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Cidade do Serro – Tradicional queijo mineiro 
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APRESENTAÇÃO
O ano de 2015 foi marcado por grandes dificuldades e muitas incertezas de-

vido ao quadro político e econômico de nosso País. A inflação medida pelo IPCA
passou de 10%, patamar que não se verificava desde 2002. O Produto Interno
Bruto (PIB) caiu 3,8%, recorde negativo desde 1990.

Essa instabilidade agravou a performance do mercado financeiro e os fundos
de pensão brasileiros fecharam o ano passado, segundo as últimas estimativas,
com déficit superior a R$ 70 bilhões.

Na Forluz, a realidade foi de muito trabalho e desafios. Em fevereiro de 2015,
a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, aprovou as
alterações regulamentares nos planos A e B, referentes à paridade do custeio
administrativo. A cobrança mensal passou a ser feita no mês de março, a uma ta-
xa de 0,18 ao ano sobre o saldo da conta de aposentadoria existente ao final do
exercício anterior. Isso concluiu longo processo de negociação e posterior acor-
do com o órgão supervisor, garantindo aos participantes inscritos até o ano
2000 o direito de manterem o custeio administrativo integralmente pago pela
patrocinadora.

Em abril, o então presidente Fernando Alves Pimenta deixou o cargo após
quase treze anos à frente da Fundação. Os novos membros da Diretoria Execu-
tiva foram empossados em 30 de abril. José Ribeiro Pena Neto, que está na Fun-
dação desde 1996, assumiu a presidência e Pedro Carlos Hosken Vieira, a dire-
toria de Seguridade e Gestão. 

No mês de outubro, o edifício Aureliano Chaves de propriedade da Forluz re-
cebeu a confirmação da conquista do selo internacional de certificação susten-
tável Leadership in Energy and Environmental Development – Leed, na catego-
ria grau Ouro, sendo o único do Estado a ostentá-la. Isso ratificou o trabalho da
equipe envolvida neste arrojado empreendimento, que incorpora modernos
conceitos de sustentabilidade e tecnologia de ponta. Em agosto, o prédio já ha-
via recebido a confirmação do selo Procel Triplo “A” de Edificações Eficientes.

Ainda no mês de outubro, os participantes puderam conferir o resultado da

Cidade de Diamantina
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Pesquisa de Satisfação 2015. A nota geral foi de 8,7 e demonstrou que a con-
fiança dos participantes na Forluz continua em alta.

Em dezembro, entrava no ar o novo portal da Fundação na Internet. O leiau-
te foi desenvolvido a partir de extenso trabalho de diagnóstico junto aos partici-
pantes para torná-lo uma ferramenta mais informativa e de fácil navegação. De-
senvolvido em uma plataforma moderna, o portal passou a ser acessível tam-
bém em tablets e celulares.

Cerca de 1.200 participantes marcaram presença nos eventos do programa
de educação previdenciária e financeira, Para Viver Melhor, ao longo do ano. A
nota por eles atribuída a esses eventos foi 8,7 numa escala de 1 a 10. 

Este ano, a nossa Fundação completará 45 de existência. Desde a sua cria-
ção até os dias atuais, milhares de participantes podem desfrutar de uma apo-
sentadoria mais digna graças às complementações que são pagas mensalmente
pela Forluz. Em 2015, foram aproximadamente 800 milhões em benefícios para
os assistidos dos planos A e B.

Chegamos ao final de 2015 com um déficit a equacionar no Plano A de 285
milhões, que, conforme regulamento, é de responsabilidade das patrocinadoras.
No entanto, é importante lembrar que ao longo de sua existência esse Plano A
gerou superávit que, em valores de hoje, monta a mais de R$ 5 bilhões. Isso per-
mitiu resolver pendências judiciais, ajustar as tábuas de mortalidade, reduzir a
taxa de desconto e amortizar cerca de R$ 1 bilhão da dívida das patrocinadoras.

Apesar dos problemas e dificuldades vivenciados pelos fundos de pensão no
Brasil, afirmamos que a Forluz está saudável. As projeções de retorno de nossos
investimentos e do pagamento dos benefícios, feitas com premissas absoluta-
mente conservadoras demonstram a crescente solvência dos nossos planos. 

José Ribeiro Pena Neto
Presidente da Forluz

APRESENTAÇÃO



Missão

Oferecer segurança financeira para garantir o futuro dos nossos participan-
tes, gerindo planos de previdência complementar com eficácia e eficiência, ofe-
recendo soluções flexíveis adequadas às suas necessidades e alinhadas aos ob-
jetivos estratégicos das patrocinadoras.

Visão

Ser referência na gestão de planos de previdência privada no Brasil, reco-
nhecida por oferta flexível de produtos e serviços diferenciados para os diferen-
tes perfis de participantes, gerando retornos agregados sistematicamente supe-
riores às metas atuariais de cada plano e rentabilidade igual ou superior à média
dos gestores de mercado em cada classe de ativo.

PRINCÍPIOS
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Fazenda Vale Verde



Conselho Deliberativo

Até 19/02/2015

Titulares 
Denys Cláudio Cruz de Souza (Presidente)
Alexandre Francisco Maia Bueno
Leonardo George de Magalhães
Luciano Lopes Amaral
Guilherme de Andrade Ferreira
José Renato de Carvalho Barbosa

Suplentes
Wagner Delgado Costa Reis
Nelson Benício Marques Araújo
Lídia Maria Franco Garcia
João Wayne Oliveira Abreu
Angela Maria de Oliveira Souza
Marcos Túlio Silva

De 20/02/2015 a 06/07/2015

Titulares
Denys Cláudio Cruz de Souza (Presidente)
Alexandre Francisco Maia Bueno
Leonardo George de Magalhães
Luciano Lopes Amaral
Guilherme de Andrade Ferreira
José Renato de Carvalho Barbosa

Suplentes
Wagner Delgado Costa Reis
Nelson Benício Marques Araújo
Helton Diniz Ferreira
João Wayne Oliveira Abreu
Angela Maria de Oliveira Souza
Marcos Túlio Silva

A partir de 07/07/2015

Titulares
Denys Cláudio Cruz de Souza (Presidente)
Eduardo Costa Vasconcelos
Leonardo George de Magalhães
Luciano Lopes Amaral
Guilherme de Andrade Ferreira
José Renato de Carvalho Barbosa

Suplentes
Wagner Delgado Costa Reis
Luiz Augusto Barcellos Almeida
Nelson Benício Marques Araújo
João Wayne Oliveira Abreu
Angela Maria de Oliveira Souza
Marcos Túlio Silva

Conselho Fiscal

Até 19/02/2015

Titulares
Júlio César Silva (Presidente)
Willian Brandão Gomes
Stefano Dutra Vivenza
Helton Diniz Ferreira

Suplentes
Ari Valter Boscate
Carlos José Camilo Generoso
Robson Laranjo
Mário Lúcio Braga 
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GOVERNANÇA

Conselho Fiscal

A partir de 20/02/2015

Titulares
Júlio César Silva (Presidente)
William Brandão Gomes
Stefano Dutra Vivenza
Mário Lúcio Braga

Suplentes
Ari Valter Boscate
Carlos José Camilo Generoso
Robson Laranjo
Ubirajara Nery Ferreira

Diretoria Executiva

Até 29/04/2015

Fernando Alves Pimenta 
Diretor Presidente 

Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata 
Diretor de Investimentos e Controle 

José Ribeiro Pena Neto 
Diretor de Seguridade e Gestão 

Vanderlei Toledo 
Diretor de Relações com Participantes

Marcos Barroso de Resende
Suplente – Diretor de Relações com Participantes

A partir de 30/04/2015

José Ribeiro Pena Neto
Diretor Presidente

Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata 
Diretor de Investimentos e Controle 

Pedro Carlos Hosken Vieira (A partir de 25/05/2015)

Diretor de Seguridade e Gestão 

Vanderlei Toledo 
Diretor de Relações com Participantes

Marcos Barroso de Resende
Suplente – Diretor de Relações com Participantes
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Conselho Deliberativo

O conselho se reuniu 10 vezes em 2015 e decidiu, entre outros, sobre os
seguintes assuntos:

n Planos A e B

8 Taxa de administração dos Planos A e B para 2015. 

8 Alterações regulamentares no Plano B – alterações nos artigos 11 e
29 que visam permitir ao beneficiário do participante que faleceu em
gozo de MAT Temporária em Valor Variável que possa optar por man-
ter uma renda mensal, em vez de rceber o saldo à vista.

8 Solicitação de autorização prévia para manutenção de taxa real de ju-
ros do Plano Saldado de Benefícios – Plano A.

8 Taxa de Administração dos Planos A e B para 2016.

8 Alterações Regulamentares no Plano B.

n Alteração no orçamento de 2015. 

n Calendário anual de reuniões.

n Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2014, e Demonstração
Atuarial/DA/2014.

n Alteração do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ.

n Patrocínio da empresa Efficientia S.A. 

n Implantação do Canal de Ética – Forluz.

n Orçamento anual para o exercício de 2016.

n Política de Investimentos da Forluz de 2016. 

n Definição de hipóteses atuariais e do calendário de avaliação atuarial.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal se reuniu 13 vezes em 2015, analisou os resultados de
2014, atas do Comitê de Investimentos, relatórios mensais de atividades, re-
sultados financeiros obtidos na aplicação dos ativos dos Planos A e B. Tam-
bém, conforme disposto na Resolução GCPC 13/2004, analisou a estrutura
de controles internos da Forluz e, após a inclusão dos planos de ação da Di-
retoria Executiva, emitiu o Relatório de Controles Internos com as conclu-
sões, recomendações e manifestações, que foi posteriormente encaminha-
do para conhecimento do Conselho Deliberativo.

GOVERNANÇA
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A diretoria se reuniu 25 vezes em 2015, para diversas resoluções que trata-
ram de assuntos administrativos e técnicos, com destaque para: 1. Metas Forluz
2015; 2. Remanejamentos orçamentários; 3. Constituição do fundo administrati-
vo – atendimento ao TAC Custeio Administrativo; 4. Treinamento Lei Anticor-
rupção – treinamento e certificação do quadro de empregados/contratados; 5.
Posicionamento da Diretoria acerca do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo
29 do Regulamento do Plano B em atendimento à solicitação da Previc; 6. Pro-
cesso para identificação de depósitos judiciais; 7. Aprovação de níveis  de tole-
rância  a  riscos estratégicos; 8. Contratação de serviço para adequação do SAP
ao e-Social; 9. Alteração no Regulamento do Comitê de Investimentos; 10. Pro-
cedimento para atendimento a solicitações de entidades representativas dos
participantes relativas a cadastro; 11. Atualização do Manual Proprietário de Ris-
co; 12. Alteração no Plano de Estratégia de Continuidade de Negócios.

Comitê de Investimentos

Composto por nove membros, entre diretores e gerentes, o Comitê de In-
vestimentos se reúne, semanalmente, para definir os critérios de aplicações,
analisar investimentos e decidir a melhor maneira de gerir os recursos dos par-
ticipantes, obedecendo à Política de Investimentos definida pelo Conselho Deli-
berativo. Em 2015, foram realizadas 40 reuniões. 

Comitê de Conduta e Ética

O Comitê de Conduta e Ética é composto por cinco membros efetivos e igual
número de suplentes, nomeados pelo Conselho Deliberativo da Fundação, con-
tando com a participação de um membro da Assessoria de Compliance, sem di-
reito a voto. Os integrantes do Comitê precisam ser participantes da Forluz e
não são remunerados pelo exercício do cargo. Em 2015, foram realizadas 3 reu-
niões.

RELATÓRIO DE 
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Festa Folclórica – Serro
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DESTAQUES

DESTAQUES
Certificações do Edifício Aureliano Chaves

Em outubro, a Forluz recebeu a
confirmação definitiva da conquista do
selo internacional de certificação sus-
tentável Leadership in Energy and En-
vironmental Development- Leed, na
categoria grau Ouro, atribuída ao pré-
dio Aureliano Chaves, que será ocupa-
do pela Cemig. Ainda na fase de projeto do edifício, essa foi a meta estabeleci-
da para a construção.

O edifício possui sistemas de aproveitamento da energia solar e da luz natu-
ral, minimizando o consumo de energia elétrica, aproveitamento de água pluvial
e também da água cinza (tratamento e reutilização do recurso), dentre outros.

Conforme registro no site do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), es-
sa é a primeira edificação comercial no Estado de Minas Gerais a receber a cer-
tificação nessa categoria. O feito constitui mais um exemplo de pioneirismo da
Fundação que ao mesmo tempo em que alinha seus investimentos com os an-
seios de sustentabilidade atuais, buscou também qualificar o empreendimento
imobiliário.

Em agosto, o Aureliano Chaves também recebeu a confirmação do selo Pro-
cel Triplo “A” de Edificações Eficientes. Para a obtenção do selo, são analisados
três sistemas que abrangem o envoltório utilizado, isto é fachadas e telhados; a
iluminação; e o condicionamento de ar. O selo Procel foi concedido ao Edifício
Aureliano Chaves após obtenção no nível A, o mais alto em termos de eficiência
energética, para cada um dos três sistemas.

A solenidade de entrega dos selos aconteceu em fevereiro deste ano, com a
presença da equipe que conduziu a construção do edifício, Carlos Alberto Fon-
seca, Marisa Costa Duarte Lanna e Marildo Henrique Diniz. 

Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte 



DESTAQUES

Sistema inovador de gestão atuarial

Em setembro a Forluz lançou o Sistema de Gestão Atuarial – SGA, frente a
alta complexidade dos processos que envolvem um fundo de pensão, com o in-
tuito de garantir a sistematização da gestão das variáveis atuariais dos planos
previdenciários da Entidade.

A ferramenta é uma inovação para o sistema de previdência complementar
do país e foi desenvolvida pela equipe técnica da Gerência de Previdência e
Atuária da Forluz. O SGA objetiva auxiliar na gestão, formalização, melhoria dos
processos e no maior controle dos riscos atuariais.

O sistema foi idealizado pela equipe da Forluz e desenvolvido por uma em-
presa especializada em programação. A partir dele é possível fazer testes de
consistência cadastral e financeira, avaliações atuariais determinísticas e esto-
cásticas, apuração de balanço de perdas e ganhos atuariais, testes de aderência
das hipóteses demográficas e financeiras, mapa de gestão atuarial, dentre ou-
tras funcionalidades.

O sistema recebeu, em outubro, atestado de conformidade por empresa es-
pecializada, comprovando a validade técnica atuarial empregada. Segundo o
atuário da Forluz, Thiago Felipe Gonçalves, o sistema trouxe otimização no de-
senvolvimento das atividades, maior integração, independência e segurança das
informações e resultados junto às demais áreas da Fundação. 

Novo portal Forluz

Em dezembro, a Fundação apresentou seu novo portal corporativo. Ele foi
entregue após um amplo período de estudos e pes-
quisas. O desenvolvimento contou com efetiva
contribuição dos participantes e demais usuários
da web.

No projeto foram incorporadas as melhores
práticas, particularmente no diagnóstico de neces-
sidades, totalmente baseado nos conceitos conhe-
cidos como “experiência do usuário”, que incluem
design, acessibilidade e usabilidade.

As principais novidades apresentadas no proje-
to foram buscadas a partir da experiência de funda-
ções e empresas renomadas do país e do exterior.
O portal é uma das principais ferramentas de relacionamento e serviços da Fun-
dação. Por isso, era primordial torná-lo mais simples, dinâmico e informativo. 
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GESTÃO DOS PLANOS
Participantes

A Forluz encerrou o ano com 22.661 participantes e beneficiários, classifica-
dos da seguinte forma:

Benefícios Pagos

Plano A
O Plano Saldado realizou pagamentos de benefícios previdenciários no valor

de R$ 596,37 milhões, com a seguinte distribuição por tipo de benefício:

Plano B
O Plano Misto realizou pagamentos de benefícios previdenciários no valor de

R$ 194,21 milhões, com a seguinte distribuição por tipo de benefício:

Quadro de Participantes e Beneficiários

Participantes e beneficiários Planos A e B Plano Taesaprev

Em atividades nas patrocinadoras 8.281 370

Assistidos 10.989

Pensionistas 2.670

Licenciados 9

Autopatrocinados 59 3

BPD/Aguardando opção 248 32

Pecúlio

Total 22.256 405

Benefícios Pagos no Plano A %

Pensão 11,51

Invalidez 2,00

Prestação única 0,15

Especial 15,04

Tempo de Contribuição 71,30

Benefícios Pagos a Assistidos no Plano B %

Pensão 6,20

Invalidez 9,95

MAT Temporária 2,61

MAT Tempo de Contribuição 52,31

MAT Temporária em Valor Variável 28,93
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GESTÃO DOS PLANOS

Atendimento

Previdencial
A Forluz possui quatro canais de atendimento

disponibilizados para os participantes. A Central
de Atendimento Telefônico funciona de segunda à
sexta-feira, das 7 às 19h. De janeiro a dezembro
de 2015, a Central de Atendimento recebeu
41.880 ligações, sendo 90,93% (38.081) atendi-
das em até 20 segundos, o que comprova o baixo
tempo de espera.  

O contato dos participantes é possível tam-
bém pelo e-mail atendimento@forluz.org.br e do
Fale Conosco disponível no portal da Fundação.
Em 2015, foram recebidos 11.875 e-mails através
desses canais.

O atendimento presencial, estabelecido na se-
de da Forluz, funciona de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17h, e atende às demandas de emprésti-
mo, cadastro, folha de pagamento e requerimen-
to de benefícios. Já a orientação previdenciária,
com simulações e contagem de tempo, é realiza-
da por analistas previdenciários e requer agenda-
mento prévio através da Central de Atendimento.
Durante o ano, foram realizados 3.749 atendi-
mentos presenciais e 427 orientações previden-
ciárias.

A pesquisa realizada para avaliar a qualidade
do atendimento presencial, nível de conhecimen-
to dos atendentes e conforto das instalações físi-
cas, apresentou nível de satisfação de 99,86%.

Atividades da DRP
A Diretoria de Relações com Participantes

(DRP) realizou, por meio do programa DRP Itine-
rante, 37 palestras em mais de 23 localidades, to-
talizando mais de 148 horas. Com essa ação,
1.585 participantes tiveram oportunidade de co-
nhecer o que é a Forluz, seus riscos e desafios, e
como são geridos os recursos garantidores de be-
nefícios dos participantes, suas regras, os planos
de benefícios e a governança da Fundação. 

Foram realizados pela DRP 4.207 atendimen-
tos a participantes. Destes, merecem destaque

362 presenciais, onde todas as demandas apre-
sentadas pelos participantes foram tratadas, em-
bora, por vedações regulamentares e estatutá-
rias, algumas não pudessem ser atendidas da for-
ma como requeridas. 

Durante o ano de 2015, 82 empréstimos es-
peciais foram concedidos. Todos foram auditados
no quesito prestação de contas, conforme regula-
mento. Neste período foi redefinido o processo
de concessão do empréstimo especial, e redi-
mensionada a equipe, reduzindo o prazo médio
de concessão de 9,7 dias em 2014, para 2,7 dias
em 2015.

Participamos de todas as reuniões da Direto-
ria e do Conselho Deliberativo Forluz, além das
prévias com os representantes dos participantes.
Integramos o Grupo de Trabalho que estudou e
apresentou proposições para atualização e altera-
ções no Regulamento do Plano B. Atuamos dire-
tamente no GT de Previdência da Forluz, no Co-
mitê de Educação Financeira e Previdenciária da
Abrapp e no Conselho de Administração do Hos-
pital Life Center. Participamos ainda do Comitê
de Investimentos da Fundação, do Comitê de
Continuidade de Negócios da Forluz e do Grupo
de Trabalho permanente de empréstimos da For-
luz, com proposições de alterações regulamenta-
res.

Investimentos

Política de Investimentos
A Política de Investimentos da Forluz é um do-

cumento que serve para nortear os gestores in-
ternos e externos nas decisões dos investimentos
em cada plano, através de um processo que evi-
dencie segurança, transparência, prudência e sus-
tentabilidade. Por meio dos resumos, é possível
verificar os aspectos mais relevantes de cada pla-
no, sendo eles a taxa mínima atuarial e os limites
permitidos em cada tipo de investimento. Os re-
sumos da Política de Investimentos podem ser
conferidos no portal, na seção Investimentos, e

17
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Cenário econômico 

Retrospectiva macroeconômica de 2015
Em 2015, a economia brasileira foi dominada

por números negativos. A palavra mais falada no
mundo dos negócios e no mercado financeiro foi
“volatilidade”, dada pela forte oscilação da infla-
ção, taxas de juros e de câmbio durante todo o
ano.  

A inflação, acima dos patamares desejáveis
continuou desafiando a economia brasileira em
2015, levando o Banco Central a dar continuidade
ao ciclo de alta da taxa de juros básicos. O au-
mento dos juros básicos é uma importante medi-
da adotada no combate à inflação a médio e lon-
go prazos, mas tem efeitos colaterais, pois dificul-
ta o crescimento, principalmente em um momen-
to de recessão e desemprego que o país enfrenta. 

Ao todo, o Banco Central subiu a taxa básica
de juros (Selic) em cinco oportunidades ao longo
de 2015, saindo de 11,75% para 14,25% ano. São
os maiores juros, desde agosto de 2006, quando
a taxa estava no mesmo patamar. Os títulos públi-
cos de longo prazo (2055), foram negociados à ta-
xa máxima de 7,62% e à taxa mínima de 5,77% du-
rante o ano, fechando 2015 em 7,22% aa.

A taxa de desemprego medida pelo IBGE per-
maneceu acima de 5% durante o ano, fechando
dezembro com 6,9% da população economica-
mente ativa. Como reflexo desse ambiente eco-
nômico, o PIB – Produto Interno Bruto, que é a
soma das riquezas produzidas dentro do país, re-
gistrou um recuo de 3,80% em 2015, significati-
vamente maior que a queda de 0,1% registrada
em 2014. Nesse cenário, as notas de crédito do
Brasil foram revisadas para baixo pelas principais
agências de classificação de risco e o país passou
a ser considerado de grau “especulativo”.

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valo-
res brasileira, abriu o ano em 50.007 pontos, che-
gou a 58.051 pontos durante o ano e encerrou
2015 em 43.349 pontos, registrando uma queda
de 13,31% no ano. O dólar, que iniciou o ano em
R$ 2,66 fechou em R$ 3,96 com uma forte desva-
lorização do Real em quase 50%.

No cenário mundial, os Estados Unidos cres-
ceram 2,4% em 2015. Os resultados positivos da
economia permitiram a Federal Reserve (banco
central americano) a elevação da taxa de juros
em 0,25 ponto percentual, que estava próximo
de 0% desde dezembro de 2008. A China, um
dos mais fortes protagonistas da economia mun-
dial, vem demonstrando menores crescimentos
do PIB nos últimos anos, sendo que em 2015, fe-
chou com 6,9%.

Em suma, o ano de 2015 foi pior do que o es-
perado em quase todos os aspectos! E o que dizer
para 2016? Os economistas apontam que 2016
começa cercado de incertezas políticas e econô-
micas, tornando difícil fazer previsões sobre o an-
damento da economia. Contudo, destaca-se a ne-
cessidade de ajuste das contas públicas, a expec-
tativa de mais inflação, novo recuo do PIB e au-
mento na taxa de desemprego. Além disso, a eco-
nomia brasileira poderá ser impactada pelo cená-
rio externo com destaque para a perspectiva de
desaceleração da economia da China.

Planos A e B
Assim como em 2014, o segmento de investi-

mentos no exterior foi destaque de valorização
no ano de 2015. Essa carteira é composta por
fundos de ações globais de companhias sediadas
principalmente nos Estados Unidos, Europa e
Ásia. Em 2015, a Forluz ampliou participação nes-
ses investimentos, o que ajudou a alavancar o re-
sultado geral da carteira devido à alta desvalori-
zação do Real perante ao Dólar.

GESTÃO DOS PLANOS
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As tabelas abaixo demonstram a diversificação e o resultado nominal por
segmento de aplicação e nos perfis de investimentos.

Em 2015, o Plano A estava precificado a mercado, portanto, a rentabilidade
da renda fixa foi afetada pela volatilidade do mercado. Os investimentos em ren-
da variável, embora tenham apresentado rentabilidade negativa, apresentaram
melhor resultado que o Ibovespa (-13,31%). O destaque é para os investimentos
no exterior que obtiveram rendimento de 46,12%.

Já no plano B, que está precificado na curva, os investimentos em renda fixa
trouxeram bons resultados e os investimentos em ações não caíram tanto quan-
to o Ibovespa, considerando as carteiras de ações no Brasil. Os investimentos no
exterior apresentaram rentabilidade de 44,67%. Esta estratégia teve início em
julho de 2014 e foi ampliada em 2015. A rentabilidade mínima atuarial (RMA) dos
planos também foi afetada pela alta inflação no ano.

Os perfis de investimentos apresentaram a seguinte rentabilidade no ano de
2015.

Plano Taesaprev
O Plano Taesaprev, iniciado em maio de 2012, também foi impactado pela

volatilidade do mercado em 2015, principalmente no segmento de renda variá-
vel. O plano registrou rentabilidade consolidada de 9%. Este resultado se deve,
em parte, pela escolha da grande maioria dos participantes por um perfil de ca-
racterística mais agressiva resultando em uma alocação maior dos ativos em
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Resultado Nominal por Segmento de Aplicação 
em 2015

Segmento Plano A Plano B

Renda Fixa 8,28% 16,92%

Renda Variável -9,74% -9,18%

Investimentos Estruturados -0,94% -6,07%

Investimentos no Exterior 46,12% 44,67%

Empréstimos 17,18% 17,20%

Imóveis 3,05% -1,75%

Total 6,24% 13,78%

RMA - Rentabilidade Mínima Atuarial 17,04% 16,21%

Perfis Plano B 

Ultraconservador 16,37%

Conservador 14,38%

Moderado 11,47%

Agressivo 6,65%
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Perfis de Investimento

Características 

Perfil Ultraconservador
Nele, a carteira de investimentos é composta por títulos de renda fixa pú-

blicos e privados, imóveis e empréstimos. É o tipo de investimento para quem
gosta de correr o mínimo de risco. Atende a quem é muito conservador e não
deseja que sua conta de aposentadoria tenha qualquer parcela aplicada em
renda variável (ações, participações e fundos estruturados).

Perfil Conservador
Oferece mais segurança para o investidor do que os perfis moderado e

agressivo, mas, por outro lado, tem perspectiva de rentabilidade mais modes-
ta. É voltado para quem é conservador, porém admite um mínimo de risco.
Neste perfil, a carteira de investimentos é composta por títulos de renda fixa
públicos e privados, imóveis e empréstimo e até 10% em renda variável
(ações, participações e fundos estruturados).

renda variável. O destaque deste plano é para a carteira de investimentos em
ações globais que valorizaram quase 42%.

Veja o desempenho das carteiras e perfis de investimentos nas tabelas
abaixo:

GESTÃO DOS PLANOS

Perfis de investimento TaesaPrev

Ultraconservador 13,41%

Conservador 11,40%

Moderado 8,32%

Agressivo 3,23%

Segmento de aplicação financeira Rentabilidade no ano de 2015

Renda Fixa 13,25%

Renda Variável -8,68%

Investimentos no exterior 41,75%

Empréstimos 17,23%

Total 9,00%



Perfil Moderado
Visa obter maior rentabilidade, sendo um

pouco mais arriscado que o perfil anterior, apre-
sentando, por isso, maior oscilação em sua cota.
É indicado para quem prefere correr um pouco
mais de risco na expectativa de melhor retorno.
A carteira é composta por títulos de renda fixa
públicos e privados (a taxas pré e/ou pós-fixa-
das) imóveis e empréstimos e até 25% em ren-
da variável (ações, participações e fundos estru-
turados).

Perfil Agressivo
É o tipo de investimento para

quem não se importa em correr
muito risco na tentativa de obter
alta rentabilidade. Esse é o inves-
tidor típico de renda variável,
pois aceita grande quantidade
de risco, inclusive eventuais per-
das de capital. Quem escolhe esse
perfil é movido pela expectativa de
retorno acima da média. A carteira
do perfil agressivo é composta por
títulos de renda fixa públicos e priva-
dos (a taxas pré e/ou pós-fixadas),
imóveis e empréstimos e até 50% em
renda variável (ações, participações e
fundos estruturados).

Riscos inerentes
Em função da forma como os per-

fis de investimento foram implanta-
dos na Forluz, baseada em percen-
tuais diferenciados de uma mesma
carteira de títulos de renda variável,
os riscos inerentes ao mercado
acionário são os mesmos para to-
dos os perfis oferecidos. O que di-
fere é o nível de exposição na car-
teira de ações.

21GESTÃO DOS PLANOS

Igreja São Francisco 
de Assis – Ouro Preto
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DEMONSTRATIVOS

DEMONSTRATIVOS
Demonstrativo de Investimentos - DI

O Resumo do Demonstrativo de Investimentos foi elaborado para os Planos
A (Saldado), B (Misto) e Taesaprev, bem como para o Plano de Gestão Adminis-
trativa, na data base de 31 de dezembro de 2015, comparativamente a 2014.

Por meio deste demonstrativo é possível verificar que a Forluz seguiu as de-
terminações da sua Política de Investimentos e da legislação aplicável na admi-
nistração das diversas aplicações financeiras, principalmente a Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 3.792/2009, bem como no controle e custódia
dos investimentos. Foram observados os limites de aplicações em cada um dos
segmentos do mercado financeiro, abaixo discriminados.

Estes investimentos foram registrados nas demonstrações financeiras da
Forluz, submetidas a auditoria externa da Deloitte ToucheTohmatsu Auditores
Independentes, e aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

a) Renda Fixa: são investimentos contratados a taxas pré ou pós-fixadas
com o Governo Federal, entidades privadas e instituições financeiras, tais
como: debêntures, certificados de depósitos bancários, aplicações em
cotas de fundos de investimentos, Notas do Tesouro Nacional e depósi-
tos a prazo com garantia especial.

b) Renda Variável: são investimentos efetuados no mercado de ações, por
meio direto ou através de fundos de investimentos em ações negociadas
na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

c) Investimentos estruturados: são investimentos em fundos de investi-
mentos em participações ("private equity") e empresas emergentes.

d) Investimentos no exterior: são investimentos em fundos aplicados no
exterior.

e) Investimentos imobiliários: são imóveis alugados para terceiros ou para
as patrocinadoras.

f) Empréstimos a participantes: são empréstimos aos participantes e assis-
tidos.

g) Disponível/Contas a pagar: são valores do disponível e do passivo exigí-
vel operacional dos investimentos.

A Administração
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Plano "A" - Saldado
Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento
Dezembro/2015 Dezembro/2014

Valores - R$ mil % Valores - R$ %
Renda Fixa 3.813.443 67,36 3.807.718 65,73
Renda Variável 398.218 7,03 592.296 10,22
Investimentos Estruturados 413.610 7,31 431.093 7,44
Investimentos no Exterior 73.229 1,29 21.042 0,36
Investimentos Imobiliários 631.715 11,16 625.914 10,81
Empréstimos a Participantes 330.862 5,84 314.585 5,43

Total dos Investimentos 5.661.077 100,00 5.792.648 100,00

Disponível/Contas a pagar -185 – -813 –

Total dos Recursos Garantidores 5.660.892 100,00 5.791.835 100,00

Segmento
Política de Investimentos - 2015 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

Limite Mínimo - % Limite Máximo - % % %
Renda Fixa 37,00 100,00

15,00
20,00
5,00
8,00
15,00

100,00 67,36
Renda Variável 5,00 70,00 7,03
Investimentos Estruturados 0,00 20,00 7,31
Investimentos no Exterior 0,00 10,00 1,29
Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 11,16
Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 5,84

"Os investimentos classificados no segmento de imóveis do Plano A ultrapassaram o limite legal para alocação de recursos garantidores, esta-
belecido no artigo 39 da resolução 3.792, de 24 de setembro de 2009, em decorrência de sua valorização face aos demais segmentos. Em fun-
ção do desenquadramento da carteira de imóveis do Plano Saldado de Benefícios – Plano A – CNPB 1997.0028-92, a FORLUZ submeteu à Su-
perintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, na forma do Encaminhamento Padrão nº 017/2015, de 01/10/2015, consulta
acerca da aplicação da Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009. Em resposta à consulta, a PREVIC se manifestou no sentido de
permitir a manutenção dos ativos imobiliários em situação excepcional de desenquadramento. "

Rentabilidades por Segmento
Segmento Líquida Indicador de Referência

Renda Fixa 8,28% IPCA(IBGE) + 5,87% aa 17,17%
Renda Variável -9,74% IBOVESPA + 2,20% aa -11,40%
Investimentos Estruturados -0,94% IPCA (IBGE) + 5,75% aa 17,03%
Investimentos no Exterior 46,12% MSCI-World 43,65%
Investimentos Imobiliários 3,05% IPCA (IBGE) + 6% aa 17,31%
Empréstimos a Participantes 17,18% IPCA (IBGE) + 6% aa 17,31%
Carteira Geral do Plano "A" 6,24% Rentabilidade Mínima Atuarial 17,04%

Gestão Terceirizada - Plano A R$ %
Fundos Renda Fixa 2.677.732 47,30
Fundos Renda Variável 388.420 6,86
Fundos Estruturados 308.648 5,45
Fundos no Exterior 75.539 1,33
Outros Fundos (FIDC) 90.288 1,59

Total da Gestão Terceirizada 3.540.627 62,54
Total do Plano 5.661.077 100,00

Custos dos Investimentos - 2015
Descrição R$

Taxa de Administração 3.889
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 513
Custódia 712
Auditoria 26

Total 5.140
% em relação aos Rec. Garantidores 0,0908%
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DEMONSTRATIVOS

Plano "B" - Misto
Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento
Dezembro/2015 Dezembro/2014

Valores - R$ mil % Valores - R$ %
Renda Fixa 6.184.815 80,80 5.312.949 78,99
Renda Variável 433.542 5,66 484.158 7,20
Investimentos Estruturados 278.076 3,63 311.469 4,63
Investimentos no Exterior 109.078 1,43 59.661 0,89
Investimentos Imobiliários 209.374 2,74 206.608 3,07
Empréstimos a Participantes 439.170 5,74 351.657 5,23

Total dos Investimentos 7.654.055 100,00 6.726.502 100,00

Disponível/Contas a pagar -152 – -494 –

Total dos Recursos Garantidores 7.653.904 100,00 6.726.009 100,00

Segmento
Política de Investimentos - 2015 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

Limite Mínimo - % Limite Máximo - % % %
Renda Fixa 37,00 100,00

15,00
20,00
5,00
8,00
15,00

100,00 80,80
Renda Variável 5,00 70,00 5,66
Investimentos Estruturados 0,00 20,00 3,63
Investimentos no Exterior 0,00 10,00 1,43
Investimentos Imobiliários 0,00 8,00 2,74
Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 5,74

Rentabilidades por Segmento
Segmento Líquida Indicador de Referência

Renda Fixa 16,92% IPCA(IBGE) + 6,16% aa 17,49%
Renda Variável -9,18% IBOVESPA + 2,20% aa -11,40%
Investimentos Estruturados -6,07% IPCA (IBGE) + 5,75% aa 17,03%
Investimentos no Exterior 44,67% MSCI-World 43,65%
Imóveis -1,75% IPCA (IBGE) + 6% aa 17,31%
Empréstimos a Participantes 17,20% IPCA (IBGE) + 6% aa 17,31%
Carteira Geral do Plano "B" 13,78% Rentabilidade Mínima Atuarial 16,21%

Gestão Terceirizada - Plano B R$ %
Fundos Renda Fixa 2.692.649 35,18
Fundos Renda Variável 427.844 5,59
Fundos Estruturados 270.494 3,53
Fundos no Exterior 109.522 1,43
Outros Fundos (FIDC) 66.040 0,86

Total da Gestão Terceirizada 3.566.549 46,60
Total do Plano 7.654.055 100,00

Custos dos Investimentos - 2015
Descrição R$

Taxa de Administração 4.182
Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 615
Custódia 900
Auditoria 31

Total 5.728
% em relação aos Rec. Garantidores 0,0748%
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Plano "Taesaprev"
Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento
Dezembro/2015 Dezembro/2014

Valores - R$ mil % Valores - R$ %
Renda Fixa 11.468 76,76 7.562 74,88
Renda Variável 2.547 17,05 1.921 19,02
Investimentos no Exterior 77 0,52 82 0,81
Empréstimos a Participantes 848 5,68 533 5,28

Total dos Investimentos 14.940 100,00 10.099 100,00
Disponível/Contas a pagar 11 – 20 –

Total dos Recursos Garantidores 14.951 100,00 10.119 100,00

Segmento
Política de Investimentos - 2015 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

Limite Mínimo - % Limite Máximo - % % %
Renda Fixa 20,00 100,00 100,00 76,76
Renda Variável 0,00 50,00 70,00 17,05
Investimentos no Exterior 0,00 5,00 10,00 0,52
Empréstimos a Participantes 0,00 15,00 15,00 5,68

Rentabilidades por Segmento
Segmento Líquida Indicador de Referência

Renda Fixa 13,25% IPCA(IBGE) + 5,62% aa 16,89%
Renda Variável -8,68% IBOVESPA + 2,20% aa -11,40%
Investimentos no Exterior 41,75% MSCI-World 43,65%
Empréstimos a Participantes 17,23% IPCA (IBGE) + 6% aa 17,31%
Carteira Geral Taesaprev 9,00% – –

Gestão Terceirizada - Taesaprev R$ %
Fundos Renda Fixa 10.610 71,02
Fundos Renda Variável 2.498 16,72
Fundos no Exterior 78 0,52

Total da Gestão Terceirizada 13.185 88,26
Total do Plano 14.940 100,00

Custos dos Investimentos - 2015
Descrição R$

Taxa de Administração 12

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 1

Total 13

% em relação aos Rec. Garantidores 0,0009
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DEMONSTRATIVOS

Plano "PGA" - Gestão Administrativa
Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento
Dezembro/2015 Dezembro/2014

Valores - R$ mil % Valores - R$ %
Renda Fixa 17.320 100,00 15.756 100,00

Total dos Investimentos 17.320 100,00 15.756 100,00
Disponível/Contas a pagar 30 – 26 –

Total dos Recursos Garantidores 17.350 100,00 15.782 100,00

Segmento
Política de Investimentos - 2015 Limites Resolução CMN 3792 Alocação

Limite Mínimo - % Limite Máximo - % % %
Renda Fixa 100,00 100,00 100,00 100,00

Rentabilidade por Segmento
Segmento Líquida Indicador de Referência

Carteira Geral do Plano 12,52% 100% CDI 13,24%

Gestão Terceirizada - PGA R$ %
Fundos Renda Fixa 17.320 100,00

Total da Gestão Terceirizada 17.320 100,00
Total do Plano 17.320 100,00

Custos dos Investimentos - 2015
Descrição R$

Impostos/Taxas/Corretagens/Outras 19
Custódia 19

Total 38
% em relação aos Rec. Garantidores 0,2178%

Despesas relativas à Administração dos Investimentos - R$ mil - 2015
Descrição R$

Pessoal e encargos 3.269
Serviços de terceiros 286
Despesas gerais 24
Depreciações e amortizações 8

Total 3.586
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Festa folclórica – Serro
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras, elaboradas em atendimento às disposições

dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de
outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que
aprova a NBC TE 11, e as práticas contábeis brasileiras, foram auditadas pela De-
loitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo,
em 23 de março de 2016, após parecer favorável do Conselho Fiscal, não ha-
vendo apontamentos nem recomendações na emissão dos pareceres dos res-
pectivos órgãos estatutários.

As demonstrações completas estão disponíveis no portal, na página inicial,
menu esquerdo, sob o título “Gestão Financeira”. A seguir, você confere os ba-
lanços patrimoniais por plano de benefício.

Casa do Baile – Belo Horizonte 
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PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 9.028 9.609

Gestão previdencial 8.615 8.597 

Investimentos 413 1.012 

Exigível contingencial 10.207 9.807 

Gestão previdencial 10.207 9.807 

Patrimônio social 6.471.219 6.589.033 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.604.023 6.856.662

Benefícios concedidos 7.430.846 6.695.840

Benefícios a conceder 173.177 160.822  

Equilíbrio técnico (1.148.561) (282.437)

Resultados realizados (1.148.561) (282.437)

(-) Déficit técnico acumulado (1.148.561) (282.437)

Fundos 15.757 14.808 

Fundos administrativos 11.269 9.846 

Fundos dos investimentos 4.488 4.962 

Total do passivo 6.490.454 6.608.449

ATI VO 2015 2014

Disponível 228 198

Realizável 6.490.226 6.608.251 

Gestão previdencial 817.880 805.757

Gestão administrativa 11.269 9.846 

Investimentos 5.661.077 5.792.648 

Títulos públicos 964.069 1.005.950 

Créditos privados e depósitos 146.372 205.861 

Ações 9.798 8.910 

Fundos de investimento 3.578.261 3.631.428 

Investimentos imobiliários 626.015 620.639 

Empréstimos e financiamentos 330.862 314.585 

Outros realizáveis 5.700 5.275 

Total do ativo 6.490.454 6.608.449

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO A
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 2.734 2.918

Gestão previdencial 2.284 2.190 

Investimentos 450 728  

Exigível contingencial 744 676 

Gestão previdencial 744 676 

Patrimônio social 7.691.385 6.735.483 

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 7.699.535 6.652.337

Benefícios concedidos 2.534.810 2.281.605 

Benefícios a conceder 5.164.725 4.370.732   

Equilíbrio técnico (67.841) 33.014

Resultados realizados – 33.014

(+) Superávit técnico acumulado – 33.014

(-) Défict técnico acumulado 67.841 –

Fundos 59.691 50.132 

Fundos previdenciais 43.704 36.009 

Fundos administrativos 10.029 8.575 

Fundos dos investimentos 5.958 5.548  

Total do passivo 7.694.863 6.739.077

ATI VO 2015 2014

Disponível 298 233

Realizável 7.694.565 6.738.844 

Gestão previdencial 30.480 3.766

Gestão administrativa 10.029 8.575 

Investimentos 7.654.056 6.726.503 

Títulos públicos 3.297.668 2.210.142 

Créditos privados e depósitos 121.584 169.435 

Ações 5.698 –

Fundos de investimento 3.580.562 3.788.660 

Investimentos imobiliários 209.374 206.608 

Empréstimos e financiamentos 439.170 351.658 

Total do ativo 7.694.863 6.739.077

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO B
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PAS SI VO 2015 2014

Exigível operacional 14.973 10.129

Gestão previdencial 116 16 

Investimentos 1 –  

Patrimônio social 14.856 10.113 

Provisões matemáticas 14.842 10.104

Benefícios a conceder 14.842 10.104   

Fundos 14 9 

Fundos administrativos 3 1 

Fundos dos investimentos 11 8   

Total do passivo 14.973 10.129

ATI VO 2015 2014

Disponível 12 20 

Realizável 14.961 10.109

Gestão previdencial 19 9

Gestão administrativa 3 1 

Investimentos 14.939 10.099 

Créditos privados e depósitos 845 1.858 

Fundos de investimento 13.246 7.708 

Empréstimos e Financiamentos 848 533  

Total do ativo 14.973 10.129

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO TAESAPREV
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RESPONSÁVEIS
Nome Tipo

José Ribeiro Pena Neto
CPF: 202.407.326-34 (Administ. Responsável pelos Planos de Benefícios (ARPB) da Forluz)

Presidente

Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata
CPF: 401.176.696-87 (Administ. Estatutário Tecnicamente Qualificado)

Diretor de Investimentos e Controle

Alessandra Campos Pereira
CPF: 031.624.556-93 – CRC-MG 077151/O-3

Gerente de Controladoria e Finanças

Deloitte Touche Tohmatsu
CRC 2SP011.609/O-8 S-MG

Auditores Independentes



PARECER ATUARIAL
Benefícios Previdenciários

Plano A
A avaliação atuarial do Plano A em 31 de dezembro de 2015, elaborada por

atuário interno, responsável técnico do plano, indicou a existência de Déficit
Técnico Contábil de R$ 1,149 bilhões. Deduzindo da mencionada quantia o ajus-
te de precificação de ativos no valor de R$ 437 milhões, em conformidade com
a Resolução CNPC nº 16/14, o Plano A encerrou o ano de 2015 com déficit atua-
rial (déficit técnico após ajuste de precificação) no valor de R$ 710,8 milhões,
equivalente a 9,35% das reservas matemáticas. 

Conforme dispõe a resolução CNPC nº 22/15, caso o “déficit do Plano apu-
rado após a precificação” ultrapasse o “limite de déficit técnico” (vide reprodu-
ção abaixo), deverá ser elaborado plano de equacionamento até o final do exer-
cício subsequente, aprovado pelo Conselho Deliberativo:

Limite de Déficit Técnico = 1% x (duração passivo – 4) x Provisão Matemática

Desse modo, tem-se para fins de equacionamento o montante de R$ 284,9
milhões, conforme demonstrado abaixo.

Déficit Técnico após ajuste da precificação – Limite de Déficit Técnico
= Déficit a ser Equacionado

R$ 710.777.679,77 – 1% x (9,6 – 4) x R$ 7.604.023.372,06 = R$ 284.952.370,93

A rentabilidade anual alcançou 6,24%, abaixo da meta atuarial de 17,04%.
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PARECER ATUARIAL

Plano B

A avaliação atuarial do Plano B em 31 de de-
zembro de 2015, elaborada por atuário interno,
responsável técnico do plano, indicou a existên-
cia de Déficit Técnico Contábil de R$ 67,8 milhões.
Deduzindo da mencionada quantia o ajuste de
precificação de ativos no valor de R$ 67,1 milhões,
em conformidade com a Resolução CNPC nº
22/15, o Plano B encerrou o ano de 2015 com dé-
ficit atuarial (déficit técnico após ajuste de preci-
ficação) no valor de R$ 728 mil, equivalente a
0,04% das reservas matemáticas.

Considerando que o “déficit após o ajuste da
precificação” de R$ 728.880,89 é significativa-
mente menor do que o “limite de déficit técnico”
[1% x (11,82 – 4) x R$ 1.798.628.399,75] não há
necessidade de equacionamento. 

O Fundo de “Cobertura de Risco” alcançou o
valor de R$ 43.703.844,45 (R$ 36.009.133,17 em
2014).

A rentabilidade auferida em 2015 (13,78%) foi
menor do que meta atuarial de 16,21% (IPCA +
5,00%).

Plano Taesaprev

A avaliação atuarial do Plano Taesaprev em 31
de dezembro de 2015, elaborada por atuário in-
terno, responsável técnico do plano, indicou a
existência de patrimônio equivalente a R$ 14,8
milhões equivalente ao total dos saldos de conta
de aposentadoria dos participantes.

O atuário indicou que a inexistência de déficit
ou superávit técnico se dá em função da modali-
dade de plano (Contribuição Definida), onde os
recursos garantidores são equivalentes ao saldo
de conta composto pelos participantes.

Demonstrações Atuariais no Ano

Fonte: DA’s dos Planos A e B
PLANO A
1. Avaliação Atuarial – Cadastro

A avaliação atuarial do Plano A (Saldado) refe-
rente ao exercício de 2015 foi realizada utilizando
os dados cadastrais de novembro/2015 que, após
a realização de testes específicos de consistên-
cia, foram considerados satisfatórios.

2. Premissas Atuariais
O resultado da avaliação atuarial encontra-se

posicionado em 31/12/2015 e se refere às re-
gras/regulamento vigente, aprovado em
10/02/2015 pela Portaria nº 70 da Previc.

A seguir, apresentamos resumo das premis-
sas utilizadas e o comparativo em relação aos pa-
râmetros utilizados na avaliação atuarial anterior:

2.1. Premissa - Taxa de Juros
Em relação à taxa de juros, cumpre-nos assi-

nalar que a Forluz solicitou mediante estudo téc-
nico a manutenção da taxa de 5,75% a.a. utilizada
na avaliação atuarial do ano anterior, conforme
regras dispostas na Instrução Previc nº 01/13. No
dia 18 de janeiro de 2016, por meio do Ofício nº
133/2016/CGMI/DIACE/PREVIC, o órgão fiscali-
zador rejeitou o pleito da Entidade.

Merece destaque a manutenção do entendi-
mento da Entidade e do responsável atuarial, no
sentido da aderência da taxa de juros do plano
em 5,97% a.a. e da consistência do estudo elabo-
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Hipótese atuarial 2015 2014

Rotatividade Nula Nula

Crescimento Real de Salários – –

Fator de Capacidade de Benefício 98% 98%

Composição Familiar Dados Reais Dados Reais

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 49 AT 49

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas

Tábua de Mortalidade Geral AT 49 AT 49

Taxa de Juros 5,65% 5,75%
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. rado acerca da manutenção da taxa de 5,75% a.a. conforme IN Previc nº 01/13.

A esse respeito, merece assinalar que a Entidade formalizou pedido de reconsideração do estudo,
onde permanece aguardando a resposta do órgão fiscalizador.

2.2. Demais premissas
As demais premissas do plano (fator de capacidade de benefícios, rotatividade, composição familiar,

tábua de mortalidade de inválidos, tábua de mortalidade geral e tábua de entrada em invalidez) não so-
freram alteração se comparadas às premissas adotadas na última avaliação atuarial.

3. Patrimônio, Provisões, Fundos e Apuração de Resultado para Fins de Equacionamento

3.1. Patrimônio, Provisões Matemáticas, Duration e Ajuste de Precificação
Considerando as premissas, hipóteses e dados mencionados neste parecer, apresentamos os resul-

tados das Provisões Matemáticas, Fundos, Patrimônio de Cobertura do Plano e Ajuste de Precificação,
em 31/12/2015:

PARECER ATUARIAL

Item Valores em R$

Patrimônio de Cobertura do Plano 6.455.461.785,54

Provisões Matemáticas 7.604.023.372,06

Benefícios Concedidos 7.430.846.431,28

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 7.430.846.431,28

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 6.553.996.325,91

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 876.850.105,37

Benefícios a Conceder 173.176.940,78

Benefício a Conceder Estruturado em Regime de Capitalização 173.176.940,78

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 173.176.940,78

Valor Atual das Contribuições Futuras do Patrocinador 0,00

Valor Atual das Contribuições Futuras do participante 0,00

Equilíbrio Técnico -1.148.561.586,52

Resultados Realizados -1.148.561.586,52

Superávit Técnico Acumulado 0,00

Reserva de Contingência 0,00

Reserva Especial para Revisão do Plano 0,00

Déficit Técnico Acumulado -1.148.561.586,52

Resultados a realizar 0,00

Fundos 15.757.513,45

Fundo Previdencial 0,00

Fundo Administrativo 11.268.797,79

Fundo de Investimento 4.488.715,66

Ajuste de Precificação - Portaria Previc nº 30/16 437.783.906,75

Déficit Técnico Acumulado após ajuste de precificação -710.777.679,77



PARECER ATUARIAL

A respeito do ajuste de precificação apresentado acima, que montou R$ 437.783.906,75, cumpre-
nos esclarecer que o mesmo foi apurado por meio da utilização da planilha eletrônica obrigatória de-
nominada “Cálculo Duração do Passivo e Ajuste de Precificação”, disponibilizada pela Previc por meio
da Portaria nº 30, de 20 de janeiro de 2016 e em conformidade com a Resolução CNPC n.º 16/14.

Também na mencionada planilha disponibilizada pelo órgão fiscalizador, calculou-se a duration (mé-
dia dos prazos de pagamentos de benefícios líquidos de contribuições, ponderada pelo valor presente
dos fluxos) do plano, resultando em 9,6 anos (base de cálculo: 31/12/2015).

3.2. Apuração de Resultado para Fins de Equacionamento de Déficit
Conforme disposto na Resolução CNPC nº 22/15, que alterou a Resolução CGPC nº 26/08, caso o

“déficit do plano apurado após a precificação” ultrapasse o “limite de déficit técnico” constante na men-
cionada norma (vide reprodução abaixo), deverá ser elaborado plano de equacionamento até o final do
exercício subsequente, devidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação:

Limite de Déficit Técnico = 1% x (duração passivo – 4) x Provisão Matemática

Desse modo, considerando os resultados e a duration do plano, tem-se o seguinte montante para
fins de equacionamento do Plano A:

Déficit Técnico após ajuste da precificação – Limite de Déficit Técnico = Déficit a ser Equacionado

R$ 710.777.679,77 – 1% x (9,6 – 4) x R$ 7.604.023.372,06 = R$ 284.952.370,93

Face ao exposto, conclui-se que o déficit técnico a ser equacionado é de R$ 284.952.370,93 (du-
zentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil trezentos e setenta reais e no-
venta e três centavos).

4. Meta Atuarial
A meta atuarial do Plano A no ano de 2015 atingiu o percentual de 17,04%, referente ao IPCA-IBGE

+ 5,75% a.a. Em contrapartida, a rentabilidade do plano foi de 6,24%, ou seja, abaixo da exigência atua-
rial.

5. Custeio Administrativo
Em 2015, a Forluz adotou a taxa sobre o patrimônio gerido de 0,18% para apuração das contribui-

ções para custeio das despesas administrativas. Em 2016, o percentual será de 0,1718%, conforme
aprovado pelo Conselho Deliberativo da 331ª Reunião, realizada no dia 15 de dezembro de 2015.

6. Parecer Atuarial
n Na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial anual do Plano Saldado de Benefícios

Previdenciários da Forluz (Plano A), informamos que o plano encontra-se em desequilíbrio atuarial,
tendo encerrado o exercício com déficit “bruto” de R$ 1.148.561.586,52.
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. n Contudo, para fins de apuração do resultado efetivo do plano e considerando a dedução do ajuste

de precificação no valor de R$ 437.783.906,75, calculado em conformidade com a Resolução CNPC
nº 15/14 e Portaria Previc nº 30/16, afirmamos que o Plano A encerrou o ano com “resultado defi-
citário após ajuste da precificação” no valor de R$ 710.777.679,77. Tal déficit se deu principalmen-
te em razão da rentabilidade auferida em 2015 (6,4%) abaixo da meta (17,04%), situação atuarial
do plano em 2014 (deficitário em R$ 282 milhões) e alteração da taxa de juros (5,75% para 5,65%).

n Em relação às repercussões no plano face ao ajuste de precificação, atestamos atuarialmente que
o mesmo não prejudica a capacidade financeira do plano, seja em relação à solvência ou à liquidez.

n Para fins de equacionamento e observando-se a dedução do limite técnico no valor de R$
421.991.060,06 em conformidade com a Resolução CNPC n.º 22/15 e Resolução CGPC n.º 18/06,
tem-se o valor a equacionar de R$ 284.952.370,93 (posição 31/12/2015). Mencionado plano de
equacionamento deve ser apresentado até o final do exercício subsequente (no caso, 31/12/2016),
tendo como vigência o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após aprovação do Conselho Delibera-
tivo.

n Ainda a esse respeito, cumpre-nos frisar que o plano de equacionamento a ser elaborado preser-
vará as necessidades de liquidez e solvência do plano ao longo do tempo, além de observar a real
capacidade financeira das patrocinadoras no cumprimento das obrigações a serem assumidas.

n Finalmente, informamos que em conformidade com a legislação vigente, especificamente a Reso-
lução CGPC n.º 26/08 (alterada pela Resolução CNPC nº 14/14), será reavaliada no exercício sub-
sequente a efetiva necessidade do equacionamento do déficit, caso o plano atinja o reequilíbrio
dentro dos limites de déficit permitidos pela legislação.

PLANO B

1. Avaliação Atuarial – Cadastro
A avaliação atuarial do Plano B (Misto) - estruturado na modalidade de contribuição variável – CV -

referente ao exercício de 2015, foi realizada utilizando os dados cadastrais de novembro/2015 que,
após a realização de testes específicos de consistência, foram considerados satisfatórios.

2. Premissas Atuariais
O resultado da avaliação atuarial encontra-se posicionado em 31/12/2015 e se refere às regras/re-

gulamento vigente, aprovado em 31/08/2015 pela Portaria nº 464 da Previc e vigente a partir da mes-
ma data.

PARECER ATUARIAL



PARECER ATUARIAL

A seguir, apresentamos resumo das premissas utilizadas e o comparativo em relação aos parâmetros
utilizados na avaliação atuarial anterior:

2.1. Premissas alteradas

2.1.1. Taxa de juros
Para apurar a taxa de convergência do Plano B, foram realizados dois testes pelo Comitê de ALM da

Forluz, devidamente aprovados pelo Conselho Deliberativo, observando-se a modalidade de plano (con-
tribuição variável), a convergência das durations do ativo e passivo, taxa de reinvestimento de 5,00%
a.a., o casamento do fluxo de ativos incluindo contribuições futuras versus fluxo de pagamento de bene-
fícios e dado o estoque atual de ativos por segmento de aplicação, bem como a sua forma de precifica-
ção na curva.

Tais estudos realizados pelo Comitê de ALM da Forluz, que, frisamos, conta com a participação do res-
ponsável atuarial, resultaram na média de 5,30% - em substituição à taxa de 5,00% então vigente.

2.1.2. Tábua de Mortalidade Geral
A tábua de mortalidade geral deve refletir o comportamento demográfico/entrada massa de partici-

pantes válidos do Plano B.
Foram utilizadas, para os testes de aderência, AT 2000_M, AT 2000_M Desagravada em 10% e   AT

2000_M Desagravada em 20%.
Os resultados encontrados, utilizando diversas metodologias (observado x esperado; intervalos de in-

fluencia/confiança e qui-quadrado), demonstraram a convergência/aderência da tábua AT 2000_M Desa-
gravada em 20% - em substituição à tábua AT 2000 M então vigente.

2.1.3. Tábua de Entrada em Invalidez
A tábua de entrada em invalidez deve refletir o comportamento demográfico/entrada em invalidez da

massa de participantes ativos do Plano B.
Foram utilizadas, para os testes de aderência, as tábuas Álvaro Vindas, Light Média e Light Fraca. 
Os resultados encontrados, utilizando diversas metodologias (observado x esperado; intervalos de in-

fluencia/confiança e qui-quadrado), demonstraram a convergência/aderência da Álvaro Vindas, sendo ne-
cessária, portanto, alteração da premissa em relação à avaliação atuarial anterior.
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Hipótese atuarial 2015 2014

Rotatividade Nula Nula

Crescimento Real de Salários – –

Fator de Capacidade de Benefício 98% 98%

Composição Familiar Winklevoss Desagravada 30% Winklevoss Desagravada 30%

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 49 Light Fraca

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas

Tábua de Mortalidade Geral AT 2000 M Desagravada 20% AT 2000 M

Taxa de Juros 5,30% 5,00%
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. 2.2. Premissas não alteradas

As demais premissas utilizadas - rotatividade, fator de capacidade, composição familiar e tábua de
mortalidade de inválidos – não sofreram alteração em relação aos parâmetros utilizados na última ava-
liação atuarial. 

3. Patrimônio, Provisões, Fundos e Apuração de Resultado para Fins de Equacionamento

3.1. Patrimônio, Provisões Matemáticas, Duration e Ajuste de Precificação
Considerando as premissas, hipóteses e dados mencionados neste parecer, apresentamos os resul-

tados das Provisões Matemáticas, Fundos, Patrimônio de Cobertura do Plano e Ajuste de Precificação,
em 31/12/2015:

PARECER ATUARIAL

Item Valores em R$

Patrimônio de Cobertura do Plano 7.631.693.377,05

Provisões Matemáticas 7.699.535.261,77

Benefícios Concedidos 2.534.810.149,25

Contribuição Definida 736.181.749,50

Saldo de Conta de Assistidos 736.181.749,50

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 1.798.628.399,75

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 1.328.414.157,48

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 470.214.242,27

Benefícios a Conceder 5.164.725.112,52

Contribuição Definida 5.164.725.112,52

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador 1.988.936.909,89

Saldo de Contas - Parcela Participante 3.175.788.202,63

Equilíbrio Técnico -67.841.884,72

Resultados Realizados -67.841.884,72

Superávit Técnico Acumulado 0,00

Reserva de Contingência 0,00

Reserva Especial para Revisão do Plano 0,00

Déficit Técnico Acumulado -67.841.884,72

Resultados a realizar 0,00

Fundos 59.691.430,09

Fundo Previdencial 43.703.844,45

Fundo Administrativo 10.029.474,47

Fundo de Investimento 5.958.111,17

Ajuste de Precificação - Portaria Previc nº 30/16 67.113.003,83

Déficit Técnico Acumulado após ajuste de precificação -728.880,89
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A respeito do ajuste de precificação apresen-
tado acima, que montou R$ 67.113.003,83, cum-
pre-nos esclarecer que o mesmo foi apurado por
meio da utilização da planilha eletrônica obrigató-
ria denominada “Cálculo Duração do Passivo e
Ajuste de Precificação”, disponibilizada pela Pre-
vic por meio da Portaria nº 30, de 20 de janeiro de
2016 e em conformidade com a Resolução CNPC
n.º 16/14.

Também na mencionada planilha disponibili-
zada pelo órgão fiscalizador, calculou-se a dura-
tion (média dos prazos de pagamentos de benefí-
cios líquidos de contribuições, ponderada pelo
valor presente dos fluxos) do plano, resultando
em 11,82 anos (base de cálculo: 31/12/2015).

3.2. Apuração de Resultado para Fins de Equacio-
namento de Déficit

Conforme disposto na Resolução CNPC nº
22/15, que alterou a Resolução CGPC nº 26/08,
caso o “déficit do plano apurado após a precifica-
ção” ultrapasse o “limite de déficit técnico” cons-
tante na mencionada norma (vide reprodução
abaixo), deverá ser elaborado  plano de equacio-
namento até o final do exercício subsequente, de-
vidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo
da Fundação:

Limite de Déficit Técnico = 1% x (duração passivo – 4)
x Provisão Matemática

No presente caso, considerando que o “déficit
após o ajuste da precificação” de R$ 728.880,89 é
significativamente menor do que o “limite de dé-
ficit técnico” [1% x (11,82 – 4) x R$
1.798.628.399,75] permitido, conclui-se que não
há déficit técnico a ser equacionado no Plano B.

4. Meta Atuarial
No ano de 2015 o Plano B atingiu o percentual

de 16,21%, referente ao IPCA-IBGE + 5,00% a.a.
Em contrapartida, a rentabilidade do plano foi de
13,78%, ou seja, abaixo da exigência atuarial.

5. Fundo de Cobertura de Risco
Estabelecido durante o exercício de 2010, ori-

ginado pelos recursos remanescentes do plano
para financiamento dos benefícios de risco. Este
fundo será utilizado para abatimento de contribui-
ções futuras dos benefícios de risco e tem seu va-
lor segregado entre os participantes optantes ou
não pela regra de cálculo dos benefícios de risco
estabelecida pela alteração regulamentar de
24/9/2009. 

Em 31/12/2015, o Fundo de Cobertura de Ris-
co totalizou R$ 36.350.857,77 para os participan-
tes optantes e R$ 7.352.986,68 para os não op-
tantes.

6. Plano de Custeio
O Plano de Custeio de Participantes Ativos do

Plano Misto de Benefícios Previdenciários da For-
luz – Plano B é definido em faixas salariais no seu
regulamento. 

Segue, abaixo, resumo das taxas médias de
contribuição em função da folha de participação a
serem praticados no exercício de 2016: 
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Grupo Rentabilidade em 2014 

Patrocinadores 9,56%

Participantes 10,38%

* A não paridade decorre das contribuições voluntá-
rias adicionais dos participantes.

Desde janeiro de 2013, o custeio dos benefí-
cios de risco, excluídas as contribuições destina-
das ao custeio das despesas administrativas, pas-
sou a ser feito conforme a seguir:

n Optantes pela nova regra de cálculo dos Bene-
fícios de Risco

Considerando a amortização do Fundo de Ris-
co até 2045, o custo dos benefícios de risco é de
0,85% (percentual incidente sobre as contribui-
ções normais da patrocinadora) - para os partici-
pantes optantes pela nova regra de MAI, já consi-
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. derando uma margem de segurança para financiar

eventuais oscilações no custeio dos benefícios de
risco.

n Não optantes pela nova regra de cálculo dos
Benefícios de Risco

Considerando a amortização do Fundo de Ris-
co até 2045, o custo dos benefícios de risco é de
11,00% (percentual incidente sobre as contribui-
ções normais da patrocinadora) - para os partici-
pantes optantes pela nova regra de MAI, já consi-
derando uma margem de segurança para financiar
eventuais oscilações no custeio dos benefícios de
risco.

7. Custeio Administrativo
Em 2015, a Forluz adotou a taxa sobre o patri-

mônio gerido de 0,18% para apuração das contri-
buições para custeio das despesas administrati-
vas. Em 2016, o percentual será de 0,1718%, con-
forme aprovado pelo Conselho Deliberativo em
sua 331ª reunião, realizada no dia 15/12/2015. 

O percentual aprovado encontra-se dentro do
limite de 9% sobre as contribuições recebidas so-
madas à folha de benefícios do plano, conforme
definido no referido regulamento e determinado
pela Resolução CGPC nº 29/2009.

Poderão ser utilizados os recursos provenien-
tes do retorno dos investimentos do fundo admi-
nistrativo para pagamento das despesas adminis-
trativas, conforme estabelecido no PGA da Forluz. 

8. Parecer Atuarial
n A base cadastral de participantes foi avaliada e
considerada consistente para fins de dimensiona-
mento dos compromissos futuros do Plano B.

n As premissas atuariais e o método de financia-
mento se encontram devidamente aderentes e
adequadas à realidade financeira e demográfica

da massa de participantes.

n No aspecto atuarial, não foi encontrada qual-
quer divergência e/ou inconsistência em relação
ao balanço do plano.

n Na qualidade de atuário responsável pela ava-
liação atuarial anual do Plano Misto de Benefícios
Previdenciários da Forluz (Plano B), informamos
que o mesmo encerrou o exercício com déficit
“bruto” de R$ 67.841.884,72. Cumpre-nos assina-
lar que o aumento do resultado negativo em rela-
ção ao exercício anterior se deu principalmente
em razão da rentabilidade auferida em 2015
(13,78%) abaixo da meta (16,21%). 

n Em relação às repercussões no plano face ao
ajuste de precificação, atestamos atuarialmente
que o mesmo não prejudica a capacidade finan-
ceira do plano, seja em relação à solvência ou à li-
quidez.

n Finalmente, para fins de apuração do resultado
efetivo do plano e considerando a dedução do
ajuste de precificação no valor de R$
67.113.003,83, calculado em conformidade com a
Resolução CNPC nº 15/14 e Portaria Previc nº
30/16, concluiu-se que o Plano B encerrou o ano
equilibrado atuarialmente, sem qualquer necessi-
dade de equacionamento.

PLANO TAESAPREV

1. O Taesaprev é um plano estruturado na modali-
dade de contribuição definida – CD, onde não
existem compromissos apurados atuarialmente,
conforme dispõe a Resolução CGPC n.º 16/05. Pa-
ra fins de avaliação foram utilizados os dados ca-
dastrais de dezembro/2015 que, após a realização
de testes específicos de consistência, foram con-
siderados satisfatórios. 
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2. Considerando as premissas, hipóteses e dados mencionados neste parecer, apresentamos os resul-
tados das Provisões Matemáticas e Patrimônio de Cobertura do Plano, em 31/12/2015:

3. O custeio previdenciário do plano será dado através das receitas advindas dos participantes e do pa-
trocinador acrescidos da rentabilidade líquida auferida, sendo o saldo atualizado mensalmente. As con-
tribuições previdenciárias do participante e do patrocinador são classificadas em:
- Obrigatória Mensal: correspondente a um percentual entre 50% e 100% da contribuição básica, cal-
culadas com base no SRC (salário real de contribuição, equivalente ao salário base do participante), ob-
servando os seguintes percentuais:

n 3% (três por cento) do SRC equivalente a até, no máximo, o valor de 1 (uma) UTPT;

n 6% (seis por cento) do SRC compreendido entre 1 (uma) e 2 (duas) o valor da UTPT;

n 12% (doze por cento) do SRC que superar o valor de 2 (duas) vezes o valor da UTPT.
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Item Valores em R$

Patrimônio de Cobertura do Plano 14.842.145,25

Provisões Matemáticas 14.842.145,25

Benefícios Concedidos 0,00

Contribuição Definida 0,00

Saldo de Conta de Assistidos 0,00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 0,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 0,00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 0,00

Benefícios a Conceder 14.842.145,25

Contribuição Definida 14.842.145,25

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador 6.923.866,46

Saldo de Contas - Parcela Participante 7.918.278,79

Equilíbrio Técnico 0,00

Resultados Realizados 0,00

Superávit Técnico Acumulado 0,00

Reserva de Contingência 0,00

Reserva Especial para Revisão do Plano 0,00

Déficit Técnico Acumulado 0,00

Resultados a realizar 0,00

Fundos 14.811,08

Fundo Previdencial 0,00

Fundo Administrativo 3.306,92

Fundo de Investimento 11.504,16
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. UTPT – Unidade Previdenciária Taesaprev, fixado em R$ 4.389,00 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais)

na data deste parecer, sendo reajustado pela IPCA-IBGE no mês de reajuste coletivo do patrocinador.

n Adicional Mensal Facultativa (somente para participante): correspondente a até 50% (cinquenta por
cento) da Contribuição Básica;

As contribuições destinadas à cobertura das despesas administrativas serão assumidas integralmente
pelo patrocinador. Para o exercício de 2015 define-se a taxa de administração de 1% incidente sobre as
reservas garantidoras dos compromissos assumidos, constituídas pelos saldos de conta de aposenta-
doria totais dos participantes, acrescida das contribuições patronais dos regates da conta de aposenta-
doria conforme tabela determinada pelo artigo 29 do regulamento. 

4. A rentabilidade auferida em 2015 atingiu o percentual de 9,00%. Considerando a natureza do plano
não há que se falar em meta atuarial.

5. O Taesaprev, por se tratar de plano estruturado na modalidade de contribuição definida – CD, não
prevê constituição de superávit ou déficit atuarial, sendo todo e qualquer impacto revertido diretamen-
te na conta de aposentadoria dos participantes. Desse modo, na qualidade de atuário responsável pelo
plano, informamos que o Taesaprev encontra-se equilibrado sob o âmbito financeiro-atuarial.

Thiago Felipe Gonçalves
MIBA Nº 1398

Atuário – Gerência de Previdência, Atuária e Atendimento
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Praça da Bandeira – Belo Horizonte 
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SEIO DE MINAS
Paula Fernandes

Eu nasci no celeiro da arte 
No berço mineiro 
Sou do campo, da serra 
Onde impera o minério de ferro 
Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro 
De cantar melodias de Minas 
No Brasil inteiro 

Sou das Minas de ouro 
Das montanhas Gerais 
Eu sou filha dos montes 
E das estradas reais  
Meu caminho primeiro 
Vi brotar dessa fonte 
Sou do seio de Minas 
Desse estado um diamante 

Vesperata – Diamantina
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Av. do Contorno, 6500 – 3º andar
Fone (31) 3215-6701

CEP 30.110-044 – Belo Horizonte – MG – Brasil

E-mail: atendimento@forluz.org.br
Portal: www.forluz.org.br


