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“Quem está 
hoje na ativa 

paga para 
quem já está 

aposentado. E 
esse é o 
grande 

problema do 
INSS” 

Uma pergunta que sempre vem 
à mente das pessoas é se vale 
a pena fazer uma previdência 
privada considerando que todos 

nós temos garantido o benefício do INSS. 
Para ajudar você a tomar as melhores 
decisões para o seu futuro, o primeiro 
passo é entender bem as diferenças entre 
a Previdência Social, administrada pelo 
INSS, e a previdência privada, administrada 
por bancos, seguradoras e os fundos 
de pensão, que são entidades sem fins 
lucrativos autorizadas a administrar 
planos de previdência privada para um 
público específico, como nós da Mais 
Previdência. 

A previdência social está prevista em nossa 
Constituição Federal (artigo 194), tendo 
o objetivo de garantir proteção a todos 
os brasileiros nos casos de enfermidade 
(via pagamento de auxílio-doença), 
maternidade, óbito (proteção à família com 
a pensão por morte), e, principalmente, 

nos casos de idade avançada ou invalidez 
por meio da concessão do benefício de 
aposentadoria. O salário família, auxílio 
reclusão, o seguro-desemprego e vários 
outros benefícios assistenciais também 
são cobertos pelo INSS.

Mas, quais são as principais diferenças 
entre a previdência privada e o INSS? 
Primeiro, é sempre muito importante 

lembrar que a previdência social está 
baseada num sistema de repartição, de 
caráter contributivo obrigatório, onde 
quem está hoje na ativa, exercendo um 
trabalho formal, paga para quem já está 
aposentado. E esse é o grande problema 
desse sistema. 

Se você pensa que o Governo guarda e 
investe suas contribuições realizadas 
ao INSS para lhe devolver quando você 
se aposentar, está enganado! As suas 
contribuições, que são descontadas 
do seu salário, são destinadas a pagar 
benefícios sociais diversos a quem 
já está aposentado. Mas para você e, 
principalmente, para as nossas crianças, 
não há nenhuma garantia da capacidade 
de suporte do Governo no futuro.

Diante desse quadro, parece certo que 
novas reformas da previdência social 
virão nos próximos anos. E, certamente, 
envolverão medidas como a redução no 
teto máximo do benefício, a mudança 
no critério de reajuste dos benefícios, 
achatando, ao longo do tempo, o valor 
desses e no prolongamento da idade 
mínima para a aposentadoria. É a única 
forma de fechar essa difícil equação do 
sistema de repartição do INSS, que já 
caminha para conceder um benefício 
social básico e próximo do salário 
mínimo. Aliás, temos que lembrar que 
o benefício médio do INSS no Brasil 
já está em R$ 1.350 mensais. Sendo 
assim, previdência privada não é uma 
questão de escolha. É uma necessidade 
e responsabilidade para consigo e seus 
dependentes. Pois, ainda que você 
se aposente pelo INSS, o baixíssimo 
benefício pago certamente não vai suprir 
suas necessidades. Então, quais são as 
principais características e vantagens da 
previdência privada frente ao INSS? 

Na previdência privada, tudo o que você 
poupa fica em seu nome e todo mês 
você sabe quanto seu dinheiro rendeu. 
Muito mais transparente! Desde que 
você tenha mais de 18 anos, não há 
uma idade mínima para aposentadoria. 
E não há um teto, um valor limite de 

sua aposentadoria, pois você vai receber 
o que planejou poupar, atualizado pela 
inflação e juros. Por isso, o valor que você 
receberá quando decidir se aposentar 
dependerá só de você. E ainda é possível 
fazer contribuições extraordinárias, mudar 
a periodicidade com que faz depósitos em 
sua conta de previdência e decidir como 
receberá seu benefício de aposentadoria, 
podendo ser por meio de um pagamento 
único ou em parcelas por um tempo 
determinado (renda certa). Além disso, 
em geral, na previdência privada, você 
pode fazer resgates parciais dos recursos 
poupados antes da aposentadoria, o que 
viabiliza projetos pessoais ao longo da vida. 
E, se você faz a declaração completa do 
Imposto de Renda, ainda pode descontar 
as contribuições realizadas para sua 
previdência do IR devido, sendo até o limite 
de 12% da renda tributável. 

Todos esses benefícios, exceto o da dedução 
de Imposto de Renda, não existem na 
previdência social, nem poderiam, pois, no 
sistema público de repartição, não há uma 
reserva financeira em nome de cada pessoa. 
Existe apenas um direito de receber uma 
aposentadoria, caso você tenha cumprido 
as regras do regime.     

Enfim, voltando a pergunta formulada no 
início: vale a pena fazer uma previdência 
privada mesmo considerando que todos
nós temos garantido o benefício do INSS? A 
conclusão mais ponderada e assertiva é que 
sim. Esses regimes se complementam, onde 
o INSS tende a pagar um benefício básico, 
limitado a um ou dois salários mínimos. 
E a previdência privada cumpre a função 
de complementar a renda das pessoas, 
o que reduz o risco de uma queda muito 
acentuada em sua renda na aposentadoria. 
Por isso, lhe convido a ler esta edição com 
bastante atenção e aproveitar o período 
de fim de ano para repensar seus gastos e 
planos. Aproveite o ano de 2020 para iniciar 
a garantia de um futuro seguro e tranquilo 
para seus familiares ao adquirir o nosso 
novo plano de previdência privada para eles.

 Boa leitura e boas festas! 
Que você e sua família tenham um feliz 

Natal e próspero Ano Novo!
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Novo Autoatendimento: mais praticidade para você!
Tudo online, seja pelo computador ou celular

Mais praticidade para você. Esse foi o 
principal objetivo para que, desde o dia 28 
de outubro deste ano, fosse iniciada a nova 
forma de atender aos membros do Sistema 

FIEMG, seus familiares e qualquer pessoa vinculada 
à indústria mineira da Mais Previdência. A data foi 
marcada pelo lançamento do novo Autoatendimento, 
que pode ser acessado diretamente por meio 
do site da entidade (www.maisprevidencia.com).

“Nossa intenção é melhorar a 
experiência do nosso participante e

 dar mais autonomia,” 
 Fernando Dias, Diretor de Administração e Benefícios.

Ao acessar o novo sistema, agora, os participantes 
da Mais Previdência podem consultar e alterar dados 
cadastrais; efetivar a solicitação de empréstimos; 
emitir 2ª via de boletos; simular benefícios e extrato 
de saldo real, entre outros serviços e facilidades. Tudo 
online, seja pelo computador e ou celular. “Nossa 
intenção com o novo Autoatendimento é melhorar 

a experiência do nosso 

participante e dar mais autonomia para que ele possa 
realizar algumas transações e não somente consultas 
no nosso site”, afirma Fernando Dias, Diretor de 
Administração e Benefícios da Mais Previdência.

Larissa Rodrigues Batista Campos, Gerente da 
entidade, complementa que o novo Autoatendimento 
“é um ganho enorme para a empresa e seus públicos. 
Isso mostra que estamos antenados com as 
tendências de prestação de serviços disponíveis no 
mercado, em que os clientes possuem autonomia 
e mais agilidade em suas solicitações. O novo 
Autoatendimento está mais visual, simples e 
objetivo, além de proporcionar diversas consultas 
e solicitações por lá mesmo. Também está seguro 
com com a ferramente de assinatura via SMS (token). 
E ainda tem muito mais por vir com a entrega da 
segunda fase e do nosso aplicativo”, revela.

Campos foi a responsável pela definição de escopo e 
acompanhamento de todo o projeto de implantação 
do novo Autoatendimento. Para ela, os seus principais 
diferenciais e vantagens são “autonomia, agilidade, 
transparência e praticidade aos nossos participantes. 
Autonomia porque eles podem executar diversas 
solicitações sozinhos, sem necessitar de um 
atendente. Agilidade, pois não precisam mais ficar 
perdendo tempo em ligações e podem acessar de 
qualquer lugar. E transparência porque pensamos nas 
informações mais claras e objetivas possíveis, como 
acompanhar a evolução do seu plano mês a mês. E, 
claro, muito mais praticidade para os participantes e 
assistidos, que são o motivo pelo qual a 
entidade existe”, enfatiza.

Larissa Campos, Gerente

“Estamos antenados 
com as tendências de 
prestação de serviços 

disponíveis
 no mercado,”



A criação de novo nome e marca da Mais 
Previdência foi feita em parceria com a TOM 
Comunicação, renomada agência de publicidade 
e propaganda com sede em Belo Horizonte, Minas 
Gerais. “Estamos numa nova fase, entrando em 
um mercado de forte concorrência com bancos e 
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Como tudo foi idealizado

Com esse propósito, a empresa Sinqia, provedora da experiência mais desejada em tecnologia para o 
mercado financeiro no Brasil e que atua em quatro verticais de software e duas de serviço, foi a escolhida 
para desenvolver todo o sistema. “A contratação da Sinqia ocorreu após a 
realização de pesquisas técnicas feitas com o suporte da área de TI do Sistema 
FIEMG. A empresa apresentou a melhor relação custo x benefício”, explica Dias.
Marcus Samora é Coordenador de Sistemas na Sinqia e atuou na coordenação do 
projeto do Autoatendimento por meio da alocação das pessoas para o seu devido 
desenvolvimento. Para Samora, o novo sistema se destaca pelo fator “inovação 
tecnológica e a eliminação de qualquer documento físico. Além disso, o novo plano 
foi implantado sob mesma plataforma que suporta o plano patrocinado e esse foi o 
maior benefício e o melhor serviço em termos de gestão e controle”, avalia.

Leandro Junio Carvalho Rocha, Assistente de Pessoal II do 
Sistema FIEMG e participante da Mais Previdência há seis 
anos, já acessou o novo Autoatendimento e garante que adorou 
a nova forma de ser atendido pela entidade. “Sempre apoiei a 
ideia de pouparmos para o futuro. Quando entrei para o Sistema 
FIEMG, em 2010 e como adolescente trabalhador da ASSPROM, 
já conhecia o plano. E, assim que fui efetivado, em outubro de 
2012, aderi ao plano de imediato e, até hoje, sou participante. 
Achei o novo Autoatendimento o máximo! Já entrei, naveguei e 
fiz diversas simulações. A praticidade, comodidade e facilidade 
que encontramos no site da Mais Previdência são surreais. As 
informações estão sempre atualizadas. Conseguimos simular 
benefícios e empréstimos em tempo real. Sem contar que não 
há mais a necessidade de imprimir aquela papelada que, antes, 
era imprescindível para pegar um empréstimo, por exemplo”, 

Quem já acessou recomenda

Se você ainda não acessou o novo Autoatendimento da Mais Previdência, está perdendo! Dias garante que 
vale a pena “experimentar a nova funcionalidade, que foi totalmente pensada em facilitar o relacionamento 
dos nossos participantes com a Mais Previdência. Estamos sempre abertos a sugestões de melhorias, 
pois o importante é que eles se sintam bem ao utilizar a nova funcionalidade”, diz.

Campos, por sua vez, faz o convite para que todos os participantes “aproveitem ainda mais os recursos  do 
novo Autoatendimento, que acessem as rotinas que disponibilizamos e se permitam ter uma experiência 
muito mais prática e dinâmica. Afinal, o mundo está mudando”, salienta.
 

Se ainda não acessou, está perdendo!

*Atenção! Mesmo que já tenha login no antigo Autoatendimento, é preciso que faça um novo cadastro ao
 acessar, pela primeira vez, o atual sistema.

Leandro Junio, Assistente de 
Pessoal II - Sitema FIEMG

Marcus Samora, Coordenador
 de Sistemas na Sinqia

O processo de idealização e criação do novo Autoatendimento também faz parte de projeto estruturado de 
largada para uma nova fase, posicionamento no mercado e novo plano da Mais Previdência. Dias conta que 
tudo começou “a partir de um diagnóstico interno de atividades e processos que poderiam ser otimizados, 
visando maior agilidade e segurança para o participante”.



INVESTIMENTOS Por Tabata Martins

Quer pagar menos 
Imposto de Renda?

Com os planos da Mais Previdência, é possível 
conseguir até 12% de dedução do imposto

P esquisa realizada pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) no começo deste 
ano revelou que apenas 9% dos brasileiros dizem 

que têm condições de pagar as despesas sazonais do início 
do ano com o próprio rendimento. Entre esses gastos, muitas 
vezes, está o imposto a pagar decorrente da Declaração do 
Imposto de Renda, que precisa ser feita entre os meses de 
abril e maio. Porém, o que poucos sabem é que é possível 
pagar menos imposto. Com os planos da Mais Previdência, 
por exemplo, há como conseguir até 12% de dedução no IR. 

Conforme Ataíde, na prática, “para saber qual é Renda 
Bruta Tributável de cada um, basta consultar o Informe de 
Rendimentos normalmente entregue pelas empresas no começo 
do ano para seus funcionários. Esse dado estará no Quadro 3 
(Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda 
retido na fonte), Linha 1 (Total de Rendimentos, inclusive férias). 
E, ao fazer a Declaração do Imposto de Renda no software da 
Receita Federal, é preciso inserir a sua Renda Bruta Tributável 
e o valor da contribuição para previdência complementar. O 
cálculo dos 12% dedutíveis já é gerado automaticamente e 
valores acima de 12% são desconsiderados para dedução. 
Veja, abaixo, uma simulação do benefício fiscal que um 
contribuinte tem com um plano de previdência privada”, indica.

De acordo com Letícia Carla Ataíde, Diretora de Investimentos 
da Mais Previdência, “para quem faz a declaração completa 
de Imposto de Renda, é possível abater despesas como 
saúde, educação, dependentes, doações, dentre outras do 
valor devido para a Receita Federal. Com isso, o contribuinte 
paga menos imposto ou aumenta o valor da sua restituição.  
Mas, o que nem todo mundo sabe é que investir no seu 
futuro por meio de um plano de previdência privada também 
é uma forma de pagar menos imposto. As contribuições 
para fundos de pensão patrocinados por empresas e planos 
de previdência privada podem, por exemplo, ser deduzidas 
em até 12% da renda bruta anual tributável”, explica.

Ataíde também esclarece que “quem faz a declaração de 
Imposto de Renda no modelo completo e, em 2019, contribuiu 
para um plano de previdência privada com menos de 12% de 
sua renda, ainda pode usufruir do benefício da dedução no 
limite de 12%. Para isso, basta realizar um aporte ainda em 
dezembro. É uma excelente maneira de pagar menos imposto 
já na declaração de 2020, engordando o saldo de conta”, indica.

A Diretora de Investimentos ressalta ainda que “não há 
incidência de taxa de carregamento nos aportes feitos aos 
planos da Mais Previdência”.

Na prática

Que investir em plano de previdência privada vale a pena, não há 
dúvidas. Mas, quais são os valores e passos  para que, realmente, 
a dedução do Imposto de Renda ou o aumento da restituição 
ocorra de fato?

“Objetivos de 
longo prazo e 
com foco em 
diminuição de 
imposto tem 

tudo a ver com 
previdência 

privada”

Anderson Siqueira, 
sócio-diretor da 

CASHBACK Consultoria e 
Seguros

Segundo Anderson Mathias Siqueira, sócio-diretor da corretora 
CASHBACK Consultoria e Seguros e da CASHPREV, uma 
Insurtech de Seguros e Previdência, “para definir qual o 
valor ideal de contribuição para a previdência privada, é 04

Dicas

“Não há incidência de 
taxa de carregamento nos 
aportes feitos aos planos 

da Mais Previdência”

Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos

-

-
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necessário ter o hábito e também 
disponibilidade financeira para investir 
parte do que se ganha. Dever de casa 
feito por apenas 33% dos brasileiros em 
2018, segundo pesquisa da Anbima. 
Desses, 71% disseram ter cortado 
gastos para poder poupar e esse seria 
o primeiro passo. O segundo é definir 
se previdência privada é a melhor 
opção para atingir o(s) objetivo(s) 
traçados pelo investidor, pois, de nada 
adianta se planejar, cortar gastos para 
ter como investir, definir que objetivos 
deseja atingir, mas escolher o produto 
errado para isso. Aqui, cabe uma dica 
importante: objetivos de longo prazo e 
com foco em diminuição de imposto 
tem tudo a ver com previdência privada. 
Por isso, investir para complementar 
a renda na aposentadoria, formar 
reserva com benefícios tributários 
ou planejar a sucessão são objetivos 
potencializados pelos planos de 
previdência. O terceiro passo seria a 
simulação em si. Para isso, é só entrar 
no site da Mais Previdência, onde pode 

simular quanto a sua contribuição, a 
uma determinada taxa de juros, durante 
o prazo escolhido, formará de reserva 
e qual a renda futura poderá receber”.
Já sobre a conquista da dedução 
do Imposto de Renda por meio 
da contratação de um plano de 
previdência privada, Siqueira afirma 
que “em primeiro lugar, é preciso 
entender a diferença entre declaração 
simplificada e completa. Opta pela 
simplificada quem tem menos de 
20% da renda bruta tributável em 
despesas dedutíveis ou o teto de R$ 
16.754. Leia-se despesas dedutíveis 
aquelas informadas pela Receita como 
possíveis de gerar redução da base de 
cálculo do IR. As mais comuns são o 
INSS (8 a 11% do salário), dependentes 
(R$ 2.275 por dependente), educação 
(até R$ 3.561 por dependente incluindo 
o titular), despesas médicas e pensão 
alimentícia e o plano de previdência 
(até 12% do salário). Logo, optam pela 
completa pessoas que tem mais do que 
20% de despesas ou que ultrapassam 

o teto de R$ 16.754. Portanto, quem 
faz opção pela declaração completa 
de Imposto de Renda pode investir em 
plano de previdência privada até 12% 
da sua renda bruta tributável anual 
e descontar o valor investido como 
despesa dedutível. O plano é uma 
forma de acumular recursos e ainda 
diminuir ou ter de volta o Imposto 
de Renda retido na fonte”, detalha. 
Siqueira salienta que “para aqueles que 
fazem, hoje, a declaração simplificada 
e desejam usufruir dos benefícios do 
plano de previdência privada, primeiro, 
é necessário ser aposentado ou 
contribuinte do INSS ou RPPS (regime 
próprio de previdência social) e tomar 
o cuidado de somar as suas despesas 
dedutíveis mais o que pode investir em 
previdência para buscar ultrapassar 
os 20% de limite de despesas 
sem comprovação oferecido pela 
simplificada. Mas, lembre-se! Tudo isso 
é valido para aqueles que tem retenção 
de Imposto de Renda na fonte. Ou seja, 
não se aplica a quem é isento”, alerta.

Ainda dá tempo!

Também de acordo com Siqueira, ainda dá tempo de pagar menos Imposto de Renda e/ou aumentar a restituição 
em 2020. Para isso, ele explica que “o participante precisa contratar ou apenas gerar um boleto de aporte no plano 
de previdência privada, caso já não tenha aproveitado o beneficío de até 12% da sua renda bruta tributável anual. A 
data limite para o pagamento é o dia 27/12/2019. Lembrando que somente para optantes pela declaração completa 
de Imposto de Renda. Com o novo plano da Mais Previdência, o Plano Setorial FIEMG Previdência, há a possibilidade 
de potencializar os benefícios de risco, a liquidez e flexibilidade para poder usar os recursos após 36 meses de 
contribuição e a possibilidade de diversificar os investimentos dos funcionários e familiares a partir de apenas R$ 79, 
com uma taxa de administração bastante competitiva. A Mais Previdência está de parabéns pela iniciativa”, elogia.

Entre já e faça 
sua simulação!



Neste Natal, dê a garantia de um futuro seguro 
e tranquilo como presente para seus familiares!
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Como?

07

Entre no nosso site www.maisprevidencia.com e também dê o Plano Setorial 
FIEMG Previdência de presente neste Natal para quem você mais ama!

Então, não perca tempo! 

Faça igual ao João Fábio Britto Grossi, de 57 
anos e Gerente Financeiro do Sistema FIEMG.  
Este ano, ele irá presentear as suas duas filhas, 
Luiza de Barros Grossi, de 28 anos e Engenheira 
Química, e Gabriela de Barros Grossi, de 18 e 
estudante de Arquitetura, com adesões no novo 
plano da Mais Previdência em seus próprios 
nomes.“Uma das maiores preocupações dos 
pais é com relação ao futuro de seus filhos. 
Previdência privada é sinônimo de futuro. Por isso, 
fiz as adesões assim  que o plano foi lançado e 
tirei um print de tela da simulação de compra no 
site da Mais Previdência com nome, idade, saída, 
valor mensal e renda esperada. Nele, acrescentei 
o primeiro boleto pago. Também já escrevi uma 
carta para elas. Vou ainda colocar o brinde 
que a Mais Previdência deu aos primeiros 200 
inscritos e montar um presente, que irei colocar 
na árvore de Natal em minha casa”, conta Grossi.

Para o Gerente Financeiro, a nova possibilidade 
de aquisição do Plano Setorial FIEMG Previdência 

por parte dos colaboradores FIEMG e associados 
à indústria mineira para seus familiares é uma 
“grande oportunidade. Representa a possibilidade 
de centralizar os assuntos em uma única 
instituição. A situação do Brasil é complicada. 
Manter qualquer programa de previdência é 
um desafio. Minhas filhas terão acesso a um 
mercado de trabalho que não sabemos qual é. 
Estão, na verdade, sendo preparadas para serem 
empreendedoras e autônomas. Embora gostem 
de viajar, desejam conhecer o mundo e outros 
desejos, são, na grande maioria, consumidoras 
responsáveis e o fazem a baixo custo. Sabem 
como é difícil ganhar algum recurso. Mas, eu 
e minha esposa precisamos educá-as em 
aprender a poupar mensalmente. O brasileiro 
não gosta e não foi educado para poupar. Esse 
é o nosso desafio e também o delas. Esse 
presente será igual ao cofrinho de plástico ou 
papelão que ganhava na infância para guardar 
moedas. A diferença, agora, é que se preciso 
for, não conseguimos quebrá-lo”, afirma.



DESTAQUES

Erika Ribeiro Araújo, de 23 anos e Instrutora de 
Formação Profi ssional do SENAI Ituiutaba CFP 
Bebé Martins, foi a grande vencedora da promoção 
que fi zemos para as primeiras 200 pessoas 
que fi zessem a adesão ao Plano Setorial FIEMG 
Previdência durante o mês de novembro. Ela já 
era nossa participante pelo Plano de Benefícios 
Sistema FIEMG e adquiriu o novo plano para 
garantir, ainda mais, o seu futuro. Com isso, ela 
ganhou um brinde exclusivo da Mais Previdência, 
assim como rodízio completo para ela e toda a 
família! Faça igual a Erika e também pense no 
amanhã, assim como viva momentos especiais 
com quem mais ama com a nossa ajuda. “Fazer 
uma previdência privada signifi ca investir em um 
futuro mais tranquilo, confortável e seguro. Cada 
vez mais, fi ca óbvio que depender apenas do 
Governo Federal não é uma garantia de passar 
bem os anos fi nais da vida. Por isso, resolvi 
dar mais esse passo tão importante”, afi rma.

Promoção 200 primeiros inscritos

No dia 9 de dezembro, foi encerrado o Ciclo 
de Treinamentos In Company 2019 da Mais 
Previdência. Ao todo, foram ofertados dez dias 
de formações diversas aos nossos conselheiros, 
que tiveram uma ótima oportunidade para se 
atualizarem e garantirem sua pontuação no 
PEC. Este ano, a programação foi toda pensada 
com o objetivo de, principalmente, oferecer aos 
conselheiros um aprimoramento de qualidade, 
assim como proporcionar certifi cações guiadas 
pelo real aprendizado. O último dia contou 
com a participação de Adriana Machado, 
Presidente e Diretora de Inspiração da Tom 
Comunicação. Ela palestrou sobre ‘Quando 
a Comunicação funciona’. Os treinamentos 
ocorreram em segundas-feiras consecutivas, 
sempre iniciando às 14h, no nosso auditório.

In Company
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No dia 6 de dezembro, realizamos o Café com 
a Mais Previdência. Reunimos em torno de 20 
participantes na sala Luiz de Paula, no 10º andar 
do Edifício Albano Franco do Sistema FIEMG, em 
um delicioso café da manhã seguido por palestra 
de Anderson Mathias, especialista em previdência 
privada e planejamento previdenciário. Por quase 
duas horas, ele ensinou a todos os presentes como 
é possível sim pagar menos Imposto de Renda em 
2020 com a aquisição dos planos da Mais Previdência.

Semana SIPAT 2019 

Do dia 18 a 22 de novembro, a Mais Previdência 
marcou presença na Semana SIPAT 2019, 
realizada na sede do Sistema FIEMG. Patrícia 
Silva Campos, nossa Consultora de Vendas, foi a 
responsável por estar lá para esclarecer dúvidas 
e passar informações sobre o nosso novo plano: 
o Plano Setorial FIEMG Previdência. “Montamos 
um balcão de atendimento e foi muito gratifi cante 
contar a novidade de que, agora, o nosso novo 
plano pode ser adquirido pelos familiares dos 
colaboradores do Sistema FIEMG e associados à 
indústria mineira”, conta.
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Café com a Mais Previdência

No dia 5 de novembro, Guilherme Leão, Diretor-
presidente da Mais Previdência, Fernando Dias, Diretor 
de Administração e Benefícios, Letícia Ataíde, Diretora 
de Investimentos, e Larissa Rodrigues, Gerente, 
fi zeram uma visita à empresa Citerol Uniformes, 
localizada em Contagem, na região metropolitana 
de Belo Horizonte. Na data, o Plano Setorial FIEMG 
Previdência foi apresentado ao presidente da empresa, 
Rene Wakil Junior, que pretende oferecer o nosso 
novo plano para seus 150 funcionários já em 2020.

Visita Citerol 


