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Fundação on line

Os participantes com pelo menos 5 anos de 
vínculo à Fundação CEEE já podem utilizar a nova 
linha de empréstimo que amplia para 72 meses o 
prazo de financiamento. O objetivo é tornar mais 
fácil para o participante a realização de projetos 

pessoais. Programar viagens, a compra de um carro, 
financiar estudos e investimentos na sua residência 
são algumas das possibilidades que o participante 
terá com a nova linha de empréstimo da Fundação 
CEEE. Além do empréstimo com juros mais baixos e 

prazo mais longo, a Fundação organizará um programa de consultoria especializada para o 
participante colocar suas contas em ordem. Para os empréstimos em até 36 parcelas, o 
prazo mínimo de vínculo à Fundação é de seis meses. O limite de comprometimento 
permanece variável de 4% a 25%, conforme o tempo de vinculação no plano.

VANTAGENS DO EMPRÉSTIMO DA FUNDAÇÃO
Uma das menores taxas do mercado, compare e constate.
Na compra de bens, como um carro, ele não fica alienado à entidade.
Crédito com liberação em dois dias, sem avalista.
O empréstimo pode ser renovado conforme o limite de comprometimento ou após 1/3 
das prestações pagas.
Possibilidade de fazer o empréstimo em qualquer dia do mês, sem burocracia e 
diretamente no site da Fundação.

Você pode fazer seu empréstimo no site da Fundação CEEE, acessando a área de 
autoatendimento. Simule seu empréstimo pelo valor máximo de concessão, valor líquido que 
deseja receber ou pelo valor da parcela que deseja pagar. Você resolve tudo com poucos 
cliques. Todo o processo é automatizado. Você recebe o dinheiro sem precisar falar com 
ninguém.

O empréstimo da Fundação CEEE está aberto para participantes dos planos CeeePrev, 
CRMPrev e do Plano Único (CEEE, CGTEE, AES SUL e RGE).

A Diretoria Executiva da Fundação CEEE 
apresentou o Programa PREVenir para os 
empregados da CEEE-GT, em Porto Alegre, dia 
16 de abril. Mais de 20 pessoas prestigiaram o 
evento no qual o presidente da Fundação 
CEEE, Humberto Façanha da Costa Filho 

e enumerou os 
fatores que exigem um plano de ação e uma 
mudança de direção para a instituição, entre 
eles a necessidade de oxigenação do 
contingente de participantes ativos e ampliar a 
receita previdenciária. No dia 21 de maio está 
agendado o Diálogo Institucional, evento que 
irá reunir todas as entidades representativas dos participantes e onde será apresentando um 
diagnóstico completo com os possíveis cenários dos próximos anos da Fundação CEEE.

apresentou o perfil da empresa 

Fundação apresenta Programa PREVenir na CEEE-GT

NOA S

Em breve a Fundação CEEE terá um novo 
instituidor vinculado ao plano SINPRORS 
Previdência. O 

Com a adesão do SINTAE-RS, a 
Fundação CEEE passa a ter dois instituidores em 
um mesmo plano que abrangerá professores e 
técnicos administrativos de escolas privadas. 

Para concluir o processo de adesão do SINTAE-RS é necessária a  aprovação da Secretaria 
de Previdência Complementar. Na assinatura do convênio, além da diretoria da Fundação, 
estiveram presentes o diretor de organização do SINTAE-RS, Luiz Gambim, o diretor de 
finanças do SINTAE-RS, José Roberto Torres Machado e o Diretor do SINPRO/RS, Amarildo Cenci.

O que são instituidores
Este é um termo utilizado para definir entidades que ofereçam planos previdenciários 
através do vínculo associativo, tais como sindicatos, entidades de classe, conselhos 
regionais, cooperativas. A Fundação CEEE possui dois planos de instituidores: O 
SINPRORS Previdência, dirigido aos professores da rede privada e o SENGE Previdência, 
oferecido aos profissionais associados ao Sindicato dos Engenheiros do RS.

Sindicato dos Trabalhadores em 
Administração Escolar do Rio Grande do Sul - 
SINTAE-RS assinou o convênio de adesão no dia 
24 de abril. A entidade possui 4.300 associados, 
potenciais participantes da Fundação que 
poderão usufruir das vantagens do plano 
dirigido aos professores da rede privada de 
ensino. 

SINTAE-RS assina convênio de adesão

Novo empréstimo em até 72 parcelas

Traga seu colega para a Fundação CEEE.
Quem é participante da Fundação CEEE 
conhece as vantagens de investir em um 
plano previdenciário.

Aposentadoria, benefícios de risco (pensão e invalidez) 
e abatimento de contribuições no Imposto de Renda.

R

Seu colega de trabalho também pode 
ingressar numa entidade que proporciona 
segurança no presente e garantia no futuro.

esgate* de no mínimo 80% do saldo de conta
formado pelas contribuições da patrocinadora.

Portabilidade*: Transferência de recursos
entre planos de previdência. Você pode trazer 
ou levar o seu dinheiro para outro fundo.

ANOS

* Em casos de desligamento da patrocinadora.

A Fundação CEEE esteve em Taquara, 
participando de um encontro de associados 
da AAPERGS. O Diretor Administrativo, Manuel 
Valente, fez uma palestra sobre a instituição no 
evento realizado em 15 de abril. Na 
oportunidade, o dirigente falou para 40 
associados da AAPERGS e participantes da 
Fundação sobre o Programa PREVenir, os 
desafios da crise econômica e apresentou o 
perfil da Fundação, destacando o 
desempenho dos investimentos e dos planos 
previdenciários.

Apresentação institucional na AAPERGS

Os participantes estão recebendo a nova edição da “Fundação 
CEEE em revista”, publicação semestral que mostra as novidades 
da empresa e matérias especiais sobre previdência e 
investimentos. Os destaques desta edição ficam por conta do 
Programa PREVenir, os resultados do Concurso de Frases e Fotos 
do Dia do Aposentado, melhorias no plano CeeePrev, o 
desempenho dos investimentos da Fundação em relação à crise 
financeira, um quadro ilustrativo sobre o funcionamento da 
Fundação e a manifestação do Conselho Fiscal para o exercício 
de 2008. Estão encartados nesta edição o Relatório Anual dos 
planos de benefícios, bem como as demonstrações contábeis e 
notas explicativas do exercício de 2008.

Fundação envia nova edição da revista

A rentabilidade dos fundos de pensão em 2008 foi de 1,6% negativo, sendo que 90% das 
entidades não atingiram a meta. A Fundação CEEE, por sua vez, registrou a rentabilidade 
nominal positiva de 0,67%. O primeiro trimestre de 2009 já deu alguns sinais de melhora. 

. 

A 
rentabilidade da Fundação CEEE acumulada de janeiro a março foi de 5,31% (veja tabela 
comparativa com outros indicadores) Mas o momento ainda é de cautela. De acordo com 
matéria publicada no Jornal do Comércio em 27 de abril, no atual cenário, marcado pela 
crise financeira internacional, 
os fundos de pensão dispõem 
de R$ 20 bilhões para 
investimentos alternativos, o 
que corresponde a 5% dos 
ativos das entidades. Esse é o 
limite definido pela legislação 
para investimentos dessa 
natureza. No caso da 
Fundação CEEE, são R$ 160 
milhões que poderiam ser 
utilizados em novas fontes de aplicação. A queda da taxa Selic está tornando a renda fixa 
cada vez menos atrativa para as entidades fechadas de previdência complementar, que 
precisam cumprir metas atuariais na ordem de 6% acima da inflação. O presidente da 
Fundação CEEE, Humberto Façanha da Costa Filho, foi um dos dirigentes de fundos de 
pensão ouvidos pelo jornal. Ele informou que, com a queda dos juros, a Fundação CEEE 
deverá redirecionar um grande volume de aplicações. “O grande desafio é definir onde 
aplicar neste momento de turbulência para cumprir a meta”. 

Confira na página 15 da Fundação CEEE em revista artigo do Diretor Financeiro, Gerson 
Carrion de Oliveira, no qual ele aborda as perspectivas de investimentos da Fundação CEEE 
em meio à crise.

Sinais de recuperação nos investimentos em 2009

Rentabilidade Nominal (líquida)

Meta (juros de 9% ao ano + INPC)

Mínimo Atuarial

CDI

INPC/IBGE

2,39

0,92

0,97

0,20

0,69

Março 2009 (%)Descrição Acumulado até Março 2009 (%)

Rentabilidades X Indicadores - Março 2009

5,31

3,36

2,89

1,15

2,64

A Fundação CEEE, em 
comemoração aos seus 30 anos, 

inova o contracheque de seus 
participantes assistidos. 

Com o layout mais informativo, 
o novo contracheque 
destaca os serviços e 

novidades da Fundação.
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