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Quatro Motivos para turbinar sua
Poupança para a aposentadoria
Poupar para a aposentadoria não é fácil. Deixar de gastar nosso dinheiro para guardá-lo e só desfrutar dele daqui a 20, 30 ou 40 anos
pode ser uma tarefa desafiadora para algumas pessoas. Por isso, a PreviSiemens preparou quatro motivos para que você não desista de
poupar para a aposentadoria (e poupe ainda mais):

MANUTENÇÃO
DO PADRÃO DE VIDA
Já pensou que triste seria se, de um
dia para o outro, você não pudesse
fazer as coisas que você gosta de fazer
no seu dia a dia? Isso pode acontecer
caso você não faça um planejamento
para a aposentadoria e descubra só
lá na frente que não tem recursos
suficientes para manter o mesmo
padrão de vida que tinha quando
trabalhava. E não adianta contar só
com o INSS, hein...
A EXPECTATIVA DE VIDA DO
BRASILEIRO ESTÁ AUMENTANDO
Nossa poupança para a
aposentadoria deve ser suficiente
para nos dar um benefício até o
fim da vida, mas quando será isso?
Atualmente, a expectativa de vida
do brasileiro ao nascer é de 75,5
anos mas, para brasileiros já com
55 anos, a expectativa média é de
que sobrevivam até os 81 anos,
segundo o IBGE.
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O INSS PODERÁ NÃO SER
SUFICIENTE
Você já deve ter ouvido falar que há
um teto nos benefícios que o INSS paga
aos aposentados, que atualmente é
igual a R$ 5.531,31. Porém, segundo
estatísticas oficiais do governo, mais
da metade dos assistidos pelo INSS
recebem menos de um salário mínimo.
E não sabemos como ficará esta
situação após a Reforma da Previdência.

BENEFÍCIO FISCAL DO GOVERNO
Para participantes que fazem o
modelo completo da declaração de
imposto de renda, as contribuições a
planos de previdência complementar
(como os planos da PreviSiemens)
são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda até o limite de 12%
dos rendimentos tributáveis anuais.
Assim, realizando mais contribuições
ao seu plano de previdência você pode
pagar menos imposto de renda.

COMO AUMENTAR* O SEU SALDO
COMO DE
AUMENTAR*
SEUPREVISIEMENS?
SALDO DE CONTA NA PREVISIEMENS?
CONTAONA
A primeira opção é escolher o maior percentual possível nas suas
contribuições mensais, pois desta forma você aproveita ao máximo a
co-participação da empresa. Outra opção é realizar depósitos eventuais,
de valor e frequência definidos por você. Inclusive, o PLR e o 13º salário
são valores extras que entram nesta época do ano e poderiam “turbinar”
sua poupança. Não perca esta oportunidade!
*Apenas os participantes ATIVOS e AUTOPATROCINADOS podem realizar contribuições ao plano.
É importante ressaltar que os aposentados e pensionistas não podem realizar contribuições ao plano.

DEPÓSITOS EVENTUAIS:
COMO REALIZAR?
Para realizar um aporte eventual
utilize a ferramenta disponível no site
da PreviSiemens. Ao acessar o site
www.previsiemens.com.br, efetue o
login com seu CPF e senha, clique em
Depósitos Eventuais, digite o valor
da contribuição que deseja efetuar e
clique em imprimir boleto.

Recadastramento
Anual começa em novembro
com algumas mudanças

Novos
Aposentados
e Pensionistas

Os aposentados e pensionistas receberão, durante o mês de novembro, o
formulário para o recadastramento anual de dados. A PreviSiemens enviará o
documento, via Correios, para todos os assistidos.
Este ano o formulário mudou e terá novos campos para preenchimento.
Essa alteração foi necessária para cumprir exigências da legislação vigente,
gerando mais segurança para os participantes e para a Entidade. Além disso,
neste ano o participante não precisará reconhecer firma em cartório
ou anexar o comprovante do INSS ao documento.
A PreviSiemens conta com

996 aposentados e pensionistas

Ao receber o formulário, siga as instruções abaixo:

Conheça os participantes que iniciaram
seu benefício no no 3º trimestre de 2017.

Julho
Confira seus dados e,
se necessário, faça
alterações de forma
manuscrita no
próprio formulário;

CELIO FERNANDES BUENO DE SOUZA
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DJALMA DE OLIVEIRA NUNES
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Insira os dados
que não estão
preenchidos;

HERTA RIECHEL
MARCIO PECANHA GONCALVES
SILVANIA MARIA DE CASTILHO MARQUES

Assine o
formulário;

!
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Devolva-o via Correios
para a PreviSiemens
até o dia 31/12/2017.

VANILDO JOSE BOGAJO

Agosto
BEATRIZ FRANCO ROMERO
CLAUDETE MARIA SCOZ

NÃO PERCA O PRAZO! Lembre-se que o recadastramento
anual evita a suspensão do pagamento do seu benefício.

EMOACIR FREITAS DO NASCIMENTO
JENILSON PEREIRA

Conheça a Associação
dos Aposentados
e Pensionistas
da PreviSiemens
Há 13 anos, um grupo de aposentados e
pensionistas fundou a AAPS – Associação
dos Aposentados e Pensionistas da
PreviSiemens. A ideia surgiu para estimular a continuidade do
relacionamento mantido por tantos anos de empresa e também para
ter uma representação organizada e fortalecida junto à PreviSiemens.
A AAPS não tem fins lucrativos e promove palestras, eventos culturais
e de lazer para os mais de 370 associados e seus familiares. Além
disso, compartilha informações sobre previdência complementar e
temas relacionados a essa fase da vida, como saúde e longevidade.
Os associados ainda têm acesso a condições mais vantajosas
em lojas, médicos, dentistas e advogados conveniados
à Associação.
Para saber mais e se associar, entre em contato:
(11) 3969-2665 (seg-qui das 13h às 17h)
e-mail: aaps@aaps.org.br

SERGIO LUIS GORNATI

Setembro
ERIK HERRMANN
JOAO DANIEL MARQUI
JOSE PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
MARIA LUIZA GONCALVES ROSA FISCHETTI

OUTUBRO ROSA:
ATENÇÃO PARA A
SAÚDE DA MULHER
O Outubro Rosa é uma iniciativa
que simboliza a luta contra o
câncer de mama em todo o mundo, com
o objetivo de alertar sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce
da doença. No Brasil, as taxas de
mortalidade continuam elevadas,
especialmente porque a doença ainda é
diagnosticada em estágios avançados.
Por isso, o autoexame das mamas e a
mamografia são essenciais.
Para saber mais, acesse
www.inca.gov.br/outubro-rosa/

www.aaps.org.br
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Números PreviSiemens

ESPAÇO INVESTIMENTOS

RESULTADOS DOS
INVESTIMENTOS
3º TRIMESTRE 2017
Pela Diretoria de Investimentos da PreviSiemens
No 3º trimestre de 2017, apesar da continuidade dos já conhecidos
problemas políticos, a economia brasileira reagiu bem. O mercado de ações
teve significativa valorização, a taxa de desemprego mostrou sinais de
arrefecimento, a inflação continua sob controle e a produção industrial já
começa a mostrar sinais de recuperação.
O Brasil tem se beneficiado com as economias da China, Europa e Estados
Unidos, que estão apresentando crescimento, baixa taxas de juros e de
inflação. Isso tem levado os investidores desses países a procurarem
investimentos em países emergentes que apresentam uma boa relação
risco x retorno, como é o caso do Brasil. Isso explica parte da valorização no
mercado de ações brasileiro.
Outro fator que tem contribuído para a valorização em nosso mercado
acionário tem sido o processo de redução da taxa de juros pelo Banco
Central do Brasil, de modo que os investidores locais têm buscado
alternativas de investimento à Renda Fixa.
Vale mencionar que para o futuro próximo, não podemos
desconsiderar alguns riscos dentre os quais podemos destacar: um
aprofundamento da crise diplomática entre EUA e Coréia do Norte, bem
como o processo eleitoral brasileiro em 2018. Fatos esses, que podem
acarretar mudança no cenário político-econômico e trazer volatilidade em
nosso mercado financeiro.
Quanto ao resultado dos investimentos, continuamos com uma
performance muito satisfatória no acumulado até setembro 2017.
Os Planos Suplementar e CD apresentaram a rentabilidade de 10,92%,
enquanto o CDI – Certificado de Depósito Interbancário foi de 8,03% e a
inflação oficial (IPCA) 1,78%.
A partir de outubro/2017, Perfis de Investimentos passam a ser uma
realidade, propiciando maior protagonismo aos nossos participantes
na tomada de decisão individual sobre como investir no plano de
aposentadoria. Na próxima edição do jornal, a visualização da rentabilidade
será de acordo com o perfil escolhido: Conservador, Moderado e Agressivo.

R$ 1,475 bilhão

Patrimônio

Últimos 5 anos (milhões de R$)
1.569

1.475*

1.337

1.236
1.147

2013

2014

2015

2016

2017

Patrimônio apurado em dezembro de cada ano.
*Patrimônio apurado em setembro de 2017.

Rentabilidade
10,92%*

14,21%

Rentabilidade no ano –
Planos CD e Suplementar

Rentabilidade acumulada
nos últimos 12 meses

Rentabilidade anual nos últimos 5 anos
2017

10,92%*

2016

18,44%

2015

8,70%

2014
2013

9,86%

0,08%

Rentabilidade apurada de janeiro a dezembro de cada ano.
*Rentabilidade apurada de janeiro a setembro de 2017.

Rentabilidade acumulada
nos últimos 12 meses vs. índices de mercado
27,43%

14,21%

CAMPANHA DE LANÇAMENTO DOS PERFIS
DE INVESTIMENTO FOI UM SUCESSO

11,57%

out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESSIVO

De julho a setembro, a PreviSiemens realizou uma extensa campanha
de divulgação do lançamento dos Perfis de Investimento nos Planos CD
e Suplementar. Além dos materiais explicativos, como cartilha, vídeo e
questionário de Perfil de Investidor, também foram realizadas 18 palestras
em todas as localidades da Siemens no país.
Os participantes tiveram até o dia 30 de setembro para entregarem o
formulário com a opção. É importante lembrar que aqueles que não
fizeram sua opção, terão os seus recursos alocados no Perfil Moderado.
A partir de agora será possível mudar de perfil semestralmente, nos meses
de março e setembro de cada ano.
Para saber mais, acesse
www.previsiemens.com.br/P/PerfilInvestimentos

Rentabilidade
Planos CD e Suplementar

CDI

IBrX

Definições
CDI: Certificado de Depósito Interbancário. São títulos de emissão das instituições
financeiras que lastreiam as operações do mercado interbancário.
IBrX: É um índice de ações que mede o retorno de uma carteira teórica composta
por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA.

Participantes
Participantes Ativos

Aposentados
e Pensionistas

Vinculados

5.024

996

860
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ESPAÇO SAÚDE

Cuidados essenciais com
a saúde durante o verão
O verão já está próximo. A estação mais quente do ano é uma época que muitos
aproveitam para se divertir ao ar livre na praia ou piscina, mas não podemos esquecer de
redobrar os cuidados com a saúde. Com as altas temperaturas, o risco de contrair algumas
doenças aumenta, como intoxicação, desidratação, micose, entre outras.
Veja algumas dicas do que você pode fazer para aproveitar o verão sem se descuidar:
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Use protetor solar com
FPS adequado ao seu
tom de pele 30 minutos
antes da exposição ao sol,
reaplicando a cada duas
horas ou após banhos de
mar ou piscina.

Evite o sol entre 10h
e 16h e use boné ou
chapéu, guarda-sol e
óculos escuros para
se proteger.

Não compartilhe itens
de higiene pessoal e
não fique com roupas
de banho úmidas por
muito tempo.

Beba de seis a oito
copos de água ao dia.

NÃO CAIA NAS ARMADILHAS
DE CONSUMO DA BLACK
FRIDAY E DO NATAL
O Natal, junto com a Black Friday, que acontece na última sexta feira de novembro,
formam uma temporada de consumo no final do ano, e se não forem encarados com
planejamento e sabedoria podem causar graves desequilíbrios no orçamento familiar.
Para evitar perder o controle e começar o próximo ano endividado, é preciso se planejar.
O primeiro passo é avaliar previamente todos os valores que você vai receber nesta época,
o que inclui 13º salário e PLR, e definir um limite de gastos.
Depois, é imprescindível fazer uma lista do que se deseja comprar e pesquisar os preços
dos produtos com antecedência. Esse planejamento ajuda a evitar compras por impulso
e armadilhas comuns nessa época, como as maquiagens de preço, onde as lojas sobem o
preço dos produtos semanas antes da temporada de compras e dão descontos em cima
desse valor maior e não sobre o valor original.
Desconfie de ofertas que destoam da média de mercado, de lojas não muito conhecidas
e daquelas que só aceitam pagamento via transferência bancária ou boleto. Saiba que o
cartão de crédito é a forma de pagamento mais segura para efetuar compras na internet,
pois em caso de problemas é mais fácil solicitar o estorno dos valores pagos junto ao
banco emissor ou à operadora. Mas lembre-se que usar o cartão de crédito exige cautela;
fuja de parcelamentos a perder de vista ou com valores muito altos.
SITES PARA COMPAR
AR

www.jacotei.com.br

E ACOMPANHAR A

EVOLUÇÃO DOS PREÇ
OS:

www.zoom.com.br

www.buscape.com.br
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