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Decisão de um futuro inteligente

Palestras no interior seguem com sucesso
Um bom público prestigiou as palestras realizadas em 
Santa Maria, Salto do Jacuí, Cruz Alta, Passo Fundo e 
Canela, realizadas no mês de maio. Nesses encontros, 
os participantes acompanham um panorama da 
entidade, com informações apresentadas pela 
Diretoria Executiva sobre o perfil da Fundação, o 
desempenho do seu plano previdenciário, 
investimentos e sobre a previdência no país. Fatores 
como redução da taxa de natalidade, aumento da 
longevidade e consequente envelhecimento da 
população, influenciam a gestão de planos 
previdenciários. Os participantes precisam estar 
cientes dessas mudanças. O Brasil de hoje não é mais o mesmo de 30 anos atrás, quando a Fundação foi 
criada

contribuição extraordinária. Este é um momento para os participantes esclarecerem dúvidas e 
conhecerem um pouco mais sobre a sua Fundação. 

As próximas palestras estão agendadas para as cidades de Caxias do Sul (08 de junho), São Jerônimo (10 
de junho), Santa Cruz do Sul (10 de junho), Canoas (29 de junho - com duas palestras) e São Leopoldo 
(30 de junho). Novos encontros serão agendados em outras cidades. Acompanhe no site da Fundação 
CEEE.

“

”, afirma Janice Fortes, presidente da Fundação CEEE, que, ao lado do Diretor de Infraestrutura, 
Jeferson Luis Patta de Moura, está percorrendo várias cidades do interior do Estado. O Plano Único da 
CEEE é um dos assuntos abordados pelo diretor. Ele fala sobre os motivos e os prazos de vigência da 

Relacionamento com o participante

Participação na Expocongregarh 2015 gera contatos com novas empresas

Centenas de profissionais visitaram o estande da 
Fundação CEEE na Expocongregarh 2015, feira 
vinculada ao congresso de gestão de pessoas 
organizado pela seccional gaúcha da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), realizado 
de 13 a 15 de maio, em Porto Alegre. Entre os 
visitantes, executivos de empresas interessadas em 
oferecer planos de previdência para seus 
colaboradores. Pelo menos, 20 empresas se 
manifestaram nos contatos estabelecidos durante o 
evento. Isso demonstra o potencial da 
Expocongregarh como uma excelente oportunidade 
para a Fundação CEEE se conectar com o mercado, difundir a sua marca como uma entidade aberta para 
a adesão de novas patrocinadoras e gerar novos negócios para o seu crescimento institucional. Durante 
o evento, a Fundação organizou jogos interativos sobre previdência e demografia e disponibilizou um 
simulador de capitalização em planos de aposentadoria para os visitantes terem uma ideia da 
importância da previdência complementar como fonte de poupança de longo prazo. Além disso, a 
Fundação também organizou uma palestra sobre poupança, consumo e a necessidade cada vez maior de 
reservar recursos para o futuro. A palestra atraiu um bom público, o que demonstra a preocupação e o 
interesse das pessoas pelo tema.

Expansão

Planos previdenciários

Alterações regulamentares no Plano SENGE Previdência

Estão publicadas no site da Fundação CEEE as alterações regulamentares no Plano SENGE Previdência em 
fase de aprovação. Essas alterações foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo no dia 07 de maio 2015 
e ficarão disponíveis para consulta dos participantes. Em junho, o novo texto regulamentar será enviado 
para aprovação final da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).
 
A alteração regulamentar tem os seguintes objetivos:
• Possibilitar o ingresso de Participantes oriundos de retirada de patrocínio ou liquidação extrajudicial de 
outros planos.
 
• Flexibilizar a concessão de Aposentadoria Normal nos casos específicos de recepção de valores 
transferidos oriundos de retirada de patrocínio ou liquidação extrajudicial de outros planos.

Confira o conteúdo das alterações no quadro comparativo, 
clicando no banner ao lado. O novo texto regulamentar está
 transcrito na coluna do meio deste documento.

As alterações entrarão em vigor somente após aprovação 
da PREVIC.

CAXIAS DO SUL
Data: 08/06/2015, às 9h
Local: Mini Auditório do Colégio Murialdo
Rua Marquês do Herval 701 - Centro

SÃO JERÔNIMO
Data: 10/06/2015, às 9h
Local: Clube do Comércio
Rua Ramiro Barcelos, 360 - Centro

SANTA CRUZ DO SUL
Data: 10/06/2015, às 15h
Local: AFCEEE
Rua Vinte e Oito de Outubro nº 402
Bairro Universitário

SÃO LEOPOLODO
Data: 30/06/2015,   às 9h
Local: AFCEEE
Rua São João, 1320 - Centro

AGENDE-SE

CANOAS - 
Data: 29/06/2015, às 8h30min
Local: Subestação Cidade Industrial
Rua Guilherme Schell, 9100

somente para empregados do Grupo CEEE

Diálogo com a Fundação reúne ativos e assistidos 
de todas as patrocinadoras.

Quadro 
comparativo

O piso mínimo de benefícios do Plano Único da CGTEE foi reajustado 
em maio, passando para R$  799,61. O reajuste foi de 3,94%, 
conforme a variação acumulada do IGP-DI de maio/2014 a abril/2015.

Piso mínimo Plano Único CGTEE

Assistidos podem acessar o contracheque na internet e no Banrisul

Um dos serviços oferecidos pela Fundação CEEE a seus assistidos (aposentados e pensionistas) é o 
acesso ao contracheque em meio eletrônico.

Os participantes correntistas do Banrisul podem acessar e imprimir os contracheques nos terminais de 
autoatendimento (caixas eletrônicos) e pelo home banking do Banrisul (internet), as mesmas 
informações também estão disponíveis no site da Fundação CEEE. 

Os participantes que não possuem conta no Banrisul podem acessar o contracheque 
somente na área de autoatendimento no site da Fundação.

Serviços

Na internet - www.banrisul.com.br
1) Acesse a sua conta
2) Selecione Serviços
3) Selecione Emissão de Contracheque
4) Selecione data de referência
5) Clique em consultar

No caixa eletrônico
1) Acesse a sua conta
2) Escolha a opção 5 – Serviços
3) Escolha a opção 1 – Outros
4) Escolha a opção 1 – Contracheque
O contracheque será impresso automaticamente

Para acessar o contracheque no Banrisul

Na internet - www.fundacaoceee.com.br
1) Entre na área de autoatendimento
Você precisa digitar seu RE ou CPF e sua senha de acesso

O contracheque estará disponível um dia antes do crédito do benefício em sua conta.

A Fundação CEEE deposita o benefício sempre no penúltimo dia útil do mês.

Para acessar o contracheque no site da Fundação CEEE

O contracheque estará disponível no autoatendimento cinco dias antes do crédito.

Se você não lembra ou não possui senha, entre em contato com a Fundação CEEE. 

Ligue grátis para 0800 51 2596.

2) Clique na aba PREVIDENCIÁRIO
3) Clique na opção CONTRACHEQUE

Investimentos

Rentabilidade nominal chega a 6,87% no primeiro quadrimestre
A rentabilidade consolidada da Fundação CEEE no primeiro quadrimestre de 2015 teve um ótimo 
resultado, fechando com 6,87%. Os principais segmentos de investimentos tiveram resultados positivos 
com destaque para a Renda Variável (ações em bolsa de valores) que alcançou 12,87% nos primeiros 
quatro meses do ano, uma forte recuperação em relação ao desempenho do ano passado. O segmento 
de Investimentos Estruturados (composto por participações em empresas) renderam 2,79%, enquanto 
os ativos de Renda Fixa (compostos principalmente por títulos do governo federal) fecharam o 
quadrimestre com 5,90% de rentabilidade. Esses três segmentos: Renda Variável, Investimentos 
Estruturados e Renda Fixa representam 97% dos investimentos da Fundação CEEE. É importante destacar 
que o resultado dos investimentos de planos de previdência privada deve ser avaliado em um horizonte 
de longo prazo, pois os pagamentos de aposentadorias e pensões também são de longo prazo. Nos 
últimos dez anos, a Fundação CEEE acumula uma rentabilidade de 226%, enquanto que a meta atuarial 
acumulada no mesmo período é de 200,41% e o rendimento da poupança foi de 101,61%.

Entidade investe em feiras para estabelecer novos negócios.

Evento

Crise energética em debate
O Sindicato dos Engenheiros no RS e a Federação Nacional 
dos Engenheiros convidam para o Seminário Crise Energética 
e Desenvolvimento, que pretende apontar perspectivas que 
venham atender as demandas do crescimento econômico e 
social no Estado e no País. O objetivo do evento é debater 
soluções capazes de garantir o suprimento energético em 
quantidade, qualidade e tarifas compatíveis, com espaço para 
todas as fontes. 

Mais informações e inscrições no site 
do SENGE-RS: 

O Seminário será realizado no dia 18 de 
junho, em Porto Alegre. 

www.sengers.org.br

Relacionamento Institucional

Entidades visitam a Fundação
No dia 25 de maio, a Diretoria 
Executiva da Fundação CEEE 
recebeu representantes da AECEEE, 
UNIPROCEEE, ATCEEE, AFCEEE e 
ADVCEEE, atendendo a uma 
iniciativa das entidades 
representativas dos empregados 
das companhias de energia. Na 
oportunidade,  a Fundação abriu 
um novo espaço para o 
relacionamento com as entidades, 
debateu questões pertinentes à 

administração dos planos previdenciários, bem como o relacionamento com suas patrocinadoras e 
instituidores. A Diretoria da Fundação CEEE, que prima pela participação e transparência, cumprimenta 
as entidades pela iniciativa.

Encontro reuniu Diretoria da Fundação e representantes de cinco entidades.

CANOAS - 

Data: 29/06/2015, às 14h
Local: Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de 
Canoas (CICS)
Rua Ipiranga nº 95, 8º andar, Mezanino - Centro

para aposentados, pensionistas e 
empregados das demais patrocinadoras 

https://www.fundacaoceee.com.br/documentos/quadro_senge_2015.pdf
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