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EDITORIAL

Guilherme Velloso Leão, Diretor-Presidente 
da Mais Previdência

A importância da transparência 
na relação com nossos públicos 
e o respectivo engajamento

A transparência de uma organização representa uma estratégia          
deliberada de gestão e de relação entre a empresa e seus públicos 
de interesse, em que se buscam esforços para tornar o mais visível 
e compreensível possível suas atividades e processos de tomada de 
decisões. Em suma, a transparência é a base da confiança. Sem ela, 
não há comprometimento e engajamento entre as partes.

Na Mais Previdência, a busca pela máxima                      
transparência perante todos os nossos participantes,  
patrocinadoras, colaboradores, fornecedores e órgãos 
públicos representa uma política  primordial, que, cabe 
ressaltar, não abrimos mão! Pois, só assim, é possível 
manter a credibilidade conquistada em mais de 40 
anos de eficiente atuação no ramo de previdência 
privada.

Quando buscamos na +P uma gestão transpa-
rente, construída de forma clara, objetiva e coerente,          
estamos perseguindo também o aumento de                                                                                       
produtividade na entidade. Afinal, entendemos que 
essa estratégia favorece o clima de colaboração 
entre os nossos funcionários e demais partes rela-
cionadas, além de somar ao bom funcionamento da                        
governança, que, no nosso caso, é preservada por 
meio da independência dos poderes. 

Tendo esses princípios em mente, quero destacar 
neste editorial a importância de convidar a todos 
os participantes ativos, aposentados, mantidos 
e pensionistas da Mais Previdência a buscarem 
um maior engajamento com a nossa entidade. De                      
antemão, quero lembrar que a +P constitui uma 
Entidade Fechada de Previdência Complementar 
responsável pela administração de planos privados 

de previdência da FIEMG, conforme estabelecido 
em seu estatuto. Atualmente, administramos dois                  
planos voltados para os funcionários da FIEMG, seus 
ex-funcionários que optaram pela aposentadoria na 
entidade e familiares desses públicos. Portanto, os 
planos de benefícios administrados pela +P são de 
todos os seus respectivos participantes, com cada 
um tendo uma fração do patrimônio administrado. 
E, independentemente do tamanho do patrimônio de 
cada participante, todos têm os mesmos direitos e 
deveres para com o seu plano de previdência privada.

Nesse contexto, entendo que surgem algumas       
dúvidas. A exemplo, como os seus direitos são       
assegurados, certo? Mas, eu já aproveito a opor-
tunidade e te respondo. Em primeiro lugar, os seus 
direitos são assegurados por meio do documento 
constitutivo da entidade, que é seu Estatuto Social. 
Clique aqui e consulte-o, já que é muito importante 
ter conhecimento detalhado desse documento, 
pois fica mais claro e transparente como pode                                      
acompanhar e fiscalizar a gestão dos seus recursos 
investidos conosco

Compreendido como a +P funciona, você consegue 
entender que os participantes estão representados 
no órgão máximo de governança da entidade, que 

https://maisprevidencia.com.br/box/uploads/2020/02/ESTATUTO-MAIS-PREVID%C3%8ANCIA.pdf
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EXPEDIENTE

é o Conselho Deliberativo, ao qual compete a defini-
ção da política geral de administração da entidade. 
Mais detalhadamente, por meio dessa instância, são 
produzidos e aprovados os documentos que estão 
ao alcance de todos e que definem critérios rígidos 
na aplicação dos recursos dos planos, além das         
premissas econômicas e atuariais dos planos, entre 
outros documentos. Da mesma forma, por meio 
do Conselho Fiscal da entidade, onde também há      
representantes dos participantes, estão disponíveis 
a todos os documentos relacionados aos controles 
internos da +P e outros relativos ao monitoramento 
dos atos da Diretoria-Executiva.

Por meio do site da +P, os participantes ainda 
têm acesso às demonstrações contábeis                                                        
completas da entidade e dos seus planos, aos 
pareceres dos auditores independentes e do                                       
atuário,  informes dos investimentos que estão 
sendo realizados e informações relacionadas a                                                        
contenciosos. Assim como, também está disponível o                                                                                                                     
Relatório Anual de Informações –  RAI, o infor-
mativo em linguagem simples e objetiva que 
reúne os principais resultados alcançados e os                                                       
projetos desenvolvidos pela entidade ao longo de 
doze meses, sendo  elaborado internamente e a partir 
de informações fornecidas pelas diversas áreas que 
atualmente compõem a Mais Previdência.

Enfim, sabemos que, atualmente, a comunicação 
ainda representa um grande desafio para todas as 
empresas, mas nosso objetivo tem sido tornar esse 
canal de relacionamento com os participantes o 
mais ativo, objetivo e transparente possível. Assim, 
com esse foco, a Diretoria-Executiva da +P já está            
trabalhando com a equipe interna na criação de 
uma nova página no site da entidade, chamada de 
+P Transparência e que foi pensada para divulgar, 
em um único espaço digital, mais documentos que     
comprovem a total transparência que pauta os tra-
balhos desenvolvidos pela nossa entidade em relação 
à gestão dos seus recursos. Ou seja, a cada dia, os 
nossos planos representam mais o compromisso 
de transparência que move constantemente a +P 
ao gerir os recursos dos seus atuais mais de 6 mil                                                                                                     
participantes, sempre pensando na estratégia de 
longo prazo e na garantia de um futuro tranquilo e 
seguro a você e sua família. Então, aguarde mais 
essa evolução da nossa entidade e, em caso de                                            
dúvidas e/ou sugestões de melhorias, envie e-mail 
para atendimento@maisprevidencia.com.

Guilherme Velloso Leão

https://maisprevidencia.com.br/
https://maisprevidencia.com.br/box/uploads/2021/04/Para-ter-acesso-ao-RAI-2020-na-%C3%ADntegra-clique-aqui.pdf
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FIQUE POR DENTRO

Mais Previdência faz 
adequações à LGPD

Página personalizada sobre o que prevê 
esta lei e acompanhamento dos passos 
do gradual processo de adaptação foi 
criada no site da entidade

Por Tabata Martins

Com o objetivo de proporcionar uma maior 
proteção para os dados pessoais de seus                                              
colaboradores, participantes e parceiros, a Mais 
Previdência está passando por um processo de 
adequação às exigências da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD).

O ponto de partida para a implantação da LGPD 
na entidade foi a contratação de uma Assessoria 
Jurídica, a empresa Dias Costa e Nunes Carvalho 
Advogados, e uma Encarregada de Proteção de 
Dados, conforme prevê a lei, no segundo semestre 
de 2020.

Segundo Giovanna Morillo Vigil Dias Costa, 
Sóc ia/Par tner  da  assessor ia  ju r íd ica                                                           
contratada, o seu trabalho, em conjunto com a                                                                                        
Diretoria-Executiva e a equipe da Mais                                                                                                                      
Previdência, já resultou na “contratação e trei-
namento de Encarregado de Proteção de 
Dados Pessoais; mapeamento do fluxo de 
tratamento dos dados pessoais; criação de 
Política de Privacidade da entidade; criação 
de Política de Cookies do site da entidade; 
e adequação do site da entidade”, elenca.
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“A Mais Previdência já está em fase  avançada do                   
processo de adaptação à LGPD”, enfatiza  Giovanna 
Morillo Vigil Dias Costa, Sócia/Partner da Dias Costa e Nunes 
Carvalho Advogados.

Para Costa, que é formada em Direito, com MBA em Direito da 
Economia e da Empresa e Mestre em Direito Econômico, além 
de ser graduanda em Ciência da Computação, membro da                                                                           
Comissão da OAB/MG de Proteção de Dados e                                                                                          
Diretora da Comissão da OAB/MG de Inteligência Artificial 
no Direito, “a Mais Previdência já está em fase avançada do                                                                                         
processo de adaptação à LGPD. Todos os colaboradores já 
passaram por um treinamento específico com obtenção da                                                                                                                                 
certificação  correspondente. Além disso, o mapeamento do 
fluxo dos dados pessoais na empresa também já está em 
fase final, possibilitando a conclusão do inventário de dados                                                                                                                             
pessoais tratados e a indicação de suas bases legais. Outra 
análise que já foi realizada refere-se às adequações que devem 

“O nosso objetivo é proporcionar uma real e maior segurança e                    
confiança aos nossos participantes’, afirma Fernando Dias, Diretor 
de Administração e Benefícios da Mais Previdência.

Fernando Dias, Diretor de Administração e Benefícios da Mais      
Previdência, complementa que “a Diretoria-Executiva da entidade 
entende que a adequação à LGPD é uma maneira de consolidar 
o processo de transparência que sempre mantivemos com os                                                                                                                       
nossos mais de 6 mil participantes, assim como soma ao processo 
de evolução em diferentes frentes pelo qual estamos passando 
desde o ano de 2019. O nosso objetivo é proporcionar uma real e 
maior segurança e confiança aos nossos participantes. Por isso, 
além de todas as adaptações legais já citadas, optamos por tam-
bém criar em nosso site a página +P junto à LGDP, em que os nossos                                                   
atendidos conseguem entender melhor o que prevê esta lei, assim 

ser feitas no site da Mais Previdência, inclusive inserindo a Política de Privacidade e a Política de                   
Cookies para manter a transparência com todos os usuários do website. Ademais, disponibilizou-
-se no site o contato do Encarregado de Dados Pessoais a fim de que qualquer titular possa, desde 
já, exercer seus direitos previstos na LGPD. Os próximos passos que serão adotados serão os                                 
mapeamentos dos compartilhamentos de dados pessoais com empresas parceiras, bem como 
adaptação de todos os instrumentos contratuais que regem essas relações. Junto à consultoria de 
Segurança da Informação, será possível, também, proceder a uma revisão dos procedimentos de T.I. 
que abarcam o tratamento de dados pessoais, atualizando-se as políticas existentes e implantando 
novos processos que possam garantir maior segurança aos dados pessoais tratados pela Mais 
Previdência”, detalha.
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Qual é a importância de uma empresa se 
adequar à LGPD?
Também de acordo com Costa, a Mais                                                                                                         
Previdência “já vem investindo em procedi-
mentos de adequação à LGPD desde o ano                                         
passado, o que demostra sua preocupação com a                                                                                 
privacidade de seus clientes e com os 
dados pessoais que são tratados por seus                                                            

Qual é o papel do Encarregado de Dados?
Clarissa Sofia Freitas Zanon da Silva, graduada 
em Administração de Empresas, é a atual     
Encarregada de Dados da Mais Previdência.

O seu papel na adequação da entidade à LGDP 
é essencial, uma vez que, segundo Costa 
“todo aquele que se enquadrar no conceito 
de controlador de dados pessoais é obrigado 
a indicar um Encarregado pelo tratamento                                         
desses dados pessoais na sua organização. Esse                                                                                                
Encarregado, no Brasil ,  pode ser uma                                  
pessoa física ou jurídica, devendo ter sua 

identidade e informações de contato divulgadas                                    
publicamente, de forma clara e objetiva. A 
legislação, inclusive, recomenda que essa                                                                                     
divulgação ocorra no site do próprio                                  
controlador, uma vez que é o meio mais fácil 
de ser encontrado por qualquer titular de dados                           
pessoais. A LGPD traz como atividades                             
obr igatór ias do encarregado acei tar                                                                                                      
reclamações e comunicações dos titulares,                        
prestar esclarecimentos e adotar providências; 
receber comunicações da ANPD; e orientar os 
funcionários e os contratados da entidade a                              
respeito das práticas a serem tomadas em 

colaboradores e parceiros.Trata-se de 
uma postura de respeito para com seus                                                                                               
participantes e exige ainda mais assertividade 
nas práticas adotadas. É certamente um dife-
rencial no mercado e que traz maior segurança 
para com seus associados”, garante.

como acompanhar de perto todos os passos desse necessário e gradual processo de adequação. 
Além disso, agora, sempre que alguém entrar em nosso site, terá que aceitar a nossa Política de 
Cookies para conseguir dar sequência ao seu acesso”, ressalta.

O que é a LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de 
número 13.709/2018, tem como principal obje-
tivo proteger os titulares de dados em relação 
a como os seus dados pessoais são tratados 
e compartilhados. Por isso, como participante 
da Mais Previdência, é seu direito conhecer 
sobre o armazenamento, a divulgação e o uso                                      
desses seus dados pessoais por parte da 
nossa  entidade. “A adequação de uma empresa 
à LGPD demonstra a sua preocupação e o 
seu respeito para com a privacidade de todos                               

aqueles que confiaram seus dados pessoais a 
ela. O processo de enquadramento legal exige o                                                                                       
comprometimento de toda a corporação, o que 
garante a transparência no tratamento de dados, 
traz maior confiabilidade nos processos adotados 
pela empresa e segurança de toda a informação 
de clientes e colaboradores. Além disso, garante 
a observância a preceitos legais obrigatórios a 
partir de agora, demonstrando estar aderente 
com a legislação que rege o tema”, explica Costa.
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+P junto à LGPD
Para saber mais e acompanhar de perto o processo de adequação da Mais Previdência à LGPD, 
clique aqui e acesse a página ‘+P junto à LGDP’ criada especialmente para isso.

Dúvidas? 

Envie e-mail para atendimento@maisprevidencia.com e/ou ligue no 
número (31) 98791-5328, que também é WhatsApp, de segunda a          
sexta-feira, de 8h às 17h. 

 relação à proteção de dados pessoais. É claro que cada controlador poderá estabelecer funções 
adicionais ao Encarregado, desde que compatíveis com as acima descritas”, orienta. 

“A minha missão como Encarregada de Dados da Mais                               
Previdência representa um grande e gratificante desafio                                                                                                                   
profissional que estou encarando com dedicação”, assegura     
Clarissa Sofia Freitas Zanon da Silva, Encarregada de Dados da 
Mais Previdência.

Para Silva, a sua missão como Encarregada de Dados da 
Mais Previdência “representa um grande e gratificante desafio                                                        
profissional que estou encarando com dedicação, sempre                                                                                                   
auxiliando no projeto de enquadramento da entidade à LGPD. Por 
isso, diariamente, venho buscando atender as expectativas da                                                                                                                 
Diretoria-Executiva e da Coordenação Geral para cuidar, com                    
eficiência, da privacidade de nossos participantes e de nossa 
equipe interna. Sendo válido ressaltar que o investimento da Mais                          
Previdência em se adequar à LGPD confirma a preocupação por 
parte da Diretoria-Executiva em sempre prestar um serviço de 
qualidade, prezando pela segurança e integridade de seus participantes e colaboradores, além de 
representar a constante busca por crescimento de forma responsável, seguindo as normas legais 
e de governança que regem o segmento de previdência privada”, avalia.

E não se esqueça: continuamos evoluindo para melhor te atender!

https://maisprevidencia.com.br/lgpd/
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Por Tabata Martins 

Empréstimos ofertados 
pela Mais Previdência 

se destacam na Carteira 
de Investimentos da 

entidade
A l é m  d e  p r o p o r c i o n a r  ó t i m o 
retorno sobre o patrimônio, crédito                                             
disponibilizado aos participantes do 
Plano Casfam vem sendo uma excelente 
alternativa em tempos de pandemia de 
Covid-19 como os atuais

Pesquisa realizada pela f intech Bom pra                                  
Crédito apontou que 53% dos brasileiros pediram                        
empréstimo pessoal em 2020 com o intuito de                                                     
quitar dívidas, enquanto que 19% da população fez 
uso desse recurso para investir em um negócio, 
7% para adquirir veículo, 6% para reformar imóvel, 
4% para fazer compras e 3% para comprar imó-
vel. Dessa forma, o mesmo estudo serviu de base 
para a mensuração de que, ao longo de todo o ano                               
passado, a procura por ajuda financeira aumentou 
27,7% no Brasil em relação à média diária de soli-
citações por pessoas com renda de até R$ 2 mil 
no quarto trimestre, quando comparado ao fim do 
terceiro. O mesmo estudo revelou também que o 
impacto financeiro maior ocorreu na população de 
baixa renda das classes C e D.

Em meio a esse cenário em que, desde o 
advento da atual pandemia de Covid-19, o ato 
de pedir empréstimo pessoal se tornou mais 
comum em todo o país devido à crise social e                                                                                                                                
econômica iniciada juntamente com os efeitos da 



8 | 12ª Ed. 

Investimentos

doença, a Mais Previdência vem se destacando ao ofertar esse tipo de benefício aos participantes do 
Plano Casfam, inclusive, com taxas mais atrativas em comparação às outras instituições financeiras 
que trabalham com o serviço de crédito pessoal.

“Os empréstimos concedidos ao  participantes do Plano                
Casfam fazem parte da Carteira de Investimentos da nossa                
entidade”, informa Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos e       
Controles  Atuariais da Mais Previdência.

De acordo com Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos e                              
Controles Atuariais da Mais Previdência, “os empréstimos                                                                                                                                
concedidos aos participantes do Plano Casfam fazem parte da                    
Carteira de Investimentos da nossa entidade. Além de proporcionar 
um ótimo retorno sobre o nosso patrimônio, com rentabilidade acima 
da nossa meta atuarial, também é uma excelente alternativa de cré-
dito. Vários são os relatos de pessoas que buscaram empréstimos 
na Mais Previdência para comprar bens ou mesmo quitar dívidas, 
fugindo das altas taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais. 
Segundo fonte do Banco Central, a taxa ‘média’ do crédito pessoal nos bancos gira em torno de 
3,2% ao mês. Na Mais Previdência, a taxa é 1,1% + INPC, o que significa uma taxa final em torno de 
1,35% ao mês. Além disso, em 2020, foi possível oferecer a opção de suspensão do pagamento das 
parcelas dos empréstimos durante o período em que houve mudanças nos contratos de trabalho 
dos colaboradores da FIEMG. Dessa forma, firmamos nosso compromisso de sempre estar ao lado 
dos nossos participantes, seja realizando sonhos, como a compra de um carro novo ou a reforma 
da casa, mas também em momentos difíceis como os que estamos vivendo com a atual pandemia 
de Covid-19”, ressalta. 

Quem já contou com o empréstimo da +P 
aprova!
Ana Luíza Amaral Cornélio, de 46 anos,                          
Coordenadora de Projetos da Gerência de                     
Projetos para a Indústria do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL), é uma das participantes do Plano Casfam 
que já contou com o empréstimo concedido 
pela Mais Previdência para resolver problemas 
financeiros de sua vida, inclusive, em diferentes 
momentos. “Tenho 10 anos como participante 
e a Mais Previdência está presente em minha 
vida ao longo de todo esse longo período. Por 
meio dela, foi possível solucionar momentos 
de grande desafio financeiro pessoal, assim 
como realizar importantes conquistas. Uma 

delas foi a quitação de um financiamento de                                                          
automóvel. Na época, deixei-me levar por uma 
abordagem muito comum no mercado que                                                                                                          
apresenta vantagens de condições ao cliente, 
mas, na verdade, o condiciona a aquisição de 
outros produtos financeiros. O fato é que, com 
o passar do tempo, se tornou uma situação                                      
insustentável e foi com a ajuda da Mais                                                                                             
Previdência que eu consegui quitar o financia-
mento e me tornar efetivamente proprietária 
do veículo, mas também conquistei o equilíbrio 
da minha saúde financeira. Outro momento de 
grande significado, que só foi possível porque 
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uma maior agilidade nos trâmites, mas não extinguiu a atuação da equipe de atendimento da Mais 
Previdência, que sempre foi um dos diferenciais da entidade. Ao contrário do que é praticado no 
segmento de crédito pessoal, com uma total robotização, em que o cliente não consegue falar com 
uma pessoa, sendo jogado de robô em robô até desistir, na Mais Previdência, conseguimos ter um 
atendimento de ‘pessoas reais’. Todos são supercompetentes e atendem com toda clareza, incluindo 
explicações e simulações para podermos contratar um empréstimo nas condições mais adequa-
das para cada realidade. A empatia é praticada. Ou seja algo muito diferente da realidade em que a                                                                                                              
instituição enxerga somente um CPF, desvinculado de uma realidade pessoal, o que gera um número 
de relatório para alcance das metas estabelecidas. Enfim, as pessoas devem optar por utilizar os 
empréstimos junto à Mais Previdência por questões tangíveis, como as taxas e prazos, mas também 
por questões intangíveis, mas não menos importantes, que são a ética e a confiança que a Mais 
Previdência garante aos seus participantes”, indica.

“Nos últimos anos, houve um avanço tecnológico na Mais 
Previdência, o que facilitou ainda mais o processo de                                                                                                  
contratação do empréstimo”, diz Ana Luíza Amaral Cornélio,                        
Coordenadora de Projetos da Gerência de Projetos para a Indústria 
do IEL.

Para a Coordenadora de Projetos da Gerência de Projetos para a                 
Indústria do IEL, “o empréstimo ofertado pela Mais Previdência é 
muito positivo e vantajoso por vários motivos. Primeiramente, pelas 
condições e taxas oferecidas. Em mais de uma oportunidade, fiz um 
comparativo entre as condições da Mais Previdência e as oferecidas 
por outras empresas do mesmo  segmento. E, em todas, a Mais   
Previdência foi a mais vantajosa. Um segundo ponto é a qualidade do                                                                                    
atendimento oferecido. Nos últimos anos, houve um avanço                                                                      
tecnológico na entidade, o que que facilitou ainda mais o processo de      
contratação do empréstimo. Esse avanço tecnológico  promoveu 

utilizei o empréstimo da Mais Previdência, foi 
uma nova fase familiar que demandou uma 
mudança de residência. Na sequência dessa 
fase de mudança, iniciou-se a atual pandemia. E, 
novamente, a Mais Previdência foi fundamental, 
porque permitiu a suspensão das parcelas dos 
empréstimos. Eu tive redução salarial, como a 

grande maioria dos trabalhadores brasileiros, e, 
se não fosse essa suspensão do empréstimo, 
eu estaria com a saúde financeira, emocional e, 
com certeza, a física, comprometida. Claro que 
tive impactos em todos esses aspectos da minha 
vida, mas significativamente menores do que 
seria”, divide.
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“Todo o processo de aquisição do crédito pessoal pela Mais 
Previdência é realizado sem burocracia e com um atendimento 
excelente, incluindo muita presteza e rapidez”, garante Humberto 
Rezende Costa Filho, Gerente Regional de Operações do SESI/SENAI.

Humberto Rezende Costa Filho, de 55 anos, Gerente Regional de 
Operações do SESI/SENAI, também é um dos participantes do 
Plano Casfam que já utilizou o recurso de empréstimos da Mais                                                                                                                        
Previdência. Para ele, esse benefício “é muito bom, pois as 
taxas são boas perante o mercado. Eu, por exemplo, precisei do 
recurso para quitar umas dívidas as quais os juros estavam mais                                          
elevados. As pessoas devem preferir pegar empréstimos junto à 
Mais Previdência no lugar de outras instituições financeiras pelo fato 
da entidade oferecer a nós participantes taxas menores do que as 
que são praticadas por outras instituições financeiras. Além disso, 
todo o processo de aquisição do crédito pessoal é realizado sem 
burocracia e com um atendimento excelente, incluindo muita pres-
teza e rapidez”, ressalta.
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Quem tem 
direito?

Confira, a seguir, as regras gerais dos empréstimos +P:

Atualmente, os empréstimos ofertados pela Mais Previdência são 
um benefício exclusivo dos participantes do Plano Casfam como 
uma  alternativa nos momentos de imprevistos como os atuais em                          
decorrência da atual pandemia de Covid-19. Além disso, esse recurso 
pode ser  também utilizado para solucionar problemas financeiros, 
trocar uma dívida mais cara em outra instituição por uma mais barata 
e/ou até mesmo para antecipar um sonho.

Como 
funciona?

A modalidade do empréstimo da Mais Previdência é pós-fixada. Ou seja, 
as prestações referentes ao valor total emprestado não têm valor fixo. 
Toda parcela é calculada de acordo com o saldo devedor, que é corrigido 
todo mês de acordo com as seguintes taxas: INPC + 1,1% (0,7% juros + 
0,4% de taxa administrativa).

Como 
pedir?

Basta entrar no Autoatendimento da entidade e, no Menu à esquerda 
da tela, clicar na opção Empréstimos. Na sequência, é necessário     
escolher a opção Simular Empréstimo e seguir as orientações expostas. 
Após esse passo, basta realizar a simulação e, concordando com as 
condições informadas, e só clicar em Contratar Empréstimo e aguardar 
o depósito em conta de própria titularidade.

Quando 
posso pedir?

O empréstimo +P possui um cronograma anual de solicitação 
e crédito que, todo começo de ano, é disponibilizado no site da        
entidade. Para ter acesso, clique aqui!

Quanto
posso pedir?

O valor que você pode pegar emprestado com a Mais Previdência é 
até 7 vezes o seu salário/benefício base, mas limitado ao seu atual 
saldo líquido junto à entidade.

https://maisprevidencia.sinqia.com.br/autoatendimento/login/core/login?signin=57c61ceb03bde09ae969ef7dd80fe306
https://maisprevidencia.com.br/box/uploads/2020/01/CALEND%C3%81RIO-DE-EMPR%C3%89STIMOS-2021.pdf
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DÚVIDAS?

Como pago 
as parcelas?

As parcelas de emprést imo são descontadas no                                                     
contracheque dos participantes ativos da entidade. Ou seja,                     
aqueles que trabalham na FIEMG, SESI, SESI, SENAI, CIEMG e/
ou IEL. A cobrança para participantes aposentados é realizada 
por meio de desconto no benefício de previdência privada que 
recebem pela Mais  Previdência. E, no caso de participantes          
mantidos (BDP e/ou autopatrocinados) e pensionistas, a entidade 
disponibiliza, mensalmente, boleto no Autoatendimento, além de 
enviar e-mail e SMS de lembrete.

Preciso quitar 
um empréstimo 
para pegar 
outro?

Sim, pois é não é permitido a abertura de dois ou mais        
contratos para a mesma pessoa. Entretanto, existe a opção 
de solicitação de um novo contrato a qualquer momento, 
desde que o novo valor seja suficiente para quitar o contrato 
anterior. Sendo assim, a quitação ocorrerá automaticamente 
e você receberá o saldo remanescente em conta de própria 
titularidade.

Meu empréstimo é 
descontado na 

rescisão ao sair e/ou 
ser desligado (a) da 

FIEMG, SESI, SESI, SENAI, 
CIEMG e/ou IEL?

Não. Mesmo saindo ou sendo desligado (a) da FIEMG, SESI, SESI, 
SENAI, CIEMG e/ou IEL, o seu vínculo com a Mais Previdência pode 
continuar, inclusive com o benefício de empréstimo. Nesse caso, 
as parcelas passam a não ser mais descontadas no contrache-
que, podendo ser quitadas por meio de boleto que, todo mês, é                          
disponibilizado no Autoatendimento da entidade.

Clique aqui e confira quais são as suas opções para continuar 
conosco, caso saia ou seja desligado da FIEMG.

Se ainda tem dúvidas sobre os empréstimos da Mais Previdência, clique aqui 
para ter acesso às regras e normas completas de solicitação da nossa entidade.

https://maisprevidencia.sinqia.com.br/autoatendimento/login/core/login?signin=57c61ceb03bde09ae969ef7dd80fe306
https://issuu.com/maisssprevidencia/docs/n_o_faz_mais_parte_da_equipe_da_fiemg
https://maisprevidencia.com.br/box/uploads/2020/01/REGRAS-E-NORMAS-COMPLETAS-DE-SOLICITA%C3%87%C3%83O-DE-EMPR%C3%89STIMO.pdf
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Ser mãe é ser muitas!
Mas, não se esqueça de você e de alimentar as suas variadas facetas!

Neste mês em que é comemorado o Dia das Mães, também cuide de 
você e de seu futuro para continuar sendo muitas, mesmo quando 
se aposentar.

Planeje o seu amanhã e de sua família ao investir em previdência 
privada conosco!

Feliz D
ia

dasmaes~

Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail atendimento@maisprevidencia.com ou pelo 
número de WhatsApp (31) 98791-5328, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Se preferir, clique aqui e faça já uma simulação de aposentadoria.

Neste mês em que é comemorado o Dia das Mães, também cuide de 
você e de seu futuro para continuar sendo muitas, mesmo quando 

Planeje o seu amanhã e de sua família ao investir em previdência 

Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail atendimento@maisprevidencia.com ou pelo 
número de WhatsApp (31) 98791-5328, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Se preferir, clique aqui e faça já uma simulação de aposentadoria.clique aqui e faça já uma simulação de aposentadoria.clique aqui

https://maisprevidencia.sinqia.com.br/autoatendimento/#/i-logout-vamos-comecar
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DESTAQUES

VÍDEO DIA DAS MÃES
Em homenagem ao Dia das Mães, comemorado em 9 de maio deste ano, 
a equipe de Comunicação da Mais Previdência produziu um vídeo para                             
celebrar essa importante data junto com todas as participantes da entidade 
que possuem fi lhos (as). O roteiro do vídeo fala como as mães são muitas 
e, por isso, na maioria das vezes, esquecem delas mesmas, o que não pode         
acontecer e a Mais Previdência está disposta a ajudá-las nesse quesito por meio 
do planejamento dos seus futuros e de suas famílias de maneira segura. Para 
assistir ao vídeo, clique aqui!

RAI 2020
No dia 29 de abril, foi divulgado o Relatório Anual de Informações, o conhecido 
RAI, da Mais Previdência em relação ao exercício de 2020. Dando sequência ao 
projeto de nova fase, posicionamento no mercado e comunicação junto aos 
seus participantes da entidade, pelo segundo ano consecutivo, o documento, 
que trata-se de uma obrigação legal junto à Superintendência Nacional de                              
Previdência Complementar (PREVIC), foi produzido de maneira interativa por 
meio da qual é possível escolher o que se deseja ler e na ordem que o leitor achar 
melhor. Para ter acesso ao RAI 2020 na íntegra, clique aqui!

GRUPO DE APOSENTADOS +P
Com o objetivo de estreitar o vínculo e fomentar o sentimento de orgulho e 
valorização entre a Mais Previdência e seu público-chave, os (as) aposentados 
(as), foi criado, no mês de abril, o Grupo de Aposentados da +P : um novo canal 
de comunicação para que todos os aposentados (as) possam dizer como a 
entidade realmente pode ajudá-los (as) no dia a dia. “A iniciativa foi pensada e 
idealizada com o intuito de fortalecer a oferta de suporte em diferentes áreas 
aos aposentados (as), que representam o propósito fi nal da Mais Previdência: 
a aposentadoria de verdade!”, afi rma Fernando Dias, Diretor de Administração e 
Benefícios. Clique aqui e participe do grupo por meio do WhatsApp.

TREINAMENTO
No dia 9 de abril, todos os conselheiros e a equipe da Mais Previdência tiveram 
a chance de participar do treinamento ‘Cenário da Previdência Complementar 
e a Necessidade do Diagnóstico Interno da EFPC’, que foi ministrado por José 
Ribeiro, Consultor da OpteHub e ex-presidente da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). Durante a for-
mação, o palestrante abordou sobre o cenário da previdência complementar; a 
necessidade do diagnóstico interno; gestão de pessoas; e expectativas e futuro 
do mercado.

https://www.youtube.com/watch?v=S00zMelXZfA
https://maisprevidencia.com.br/box/uploads/2021/04/Para-ter-acesso-ao-RAI-2020-na-%C3%ADntegra-clique-aqui.pdf
https://chat.whatsapp.com/DQI21moxqMNIsWAITjSH2V



