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SEU DINHEIRO 

No dia 21 de junho, a Ceres iniciou uma campanha de atualização cadastral. A campa-
nha tem como objetivo criar um novo cadastro para a Ceres, por isso é importante que 
todos façam a atualização de dados. O processo será totalmente on-line, feito em uma 
plataforma que foi desenvolvida especialmente para essa finalidade.

A atualização dos dados é bastante simples e pode ser feita pelo computador, celular ou 
tablet. O endereço de acesso à plataforma é online.ceres.org.br. Para se identificar o 
usuário deve digitar o seu CPF e senha de acesso (a mesma usada para entrar na área 
restrita do site). Depois, é só clicar em ‘Entrar’ e passar pelas etapas de conferência e 
atualização do cadastro. Como medida de segurança, o usuário receberá um código 
por e-mail e por mensagem de texto no celular. O código deverá ser digitado na plata-
forma para concluir o processo de atualização cadastral.  

                               Por que é importante manter seu cadastro atualizado? 
                                                 A base cadastral é fundamental para a avaliação atuarial,        

                                                instrumento que permite o planejamento das obrigações 
                                                    que os planos terão com os participantes e seus dependen-
                                                   tes. É por meio das informações individuais que se calcula           
                                                    os valores das contribuições dos participantes e da patro-

                                                      cinadora. As contribuições formam o capital necessário                          
                                                       para a cobertura dos benefícios atuais e futuros dos pla-
                                                       nos administrados pela Ceres. Então, um cadastro incon-
                                                           sistente ou pouco confiável gera imprecisão nesses cál- 
                                                                 culos, o que pode provocar desequilíbrio do plano 

                                                                  de benefícios. Por isso, é muito importante que 
                                                                      todos façam a atualização. Além disso, quando a 
Ceres precisa entrar em contato com os participantes ou assistidos consultamos o cadas-
tro e se o telefone, endereço ou e-mail estão desatualizados, a comunicação não é feita.

CADASTRO: UMA NECESSIDADE INSTITUCIONAL 

A rentabilidade dos investimentos dos pla-
nos de benefícios segue em movimento de 
retomada. No acumulado entre janeiro e 
abril de 2021, a rentabilidade registrada 
pela Ceres foi de 2,15%. 
O patrimônio total somou R$ 9,3 bilhões. 
Um crescimento de 0,62% em relação a 
dezembro de 2020. Os compromissos pre-
videnciários totalizaram R$ 8,9 bilhões. 
Asseguramos que todos os planos estão 
equilibrados e solventes, em condições de 
honrar o pagamento dos benefícios atuais 
e futuros. 
Os resultados ainda estão refletindo a ins-
tabilidade do cenário econômico, princi-
palmente no segmento de renda variável. 

No entanto, espera-se que nos próximos 
meses haja uma melhora, visto que a Bolsa 
de Valores tem batido recordes de pontos. 
Paralelamente, a Ceres vem estudando 
novas estratégias para a gestão do Ativo X 
Passivo. O Diretor de Investimentos, José 
João Reis, juntamente com uma equipe 
multidisciplinar de analistas, está proces-
sando uma revisão profunda na estrutura 
e na reconversão dos investimentos dos 
ativos da Ceres. 
A Diretoria Executiva está fortemente 
comprometida em fazer os ajustes neces-
sários de imediato e já adianta que tais 
ajustes terão impacto bastante positivo 
nos resultados dos planos.

FIQUE POR DENTRO

CERES REAJUSTA VALOR DE REFERÊNCIA DOS PLANOS 

Qual é o Plano para a sua Família?

No dia 1º de junho,  a Ceres reajustou o Valor de Referência (VR) dos planos de benefícios.  O 
reajuste foi de  7,49%  e corresponde à variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor) entre maio de 2020 e abril de 2021.  A adequação  consta nos Regulamentos dos planos 
de benefícios. 
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.

Já parou para pensar no futuro de quem você ama?  Você sabia que o plano de previdência não é 
só para a aposentadoria? Com o plano Família Ceres você pode começar a fazer um planejamento 
financeiro para sua família e dessa forma garantir a realização de um sonho ou de uma aposentadoria 
tranquila, para quem você mais ama. 

Talvez pensar em aposentadoria seja algo muito distante para um filho menor de 18 anos, mas já parou 
para pensar que antes dele atingir a maior idade ele pode precisar de uma reserva financeira?  Se você 
busca uma forma de garantir que seus filhos, netos ou enteados façam escolhas, oportunidades e inde-
pendência daqui a alguns anos, seja para fazer uma faculdade, um intercâmbio, adquirir um imóvel ou 
abrir o primeiro negócio, o Família Ceres é a melhor opção para viabilizar esses sonhos.

Se você ainda não conhece o plano Família Ceres, confira as vantagens e não perca tempo em  tomar  
a decisão  de garantir o futuro de seus familiares. 

• Você pode entrar no plano pagando quanto você quiser. 

• Podem participar parentes até o 3 grau 

• As contribuições para o Família Ceres  permitem a dedução das contribuições  no Imposto de 
Renda  até o limite de 12%  da renda bruta anual. 

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

Conheça outras vantagens e comece hoje mesmo a investir no futuro que você deseja! Faça uma simu-
lação no www.familiaceres.com.br e veja como seu dinheiro vai render. 

RESULTADOS ABRIL 2021

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS!

DECIMO TERCEIRO: CERES ANTECIPARÁ PRIMEIRA 
PARCELA PARA ASSISTIDOS  

No dia 30 de julho, a Ceres pagará a pri-
meira parcela do abono anual dos aposen-
tados e pensionistas.  Os assistidos rece-
berão o adiantamento do 13º salário junto 
com o benefício do mês de julho.
A Fundação paga o abono anual dos apo-
sentados e pensionistas em duas parcelas 
de até 50%, sendo a primeira em julho e a 
segunda em dezembro. A medida propor-
ciona maior comodidade aos assistidos, 
que podem se planejar melhor financeira-
mente. 
Os assistidos em benefício temporário de 
auxílio-doença ou reclusão já recebem uns 
doze avos do abono anual a cada mês, jun-

to com o benefício. Por isso, esse grupo 
não entra na regra de antecipação. 
A primeira parcela é isenta de descontos. 
Somente no pagamento de dezembro a Ce-
res faz o acerto do valor que foi adiantado 
em julho e aplica os descontos obrigató-
rios, como imposto de renda, por exemplo. 
A segunda parcela do abono anual será 
paga em 17/12. O calendário de pagamen-
to de benefícios do ano de 2021 está dis-
ponível para consulta, no site da Fundação 
(www.ceres.org.br), no perfil Aposentado 
e Pensionista/Documentos.  Acesse aqui 
o calendário.

https://www.ceres.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Calendario-de-pagamento-2021_2-1.pdf
https://www.ceres.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Calendario-de-pagamento-2021_2-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cMew9UfvJYA&t=2s

