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JUNTOS, PODEMOS E VAMOS VENCER!

N Neste momento de tanta 
incerteza em relação à crise 
social e econômica que 
vivemos com o advento da 

pandemia de Covid-19, quero me 
dirigir a todos os participantes da 
Mais Previdência para trazer uma 
mensagem de tranquilidade, mas com 
todo o realismo e a transparência que a 
ocasião exige.

Vocês devem estar se perguntando: 
qual é o atual quadro e a expectativa 
da entidade para os próximos meses 
diante da atual realidade social e 
econômica? Por isso, em primeiro 
lugar, quero informar a vocês que, em 
relação à saúde financeira e atuarial 
do Plano CASFAM, te asseguro que 
o plano encontra-se equilibrado, 
com superávit técnico e reservas 
suficientes para fazer frente a todas 
as obrigações com seus participantes.  
E tudo isso pode ser confirmado por 
meio dos demonstrativos contábeis e 
notas explicativas, parecer atuarial e 
relatório dos auditores independentes, 
todos devidamente disponíveis para a 
consulta dos participantes da entidade.

Em termos de liquidez, entendendo 
como sua capacidade para arcar com 
o pagamento de benefícios de todos os 
aposentados, resgates e portabilidades 
requeridas, também podemos afirmar 
que o seu plano de previdência privada 
conosco mantém uma carteira de 
investimentos equilibrada, possuindo 
volume suficiente de recursos 
financeiros com possibilidade de 
resgate no curtíssimo prazo, evitando, 
portanto, ter de desfazer de aplicações 
de longo prazo ou em fundos de 
investimentos em um momento 
de retornos negativos no mercado 
financeiro e de capitais.

Já você participante ativo que teve 
seu salário reduzido ou suspenso 
temporariamente por parte da 
Patrocinadora FIEMG, desejo reforçar 
que a Mais Previdência e toda a sua 
equipe está ciente de que a sua renda 
e, consequentemente, de sua família, 
foi impactada inesperadamente. 
Sendo assim, ressalto que, desde o dia 
20/04/2020, foi deliberada a suspensão 
opcional, por três meses, do pagamento 
de prestações de empréstimos junto à 
entidade. Assim como, outras possíveis 
medidas de suporte já estão sendo 
avaliadas por nós com o intuito de apoiar 
a cada um de vocês em um momento 
tão complicado. Fique atento(a) aos 
nossos canais oficiais de comunicação 
(site, e-mail e perfis no Instagram e 
Facebook), pois todo comunicado está 
sendo feito, exclusivamente, por esses 
meios.

Temos recebido também algumas 
consultas sobre a possibilidade de 
suspender temporariamente as 
contribuições ao Plano CASFAM, 
considerando o atual cenário. Mas, 
acho importante reforçar que não existe 
essa possibilidade no regulamento do 
plano. Há a opção de cancelamento da 
inscrição e reinscrição apenas no ano 
seguinte e mediante o pagamento de 

uma taxa de reingresso. E, ao fazer 
essa opção, a carência necessária 
para fazer jus a todos os benefícios 
previstos no plano, inclusive o de 
aposentadoria normal, passa a ser 
contada a partir da última inscrição, 
não computando então o tempo 
anterior de contribuição. Ou seja, por 
causa de dois meses de suspensão 
do seu contrato de trabalho, você 
renunciará de anos de planejamento. 
Não faça isso! 

Por fim, para aqueles que acabaram 
sendo desligados da FIEMG, gostaria 
ainda de aconselhá-los que, no atual 
cenário, é altamente arriscado a opção 
pelo resgate de seus recursos que 
acumularam com a nossa ajuda. Além 
da tributação elevada sobre o resgate, 
vocês irão dispor de recursos em época 
de altíssima volatilidade do mercado. 
Ou seja, vocês correm o risco de 
perder, em meses ou até dias, as suas 
poupanças formadas ao longo de anos 
de dedicação e esforço. Não arrisque 
seu futuro dessa forma! Ao invés do 
resgate do seu saldo de poupança, 
vocês podem optar pelo Instituto do 
Benefício Proporcional Diferido, que é 
uma opção disponível no regulamento 
e que permite que mantenham 
seus recursos sob a gestão da Mais 
Previdência, mas pagando apenas 
uma taxa de administração bastante 
reduzida.

Dúvidas? Entrem em contato 
conosco antes de tomarem qualquer 
decisão! Tenham a certeza de que, 
em alinhamento com o Conselho 
Deliberativo da entidade, a diretoria 
executiva da Mais Previdência está 
monitorando e tomando todas as 
medidas necessárias para manter a 
solidez da entidade e a construção de 
um futuro tranquilo e seguro para cada 
um de vocês.

Guilherme Velloso Leão,
 Diretor-Presidente da Mais Previdência

Guilherme Velloso Leão 



 FIQUE POR DENTRO Por Tabata Martins

MAIS PREVIDÊNCIA NA LUTA CONTRA O 
COVID-19: diretoria toma série de medidas para 

proteger e apoiar participantes

Desde a chegada do novo Coronavírus ao Brasil, a diretoria executiva da Mais Previdência vem 
tomando uma série de medidas com foco prioritário em preservar a integridade e saúde física 
de seus participantes, colaboradores e a sociedade em si, sempre em consonância com as 
diretrizes do Conselho Deliberativo da entidade e recorrentes recomendações e diretrizes 

repassadas pelo Ministério da Saúde e outras autoridades estaduais e municipais brasileiras. Assim como, 
também redobrou a sua preocupação e zelo com a saúde financeira dos seus atendidos com o objetivo 
de minimizar os efeitos da crise social e econômica decorrente do advento da pandemia de Covid-19.

A primeira ação da diretoria executiva foi suspender o atendimento presencial da Mais Previdência 
a partir do dia 18 de março e aderir ao recomendado esquema de home office e plantão. Em 
seguida, foi feita a produção e a divulgação de material especial sobre as melhores práticas 
de prevenção durante a pandemia. Para isso, a equipe de Comunicação da Mais Previdência 
entrevistou o médico clínico geral Lucas Penchel, CEO da Clínica Penchel, para oferecer 
informações completas sobre o Covid-19 aos participantes, parceiros e fornecedores da entidade. 
Intitulado de ‘COVID-19: saiba como fazer sua parte!’ o especial foi, inclusive, repostado no 
blog da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

A terceira medida foi zerar o Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) de seus 
empréstimos, seguindo determinação do 
Governo Federal, e a quarta produzir e divulgar 
vídeo com mensagem motivacional da 
diretoria da Mais Previdência direcionada aos 
colaboradores e participantes da entidade. 

Clique aqui para ter acesso ao especial ‘COVID-19: saiba como fazer sua parte!

Clique aqui para assistir à mensagem da diretoria 
da Mais Previdência
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https://maisprevidencia.com/noticias/covid-19-saiba-como-fazer-sua-parte/
https://maisprevidencia.com/noticias/covid-19-a-diretoria-da-mais-previdencia-tem-um-recado-para-voce/
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Como quinta ação, foi ofertado o benefício de solicitação facultativa de suspensão do pagamento 
de parcelas de empréstimos pelo período de três meses (vencimentos junho, julho e agosto) 
a todos os participantes ativos, autopatrocinados e BPD da Mais Previdência. Já como sexta 
medida, foi produzido e divulgado vídeo com recado para lá de especial de toda a equipe da Mais 
Previdência para todos os participantes sobre a continuidade do atendimento, mas de maneira virtual.

A sétima ação de luta contra o Covid-19 
foi a decisão de que Assembleia de 
Prestação de Contas - Exercício 2019 da 
Mais Previdência fosse realizada apenas 
por meio virtual este ano. Sendo a oitava 
medida orientar todos os atendidos da 
entidade que não é hora de suspender 
e/ou cancelar contribuições. Por meio 
de entrevista à equipe de Comunicação 
da entidade, Guilherme Velloso Leão, 
Diretor-Presidente da entidade, explicou, 
detalhadamente, todas as perdas que os 
participantes podem sofrer em decorrência 
da não priorização da manutenção de suas 
contribuições junto à Mais Previdência 
durante a pandemia, apesar das possíveis 
dificuldades financeiras enfrentadas por 
cada um devido às recentes ações de 
ajustes de salários e/ou corte de contratos 
por parte da Patrocinadora FIEMG.

Como nona medida, um kit com máscaras foi entregue a toda a equipe da Mais Previdência, seguindo o 
decreto da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a obrigatoriedade do uso do item a partir do dia 22 de abril.

Clique aqui para assistir à mensagem da equipe da Mais Previdência

Clique aqui para conferir, na íntegra, todos as 
orientações de Guilherme Velloso Leão, Diretor-
Presidente da Mais Previdência

https://maisprevidencia.com/noticias/covid-19-a-equipe-da-mais-previdencia-tem-um-recado-para-voce/
https://maisprevidencia.com/noticias/covid-19-mais-previdencia-orienta-que-nao-e-hora-de-suspender-ou-cancelar-contribuicoes/
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De  acordo  com Fernando Dias, Diretor de Administração 
e Benefícios da entidade, “todas as medidas tomadas até o 
fechamento desta edição visam cumprir com a missão da Mais 
Previdência em assegurar o futuro de todos os nossos participantes, 
assim como apoiá-los, ao máximo possível, diante de um momento 
tão inesperado e difícil como o que todos nós estamos vivenciando 
atualmente. Todos os dados e orientações de saúde relacionados à 
pandemia de Covi-19, assim como o cenário econômico decorrente, 
estão sendo consultados e analisados frequentemente pela nossa 
equipe, seguindo as diretrizes do Conselho Deliberativo. Portanto, a 
nossa constante meta de melhor atender aos nossos participantes 
foi mais que redobrada e, com isso, se necessário for, novas ações 
serão decididas e divulgadas até o fim da pandemia”, afirma.

 Fernando Dias, Diretor de 
Administração e Benefícios da

 Mais Previdência

Suspensão do atendimento 
presencial é novamente 

prorrogada até dia 30/04/2020

Atendimento presencial
 é suspenso até
 dia 31/03/2020

Suspensão do atendimento 
presencial é prorrogada 

até dia 15/04/2020

IOF de empréstimos é zerado 
seguindo determinação 

do Governo Federal
Divulgação de material

especial com informações 
completas sobre o Covid-19,

com ênfase nas melhores 
práticas de prevenção

18/03/2020 

09/04/2020 

17/04/2020 
15/04/2020 

27/03/2020 
01/04/2020

Diretoria envia mensagem
motivacional para 

participantes por meio de vídeo

Para entender melhor as ações que formam até então a luta da Mais Previdência contra o 
Covid-19, confira a linha do tempo abaixo. “Por meio da ilustração desse histórico das medidas 
já tomadas, procuramos demonstrar que o atual objetivo da entidade é preservar a integridade 
e saúde física de todos os participantes e colaboradores da Mais Previdência e a sociedade 
em si, assim como engloba a grande preocupação e zelo de toda a diretoria e Conselho 
Deliberativo com a saúde financeira de seu patrimônio e mais de 5 mil atendidos”, explica Dias.

O QUE JÁ FIZEMOS POR VOCÊ:

Suspensão do atendimento 
presencial é novamente 

prorrogada até dia 15/05/2020

Suspensão de pagamento das 
parcelas de empréstimos é 
oferecida aos participantes 

ativos, autopatrocinados e BPD

É comunicado que 
Assembleia de Prestação 
de Contas seria realizada 
apenas por meio virtual

Diretor-Presidente orienta os 
participantes que não é hora de 

suspender ou cancelar 
contribuições

Equipe envia mensagem 
sobre continuidade do 

atendimento para 
participantes por meio de 

vídeo

19/04/2020 

24/04/2020

30/04/2020 
29/04/2020 

22/04/2020 
23/04/2020 

Equipe recebe kit com 
máscaras

$



INVESTIMENTOS Por Tabata Martins
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MAIS PREVIDÊNCIA OFERECE BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO 
DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS POR TRÊS MESES

Pesquisa realizada pela Mercer com apoio da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp) diz que mais de 80% dos gestores de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC) e das empresas de Previdência Aberta já adotaram ações em seus 
portfólios para minimizar os impactos da crise financeira gerada pela pandemia de Covid-19, como é 
o caso da Mais Previdência.

Conforme o levantamento, a principal medida tomada até o mês de abril entre as entidades consultadas 
foi o início de uma revisão das políticas de investimentos dos planos, que foi relatada em 60% das 
respostas de um total de 132 participantes, entre diretores, gerentes e analistas das entidades. Sendo 
válido ressaltar que os respondentes do estudo em questão representam 61% do patrimônio total do 
setor de previdência privada no Brasil. 

“Temos responsabilidade 
e zelo com os nossos 
participantes, sem nos 

descuidarmos da preservação 
da saúde financeira e atuarial 
dos planos de benefícios da 
entidade”, diz Letícia Ataíde, 

Diretora de Investimentos da 
Mais Previdência.

Segundo Letícia Ataíde, 
Diretora de Investimentos da 
Mais Previdência, “devido ao 
momento complicado que 
estamos passando em virtude 
da pandemia de Covid-19 e 
depois de termos conhecimento 
das alterações nos contratos 
de trabalho dos colaboradores 
ativos da Patrocinadora FIEMG, 
a nossa diretoria executiva 
deliberou por oferecer aos 
seus participantes ativos, 
autopatrocinados e em BPD a 
opção de suspensão de três 
parcelas dos empréstimos 
durante os meses de junho, julho 
e agosto. As parcelas suspensas 
terão vencimento 30, 60 e 90 dias, 
após o vencimento da última 
parcela definida no contrato e os 
interessados devem preencher 
um termo de opção no nosso 
site. É muito importante 
ressaltar que essa decisão é 
pautada na responsabilidade 
e no zelo que temos com os 
nossos participantes, sem nos 
descuidarmos da preservação 

da saúde financeira e atuarial 
dos planos de benefícios da 
entidade”, afirma.

Ataíde explica ainda que “para 
proporcionar a suspenção das 
parcelas dos empréstimos, 
realizamos uma análise técnica 
detalhada e essa decisão não 
afeta em nada a rentabilidade 
da carteira de investimento, uma 
vez que o saldo devedor das 
parcelas suspensas é reajustado 
pela taxa do contrato vigente. 
Vale ressaltar também que essa 
decisão não tem impacto algum 
no nosso maior compromisso 
que é pagar benefícios aos 
nossos aposentados. A carteira 
de investimentos da Mais 
Previdência é suficientemente 
sólida para suportar o momento 
de crise que estamos passando, 
composta majoritariamente, 
por Títulos Públicos Federais 
adquiridos à excelentes taxas, 
além do plano de benefícios 
acumular um superávit técnico 
relevante”, ressalta. 
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“Nós só estamos 
suspendendo os empréstimos, 

caso o participante ou o 
assistido venha solicitar em 
função de ajuda a família, de 
ajuda a algum parente, filhos, 

etc”, diz Regina de Souza, 
Diretora de Seguridade 

da Previg.

por suspender os empréstimos só para aqueles participantes e 
assistidos que estão solicitando, porque as patrocinadoras todas 
não suspenderam e nem demitiram. Elas continuam pagando 
integramente os salários e os assistidos continuam recebendo 
também integralmente os seus salários. Então, nós só estamos 
suspendendo os empréstimos, caso o participante ou o assistido 
venha solicitar em função de ajuda a família, de ajuda a algum 
parente, filhos, etc. De maneira geral, nós não suspendemos”, partilha.

A medida de suspender as parcelas de empréstimos para 
participantes por um determinado período por causa da pandemia 
de Covid-19 também já foi anunciada por outras EFPCs, como 
Sebrae Previdência, Fapers e Previdência Usiminas. Em comunicado 
feito aos seus atendidos, o Sebrae Previdência, por exemplo, 
informou que “desde o início da crise econômica desencadeada 
pela pandemia do Coronavírus, o Sebrae Previdência vem 
tomando medidas para mitigar os efeitos negativos dessa fase, 
e desenvolvendo ações com o objetivo de oferecer os melhores 
serviços e resultados aos participantes dos seus planos, como a 
isenção de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme 
previsto no Decreto 10.305/2020, e a flexibilização do prazo para o 
pagamento das parcelas da modalidade pré-fixada de empréstimo”.

Regina de Souza é Diretora de Seguridade da Previg, EFPC multipatrocinada que administra os planos de 
benefícios das empresas do grupo ENGIE sediadas no Brasil, e conta que “na nossa entidade, decidimos 

MERCADO
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Sabemos que não é nada fácil cumprir o 
isolamento social, não é mesmo?

Quer receber atendimento personalizado dos nossos consultores?  Entre em contato 
pelo e-mail  atendimento@maisprevidencia.com ou pelo telefone (31) 98791-5328

Mas, já pensou em investir esse tempo a mais em casa para aproveitar 
a companhia daqueles que ama e planejar um amanhã diferente?

Nós da Mais Previdência valorizamos muito os 
momentos em família e, por isso, trazemos boas 
notícias nesta quarentena!

Aposentados da Mais Previdência já podem oferecer o novo 
plano aos seus familiares a partir de apenas R$ 79 por mês!

Proporcione dias melhores para seus cônjuges e demais 
dependentes econômicos!

Se preferir, o processo de adesão ao Plano Mais Previdência Família também pode ser feito 
diretamente no nosso site www.maisprevidencia.com.



         

DESTAQUES

No dia 30/04/2020, foi realizada a Assembleia 
de Prestação de Contas – Exercício 2019 
da Mais Previdência. Devido à pandemia de 
Covid-19, este ano, o evento ocorreu apenas 
por meio virtual, uma vez que preservar a saúde 
e a integridade de participantes, colaboradores 
e a sociedade em si vem sendo a prioridade 
máxima da diretoria executiva da entidade 
desde a chegada do novo Coronavírus ao 
Brasil. A assembleia foi transmitida por 
meio do Youtube e comandada pelo nosso 
Diretor-Presidente Guilherme Velloso Leão.

Assembleia de Prestação de Contas

Com o objetivo de melhor atender os públicos da 
nossa entidade, desde a segunda quinzena do 
mês de março, passamos a oferecer atendimento 
personalizado pelo WhatsApp, de número (31) 
99915-2257. O novo canal de atendimento 
está disponível para todos aqueles que tenham 
dúvidas ou queiram informações específicas 
em relação ao Plano Mais Previdência Família, 
que é destinado aos colaboradores FIEMG, seus 
filhos (as), cônjuges e demais dependentes 
econômicos, assim como aos familiares dos 
já aposentados por meio da Mais Previdência.

Atendimento personalizado pelo WhatsApp

Lançamento +P Blog
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O futuro financeiro dos nossos participantes é a maior 
preocupação da Mais Previdência. Por isso, no dia 06/05/2020, 
lançamos o blog de educação financeira da entidade. O novo 
canal digital foi pensado para auxiliar a todos a entender e 
melhorar as suas relações com o dinheiro. Afinal, a entidade 
existe exatamente para garantir um amanhã seguro a todos 
os seus participantes. Agora, toda semana, a nossa equipe 
de Comunicação irá ensinar, passo a passo, o que de fato é 
educação financeira e como praticá-la. Fiquem atentos (as) 
aos posts! 

 Clique aqui e assista à assembleia!

 Clique aqui e acesse o blog.

https://www.youtube.com/watch?v=gfJAE3tyEsg
https://blog.maisprevidencia.com/

