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Capa
Conheça as novas condições de Empréstimo,
vigentes a partir de 1 de julho de 2018

Institucional
Fique por dentro do que
acontece na Entidade

Viver Bem
Saúde e bem-estar, para elevar
a sua qualidade de vida

PREVHAB Responde
Confira as respostas às principais dúvidas
apresentadas por participantes e assistidos

Por Onde Anda?
Conheça o perfil da participante
Iara Petrov Daniel

Fale Conosco
Envie-nos suas sugestões ou críticas a respeito do nosso Informativo. Teremos prazer em saber a sua opinião!
E-mail: secretaria@prevhab.com.br
Tel.: (21) 2212-5700 / Fax: (21) 2212-5743
Website: www.prevhab.com.br

Editorial
Prezado(a) Participante,
A PREVHAB permanece atuante como
uma Empresa representativa do segmento de fundos de pensão, sempre em
defesa de propostas concretas para o
aprimoramento da providência complementar fechada no país.
Como contribuição à Audiência Pública
convocada pela Subsecretaria do Regime
de Previdência Complementar para debater o futuro do regime fechado, realizada
em maio, reforçamos a importância do
retorno do caráter previdencial aos planos ao encaminharmos nova modelagem
de benefício definido, o Plano BV, com a
minimização do risco de desequilíbrio.
Na ocasião relembramos, também, a
necessidade de se instituir a figura do
Patrimônio de Afetação, de modo a evitar
que o patrimônio consolidado do fundo de
pensão continue a responder indistintamente perante seus credores, conforme
dispõe dispositivo da Lei 5.869 de 1973.
Manter essas pautas em discussão é
fundamental e mostra que a PREVHAB
continua viva e no caminho certo rumo
ao futuro.

Diretoria Executiva

Rua da Glória nº 306, 10o e 11º andares - Glória | Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20241-180
Tel.: (21) 2212-5700 / Fax: (21) 2212-5743 - E-mail: secretaria@prevhab.com.br | webSite: www.prevhab.com.br

Expediente

2

DIRETORIA EXECUTIVA - Mario Cardoso Santiago (Diretor-Presidente); Gustavo Armando de Oliveira Berriel (Diretor de Administração e Previdência);
Maurício Werneck Barreto (Diretor Financeiro). CONSELHO DELIBERATIVO - Efetivos: Roberto de Andrade Torres (Presidente); Luiz Augusto de
Oliveira Ferreira; Marília Pires de Albuquerque e Silva; Marcio Miller Santos; João Cesar de Oliveira Lima; Sérgio Pereira da Rocha; Vitório Paulo da Silva.
Suplentes: Iara Petrov Daniel; Octacílio Pereira Ramalho; José Eduardo de Oliveira e Cruz; Sergio Brandão Martins; Paulo César do Rego Monteiro; Yatosi
Masuda; Raymundo João Martins. CONSELHO FISCAL - Efetivos: Cândido de Almeida Neto (Presidente); Mauro Souza Monte; Mario Monteiro de Oliveira.
Suplentes: Luiz Carvalho Frota Correia; Carlos Alberto Gonçalves Costa; José Edgard de Castro Gurgel do Amaral. | Informativo PREVHAB - Editado sob
responsabilidade da Diretoria. Produção: Plus Interativa - Tel: (21) 2524-7816 / 3549-7816 - E-mail: plus@plusinterativa.com. Jornalista Responsável:
Carlos Lisboa
Jr. / Plus- (MTB
33650/RJ).
Informativo
Prevhab
Abr/Jun
2018Design Gráfico: Plus. Fotos: Freepik e Acervo Pessoal. Circulação interna. Tiragem: 700 exemplares.

Capa

Empréstimo: novas
condições a partir de julho
Em sua 187ª Reunião Ordinária, ocorrida em 21
de junho, o Conselho Deliberativo da PREVHAB
aprovou as mudanças propostas pela Diretoria
Executiva relacionadas ao empréstimo para os
participantes do Plano Plenus. As novas condições passam a valer a partir de 1 de julho de
2018.

O QUE MUDOU?
- O valor máximo disponível aumentou de R$ 100
mil para R$ 150 mil;
- O prazo máximo de pagamento passou de 96
para 120 meses; e
- O prazo máximo de pagamento com prestações
fixas passou de 24 para 36 meses.

SIMULADOR
Já está disponível na área restrita do portal da
PREVHAB na Internet a nova versão do Simulador do Empréstimo ao participante. Com formato
mais simples e intuitivo, o aplicativo permite que
o participante avalie qual a composição entre as
condições disponíveis que melhor atende ao seu
objetivo, se vale a pena liquidar contratos anteriores (e quais deles), entre outros.
A nova ferramenta web faz parte do processo de
modernização dos serviços e da comunicação da
PREVHAB, e é reconhecida principalmente pelos
navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e
Mozilla Firefox.
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Institucional

Conselho Fiscal aprova
a prestação de contas
do 1º trimestre de 2018
O Conselho Fiscal da PREVHAB
reuniu-se no dia 29 de maio para
realizar a sua 63ª Reunião Ordinária, onde aprovou:
- a prestação de contas da Diretoria Executiva do 1º trimestre/2018 referente aos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro
e março/2018 do Plano de Benefícios Plenus e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA;

- os relatórios instituídos pela Resolução MPS/CGPC nº 13/2004
do 1º trimestre/2018 do Plano
de Benefícios Plenus e Plano de
Gestão Administrativa - PGA,
abordando os assuntos sobre a
Política de Investimento, Aderência das Premissas e Hipóteses
Atuariais, Execução Orçamentária e Controles Internos, e envio
de uma via dos Relatórios ao Conselho Deliberativo.

EM TEMPO

Conselho Fiscal também aprova as
Demonstrações Contábeis de 2017
Na reunião anterior (62ª Reunião Ordinária,
realizada no dia 20/02/2018), o Conselho
Na reunião anterior (62ª Reunião Ordinária,
Fiscal já havia aprovado as Demonstrações
realizada no dia 20/02/2018), o Conselho
Contábeis Consolidadas da PREVHAB de
Fiscal já havia aprovado as Demonstrações
31/12/2017 referentes ao Plano de Benefícios
Contábeis Consolidadas da PREVHAB de
Plenus e Plano de Gestão Administrativa – PGA.
31/12/2017 referentes ao Plano de Benefícios
Plenus e Plano de Gestão Administrativa – PGA.
Na ocasião, também foi aprovada a prestação
de contas da Diretoria Executiva do 4º
Na ocasião, também foi aprovada a prestação
trimestre de 2017 referente aos balancetes
de contas da Diretoria Executiva do 4º
dos meses de outubro, novembro e dezembro
trimestre de 2017 referente aos balancetes
dos meses de outubro, novembro e dezembro
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do Plano de Benefícios Plenus e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, bem como os
do Plano de Benefícios Plenus e do Plano de
Relatórios instituídos pela Resolução MPS/
Gestão Administrativa - PGA, bem como os
CGPC nº 13/2004 do 4º trimestre/2017 do
Relatórios instituídos pela Resolução MPS/
Plano de Benefícios Plenus e Plano de Gestão
CGPC nº 13/2004 do 4º trimestre/2017 do
Administrativa - PGA, abordando os assuntos
Plano de Benefícios Plenus e Plano de Gestão
sobre a Política de Investimento, Aderência
Administrativa - PGA, abordando os assuntos
das Premissas e Hipóteses Atuariais,
sobre a Política de Investimento, Aderência
Execução Orçamentária e Controles Internos,
das Premissas e Hipóteses Atuariais,
e envio de uma via dos Relatórios ao Conselho
Execução Orçamentária e Controles Internos,
Deliberativo.
e envio de uma via dos Relatórios ao Conselho
Deliberativo.

Institucional

RAI 2017 está disponível
para consulta online
A PREVHAB disponibilizou na internet o Relatório
Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de
2017. No documento, você encontrará as Demonstrações Contábeis Consolidadas e suas respectivas Notas Explicativas, além do Parecer Atuarial,
do Relatório dos Auditores Independentes, do Pa-

recer do Conselho Fiscal e da aprovação do Conselho Deliberativo referentes aos Plano de Benefícios
Plenus e Plano de Gestão Administrativa - PGA.
Acesse www.rai2017prevhab.com.br e confira!

PREVHAB participa
de reunião na Abrapp
sobre os desafios da
Previdência Fechada
O Presidente da PREVHAB, Mario
Cardoso Santiago, e o Diretor de Administração e Previdência, Gustavo Armando Berriel, estiveram presentes na
reunião promovida pela Abrapp sobre
os desafios da Previdência Fechada. O
encontro aconteceu em 25 de maio, no
auditório da Fundação Real Grandeza, no
Rio de Janeiro, e contou com a participação de representantes de outros fundos
de pensão e órgãos ligados ao segmento
de previdência complementar.
Foto: Abrapp
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Viver Bem

Como cuidar da saúde no inverno?
ter as roupas de cama limpas, retirar o pó da mobília
e limpar o chão com pano úmido.
Idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, fumantes
e sedentários precisam redobrar os cuidados nessa
época do ano. E mesmo quem não pertence a esses
grupos deve evitar a exposição prolongada ao frio
intenso e o choque térmico causado pelas quedas
bruscas de temperatura.

O inverno chegou, trazendo consigo um clima frio e
seco que agrava algumas doenças como gripes, resfriados, dor de ouvido, asma, pneumonia, bronquite,
rinite e sinusite. Por isso, os médicos explicam que
é importante arejar sempre a casa, pois o sol e o
ar evitam que vírus e bactérias se proliferem. Para
quem tem problemas respiratórios, é essencial man-

Entre os principais cuidados para o inverno estão:
beber muito líquido, tomar vacinas para evitar doenças típicas da estação, evitar banhos com água muito quente e evitar exposição prolongada a ambientes
com ar condicionado quente ou frio. E para uma boa
noite de sono, durma em local arejado e umedecido,
para evitar o ressecamento das vias respiratórias.

Com informações do Bem Estar, do Portal G1

PREVHAB
Por OndeResponde
Anda?

Como proceder para requerer a
isenção do IR junto à PREVHAB?
Os participantes portadores de
moléstias graves que se enquadrem no rol das doenças isentas
pelo Imposto Renda da Pessoa
Física (IRPF) deverão procurar o
serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal
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ou dos Municípios para que seja
emitido laudo pericial.
O laudo deverá indicar a data em
que a enfermidade foi contraída,
caso contrário, será considerada
a data da emissão do mesmo, in-

dicando se a doença é passível
de controle e, em caso afirmativo, o prazo de validade.
A isenção do benefício dar-se-á a
partir da protocolização do laudo
na PREVHAB.

PREVHAB Responde

Entenda melhor como é feito
o procedimento de alguns
descontos em seu contracheque
A Prevhab realiza os descontos em seu contracheque apenas para sua comodidade e de acordo com o seu
interesse. Para que esses descontos sejam averbados, é necessário o seu consentimento.

Caixa saúde mensalidade (grupo familiar)
e Caixa saúde participação normal (co-participação)
caso de dúvidas, solicitamos que entre em
contato através do Portal do Saúde Caixa
(www.centralsaudecaixa.com.br) ou pelo
telefone para atendimento 0800 095 60 94.

São descontos relativos à utilização do
plano assistência médica. A Prevhab recebe
mensalmente da CEF um arquivo com os
valores a serem averbados no mês. Em

CONSIGNAÇÕES CEF
São empréstimos contraídos junto à Caixa Econômica Federal. Por não termos conhecimento
dos valores e prazos contraídos, somente pro-

cessamos os valores recebidos para descontos.
Em caso de dúvida, entre em contato com a agência bancária em que foi concedido o empréstimo.

outras Associações (ANAPHAB, APACEF, APCEF etc.)
O desconto é feito de acordo com o Regulamento de cada associação. Para maiores informações entre em contato com as mesmas.
Com o objetivo que não haja atraso na li-

beração da folha, as associações e demais instituições, tem o prazo de até o 4º
dia útil de cada mês para enviar a relação
com os valores a serem descontados no
contracheque.

Informativo Prevhab - Abr/Jun 2018

7

Por Onde Anda?

Iara Petrov Daniel
A gaúcha Iara Petrov Daniel é assistida do Plano
Plenus desde 2002.
Formada em Arquitetura e Urbanismo, Iara entrou
no BNH em março de 1977, como Técnico Nível
Superior. “Até a extinção do Banco em 1986, atuei
também como Assistente Técnica, Subgerente e
Gerente, a frente de projetos como o Programa
ProMorar”, comenta.
Já no período pós-BNH, trabalhou no Departamento de Engenharia da Caixa Econômica Federal,
onde ficou até 1995. Depois, foi para a Gerência de
Processos e aderiu ao PADV no ano 2000. “Como
ainda não tinha idade para me aposentar, trabalhei
como Autônoma por mais 2 anos na minha área de
formação”, lembra.

Aposentada há 16 anos, hoje Iara dedica-se mais
à família, faz viagens e chegou até a participar de
congressos, apresentando seus trabalhos como
Arquiteta. Com simpatia e uma mente ativa, ela
agradece à PREVHAB pela tranquilidade e segurança financeira com que vive, em Porto Alegre (RS).
“Não me arrependo de ter permanecido ao lado da
PREVHAB. Graças ao benefício complementar que
recebo do Plano Plenus é que pude atuar com o
que eu queria, mesmo depois de aposentada”, diz
ela, ao referir-se a um antigo sonho que conseguiu
realizar: trabalhar no acompanhamento de projetos de natureza social.

Especial

Retrofit no Edifício
Novo Mundo: obras
em fase final
As obras do retrofit no Edifício Novo Mundo estão chegando ao fim e a previsão de entrega é para agosto de 2018.
A fachada ganhou nova pintura e a maior parte das esquadrias está instalada. Com isso, o prédio já chama a atenção na paisagem do Centro do Rio de Janeiro. Acesse o
site da PREVHAB e confira as fotos da fase final das obras.
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