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Pensando no futuro, investindo no presente

PRhosper
responde
T

FAQ

em novidade no site da PRhosper na internet: perguntas freqüentes
dos participantes agora podem ser acessadas por todos os internautas.
Participe! Se você tem dúvidas sobre o plano e os seus direitos, envie sua
questão para rhodia.prhosper@br.rhodia.com. Você receberá a resposta
no seu e-mail e sua dúvida poderá ser compartilhada no portal.
Veja os exemplos publicados:
Perguntas:
 Completei 53 anos. Posso resgatar o meu saldo? (participante
empregado da patrocinadora).
 Ao completar 53 anos posso resgatar 100% do saldo da
patrocinadora? (participante vinculado, ex-empregado)
Resposta:
 A PRhosper lembra a todos os participantes que, para usufuir os
benefícios dos planos ou efetuar resgates, qualquer que seja a idade,
é necessário estar desligado da Rhodia.
(Acesse www.prhosper.com.br).

Nova ferramenta de atualização de cadastro

A

PRhosper está lançando uma nova ferramenta de atualização de cadastro para os participantes
assistidos, BPD (vinculados) e autopatrocinados. Agora, eles podem atualizar seus dados
residenciais, e-mail e telefone diretamente no site do participante/área restrita. Basta acessar
www.prhosper.com.br e seguir instruções do informativo disponível na página principal.
A atualização dos dados contribui para um gerenciamento mais eficiente e seguro da
folha de pagamentos de benefícios e facilita o contato da PRhosper com os
participantes que não são mais empregados da patrocinadora Rhodia.
O sistema não está operacional para pensionistas. A atualização de cadastro dos participantes ativos (empregados da
patrocinadora) continua sendo feita através da área de Recursos Humanos da Rhodia. O sistema de cadastro da PRhosper captura
os dados diretamente no sistema da ADP, responsável pela administração da folha de pagamentos da empresa.

PRhosper lança Relatório Anual 2008

Incorporando inovações na forma e no conteúdo, o Relatório Anual de 2008 da PRhosper
traz para os leitores uma visão abrangente das principais atividades e realizações da entidade
ao longo do ano passado. A versão impressa, que os participantes estão recebendo junto com
esta edição do PRhosperar, condensa as principais informações e indicadores. Além dessa
síntese – que facilita a leitura e, ao mesmo tempo, contribui para a economia de
papel, em benefício do meio ambiente –, os leitores podem acessar a versão
completa na internet contendo a íntegra das demonstrações
financeiras e os diversos pareceres de emissão obrigatória.
(www.prhosper.com.br).
Relatório Anual

2008

Gente

Jovens poupam
para o futuro
A

lém da aparência física, que faz com que
colegas de trabalho às vezes fiquem em
dúvida sobre quem é quem, os gêmeos Gustavo
e Fernando Fernandes Callerani, respectivamente
operador de acondicionamento do Ácido
Salicílico e operador de acondicionamento de
Tancagem, em Paulínia, têm várias outras
semelhanças – inclusive a preocupação com o
futuro. Com 21 anos de idade, eles estão entre

alguns dos mais jovens participantes da
PRhosper, no Plano Suplementar.
“O plano funciona como uma poupança para
o futuro. Mês a mês você destina parte do
salário para a sua previdência privada”, afirma
Gustavo, que aderiu ao plano à época de sua
contratação na empresa, em 2006, e destina
3% do salário ao Plano Suplementar. “Parentes e
amigos que já trabalhavam na Rhodia
comentavam que o plano da PRhosper era
muito bom e destacavam a segurança que ele
nos oferece”, conta o jovem, que planeja
retomar ainda este ano a faculdade de
Engenharia de Produção para impulsionar a
carreira.

O

Gustavo e Fernando (de boné): gêmeos que
trabalham em Paulínia estão entre os
mais jovens participantes
da PRhosper

irmão Fernando foi contratado na Rhodia
em 2007, quase um ano depois de
Gustavo, e seguiu seu exemplo. “Além do que eu
já sabia pelos meus parentes, ouvi todas as
explicações do RH e li materiais a respeito. Achei
o plano bem interessante”, avalia Fernando, que
continuou a se informar sobre o assunto depois
da adesão. “Entrei com 3% de contribuição. Fui
lendo os informativos e resolvi passar para 4%”.
Na opinião de Fernando, que é casado e tem
um filho, ninguém pode mais pensar em contar
apenas com a aposentadoria do sistema público.
“Meu pai, por exemplo, se aposentou, mas tem
de continuar trabalhando para complementar a
renda. Tem muita gente se aposentando hoje
com pouco dinheiro. Precisamos todos correr
para garantir nosso futuro”, diz Fernando.

Diretoria Executiva:
novo mandato até 2013

Os membros da Diretoria Executiva da PRhosper iniciaram em 1º de fevereiro
deste ano seu novo mandato, com vigência até 31 de janeiro de 2013. Por decisão do
Conselho Deliberativo, foram reconduzidos os diretores: Valeria Bernasconi, diretora superintendente;
Denise Porcelli, diretora jurídica; e Pedro Mattos, diretor administrativo-financeiro.
Agradecendo a colaboração de Marcio Silva e Paulo Rocco, cujos mandatos encerraram-se em 31 de janeiro de 2009,
o Conselho optou por extinguir os cargos de diretor de sistemas e diretor de seguridade, transferindo essas
responsabilidades aos diretores reeleitos.
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