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Todo mundo sonha com um futuro tranqüilo, mas para os participantes da Previnorte, o futuro
pode ser tão mais tranqüilo quanto mais eles investirem no amanhã, o que é muito simples:
basta aumentar o percentual de contribuição mensal para a Fundação, o que apresenta,
entre outras vantagens:
O aumento do percentual de contribuição tem efeito positivo direto na Reserva de
Poupança e, consequentemente, nos benefícios previdenciários futuros;
A contribuição da empresa patrocinadora também será aumentada no mesmo percentual
em que aumentar a contribuição do participante, até o limite estabelecido no Plano de
Benefícios;
Como as contribuições para a previdência complementar são dedutíveis do Imposto de
Renda, quanto mais você contribuir para a Previnorte, menos IR pagará.
Para simplificar a vida dos participantes e colaborar para que você encontre a alternativa
mais adequada para o valor de sua contribuição, a Previnorte disponibiliza no site
www.previnorte.com.br, um simulador de contribuições, siga os passos abaixo:
4No box “Serviços on-line” informe seu CPF e senha;
4No menu do lado esquerdo “Serviços on line” clique no link “contribuições”;
4A seguir clique no link “simulações”;
4A página exibida mostrará seu atual salário de contribuição e os percentuais vigentes.
Nela, você poderá fazer simulações quantas vezes quiser, até encontrar o percentual mais
compatível com seu novo salário e que corresponder às suas expectativas de um futuro
tranqüilo.
4Para efetivar o aumento de contribuição, a simulação precisa ser confirmada no período
de 1º de maio a 30 de julho.
Acesse www.previnorte.com.br, siga os passos indicados, faça simulações e confirme o
percentual mais adequado. Você merece o melhor e sua família também!
Relacionamento com Participantes: Fone: 61- 2105.0300 - Fax: 61- 2105. 0301
www.previnorte.com.br

