira, nº 190, 5º
Anda
An
d r E
Edf
df. Celpos,
C l
Cep:
C 5005050050
200,
0 a
aos cuidados da Assessoria
de Co
o municação
m
– ASCOM
o entr egar di
ou
diretamente na
Fund
Fu
n ação. A lista de ganhadores
será
á divu
ulgada no nosso site, no
Nome/Matrícula:

entanto, os sorteados também
serão avisados por telefone ou
e-mail.
* Dica: As respostas às perguntas
abaixo podem ser encontradas
nessa ediçção do jo
j rnal.
1. Tipo de aplicação na qual
a lu
lucr
crat
ativ
ivid
idad
ade
e é co
cont
ntra
rata
tada
da
previamente, ou seja, que segue
as taxas de mercado.
2. Como é chamado o Programa
de Educação Financeira e
Previdenciária da Celpos?
3. Valor estabelecido para garantir
o cumprimento dos compromissos
f t
futuros
da
d F
Fundação
d ã jjunto
t aos
seus
se
us P
Par
arti
tici
cipa
pant
ntes
es.
4. Tipo de investimento no qual a
lucratividade não é contratada e
depende de cotação dos mercados
organizados.

5. Qu
Qual
al a sig
sigla
la ref
refer
eren
entte ao órgã
ão
ﬁscalizador e regulador da C
Celpos,
a Superintendê
i
dênciia N
Na
ac nal de
aciona
Previdência Compleme
enttar
a?
3

1
5

2

4

Telefone ou e-mail:

legria. Essa é a palavra
que melhor define
Maria José de Sousa,
que foi colaboradora da Celpe
durante 30 anos. O bom
humor da administradora
que andava cantarolando
pelos corredores do Edifício
sede da Celpe era conhecido
por todos. Em 1970, aos 28
anos de idade, a paraibana
veio para o Recife trabalhar
no setor administrativo
da Companhia, através da
indicação de um professor
de sua universidade.

A

Agora com 69 anos, Maria
José recorda os tempos de
trabalho. “Fui muito feliz. Do
primeiro ao último dia que
trabalhei na Celpe, foi uma
trajetória muito bonita.” Conta
a aposentada que, logo depois
que se aposentou, não ﬁcou
parada e se inscreveu em uma
pós graduação em sociologia
na Universidade Federal da
Paraíba, a mesma onde se
graduou em Administração
de Empresas, anos atrás.
Mas não era só o bom humor
de Maria José que chamava
a atenção de seus colegas
de trabalho. Outra qualidade
que se destacava era a
generosidade. Ela sempre
teve o sonho de ser mãe e
isso foi concretizado quando
decidiu adotar uma menina.

E ela não parou por aí. “Tinha
muita vontade de ser mãe.
Depois que adotei a primeira
tive vontade de adotar outros,
aí fui adotando e adotando... E
hoje tenho 8 ﬁlhos e 3 netos.
Diziam que eu era a pessoa da
Celpe que tinha mais ﬁlhos.”
E dos 8 ﬁlhos de Maria, 7 já
concluíram o ensino superior
e um deles, Isa Mariana,
trabalha na Celpe onde mãe
construiu sua carreira.
Hoje, Maria José gosta de
fazer artesanato, de ler e
dirigir todos os finais de
semana para João Pessoa,
sua cidade natal, onde tem
outra casa e onde moram dois
de seus ﬁlhos. Diz ter uma vida
tranquila e feliz. Um exemplo
de garra, generosidade e amor
pela vida, que continua.

Celpos participa de evento da PREVIC
A Celpos participou do VIII
Seminário de Educação
Prev
Pr
evid
iden
enci
ciár
ária
ia, qu
que
e ac
acon
onte
tece
ceu
u
em Brasília, nos dias 12 e 13
de junho. O evento, promovido
pela Superintendência Nacional
de P
Pre
revi
re
vidê
vi
dênc
dê
ncia
nc
ia C
Com
ompl
om
plem
pl
emen
em
enta
en
tarr
ta
(PREVIC) e pela Secretaria
de Políticas de Previdência
Complementar (SPPC), tem o
obje
j tivo de difundir as melhores
práticas dos Programas
de Educação Financeira e
Previdenciária idealizados
pelass Entidadess de Pre
pe
evidênccia
Complementar.

Na ocasião, a assessora de
Comunicação da Celpos, Rakel
Azev
Az
eved
edo
o, a
apr
pres
esen
ento
tou
u as a
açõ
ções
es
do Programa EDUCACelpos,
voltadas para “Treinamento de
Dirigentes”. Já o presidente da
Fund
Fu
ndaç
nd
ação
aç
ão, Sé
ão
Sérg
rgio
rg
io M
Mag
agal
ag
alhã
al
hães
hã
es,
es
fez parte da mesa redonda
que debateu essa temáttica
com representantes de outtras
Entidades.
De acordo com o presiden
nte,
“essa oportunidade foi de
d
extrema relevância para a
Fundaç
ação,, um
u mom
o en
e to
o
de trocar experiênciass

com outras Entidades e,
ainda, atestar que estamos
no ccam
amin
inho
ho ccer
erto
to, co
com
m aç
açõe
õess
bem planejadas e atendendo
aos critérios estabelecidos pelo
órgão ﬁscalizador e regulador”.
Para
Pa
ra ccon
onfe
on
feri
fe
rirr o of
ri
ofic
icio
ic
io q
que
ue
parabeniza a Fundação
p
ç p
pela
participação no evento,
acesse nosso site
www.celpos.com.br
p
.
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Maria José de
Sousa
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VIDA LEVE

Cuidado
com o sal
Consumo em excesso
ameaça o sistema
circulatório
m 2010 uma pesquisa
feita pela Anvisa
revelou: brasileiros
consumem muito sódio.
Tudo por uma questão de
escolha na hora de comprar e
consumir. O estudo divulgado
pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária analisou
20 categorias de alimentos. Os
que se destacaram com níveis
que ultrapassam a quantidade
recomendada de sódio por
dia em apenas algumas
porções, foram: o macarrão
instantâneo, biscoitos
recheados, salgadinhos de
milho e refrigerantes. Por
isso, o Ministério da Saúde
fez um acordo com os
representantes da indústria
alimentícia e determinou a
redução dos níveis de sal em

E

vários tipos de alimentos.
A preocupação é devido ao
aumento da pressão arterial
causada pelo consumo em
excesso do sódio, que vai
danificando aos poucos
as nossas veias e artérias,
trazendo riscos de um infarto
ou acidente vascular cerebral, o
AVC , que podem levar a morte
ou deixar graves sequelas.
Não é só na hora de temperar
a comida que se deve ter a
preocupação com a dosagem
do sal. A atenção deve ser
redobrada na hora de comprar
produtos industrializados.
É preciso obser var na
embalagem a quantidade que
o alimento leva de sódio. De
acordo com a Organização
Mundial de Saúde - OMS, o
ideal é consumir apenas 2

gramas de sódio por dia, o que
equivale a 5 gramas de sal.
ENTENDA SEU CORPO
É função dos rins eliminar o
excesso de sais do corpo, mas
os órgãos possuem um limite
e quando a quantidade de sais
é muito grande a substância
que não foi eliminada, fica
presa na corrente sanguínea.
Com sódio no sangue, os
vasos sanguíneos começam
a puxar mais água do corpo,
retendo líquido, aumentando o
volume dos vasos e a pressão
arterial. O coração passa a
bombear o sangue mais rápido,
sobrecarregando o sistema
circulatório, podendo entupir
as veias que, se forem as do
cérebro, podem provocar um
AVC, se do coração, um infarto.

CELPOS IN_DICA
consumo de sal no seu cardápio:
1. Reduza as porções de alimentos
que você está acostumado a ingerir.
Assim, você consegue reduzir o sal
e as calorias também, o que ajuda
na perda de peso.
2. Faça o seu prato colocando
primeiro a salada, incluindo frutas,

vegetais e grãos integrais. Tente
colocar em pelo menos metade do
prato esses alimentos. O organismo
precisa mais de potássio do que de
sódio e muitas frutas e legumes
são ricos em potássio.

industrializados, etc. Prefira
verduras, frutas e legumes da
época. Assim, você pode escolher
o quanto de sal irá acrescentar aos
alimentos e evitar o exagero dos
produtos industrializados.

3. Escolha alimentos não
processados e frescos. Evite
salsichas, presunto, enlatados,
pães embalados, biscoitos

4. Preﬁra gorduras e óleos de origem
vegetal - como o azeite extravirgem, óleo de canola, girassol ou
soja - aos de origem animal.
Fonte: Anvisa

cadastro em dia
Saiba por que é fundamental manter seus dados
atualizados junto à Celpos
uiz Bezerra, aposentado
da Celpos desde 1994,
não deixa de enviar no
mês do seu aniversário, o
recadastramento anual da
Celpos. “É muito importante
que todos os aposentados
enviem o seu recadastramento,
para que a Celpos tenha sempre
contato conosco e mantenha
os dados atualizados. Quando
recebo o meu, logo encaminho,
demoro no máximo dois
dias”, aﬁrma ele. Essa pratica
permite manter o cadastro da
Fundação sempre atualizado
e evita que benefícios sejam
pagos indevidamente em caso
de falecimento do Participante,
causando prejuízos para a
Entidade e para todo. Vale
lembrar que o Assistido que
não realizar o recadastramento
após 60 dias do mês do seu
aniversário poderá ter seu
benefício suspenso, até que
a convocação seja atendida.
E o mesmo somente será
regularizado na folha de

Fique atento

L

pagamento seguinte ao
recebimento do formulário
devidamente preenchido.
Antes de adotar tal pratica,
a Celpos esgotará todas as
formas de contato com o
Participante, até ter a certeza
de que esse foi informado
do não cumprimento da
solicitação. Uma medida válida
tanto para os aposentados,
quanto p
q
para Participantes
p

Luiz Bezerra

“É muito importante que
todos os aposentados
enviem o seu
recadastramento”

P<$<<.<=.(5<$85<)4=$(5<)8)4<.54.<=$<()?)3
fazer anualmente, à época do seu aniversário,
o recadastramento anual. A Celpos envia uma
ma
carta e o formulário de recadastramento,
mento, com
envelope porte pago, para que as informações
sejam preenchidas, o documento assinado e
devolvido através dos correios, sem custo. Caso o
Participante
articipante não consiga enviar o formulário dessa
forma, o mesmo pode ser encaminhado via fax ou
escaneado e enviado
ado via e-mail, obrigatoriamente
contendo a assinatura do Assistido.
d

Ativos, é que esses mantenham
suas informações atualizadas
para validar os dependentes
inscritos que estarão aptos a
receber, no futuro, benefícios
de pensão, por exemplo.
Assim, é imprescindível
comunicar possíveis exclusões
de dependentes, ou por
vontade do Participante
ou em consequência de
óbito, divórcio, separação
judicial, dentre outros casos.
Destacamos ainda, que para
inclusão de dependentes,
devem ser seguidas as
regras dos planos. Nos dois
casos, é necessário fazer um
requerimento para a Fundação,
anexando as documentações
comprobatórias, de acordo
com a solicitação.Em caso de
dúvidas, entre em contato com
nossa área de atendimento
através dos telefones
(81)2128.4030/2128.4034
ou via e-mail celpos@celpos.
com.br.

P3'$<5()4ē5;)')&.3)4=5(5+5;3>1ė;.5()
$<5()
$<5()4ē5;)')&.3)4=5(5+5;3>1ė;.5()
5()
reca
recadastramento,
o assistido deverá
everá comparecer
com
a Fundação, preencher e assinar
ass
o documento
ou imprimi-lo atravé
através
ravés
és do nosso site e, após o
preenchimento, poderá
p
encaminhá-lo
aminhá-lo via fax,
via e-mail ou através dos correios. Lembrando
que mesmo
mes
nesse caso, o prazo de envio
io do
docu
documento
permanece o mesmo, até 60 diass
após a data de aniversário do Participante.
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Conheça os parceiros do Clube Celpos

Avenida Presidente Kennedy, nº 648, Sala 101,
Candeias, Galeria Dr. Normesito, Jaboatão dos
Guararapes. Fone: (81) 3093-2430
www.paradiseturismo.com.br
Descontos: No mínimo, 10% nos pacotes nacionais
e internacionais.

Rua do Progresso, n° 429, Boa Vista, Recife.
54)\¥ ¡¥U ¤¥P@@@Y$'$()3.$'$+Y'53
Desconto: Este parceiro não disponibiliza um
percentual geral de descontos. As vantagens são
dadas sobre o preço de cada serviço. Acesse o
nosso site www.celpos.com.br e saiba mais.

Plaza Shopping Recife – Shopping Recife –
Shopping Tacaruna. Fones: (81) 3267-7747 /
3326-0566 / 3361-5611www.senhorpe.com.br
Descontos: 20% nos serviços de tratamento
dos pés e 5% na compra de produtos, para
pagamentos à vista.

Afogados – Casa Amarela – Imperatriz – Manoel
Borba – Shoppings RioMar, Recife, Guararapes
e Tacaruna – Macaparana/PE – Timbaúba/PE
Fone:(81) 3222-6507  www.oticasvisao.com.br
Descontos: 25% para compras à Vista ou
cartão (rotativo ou débito). Demais descontos
para pagamento parcelado acesse nosso site.

Rua Gervásio Pires, n° 152 - Boa vista, Recife
Av. Dr. Belminio Correia, n° 500 sala 106 - Centro,
$3$;$,.&)YP 54)\¥  U¤¤ ¡¢£U£¥£
Descontos: 10% em todas as compras realizadas,
exceto em medicamentos controlados.

Rua da Hora, 366, Sl. 7, Edf. Hora Mult Center,
)'.+)YP 54)\¥  U¤¢¡¥¥¥£ U¦¢
Desconto: Este parceiro não disponibiliza um
percentual geral de descontos. As vantagens são
dadas sobre o preço de cada serviço. Acesse o
nosso site www.celpos.com.br e saiba mais.

Jaboatão – Piedade – Olinda – Boa Viagem –
$($1)4$V ;$Đ$<P 54)\ ¡¦¤¥¢ ¡¡U¤¥
www.mindsidiomas.com.br
Descontos*: 40% no valor total do curso regular
em 18 meses.

Rua Prof. Mário de Castro, 295, Boa Viagem,
)'.+)YP 54)\¥ ¡ U ¥
www.contours.com.br/boa_viagem
Descontos: 50% na taxa de adesão e 10% nas
mensalidades dos planos semestral ou anual.

Rua Viscondessa do Livramento, nº 273, Lj. 01
Derby, Recife.
Fone: (81) 3223-0073 / 3231-0307
Descontos: 15% para compras com pagamento
à vista e 7% para compras com pagamentos
parcelados.

Rua da Harmonia, nº 542, Casa Amarela,
)'.+)P 54)\¥ ¡¡U¤¦¡
nelmaantunesdoceria@gmail.com
Descontos: 10% nas compras à vista, 5% nas
compras no cartão de crédito/débito e 10% nos
serviços de Buffet para festa.

Rua do Futuro, nº 141, Aﬂitos, Recife
Fone: (81) 3081-6767
Descontos: Este parceiro não disponibiliza um
percentual geral de descontos. As vantagens são
dadas sobre o preço de cada serviço. Acesse o
nosso site www.celpos.com.br e saiba mais.

Av. Mascarenhas de Moraes, 2169 – Imbiribeira,
)'.+)YP 54)\¥ ¤¦¤U¦ ¥
www.universo.edu.br/portal/recife/
Descontos*: 30% nos cursos de graduação, 20%
nos cursos de pós-graduação no Campus Recife e
5% para os cursos de EAD, exceto pós-graduação.

*Os parceiros, Universo e MINDS, também concedem os descontos aos dependentes do Participante portador do cartão Clube Celpos.

Os descontos serão apenas disponibilizados mediante apresentação do cartão Clube Celpos,
que pode ser retirado na área de atendimento ao Participante, no 1° andar do Edf. Celpos. Fique
e
atento e não perca esta excelente oportunidade de estar mais próximo da Celpos e ainda ganharr
vários descontos dos nossos parceiros. Além da divulgação no Jornal Celpos, todos os parceiross
cadastrados e os descontos oferecidos são divulgados no nosso site.

