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SEU DINHEIRO 

Pelo segundo mês consecutivo, a Ceres alcançou resultados positivos e manteve o mo-
vimento de recuperação da rentabilidade dos investimentos. A rentabilidade nominal 
consolidada atingiu 1,73% no mês de maio. No acumulado de 2020, a rentabilidade foi 
de - 0,16%. O patrimônio total dos planos de benefícios fechou em R$ 8,22 bilhões, su-
ficientes para honrar os compromissos, que somaram R$ 7,9 bilhões.

Os participantes e assistidos podem ficar tranquilos. A crise impactou os investimen-
tos, no entanto, esse impacto não provocou desequilíbrio na situação financeira dos 
planos, que continuam em condições de honrar os compromissos com o pagamento de 
aposentadorias atuais e futuras.

O cenário ainda é incerto e exige cautela. Desde o início da crise, a estratégia da Ceres 
tem sido a manutenção da qualidade dos ativos das carteiras dos planos e a utilização 
de critérios rigorosos para a análise dos riscos que envolvem os investimentos.

Cuide de você e da sua família. Nós continuamos a nos empenhar para cumprir nossas 
metas com responsabilidade e excelência, mantendo-lhe informado sobre a situação da 
Ceres e dos planos de benefícios por ela administrados.

INVESTIMENTOS - CERES MANTÉM RESULTADOS 
POSITIVOS NO MÊS DE MAIO 

A Fundação paga o abono anual dos aposen-
tados e pensionistas em duas parcelas de até 
50%, sendo a primeira em julho e a segunda 
em dezembro. A medida proporciona maior 
comodidade aos assistidos, que podem se 
planejar melhor financeiramente.
A primeira parcela é isenta de descontos. So-
mente no pagamento de dezembro a Ceres 
faz o acerto do valor que foi adiantado em ju-
lho e aplica os descontos obrigatórios. O abo-
no anual está sujeito à incidência do Imposto 
de Renda de acordo com a tabela de IR.

Os assistidos em benefício temporário de au-
xílio doença ou reclusão recebem uns doze 
avos do abono anual a cada mês, junto com o 
benefício. A segunda parcela do abono anual 
será paga em 18/12.

O calendário de pagamento de benefícios do 
ano de 2020 está disponível para consulta, no 
site da Fundação (www.ceres.org.br), no per-
fil da patrocinadora / Aposentado e Pensio-
nista/Documentos. 

FIQUE POR DENTRO

No próximo dia 31/07 a Ceres pagará a primeira parcela do abono anual dos aposenta-
dos e pensionistas. Os assistidos receberão o adiantamento do 13º junto com o paga-
mento do mês de julho.

Ceres reajusta Valor de Referência dos planos

Vantagens

• Contribuição a partir de R$ 50,00 mensais para menores de 18 anos e R$ 150 para maiores de 18; 
• A Ceres não cobra taxa de carregamento (0%);
• A Taxa de administração é de 1% ao ano. Outras instituições financeiras cobram, em média, de 

2% a 3%, além da taxa de carregamento.
• Não existe limite máximo de contribuição; 
• Você pode trazer para o plano Família suas reservas de outros planos de previdência, sem des-

conto de Imposto de Renda, fazendo a portabilidade. Para saber mais sobre portabilidade, 
clique aqui e assista o  vídeo.

• Não existe tempo de carência para receber a renda do plano e você pode escolher como quer 
recebê-la;  

• A cada dois anos você pode sacar 20% do saldo das suas contribuições;
• Incentivo fiscal! As contribuições para o plano Família Ceres permitem a dedução das contribui-

ções no Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual.

Promoção! Invista no seu futuro com o Família Ceres e concorra a uma SmartTV
Fazendo a sua inscrição ou inscrevendo um familiar no Plano Família Ceres até o dia 31 de julho, 

você concorre a uma TV Smart de 32 polegadas. Com uma contribuição inicial a partir de R$50,00 -  
menos de R$2 por dia - você pode dar o primeiro passo para tirar os sonhos do papel, sejam os seus 
ou os da sua família.  Não perca tempo, faça sua inscrição aqui. 

Não recebeu o boleto do plano Família Ceres ou perdeu o prazo para pagamento?

O boleto e encaminhado para o e-mail cadastrado na hora da inscrição e o indicado para receber 
as cobranças. No entanto, para quem não sabe como obter a segunda via para pagamento das con-
tribuições, o procedimento é o mesmo de acesso aos serviços do site da Ceres. Basta acessar www.
familiaceres.com, opção “Área Restrita”, e informar o CPF do participante do plano (filho e neto), a 
senha, composta pelos seis primeiros dígitos do CPF, e selecionar a opção 2ª via do boleto contribui-
ção. Lembramos que o pagamento da contribuição do Família Ceres e sempre no 10º dia útil de cada 
mês e caso o participante não consiga ter acesso ao boleto, deve entrar em contato com a Gerência 
de Relacionamento, por meios dos nossos canais de atendimento.

Família Ceres - Plano acumula patrimônio de R$ 11,7 
milhões em dois anos

O Valor de Referência - VR é utilizado como 
um dos parâmetros para determinação da 
meta de aposentadoria programada plena e 
dos benefícios de risco dos planos FlexCeres. 
Ele define também o salário de participação 
dos planos e o limite máximo de empréstimo. 

Conforme determinam os Regulamentos,  em 
1º de junho a Ceres reajustou o Valor de Refe-
rência (VR) dos planos de benefícios. 

O reajuste foi de  2,46% e corresponde à varia-
ção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor) entre maio de 2019 e abril de 2020.

Navegue pelo www.ceres.org.br

Para comodidade dos participantes e assistidos a Ceres disponibiliza em seu site 
(www.ceres.org.br) uma variedade de serviços e informações.   No site é possível acom-
panhar mensalmente a gestão do seu plano de benefício, por meio de dados e relatórios apresen-
tados de forma simples e clara.  Todo esse conteúdo pode ser visto no Menu “A Ceres”.  

As principais fontes de informação estão na aba Documentos, onde você encontra a  as Políticas 
de Seguridade e de  Investimentos, o Plano Anual de Trabalho;  Estatuto e Regimento Interno da 
Ceres;  entre outros documentos. . Merecem destaque o Relatório de Equilíbrio Técnico dos Planos 
de Benefícios, que apresenta a situação financeira dos planos administrados pela Ceres, e o Rela-
tório Anual de Informações. 

O Plano Família Ceres fechou o mês de junho 
com um patrimônio de R$11,7 milhões. Desse 
total, mais de R$6 milhões são originados de 
portabilidades de recursos de outros planos 
que participantes transferiam para o Família.  

O plano, que completou dois anos no dia 25 de 
junho, continua crescendo com a adesão de no-
vos participantes e portabilidades. Acumulando 
bons resultados desde a sua implantação, o Fa-
mília Ceres se consolida como uma solução para 
ampliar a cobertura previdenciária aos familiares 
dos participantes e assistidos dos planos de be-
nefícios da Ceres. O Família Ceres encerrou o pri-
meiro semestre com 645 participantes. 

Sobre o Plano Família Ceres

No Família Ceres, os valores flexíveis possibi-
litam começar um investimento com um valor 
baixo que não vai pesar no orçamento.   Partici-
pantes ou assistidos dos planos de benefícios da 
Ceres e seus familiares podem se inscrever.   

Podem aderir ao plano Família os seguintes pa-
rentes: seu/sua esposo(a), companheiro e os fa-
miliares de vocês dois até o terceiro grau: filhos, 
pais, avós, bisavós, irmãos, tios, sobrinhos, netos 
e bisnetos.

Em isolamento devido à pandemia de co-
ronavírus, os gerentes e empregados da Ce-
res gravaram mensagens para tranquilizar os 
participantes e assistidos dos planos de be-
nefícios. Apesar dos desafios diários a serem 
vencidos em tempos de isolamento social, 
continuamos a nos empenhar para cumprir 
nossas metas com responsabilidade e exce-
lência. Clique aqui e assista  o  vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=gcJppPTs5xc
https://www.youtube.com/watch?v=gcJppPTs5xc
https://www.familiaceres.com.br/
  https://youtu.be/wMBE9H5YzcI
https://www.youtube.com/watch?v=n6l0UO-4I8I

