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Fundações Sanepar

Editorial
Colaboradores das Fundações também se beneficiam da aposentadoria!
As Fundações têm como missão proporcionar saúde e benefícios previdenciários, contribuindo para a qualidade de vida da família
Sanepariana, portanto, os colaboradores das entidades trabalham em cumprimento desta missão, mas também fazem parte do
FusanPrev e SaneSaúde e têm os benefícios dos planos.
Infelizmente também ficam doentes, consultam médicos, necessitam de exames, mas assim como todos os beneficiários, contam com
a Fundação 24h, inclusive aos finais de semana e feriados.
Eles também sonham com a aposentadoria e poupam para isso durante toda a trajetória, em busca de segurança e qualidade de vida.
Eis que também chega o momento tão esperado: a aposentadoria!

Novos aposentados das Fundações
Entidades prestaram homenagem aos colaboradores que aderiram ao PISV (Plano de Incentivo à Saída Voluntária).
Confira abaixo o tempo de casa e área em que atuavam:
• Antônio Lídio Tracz: 26 anos - Gerência de Investimentos;
• Eliziani Salvador: 33 anos - Núcleo de Planejamento e Compliance;
• José Luiz Lopes: 28 anos - Gerência de Relacionamento na Regional de Ponta Grossa;
• Lírio Vieiro: 32 anos - Núcleo Jurídico;
• Mônica Honeger: 26 anos - Gerência de Relacionamento;
• Reginaldo Soares da Silva: 28 anos - Gerência Financeira;
• Waldir Veiga Mattos: 27 anos de casa - Gerência Administrativa.
Agradecemos pelo comprometimento e dedicação ao longo destes anos e desejamos sucesso nesta nova fase.
Na oportunidade os aposentados das Fundações também estiveram presentes e prestigiaram os amigos.

Missão: Proporcionar saúde e benefícios previdenciários, contribuindo para a qualidade de vida da família sanepariana.
Visão: Manter-se como referência em saúde suplementar e ser referência em previdência complementar.
Valores: ética, diginidade da Pessoa Humana, Transparência, Segurança e Comprometimento.

Fusan
Diretoria Executiva
Diretora-Presidente Cláudia Trindade
Diretor Administrativo-Financeiro Dirceu Wichnieski
Diretor de Seguridade Marcos César Todeschi
Presidente do Conselho Deliberativo Mario Penna Guedes Junior
Fundação Sanepar
Diretoria Executiva
Diretora-Presidente Cláudia Trindade
Diretor Administrativo-Financeiro Dirceu Wichnieski
Diretor de Serviços Sociais Marcos César Todeschi
Presidente do Conselho de Representantes Mário Luiz Pompei da Silva
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Mais fundações
Coordenação Geral Alice Romeiro de Almeida Soares Guedes
Criação e Diagramação Projetual Comunicação
Informativo é uma publicação bimestral das Fundações Sanepar. As
matérias desta publicação visam informar os participantes da Fusan
e os beneficiários da Fundação Sanepar sobre o funcionamento e
eventuais alterações dos respectivos planos.
R. ébano Pereira 309 | CEP 80410-240 | Curitiba | PR
Fone: (41) 3307-9100 | Fax: (41) 3307-9199
E-mail: comunicacao@fusan.com.br
Atendimento 24 horas: (41) 3307-9100
Ouvidoria: (41) 3307-9163 | ouvidoria@fusan.com.br
Central de Relacionamento: relacionamento@fusan.com.br
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Evento em Curitiba e nas Regionais marca o Dia da Mulher
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 08 de março, colaboradoras das Fundações e da Sanepar participaram de
evento promovido em parceria com a Sanepar, CIPA e os Comitês
do Use o Bom Senso e da Equidade.
Em Curitiba o evento foi realizado no MON – Museu Oscar
Niemayer, porém, o dia também foi marcado nas regionais,
com programação durante toda a manhã, alongamento proporcionado pelo Programa Viva Mais da Fundação, além de
palestras e caminhadas em algumas localidades.
No evento realizado no Museu, o Diretor Administrativo Luciano
Valério Bello Machado agradeceu aos benefícios proporcionados pelas Fundações e enalteceu a ocupação das mulheres
na Sanepar, destacando também a importância da equidade, o

equilíbrio necessário em todas as empresas.
O Diretor-Presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, também
participou via vídeo. Além de homenagear as mulheres, ressaltou que a Sanepar é uma empresa que está cada vez mais justa
para as mulheres, e que a presença delas torna a Companhia
ainda mais forte.
Cláudia Trindade, Diretora-Presidente das Fundações reforçou a
importância deste tipo de evento “precisamos comemorar o Dia
da Mulher, sem nos esquecer de que a batalha pela equidade de
gênero continua. Estamos avançando, mas como qualquer mudança, é preciso tempo e também ação, assim como este evento,
realizado em parceria com a Sanepar”.

Curitiba

Londrina

Maringá

União da Vitória

Pato Branco

Fundações Sanepar no Instagram
Estamos apenas na segunda edição do ano e as Fundações Sanepar já revelaram
diversas novidades em relação aos canais de comunicação com os participantes e
beneficiários desde o início de 2018.
Estamos sempre divulgando novas funcionalidades do aplicativo, com serviços dos
planos FusanPrev e SaneSaúde disponíveis na palma da mão.
E a novidade que acaba de sair do forno é o lançamento da página das Fundações no
Instagram. Mais um canal para levar informação sobre os planos, além de dicas úteis
sobre finanças e saúde.
Para seguir a página basta buscar no Instagram por “Fundações Sanepar”.
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Eleições Fundações
2018 – Vote!

Fundações Sanepar
participam do VIII Encontro
de Planejamento Estratégico
da Sanepar
As entidades marcaram presença no Encontro de Planejamento Estratégico da Sanepar, com mais de 240 gestores
de todas as regionais e unidades da Sanepar, no dia 27 de
fevereiro em Curitiba.

As eleições aos Conselhos das Fundações se aproximam!
Você já conheceu os candidatos e suas propostas?
Não deixe de participar ativamente do processo eleitoral,
contribuindo com suas dúvidas, críticas, sugestões e principalmente seu voto.
A votação ocorrerá entre os dias 14 e 17 de maio, das
08h00 às 17h30, exclusivamente pela internet.
Os aposentados e pensionistas receberão a senha de acesso em seus endereços cadastrados nas Fundações, por isso
é importante manter seu cadastro sempre atualizado.

Cláudia Trindade, Diretora-Presidente das Fundações, apresentou os resultados do FusanPrev e SaneSaúde em 2017, as
ações do Programa Viva Mais, o qual faz a gestão de saúde e
qualidade de vida dos beneficiários do SaneSaúde e também
aproveitou a oportunidade para tratar sobre as eleições de
2018 para renovação dos membros dos conselhos.
Além da apresentação, as Fundações disponibilizaram um
‘Espaço Saúde’ e os gestores ainda puderam tirar dúvidas
sobre os planos com a Central de Atendimento, aferir a
pressão, fazer exames preventivos de glaucoma e teste de
glicemia.

A novidade deste ano é que você poderá usar o link no aplicativo das Fundações para ser direcionado até a página de
votação.
O e-mail da Comissão Eleitoral é eleicoes@fusan.com.br.
O resultado da sua participação trará ainda mais força
para as Fundações Sanepar.

Páscoa Solidária
A Páscoa Solidária é uma das ações do Programa Use o Bom Senso para atender ao Senso de Responsabilidade Social.
Com a doação voluntária de diversos saneparianos, conselheiros, colaboradores e familiares das Fundações foram arrecadados chocolates, balas, pirulitos e doces em geral.
Foram montados 380 kits recheados de gostosuras, generosidade e amor ao próximo, os quais atenderam quatro instituições:
• Hospital de Clínicas (Ambulatório de Síndrome de Down) - 22 de março.
• ONG Um Lugar ao Sol – 25 de março
• Associação dos Moradores do Jardim Primavera – 28 de março
• CMEI Tia Toto – Piraquara – 28 de março.
O objetivo da ação é alegrar e tornar especial a comemoração
da Páscoa.
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Atendimento exclusivo aos
Saneparianos que aderiram
ao PAI/PDV
No mês de março, as Fundações receberam os Saneparianos
que optaram pela adesão ao PAI – Programa de Aposentadoria
Incentivada e PDV – Programa de Demissão Voluntária.
Foram disponibilizadas equipes especializadas para os
atendimentos individualizados e apresentadas as principais informações sobre as opções dos planos.

Roberto Teixeira dos Santos - Curitiba

Também foi divulgado nos canais de comunicação, material explicativo, contendo um espaço de perguntas e respostas, esclarecendo as principais dúvidas e facilitando o
processo de concessão de benefício.
As Fundações agradecem a todos pela confiança e desejam sucesso nesta nova etapa.
José Edmar Fassbinder - Paranavaí

FusanPrev x Mercado
Uma das melhores formas de analisar se a rentabilidade
de um investimento ou Plano de Previdência está adequado é comparar com o resultado alcançado por planos de
mercado similares.
É importante que todos aqueles que desejam escolher
um produto financeiro para formar uma poupança para a
aposentadoria ou para investir, comparar a rentabilidade
real alcançada pelo Plano ou Fundo e não a rentabilidade
prometida pelos folhetos, sites e demais formas de divulgação, as quais expressam apenas um desejo, mas muitas

COMPARATIVO
17,88%
14,29%

vezes não tem nenhuma correlação com o retorno real.
Com este objetivo comparamos a rentabilidade do FusanPrev
com o resultado de 32 (trinta e dois) planos com perfis de
exposição ao risco semelhantes ao FusanPrev e que totalizam mais de R$ 7 bilhões sob sua administração, de 3(três)
das maiores seguradoras que atuam no mercado brasileiro.
A comparação indicou que a rentabilidade do FusanPrev
superou com folga tanto no comparativo anual como no
acumulado, conforme gráficos abaixo.

COMPARATIVO
ACUMULADO
2016 - 2017

tes do FusanPrev que, além de contar com a participação da Sanepar
para a formação de sua poupança
31,23%

11,33%

8,55%

Isto demonstra para os participan-

32 PLANOS DE MERCADO
DE SEGURADORAS

pleto de benefícios, a rentabilidade

2016

2017

2016

2017

24,06%

FusanPrev

de aposentadoria e um elenco comalcançada é superior ou no mínimo

32 PLANOS DE MERCADO
DE SEGURADORAS

FusanPrev

comparável aos melhores produtos
de mercado.
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O tempo como aliado
Capítulo I
Você sabia que o tempo é um aliado importante para formar
a poupança que garantirá o seu benefício no FusanPrev ou
em qualquer plano de previdência?
O tempo é um aliado porque:
1. Quanto menor o tempo, maior o valor que você terá que
poupar para alcançar uma aposentadoria adequada;
2. Quanto maior o tempo que você contribuir, maior será o
efeito da rentabilidade trabalhando a seu favor.
Veja o exemplo para gerar uma poupança de R$ 100.000,00:

Idade que
começou a
poupar

Tempo de
contribuição /
poupança

Valor mensal a
poupar /
contribuir
(R$)

Três pessoas com 25, 35 e 45 anos de idade resolvem que
está na hora de se preocupar com o futuro e decidem formar
uma poupança de R$ 100.000,00 cada um, para que possam
se aposentar aos 55 anos. Afinal eles querem ter o domínio
sobre suas vidas e não ficar dependendo das regras do sistema público de aposentadoria que estará valendo quando
eles tiverem 55 anos.
Como será o esforço de cada um para atingir o seu objetivo?
Veja na tabela abaixo:

Valor total
poupado nos
anos
(R$)

Valor ganho com
a rentabilidade

Total
alcançado

(R$)

(R$)

25 anos

30 anos

99,56

35.838

64.162

35 anos

20 anos

216,43

51.943

48.057

45 anos

10 anos

610,21

73.224

26.776

100.000,00

Obs: valores simulados. Os resultados podem variar em função da rentabilidade
Taxa de juros utilizada= 0,5% ao mês

Quem obteve o melhor resultado?
Certamente que você irá concordar que aquele que começou a poupar aos 20 anos, pois ele teve que fazer um esforço menor
para economizar.
O gráfico abaixo vai ajudar a entender.

Esforço pessoal necessário em relação ao
objetivo de poupar R$ 100.000,00

73%

52%

Obs.: valores aproximados. Para
saber os valores reais, consulte
a Fusan.

36%

Quem poupou por
30 anos
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Quem poupou por
20 anos

Quem poupou por
10 anos

Não perca tempo!
Comece a poupar para a sua
aposentadoria hoje mesmo e
faça do tempo um aliado!
Venha para o FusanPrev!

Fundações Sanepar
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PLANO DE CUSTEIO FUSANPREV
PARA OS PARTICIPANTES ATIVOS:
A revisão anual do plano de custeio previdenciário resultou em melhorias para todos os participantes ativos que
passarão a incorporar em seus fundos individuais para renda programada um percentual maior do que no ano
anterior:
Contribuição para renda programada

Mínima

Poupança Aposentadoria
Risco

Taxa administrativa
Total

De 2017

Para 2018

1,61%
1,86%

1,63%
1,84%

0,34%
3,81%

0,34%
3,81%

Máxima com Paridade

Poupança Aposentadoria
Risco

Taxa administrativa
Total

De 2017

Para 2018

5,42%
1,86%

5,44%
1,84%

0,34%
7,62%

0,34%
7,62%

As contribuições facultativas acima do limite da Sanepar (7,62%) permanecem iguais
PARA OS ASSISTIDOS:
No que se refere ao custo da pensão e pecúlio por morte houve atualização para os assistidos e beneficiários, devido ao
envelhecimento da massa. No contracheque do mês de abril/18 o desconto será:

Contribuição

De 2017

Para 2018

Taxa administrativa

1,57%
0,34%

1,60%
0,34%

Total

1,9 1%

1,9 4%

Pensão e Pecúlio por moe

Vigência do Plano de Custeio: 01/04/2018 a 31/03/2019.
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Você sabe o que é um plano familiar de Previdência?
É certo que todos nos preocupamos com o futuro de nossos

estudando a possibilidade de lançar um novo plano destinado para

familiares, que queremos o melhor para nossos filhos, netos,

os familiares dos saneparianos, que permitirá a filhos, netos, es-

esposas, maridos, irmãos, que procuramos a todo custo dar

posas, maridos, irmãos, cunhados(as), a possibilidade de ter um

condições para que nossos entes tenham saúde, educação, su-

plano de previdência para formar uma poupança previdenciária que

cesso e estabilidade financeira.

poderá ser convertida em renda, no momento da aposentadoria, ou

Um instrumento que pode colaborar para que estes desejos sejam

resgatada integralmente.

alcançados é o plano família de previdência, que permite que você

Nas próximas semanas a Fusan fará uma pesquisa relativa ao novo

e seus familiares façam uma poupança visando gerar uma renda

plano, para conhecer o interesse dos saneparianos neste produto.

adicional para a aposentadoria, ou até mesmo para servir de reser-

Sua participação é fundamental, pois a decisão de lançar o plano

va para aqueles momentos difíceis que todos enfrentamos na vida.

dependerá principalmente da existência de um grupo considerável

A Fusan pensando no bem estar de toda a família sanepariana está

de pessoas que tenham interesse no plano familiar de previdência.

Porque os planos de saúde aumentam?
Anualmente os planos de saúde valiam se as receitas são sufi-

5. Impostos e demais obrigações.

cientes para cobrir as despesas originadas pelos atendimentos

Além destes fatores, as utilizações realizadas com credenciados

médicos e odontológicos para verificar se o plano está em equi-

pessoas físicas geram um custo adicional de 20% de INSS patro-

líbrio e definir a necessidade de reajuste das contribuições, pois

nal sobre o valor do atendimento, sendo que despesas como estas

para que seja mantido o atendimento dos beneficiários junto à

são repassadas para os parâmetros atuariais para definição das

rede credenciada (médicos, hospitais, clínicas, etc) é fundamen-

necessidades de reajustes do plano. Nos atendimentos realizados

tal que o plano tenha capacidade financeira de honrar seus com-

em pessoas jurídicas esta despesa inexiste.

promissos.

As consultas realizadas em plantões de pronto atendimento dos

A necessidade de reajuste é definida principalmente pelos se-

hospitais podem gerar um acréscimo de 30% sobre os valores pa-

guintes fatores:

gos pelo plano, sendo importante que sejam usados somente em

1. Novas tecnologias ofertadas pelo mercado de saúde;

casos de urgências e emergências.

2. Ampliações de coberturas do ROL da ANS;
3. Aumento da quantidade de utilizações dos serviços ofertados pelos
planos aos beneficiários;
4. Aumento dos custos de materiais e medicamentos utilizados nos atendimentos que tem variação bastante superior a da inflação oficial;

Tira dúvidas

Como se pode observar a quantidade de utilizações e a escolha
dos locais para atendimento são fatores que tem forte influência
sobre os custos dos planos de saúde, sendo fundamental que os
beneficiários utilizem o seu plano de saúde de forma consciente
para que seja possível manter o equilíbrio do plano.

É recomendável, pois nunca sabemos quando iremos precisar. Sempre que for viajar, solicite a sua matrícula de reciprocidade, para ser atendido (a) caso necessário, no seu local de destino.
As autorizações para atendimento em outros Estados devem ser solicitadas no mínimo com 10 dias de
antecedência.

Vou viajar para outro Estado,
devo solicitar reciprocidade? Em Curitiba, entre em contato com nossa Central de Relacionamento no telefone (41) 3307-9100 ou pelo
e-mail relacionamento@fusan.com.br, ou entre em contato com a sua representação regional.
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Espaço do aposentado
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Co ncurs o A pos e nta d os 2 01 8

A I m p ortânci a da Fu san e da aposenta d o r i a em m i n h a v i d a

Em homenagem ao Dia Nacional dos Aposentados, comemorado
em 24 de janeiro, a Fusan, realizou concurso entre os aposentados. Esta é uma ações do Educa Ação, Programa de Educação
Financeira e Previdenciária da Fusan.
O concurso foi um sucesso e os vídeos com o tema: “a importância da Fusan e da aposentadoria em minha vida” ficaram ótimos.
Veja um trecho do texto do vídeo dos primeiros colocados:

Relata a gratidão e a honra de participar do FusanPrev que em
sua opinião é um dos melhores planos de aposentadoria do país.
Além de afirmar que valeu a pena confiar e investir.
3º lugar: João Gutierrez Netto – Curitiba
O vídeo demonstra através de uma linda paisagem sua tranquilidade que foi alcançada graças a sua renda recebida pelo FusanPrev.

1º lugar: Antônio Carlos Ajarilla – Londrina
O vídeo fala sobre a importância de tomar decisões certas como
a sua adesão ao FusanPrev que possibilitou para ele e para sua
família a segurança que precisava.
2º lugar: Antônio Ferreira da Silva – Cianorte

Os vencedores ganharam tablets e kits do Educa Ação contendo
um cofrinho e um livro.
Para conhecer o vídeo dos ganhadores acesse o canal “Fique
Antenado” no site das Fundações.

Fi q u e atento!
Agora ficou ainda mais fácil
planejar suas finanças.
Facilidades na palma da mão
Tenha acesso ao seu contracheque em suas mãos!
O aplicativo também conta com:
contribuições dos beneficiários ao SaneSaúde, saldo das reservas dos
participantes no FusanPrev, rede credenciada, carteira digital, entre outros.
Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store.
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Prova de Vida
1. A prova de vida é obrigatória?
Sim. A prova de vida é obrigatória para todos os aposentados e pensionistas que recebem benefício da FUSAN.
2. Onde será realizada a prova de vida e quando devo comparecer?
A prova de vida será realizada única e exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal – CEF. É necessário
que o aposentado ou pensionista compareça na agência bancária da CEF de sua preferência, nas datas indicadas abaixo:
- Nascidos em julho, agosto e setembro – De 02 a 30 de maio;
- Nascidos em outubro, novembro e dezembro – De 01 a 29 de junho.
3. O que acontece se eu não fizer a prova de vida?
O aposentando ou pensionista que não realizar a prova de vida na Caixa terá seu benefício suspenso até a devida
regularização.
4. Quais documentos devo apresentar para realização da prova de vida?
RG ou CNH, CPF e a Convocação, que será encaminhada via Correios para a residência.
5. Como devo proceder se a atendente da Caixa Econômica não identificar o processo da Prova de Vida?
Informar que no documento de convocação constam as orientações para efetivação da Prova de Vida.
6. Eu não tenho conta na Caixa, consigo fazer a Prova de Vida?
Sim. A prova de vida é um acordo da Fusan junto à Caixa e não exige que os participantes e pensionistas tenham vinculo
com a mesma. Para realizar a prova de vida é necessário comparecer em qualquer agência, portando a carta de convocação e documentos pessoais. Para mais informações, acesse as perguntas e respostas disponíveis no site das Fundações.

Assep an na Reg ião
Met rop olitana.
Em 16 de março de 2018 aconteceu o Encontro de Aposentados e Pensionistas da Assepan em Quatro Barras e
Piraquara.

B ENEFÍC IOS C ON C EDIDOS

Agenda Assepan 2018:
Abril
Encontro dos Aposentados e Pensionistas da Assepan em:
• Londrina, com o Representante Zico
• Cornélio Procópio, com os Representantes: José Romano e Geroni
• Santo Antônio da Platina, com Ricardo e Marcos
Julho
• Viagem para Belo Horizonte/MG –Vila Velha/ES
Outubro
• Viagem para Thermas Machadinho-Piratuba-Ametista-Irai
Janeiro /2019
• Viagem para Machu Picchu e Atacama com embarque em 08/01/19;
• Viagem para Patagônia Terra do Fogo- Argentina e Chile com embarque em 15/01/19
INFORMAÇÕES NA ASSEPAN: 3330-3488 / 3330-3117
ou e-mail : assepan@sanepar.com.br

PECÚLIO

Aposentados:
ALDO MAFFEI PRIETO FERNANDES - ANTONIO LIDIO TRACZ - APARECIDO LUIZ FEIJO - ARI DE SOUZA SANTOS
- BRUNO LUCIO GIACOMIN - CELSO FERREIRA DE LIMA - ELIZABET BELLES FURLANI - ELIZIANI SALVADOR
WILKE - FRANCISCO ANTONIO DOS REIS - FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - JACIR AUGUSTO DOS SANTOS
- JOAO HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO - JOSE EDMAR FASSBINDER - JOSE LUIZ LOPES - LIRIO VIEIRO - LUCI
MARIA DA COSTA - LUCIA SUMIE TAKAO YUTANI - LUIZ CARLOS DA VEIGA E SOUZA - LUIZ ROMANHOLI - MARIA
ANGELA DUMONT SARGACO - MARIA YUKIE KARAKIDA AUGUSTO - MARISA BUENO DE PAULA - MAURO LUCIO
DIAS - MIZAEL ADEMIR DE BOMFIM - NEUSA EMILIA ERICHSEN ALVES - ODAIR MARQUES - PAULO RODRIGUES PAULO STUZATTA - PEDRO BASNIAK - REGINALDO SOARES DA SILVA - ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS - ROSELI
MATTIOLA - SONIA MARIA PEREIRA GONCALVES - VALMIR GONCALVES DE ABREU - WALDIR VEIGA MATTOS
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Nome

Cidade

ENODIO LINO RODRIGUES

CURITIBA

ERNANI SCHMIDT

GUARAPUAVA

FLAVIO MORITZ

CURITIBA

JOAQUIM DE OLIVEIRA ROCHA

CURITIBA

JOEL DINO DE SIQUEIRA

LONDRINA

JOSE ANTONIO DE ARAUJO

LONDRINA

JOSE EGIDIO EVANGELISTA FILHO

LONDRINA

