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Previdência Complementar
é opção para garantir futuro
Estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) revela que a
população brasileira e Latino
Americana está envelhecendo.
A pesquisa sinaliza que pensar
no futuro é um papel do jovem,
e com este cenário, um Plano de
Previdência Complementar surge como opção de investimento
para que você possa concretizar
seus sonhos e desejos.
O investimento na previdência
complementar tem por objetivo
formar uma reserva para garantir a
segurança financeira no momento
da aposentadoria. A aplicação de
uma pequena parte de seu salário

constituindo uma poupança previdenciária irá garantir que você e
sua família tenham maior liberdade de escolha e melhor qualidade
de vida no futuro.
O BID estima que em 2050,
entre 47% e 60% dos idosos não
terão poupado o suficiente para
cobrir de forma “digna” os seus
gastos na velhice, por isso a importância de pensar hoje no que
se quer ter no futuro.
Nos planos I, II e III da BFPP,
além das contribuições normais,
você tem a possibilidade de fazer contribuições extras para tornar o benefício maior na hora da
aposentadoria.

Dedução da base
de tributação do
IR de até 12%
O participante tem o benefício
de dedução de suas contribuições ao
plano de até 12% da sua renda bruta
anual, caso faça sua declaração de IR
através do formulário completo. Os
valores aportados podem ser deduzidos da base de cálculo de IR, diminuindo o imposto a pagar.
O Imposto de Renda só será devido no momento do resgate ou no
recebimento de benefícios.
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Editorial

Editorial
Chegamos à primeira edição de
nosso jornal em 2014. Muitos são os
desafios que se apresentam neste novo
ciclo, principalmente por se tratar de um
ano com eventos relevantes envolvendo
toda a sociedade. A Copa do Mundo
voltará a ser disputada em nossa casa
após 64 anos. No segundo semestre,
mais de 140 milhões de brasileiros irão
às urnas para eleger presidente da
República, senadores, governadores e
deputados federais e estaduais.
Em linguagem comum, teremos um
ano de muitas emoções. O mês de junho,
normalmente dedicado às festas juninas,
será amplificado com a realização da copa
do mundo em nosso país. Será um mês
inteiro de emoção e de torcida pela sexta
conquista do Brasil. Logo depois se inicia
o debate maior para o país que são as
eleições. Este também será um período
de emoção e debate, para todos nós, quer
seja nos locais de trabalho, na rua ou no
botequim durante uma roda de cerveja.
Na BFPP, continuaremos com a
execução do plano de otimização da
nossa área de tecnologia da informação
A primeira etapa já está em fase final
com a unificação dos planos I, II e III.
O próximo passo será a migração do
Plano FAF para a mesma plataforma, que
disponibilizará novas ferramentas de
acesso aos participantes.
Nesta edição abordaremos
temas, como homenagem ao Dia do
Aposentado, qualidade de vida e saúde,
certificação de dirigentes e Educação
Financeira e Previdenciária.
Desejamos uma ótima leitura e até a
próxima edição.

Empréstimo Simples
do Plano FAF tem novas
regras a partir de fevereiro
Os associados da BFPP devem
ficar atentos às novas regras de
concessão de empréstimo Simples
do Plano FAF, que passam a vigorar para os empréstimos concedidos a partir de fevereiro deste ano.
Confira as principais alterações:
Valor da prestação
inicial do empréstimo:
 Participantes Ativos: limitado a
25% da sua remuneração líquida ou à margem consignável estabelecida pela patrocinadora,
dos dois o menor.
 Participante Assistido: limitado
a 80% do valor da última suplementação líquida recebida da
BFPP ou à margem consignável (que corresponde a 25% da
soma do benefício líquido recebido do INSS e da suplementa-

ção líquida recebida da BFPP),
dos dois o menor.
A solicitação de empréstimo deverá vir acompanhada de cópia
dos seguintes documentos:
 Comprovante de endereço
 Documento de identificação, com
foto e assinatura.
Confira a íntegra do Regulamento do Empréstimo Simples no
site da BFPP – www.bfpp.com.br

FIQUE DE OLHO
Acompanhe a cobrança da
prestação do empréstimo na sua folha de pagamento. Se por qualquer
motivo a prestação não foi descontada do seu salário, entre imediatamente em contato com a BFPP para
evitar pagamento de juros e multa
nas prestações em atraso.
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Dia dos Aposentados

Palestra

BFPP homenageia assistidos
em Dia do Aposentado

Qualidade de
Vida e Saúde em
Dia do Aposentado

A BFPP homenageou os aposentados Egomar Luiz Kracker e Ney
Antonio Flores Schwartz em nome
de todos os assistidos, em comemoração ao Dia do Aposentado, celebrado no dia 24 de janeiro. A BFPP
participou do evento organizado
pela Abrapp, realizado no WTC Hotel, em São Paulo.
Egomar Kracker atuou na Sadia
durante 38 anos, entre 1968 e 2006,
onde ocupou diversos cargos, como
gerente de administração de vendas
Diretores da BFPP entregam
diploma aos aposentados

e chefe do departamento de sistemas e métodos.
O assistido Ney Schwartz prestou 22 anos de serviços a empresa.
Iniciou na Perdigão em 1987 e encerrou as atividades em 2009. Neste
período, ocupou os cargos de assessor de planejamento industrial e da
holding. Foi também secretário executivo do conselho de administração, diretoria e conselho fiscal.
Os homenageados receberam
um diploma das mãos do diretor
superintendente, Francisco Ferreira
Alexandre e da diretora de seguridade, Rosane von Mecheln.

Em dezembro termina prazo
para renovação de senha do INSS
O prazo para a renovação da senha/fé de vida dos segurados do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) estipulado inicialmente para
28 de fevereiro foi prorrogado para
31 de dezembro deste ano.
Segundo o INSS, o procedimento
é feito por questão de segurança, para

evitar o pagamento de benefícios indevidos e fraudes. A renovação da senha é obrigatória desde 2012.
Vale lembrar que não é necessário
ir à Agência da Previdência Social. O
segurado que ainda não renovou a
senha deve procurar o banco em que
recebe o seu benefício.

Mais detalhes sobre a renovação da senha pelo site do Ministério da
Previdência Social, acesse pelo link - http://www.previdencia.gov.br

As comemorações pelo Dia do
Aposentado, celebrado em 24 de
janeiro, contou com o debate sobre
Qualidade de Vida e Saúde, apresentado por Marcos Cabrera, médico e
professor de Geriatria da Universidade Estadual de Londrina. A palestra
foi organizada pela Abrapp, no WTC
Hotel, em São Paulo.
O professor Cabrera destacou o
modo como devemos comemorar
o Dia do Aposentado, e lembrou
alguns problemas que precisam ser
combatidos. Para ele, a qualidade de
vida e saúde está em nossas mãos.
O ideal é estabelecer prioridades e
buscar o equilíbrio entre as questões
de maior relevância em nossa vida.
Segundo o geriatra, devemos tomar cuidado com as armadilhas que
propõem o prazer imediato, desejos
e conquistas para já. O foco deve ser o
prazer em longo prazo, que almejem
os desejos e conquistas para sempre.

Cabrera ressalta que para viver
mais e melhor o segredo é uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, dormir bem, e eliminar
hábitos não saudáveis, como o consumo de cigarro.
Dar sentido à vida também é
fundamental para se viver mais e
melhor. Para finalizar, o professor tomou por base uma pesquisa da Universidade de Harward que aponta os
sete fatores mais importantes para
se chegar à velhice com felicidade.
Segundo o estudo, para conquistar a longevidade com qualidade é
preciso perdoar, ser solidário, grato,
não se sentir doente, manter-se ativo após a aposentadoria, ser feliz no
casamento e gostar da vida.
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Use o tempo ao
seu favor e invista
no Plano da BFPP
Você sabia que uma das vantagens em
aderir a um Plano de Previdência Complementar da BFPP é a possibilidade
de usar o tempo ao seu favor? Leia a
ilustração ao lado e saiba como. >>

BFPP realiza
mudança para
casa nova
A BFPP já está atendendo na casa
nova. Em função de seu crescimento
foi observada a necessidade de ampliar o espaço de trabalho. A mudança foi realizada em janeiro deste ano.
A nova sede está situada na Av. Paulista, 2439, 10º andar, conjunto 101,
São Paulo. Esperamos sua visita para
conhecer nosso novo endereço.
Fique ligado: novo email para
atendimento aos participantes:
atendimento.bfpp@brf-br.com

Estatuto aguarda
decisão da
Previc para ser
implantado
A Previc (Superitendência Nacional
de Previdência Complementar) ainda
não aprovou as alterações promovidas
no estatuto da BFPP. As mudanças só
podem ser implantadas quando houver a publicação da aprovação pela
Previc no Diário Oficial da União.
Lembramos que a proposta de
alteração foi aprovada pelo Conselho
Deliberativo em outubro do ano passado. A principal mudança foi a alteração do nome da entidade que passará
a ser denominada “BRF Previdência”.
As alterações em andamento não
modificam nenhum ponto dos direitos dos participantes.

BFPP atende CMN e
certifica 100% dos dirigentes
A Brasil Foods Previdência Privada concluiu em 2013 a exigência da resolução
3792 do Conselho Monetário Nacional (CMN), para implantar a certificação de dirigentes de entidades de Previdência Complementar.
Os esforços da BFPP atendem de forma antecipada ao artigo 8ª da Resolução
CMN de que até 31 de dezembro deste ano todos os dirigentes deverão ser certificados por entidade de reconhecido mérito pelo mercado financeiro nacional. Na
prática, a certificação é o atestado de que os administradores possuem capacidade
técnica e operacional para conduzirem a gestão do fundo de pensão.
A BFPP inicia 2014 com todos os membros da Diretoria Executiva, do Conselho
Deliberativo e do Comitê de Investimentos certificados.

