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A rentabilidade do plano Sin-
pro/RS Previdência, acumulada 
de janeiro a maio de 2016, che-
gou a 9,92%. O resultado de-
monstra a tendência de melhora dos investimentos no período, compara-
do ao modesto desempenho de todo ano de 2015, que foi de 6,88%. Esse 
acumulado é decorrente da aplicação de 80% dos recursos do plano em 
Renda Fixa, composta em boa parte por títulos públicos federais atrela-
dos à inflação, os quais renderam nos primeiros cinco meses 10%. Além 
disso, houve uma recuperação da carteira de Renda Variável (composta 
principalmente por ações em Bolsa de Valores), com valorização de 11%.

O ano de 2015 foi marcado por uma acentuada desaceleração da eco-
nomia brasileira, e também pela elevação da inflação, o que impactou 
negativamente no rendimento dos ativos financeiros. A Bolsa, por exem-
plo, desvalorizou 11%, assim como outros segmentos de investimentos. 
O que manteve a rentabilidade positiva no ano passado foi o segmen-
to de Renda Fixa, que registrou rentabilidade de 13,47%. A Fundação 
CEEE, gestora do Plano Sinpro/RS Previdência, adotou uma estratégia 
mais conservadora, protegendo a Carteira de Investimentos em ativos de 
Renda Fixa para minimizar os efeitos da conjuntura econômica, marcada 
por fortes oscilações nos mercados financeiros. 

No entanto, é importante destacar que a rentabilidade dos planos pre-
videnciários deve ser analisada no longo prazo. Desde sua implantação, 
em agosto de 2008, o Sinpro/RS Previdência já acumulou 115,38%, en-
quanto a Caderneta de Poupança rendeu, no mesmo período, 68,66% 
(gráfico abaixo). O patrimônio acumulado do plano até abril deste ano 
estava em R$ 8 milhões.

ESPECIAL SINPRO/RS PREVIDÊNCIA

Garantia de aposentadoria 
efetiva

Na iminência de completar oito anos de im-
plantação, o Sinpro/RS Previdência já se cons-
titui em um sólido projeto previdenciário, alicer-
çado na confiança e visão de futuro de quase 
600 professores associados ao Sinpro/RS.

Trata-se de um projeto que simboliza a 
preocupação do Sindicato dos Professores 
com o futuro dos docentes, para além da sua 
condição atual de trabalhadores empregados.

O fato é que um dia, provavelmente bem 
depois da própria aposentadoria pelo INSS, 
o professor irá parar de trabalhar e é neste 
momento que o provisionamento feito atra-
vés de um plano de previdência comple-
mentar fará a diferença em sua vida.

Além da presença sempre ativa na luta do 
movimento sindical e social na defesa e pre-
servação da previdência social pública, a di-
reção do Sinpro/RS sempre teve claro que a 
existência do fator previdenciário ou mesmo 
do teto de contribuição e de recebimento tem, 
por consequência, uma redução de ganhos 
da maioria dos professores. Mantida a ativida-
de profissional após a aposentadoria, o salá-
rio complementa a renda do trabalhador. No 
entanto, quando cessa definitivamente sua 
atividade remunerada e passa a depender 
exclusivamente da aposentadoria, o professor 
terá seu padrão de vida impactado pela redu-
ção da sua renda. Essa é a realidade de todos 
os setores médios da sociedade, incluindo os 
professores do ensino privado brasileiro.

Foi com esta percepção e imbuído dos 
compromissos sintetizados no conceito Sin-
dicato Cidadão que o Sinpro/RS Previdên-
cia foi instituído. É uma concepção que con-
sidera seus representados como cidadãos, 
que desenvolvem ações objetivas que pos-
sam contribuir para a plenitude cidadã a 
que todos têm direito.

Direção Colegiada.
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Inclusão de familiares ao Sinpro/RS Previdência

Adesão do associado especial 
previdenciário ao plano

Eleitos novos gestores

Desde o segundo semestre de 2015, 
familiares dos professores associados 
e funcionários do Sindicato também po-
dem aderir ao Sinpro/RS Previdência. A 
figura do Sócio Especial Previdenciário 
foi incluída no estatuto do Sindicato por 
aprovação de assembleia geral, reali-
zada em 2013. O sistema para o geren-
ciamento dessa demanda foi lançado 
em junho do ano passado, possibilitan-

do a concretização das adesões dos 
familiares dos associados do Sindicato.

QUEM PODE – Podem ingressar no 
plano como Sócio Especial Previdenci-
ário: cônjuge, companheiro(a), entea-
do, filhos, pais, avós, netos, irmãos.

Para quem já tem o Sinpro/RS Pre-
vidência e quer incluir um familiar, basta 
manifestar seu interesse no site do plano 
(www.sinprorsprevidencia.com.br) ou so-

licitar a visita de um consultor, acessando 
os telefones também na página. Na sede 
estadual do Sindicato, também podem 
ser retiradas as fichas de inclusão ou so-
licitadas por telefone, 51. 4009.2900. 

O Sinpro/RS Previdência contava, 
até maio, com 595 participantes, com 
uma média de contribuição mensal in-
dividual de R$ 236,00. Dos participan-
tes, 28 são familiares de titulares.

Cônjuge – RG, CPF e cópia da Certidão de Casamento com o(a) professor(a) 
associado(a).

Companheiro(a) – RG, CPF e Escritura Pública de Reconhecimento de União 
Estável, registrada em Cartório de Registro Civil, com o(a) professor(a) associado(a).

Enteados – RG e CPF do enteado. Cópia da Certidão de Casamento ou Escritu-
ra Pública de Reconhecimento de União Estável, registrada em Cartório de Registro 
Civil do pai/mãe com o associado.

Filhos – RG e CPF do filho e o RG do associado.
Pais – RG e CPF dos pais e RG do associado.
Avós – RG e CPF dos avós e a certidão de nascimento do associado.
Netos – RG, CPF e a certidão de nascimento do neto e o RG do associado.
Irmãos – RG e CPF dos irmãos e o RG do associado.

Com a adesão de 5.962 participantes, encerrou-se, no dia 30 de junho, mais um processo eleitoral na Fundação 
CEEE, que definiu os novos dirigentes que irão compor os órgãos diretivos da entidade.

Conselho Deliberativo: Paulo César Santos Maciel (titular) e Jorge Eduardo Saraiva Bastos (suplente) para exercí-
cio dos mandatos no período de julho/2016 a junho/2020. Também foi eleito João Luis Martins Collar, para exercício do 
mandato complementar de Conselheiro Suplente no período de julho/2016 a junho/2018.

Conselho Fiscal: João Andersen Corte Real (titular) e Celionara Wiggers Piccini Guimarães (suplente) para exercício 
dos mandatos no período de julho/2016 a junho/2020.

Diretoria Executiva: Jeferson Luis Patta de Moura, para exercício do mandato no período de julho/2016 a junho/2018.
Comitê de Acompanhamento de Plano – Plano Único AES Sul: Jorge Manoel Garcias Gonçalves, para exercício do 

mandato no período de julho/2016 a junho/2020. O Sinpro/RS integra, como instituidor do plano, esse comitê. Para esta 
gestão do Sindicato, está representado pelo professor Ângelo Prando.

No site do plano Sinpro/RS Pre-
vidência (www.sinprorsprevidencia.
com.br) tem todas as informações: 
vantagens, benefícios, contribui-
ções, regulamento, relatórios anuais.

Para mais informações e encami-
nhamento de suas demandas, con-
tate os consultores do plano:

Felipe Polanczyk: e-mail previ-
dencia@eletroceee.com.br e fones 
51. 3027.3112 e 51 9336.2387;

Karina Guimarães Fortes: e-
-mail previdencia@eletroceee.com.
br e fones 51. 3027.3128 e 51. 
9335.3481.

Sinpro/RS: setor de convênios, 
e-mail previdencia@sinprors.org.br 
e fone 51. 4009. 2933.
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A seguir, a relação de documentos para inclusão do Sócio Especial Pre-
videnciário.


