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EDITORIAL

A previdência social no Brasil foi estruturada, a partir de 1934, com o esforço contributivo do empregador e do empregado, para permanecer saudável a longo
prazo. Entretanto, praticou-se todo tipo
de irregularidade, inclusive o assistencialismo rural, sem que essa categoria contribuísse financeiramente para manutenção do equilíbrio do sistema.
Enquanto a massa trabalhadora contribui, compulsoriamente, com alto percentual de seu salário, as categorias socialmente assistidas usufruem dos benefícios

sem nenhuma contrapartida.
Alheio ao princípio da segurança jurídica
e à realidade dos fatos, o governo tenta
aprovar uma ampla reforma na previdência, com a intenção de “ajustar” as regras para concessão de aposentadoria e
de pensão por morte. Alega que, nas condições atuais, esses benefícios sob responsabilidade da União, dos Estados e
dos Municípios, são impagáveis.
Na forma proposta, a reforma do sistema
previdenciário, tanto do regime geral

quanto dos regimes próprios, passará a
exigir o atendimento cumulativo de idade
e tempo de contribuição mínimos de 65 e
35 anos, respectivamente, com aumentos
sucessivos em função da longevidade da
população.
O resultado esperado com essa reforma
é incerto, mas deve aliviar o erário, com
reflexo para os segurados e para os fundos exclusivamente de pensão.
Hélio Caixeta Borges
Diretor Superintendente

Você sabia?
EM 2017 HAVERÁ ELEIÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DA METADE
DOS CONSELHOS DA DERMINAS
Conforme disposição legal e estatutária, a
Derminas realizará, em 2017, eleição dos representantes dos participantes e assistidos do
plano único de benefícios de complementação de pensão por morte para recomposição
de seus Conselhos Deliberativo e Fiscal. Essa
recomposição será de 6 membros no Conselho Deliberativo e de 4 membros no Conselho
Fiscal (titulares e suplentes).
De imediato, vale esclarecer que, pela legislação em vigor, para o exercício da função de
Conselheiro em qualquer entidade de previdência complementar, será exigida graduação em curso superior e experiência profissional em pelo menos uma das seguintes áreas
de conhecimento: administrativa, financeira,

contábil, atuarial, jurídica, de fiscalização
e/ou auditoria. Além disso, exige-se também
uma Certificação expedida por instituição credenciada pela PREVIC que poderá ser obtida
por prova ou comprovação de experiência, se
o candidato tiver, nos últimos 10 anos, exercido cargos de direção e/ou coordenação, de 1º
e/ou 2º níveis hierárquicos, no órgão Patrocinador, ou de Conselheiro ou Dirigente na Derminas, durante, pelo menos, 3 anos.
O Edital e o Regulamento das Eleições, com o
detalhamento das condições e exigências legais, para seleção dos possíveis candidatos
aos cargos eletivos da Derminas será divulgado pela Comissão Eleitoral no site da Entidade até 31/03/2017.
Fique atento e participe deste processo eletivo, escolhendo Conselheiros idôneos e bem
qualificados para zelar do seu plano único de
complementação de pensão, em situação
econômico-financeira e atuarial confortável
(superavitária), principalmente neste momento em que o Governo tenta emplacar uma
reforma da previdência para aliviar a sua situação fiscal.

30 MILHÕES DE
BENEFICIÁRIOS
Considerando todos os benefícios
mantidos pelo INSS, compostos pelos do Regime Geral e do BPC/LOAS,
a quantidade de beneficiários ultrapassou a marca de 30 milhões ao
atingir o total de 30.549.726 em dezembro de 2015. Em comparação
com o ano anterior – quando em dezembro havia 29.829.292 beneficiários –, o resultado representou crescimento de 2,4%. Na distribuição
por sexo, 55,9% dos beneficiários
eram mulheres e 44,1% homens, resultado decorrente da maior participação feminina nos benefícios de
pensão.
Fonte: Abrapp

NOTÍCIAS

ECONOMIA

ATIVIDADE ECONÔMICA – O resultado da produção industrial de novembro decepcionou, contando com
crescimento de apenas 0,2% na
margem. Por outro lado, os primeiros indicadores coincidentes para
dezembro indicam (ainda que preliminarmente) um crescimento mais
forte. Destacamos o aumento da
produção recente de caminhões e
máquinas agrícolas que corrobora
nossa visão de alguma recuperação
dos investimentos em 2017, bem como crescimento de 4% do PIB agrícola. Apesar disso, a situação frágil
do setor industrial – cujo nível de
produção se encontra em patamar
semelhante a 2004 – combinada ao
cenário de desalavancagem das empresas e famílias, deve impedir uma
recuperação robusta no ano, levando-nos a esperar crescimento nulo
do PIB em 2017, se não negativo.
EUA – A ata da última reunião do comitê de política monetária (Fomc) do
banco central norte-americano
(Fed) confirmou a leitura de um colegiado mais preocupado com a possibilidade de sobreaquecimento da
economia. No entanto, os dados de
mercado de trabalho de dezembro e
nossa expectativa para a dinâmica
do nível de preços no ano nos faz
ainda esperar apenas duas altas de
juros em 2017 (mas reconhecendo o
risco de uma terceira elevação).
Fonte: Banco Safra S.A.

Empréstimo consignado em folha de pagamento
Considerando a perspectiva de queda da inflação, a Diretoria Executiva desta Entidade de
Previdência Complementar, com a aprovação
do Conselho Deliberativo na última reunião
anual, reduziu a taxa fixa de juros de sua carteira de empréstimos de 1,9% ao mês para
1,7% ao mês em 2017. A nova taxa de juros, em
vigor desde o dia 2 de janeiro, corresponde ao
custo efetivo total (CET) de apenas 22,42% ao
ano, conforme estabelecido no contrato disponível aos participantes e assistidos da Der-

minas, em seu site, uma vez que o valor total
financiado incorpora o valor líquido a creditar
(VLC) na conta do mutuário, as parcelas correspondentes ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o valor da antecipação financeira (VAF). Vale consultar o Regulamento para Concessão de Empréstimo Financeiro, bem
como os regulamentos dos Fundos de Quitação de Morte (FQM) e de Quitação de Prestações (FQP), que integram o contrato de empréstimo, para conhecimento prévio.

Políticas de Investimentos para 2017
Em 13 de dezembro de 2016, o
Conselho Deliberativo da
Derminas aprovou as políticas de investimentos do plano de benefícios e do plano de
gestão administrativa para o exercício de 2017.
Foram feitos alguns ajustes em relação às politicas praticadas anteriormente, com destaque para a adequação do processo de seleção
e monitoramento de gestores externos, em linha com o Código de Autorregulação em Go-

vernança de Investimentos da ABRAPP, do
qual a Derminas é signatária.
Cabe destacar, também, que o retorno dos investimentos em 2016 foi da ordem de 120% da
meta atuarial do Plano Único de Benefícios
(INPC + 4,5% ao ano). Esse resultado foi o melhor dos últimos 4 anos.
Os relatórios-resumo das políticas de investimentos do PB e do PGA estão disponíveis aos
interessados no site da Derminas.

FEBRE AMARELA
A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por mosquitos, tanto em áreas urbanas e silvestres. Nas áreas urbanas, essa transmissão se dá
por meio do mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Em áreas florestais, os principais vetores são os mosquitos Haemagogus e Sabethes.
A transmissão acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela
ou tomado a vacina contra a doença é picada por um mosquito infectado. No meio urbano, ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti.
Além do homem, a infecção também pode acometer macacos, que podem desenvolver a
febre amarela silvestre e ter quantidade suficiente de vírus para infectar mosquitos e assim, infectar o homem.

Cronograma de Pagamento
da Complementação de
Pensão 2017
Janeiro .................................dia 31
Fevereiro..............................dia 24
Março ...................................dia 31

As primeiras manifestações da doença são febre alta, calafrios, cansaço, dores de cabeça
e muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem
ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações
hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a doença.
Fonte: Agência Minas
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