Caro Participante.
Nossa Área Restrita agora mudou.
Ela agora se chama Meu Futuro e se tornou mais rápida e acessível.
Visando modernizar nossa relação com os participantes, agora com o meu futuro, as principais
informações sobre seu plano estão mais fáceis de serem acessadas.
Seguem abaixo a descrição do que você irá encontrar
De início aparecem suas informações pessoais, que podem ser atualizadas.
Em seqüência, na parte da Minha Conta, estão os dados quanto as contribuições realizadas, o
rendimento, o valor total. É possível ver o detalhamento clicando nos botões dos extratos. A
imagem abaixo mostra o que você irá encontrar.

Uma Dica interessante sobre seu plano vêm em seguida.

Na parte das Contribuições, está especificado o valor destinado a cada parte da sua contribuição
mensal, para aqueles que contribuem para Invalidez e pensão podem ver o valor de Pecúlio
atual.

Na Simulação, se encontra o tempo que falta até a data escolhida de sua aposentadoria, assim
como uma estimativa dos valores futuros, O valor é diferente da simulação que vem no boleto
pois considera uma rentabilidade de 6% ao ano.

Na Simulação Personalizada, você tem muitas opções para alterar diversos parâmetros:
- Quando pretende iniciar a receber sua aposentadoria;
- Caso faça um aporte agora de um valor, o quanto ele irá impactar no futuro;
- Caso queira alterar o valor de contribuições mensal para aposentadoria;
- Taxa de juros anual;
- Como pretende receber a aposentadoria;
Alterando todas essas variáveis, você poderá planejar e decidir com mais segurança sobre sua
aposentadoria.

Em seguida pode ser vista a rentabilidade líquida do Plano ano a ano, dos últimos anos.

Por fim o Lembrete referente ao desconto do Imposto de Renda.

Passo a Passo Registro de nova Senha Meu Futuro
Primeiramente é necessário chegar ao Site do Meu Futuro.
Pode-se chegar diretamente colocando o endereço: https://www.meufuturo.net.br/restrita/plenoprev/ ou
através do site oficial www.sulprevidencia.org.br clicar na Área dos Participante e depois em PlenoPrev

Aparecerá a imagem a baixo, com o campo para se colocar o seu CPF, e clicar em acessar.

Depois de clicado aparecerá a imagem a baixo. Clicar no botão “Primeiro Acesso?” “Esqueci a senha?”

Em minutos será enviado em seu e-mail cadastrado um link para que seja cadastrada a nova senha
conforme imagem a baixo:

Em seguida basta colocar a nova senha e clicar em salvar, iniciando assim seu acesso a todas as
informações sobre o seu plano que podem ser vistas a qualquer momento.

