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APRESENTAÇÃO

O que é a For luz? 

A Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz é uma entidade fechada de previdência complementar,

sem fins lucrativos, mantida por contribuições das empresas patrocinadoras e dos participantes (empregados

e ex-empregados das patrocinadoras). Seu principal objetivo é contribuir para o bem-estar de seus participan-

tes, oferecendo proteção social a eles e suas famílias, por meio da melhoria de aposentadoria.

Fundada em 27 de dezembro de 1971, a Forluz é hoje o 10º maior fundo de pensão entre os associados da

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp. Atualmente possui um

patrimônio financeiro totalmente destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos seus participantes.

En ti da de Fe cha da de Pre vi dên cia Com ple men tar

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, também conhecidas como fundos de pen-

são, são organizações sem fins lucrativos que oferecem planos de benefícios previdenciários coletivos a um

grupo de empregados de uma mesma empresa ou associados de uma determinada agremiação, por exemplo,

sindicato ou órgão de classe.

No Brasil, todos os fundos de pensão são fiscalizados pela Superintendência Nacional de Previdência Com-

plementar - Previc, órgão do Ministério da Previdência Social.
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Pla no de Pre vi dên cia Com ple men tar

Um plano de previdência complementar tem como objetivo proporcionar a seus participantes recursos fi-

nanceiros adicionais aos benefícios do INSS, nos casos de aposentadorias por tempo de contribuição, idade,

especial ou invalidez, com base nas regras definidas em regulamento específico.
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PLANO B

 Qual é o pla no ofe re ci do pe la For luz? 

n A For luz ofe re ce o Pla no Mis to de Be ne fí cios Pre vi den ciá rios (Pla no B)

Aderindo a esse plano, você (o participante) e a empresa que o contratou (a patrocinadora) fazem uma con-

tribuição mensal, que é acumulada em uma conta nominal, que recebe o nome de conta de aposentadoria, e

todo o saldo é aplicado em investimentos. Quando você requerer seu benefício nesse plano, o valor da pres-

tação mensal será calculado com base no saldo de sua conta de aposentadoria. 

Segundo as normas dos fundos de pensão, esse plano é classificado na modalidade contribuição variável,

ou seja, aquele em que os benefícios programados são de contribuição definida na fase de formação da pou-

pança e, após a concessão, pode ser transformado em benefício definido, garantindo uma renda mensal vita-

lícia. Esse plano também prevê benefícios temporários e em percentual do saldo da conta de aposentadoria.

 Quais são as ca rac te rís ti cas do Pla no?  

n As contribuições mensais do participante e da patrocinadora são depositadas em uma conta nominal e

acrescidas dos rendimentos obtidos por meio das aplicações.

n Sua conta será administrada pela Forluz e você escolhe o perfil de investimento dentre os oferecidos: agressivo,

moderado, conservador ou ultraconservador. Essa opção pode ser alterada, de acordo com as regras vigentes para al-

teração do perfil de investimento, seguindo ou não o perfil indicado pelo API - Análise de Perfil do Investidor.
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O que é o API? 

O questionário de API - Análise de Perfil do Investidor é um requisito legal, conforme Instrução Normativa da Previc

N° 35/2020. Ele é composto por perguntas simples, que têm como objetivo mapear preferências e comportamentos

do participante, como, por exemplo, nível de conhecimento acerca de produtos financeiros, forma como estrutura o

orçamento familiar e tempo que falta para a aposentadoria. A partir destas respostas, é apresentada uma orientação

sobre qual perfil aparenta ser o mais indicado para cada participante. Caso decida escolher um perfil diferente do que

foi sugerido pelo questionário, será necessário apenas assinalar no sistema de que está ciente sobre esta divergência.

O formulário está disponível na área logada do Portal Forluz, no menu Plano B – Opções – Questionário de Perfil

de Investidor.

E quan to ao re gi me de tri bu ta ção do im pos to de ren da? 

Esta é outra opção que você tem que fazer. O imposto de renda é um valor anual descontado dos proventos dos

trabalhadores e repassados ao Governo Federal. O valor descontado do rendimento é estipulado, também anualmente,

pelos órgãos competentes, ou seja, pela Receita Federal. No momento de inscrição no Plano, você, automaticamente,

será enquadrado no regime progressivo. No entanto, você tem até o último dia útil do mês seguinte para solicitar a

mudança para o regime regressivo, caso conclua que essa é a melhor opção para o seu caso.
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Sou obrigado a fazer opção?

Sim. Se você quiser o regime regressivo, terá que fazer a opção. Caso sua escolha seja permanecer no regime

progressivo, não é preciso manifestar.

Co mo fun cio na ca da re gi me? 

O regime regressivo reduz a alíquota do imposto, na medida em que aumenta o tempo que os recursos ficam apli-

cados. Neste caso, o imposto de renda pago no recebimento de benefícios ou resgate vai variar entre 35% e 10%. A

alíquota será obtida considerando o prazo médio ponderado de permanência dos recursos no plano, ou seja, quanto

maior o tempo, menor a alíquota. Além disso, no recebimento do benefício, a tributação será exclusivamente na fonte,

isto é, não serão realizados ajustes anuais na declaração de imposto de renda.

No regime progressivo os benefícios serão tributados conforme tabela para cálculo do imposto de renda (IR), o que

significa que o desconto do imposto na fonte terá alíquotas variáveis conforme a renda do contribuinte. Atualmente,

as alíquotas variam de 0% a 27,5%. 

Nesse regime de tributação deverá ser feito o ajuste anual na declaração, quando serão somadas todas as rendas

recebidas pelo participante.

Ressaltamos que o regime de tributação escolhido/presumido incidirá quando o participante for usufruir dos recur-

sos acumulados em sua conta de aposentadoria.



8 Car ti lha do Par ti ci pan te8

CONTRIBUIÇÕES

Co mo é cal cu la da mi nha con tri bui ção?

O valor mensal básico a ser pago pelo participante para o Plano B é calculado com base na tabela de con-

tribuição, disponível para consulta e simulação no portal Forluz. 

Pos so con tri buir com va lo res di fe ren tes? 

Você pode contribuir com 50, 75, 90, 100, 125, 150 ou 200% do valor básico. A patrocinadora contri-

buirá com o mesmo valor do participante, até, no máximo, 100% da contribuição básica. Se você optar por

contribuir com percentuais acima de 100%, a patrocinadora não contribuirá sobre a parcela excedente, cha-

mada de contribuição adicional. 

E se você optar por contribuir com menos de 100%, a patrocinadora também reduzirá o valor de sua con-

tribuição.

Essa opção pode ser alterada conforme regras vigentes para alteração do percentual de contribuição mensal.
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100% da mi nha con tri bui ção vão pa ra mi nha con ta? 

Sim, 100% do valor da sua contribuição vai para sua conta individual. Da contribuição da patrocinadora,

um percentual é creditado em um fundo coletivo utilizado para custear os chamados benefícios de risco, isto

é, benefício de invalidez do participante e a pensão proveniente da morte do participante em atividade.

O percentual da contribuição da patrocinadora destinado ao Fundo de Cobertura de Risco é apurado anual-

mente.

Além das con tri bui ções men sais, pos so fa zer ou tras? 

Sim, você também pode contribuir de forma eventual. Neste caso, o valor de cada contribuição deverá ser

de, no mínimo, R$ 200,00 (duzentos reais).

Para os participantes com contribuição básica mensal abaixo do mínimo estipulado, mantém-se como menor

valor permitido, a sua última contribuição mensal obrigatória.

Mi nhas con tri bui ções são de du tí veis do im pos to de ren da?

Sim. Os valores pagos pelo participante poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda até

o limite de 12% dos rendimentos tributáveis, inclusive considerando as contribuições adicionais e eventuais,

conforme determina a legislação. 
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Co mo me in for mar so bre a evo lu ção da mi nha con ta de apo sen ta do ria?

Você pode acompanhar de perto sua conta de aposentadoria através do extrato, atualizado mensalmente, dis-

ponível no Portal da Forluz (www.forluz.org.br). Além disso, as informações sobre o conjunto de investimentos

da Fundação são periodicamente divulgadas no Jornal Forluz, informativo enviado a todos os participantes.
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 Quais são os ti pos de be ne fí cios pre vi den ciá rios do Pla no B? 

nMelhoria de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Especial ou Por Idade (MAT): é o benefício pago pelo Plano

ao participante que se aposenta por tempo de contribuição, especial ou idade no INSS ou que cumpre o tempo

mínimo de 30 anos (homens) ou 25 anos (mulheres) de contribuição para a Previdência Social, além de preen-

cher os demais requisitos que constam do regulamento do Plano. 

n Melhoria de Aposentadoria por Invalidez (MAI): é o benefício concedido pelo Plano ao participante que se apo-

senta por invalidez no INSS, é considerado incapaz por perito indicado pela Forluz e tem mais de 12 meses de

efetiva inscrição no plano (exceto em caso de acidente do trabalho). Esse benefício, exceto no caso do partici-

pante em BPD, é calculado com base nos salários de contribuição.

n Auxílio-reclusão (AR): é o benefício pago pelo Plano ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo participante recolhi-

do à prisão;

n Abono Anual (AA): é a 13° prestação anual paga ao participante ou beneficiário que recebe o benefício vitalício

ou temporário por prazo determinado, do Plano.

n Renda Continuada por Morte (RCM) - Benefício previdenciário concedido aos beneficiários do participante fa-

lecido, de acordo com o Regulamento do Plano.

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS
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No caso dos assistidos, a RCM somente existirá se o participante exercer a opção quando requerer a MAT

Vitalícia. O valor da RCM também será determinado nessa opção.

Já no caso dos ativos, a RCM é uma renda equivalente a 75% do benefício que o participante receberia

em caso de invalidez

O valor da RCM é rateado em partes iguais entre os beneficiários. Se um beneficiário perder a condição pe-

rante o plano (por exemplo, filho que completa 24 anos), será efetuado um novo rateio entre os remanescen-

tes.

Para o participante ativo, não havendo beneficiários inscritos, ou se houver, a pessoa que se enquadrar nas

categorias de cônjuge, convivente, filhos até 24 anos ou inválidos de qualquer idade, receberão a RCM em

igualdade de condições com aqueles inscritos. Se não houver beneficiários inscritos ou pessoas nas categorias

previstas, os herdeiros designados judicialmente terão direito ao recebimento do valor da Conta de Aposenta-

doria do participante.

Se o participante for assistido, tendo optado pela renda vitalícia, e não tiver beneficiário inscrito, o bene-

fício termina na data do falecimento. Ou seja, não haverá pensão a ser paga nem qualquer outro valor a ser

recebido pelos herdeiros.

Em caso de falecimento do participante assistido em gozo de renda variável, não há conversão em RCM. O

saldo de conta remanescente será dividido entre os beneficiários inscritos, sendo pago de acordo com a es-

colha do beneficiário em parcela única ou em forma do último percentual percebido pelo titular. Caso não

haja beneficiário o saldo remanescente será pago em parcela única ao espólio.
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Ocorrendo o falecimento do participante que optou pela renda temporária em prazo certo, antes de com-

pletar o prazo contratado, as parcelas vincendas serão pagas ao beneficiário, e na falta deste ao herdeiro legal,

até o esgotamento do prazo escolhido.

Co mo é cal cu la do o be ne fí cio por apo sen ta do ria (MAT)?

A Melhoria de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Especial ou por Idade – MAT é paga sob a forma

de prestações mensais, podendo, por opção do participante, ser paga de forma vitalícia, com conversão ou

não em RCM, em um prazo certo de 10, 15 ou 20 anos (temporário) ou em forma de renda variável.

O valor do benefício é calculado com base no saldo da conta de aposentadoria e de acordo com as regras,

estabelecidas em Regulamento, para cada espécie de benefício.

Ao requerer benefício Vitalício o participante deve informar se deixará ou não pensão para seus beneficiários.

No benefício de MAT em valor variável, o saldo será corrigido pela rentabilidade da Forluz e a renda mensal

será proporcional a um percentual do saldo de conta, a ser escolhido pelo participante, entre 0,2% e 1%. O

benefício é temporário, sendo pago enquanto houver saldo de conta disponível, podendo, por opção do parti-

cipante, ser convertido em benefício vitalício, no prazo previsto pelo regulamento. O benefício de MAT em va-

lor variável não deixa pensão por morte.

Em seu requerimento de Melhoria de Aposentadoria, o participante poderá optar pelo recebimento à vista

de uma parcela de até 50% da sua conta de aposentadoria.
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A Forluz disponibiliza, através do Portal, um simulador do valor de seu benefício de MAT em diferentes si-

tuações.

Co mo são cal cu la dos os be ne fí cios por in va li dez ou mor te do par ti ci pan te ati vo? 

Os benefícios por invalidez ou morte na ativa são calculados em função da média dos 12 últimos salários

ininterruptos de contribuição, anteriores ao mês do afastamento do trabalho. O participante que reduz sua

contribuição abaixo de 100% da tabela básica terá, também, redução no valor do benefício de invalidez ou

morte.

 Quem po de ser ins cri to co mo be ne fi ciá rio? 

No momento da sua inscrição no plano, você deve indicar os beneficiários, ou seja, as pessoas que vão re-

ceber na Forluz o benefício, que tiver direito, após o seu falecimento.

Poderão ser inscritos os pais, filhos até 24 anos ou inválidos de qualquer idade, cônjuge, companheiro (a)

e ex-cônjuge.

Equiparam-se aos filhos o enteado e o menor tutelado. Não se esqueça de manter atualizada a relação de

beneficiários na Forluz. 

O participante deve indicar os seus beneficiários através de formulário próprio, encontrado no Portal Forluz
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ou na sede da Fundação.

Os beneficiários para a Renda Continuada por Morte não são, necessariamente, os mesmos para inscrição

de dependentes no Prosaúde Integrado da Cemig, administrado pela Cemig Saúde. 

O participante poderá alterar a relação de beneficiários por ele inscritos, de acordo com o Regulamento, a

qualquer momento.

Qualquer alteração da relação dos beneficiários, após o início do pagamento do benefício, implica no re-

cálculo do valor do benefício do participante.

Por que é im por tan te ca das trar os be ne fi ciá rios e man ter es se ca das tro atua li za do?

Para que a família esteja protegida em caso de morte do participante.

Co mo e quan do os be ne fí cios são rea jus ta dos?

O reajuste dos benefícios é concedido no mês de junho pelo chamado Indexador Atuarial do Plano (IAP),

que atualmente é o IPCA-IBGE. Esse reajuste não pode ser menor do que 70%, nem maior do que 130% da

variação média de uma cesta de índices composta pelo IPC-DI (FGV), INPC (IBGE) e IPC (FIPE).

Os benefícios de MAT em valor variável, por terem o saldo de conta corrigido pela rentabilidade, não acom-

panham o reajuste aplicado pelo IAP.
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Quem recebe benefício tem 13º?

O participante que optou pelo benefício vitalício ou temporário em prazo certo e os beneficiários que rece-

bem RCM.

Como e quando os benefí cios são reajustados?

O reajuste dos benefícios Vitalício e Temporário em prazo certo, é concedido no mês de junho pelo chamado

Indexador Atuarial do Plano (IAP), que atualmente é o IPCA-IBGE. Esse reajuste não pode ser menor do que

70%, nem maior do que 130% da variação média de uma cesta de índices composta pelo IPC-DI (FGV), INPC

(IBGE) e IPC (FIPE).

Os benefícios de MAT em valor variável, por terem o saldo de conta corrigido pela rentabilidade, não acom-

panham o reajuste aplicado pelo IAP.

Quem recebe benefício tem 13º?

O participante que optou pelo benefício vitalício ou temporário em prazo certo e os beneficiários que rece-

bem RCM.
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DESLIGAMENTO

O que acon te ce se eu me des li gar da pa tro ci na do ra?

Quem se desliga da patrocinadora e não pode ou ainda não quer requerer benefício no Plano, tem as opções

de resgate, portabilidade, benefício proporcional diferido ou autopatrocínio. 

n RES GA TE

O participante que optar pelo resgate receberá o total de sua conta individual, conta portada da entidade

aberta e uma parte da conta patronal, proporcional ao tempo de vínculo como empregado da patrocinadora,

conforme Regulamento. 

O valor resgatado terá retenção do imposto de renda de acordo com o regime de tributação escolhido e con-

forme determina a legislação. O pagamento poderá, por opção do participante, ser feito em até 12 parcelas

mensais.

n POR TA BI LI DA DE

A portabilidade é a opção que permite ao participante transferir os seus recursos entre entidades de previ-

dência, sejam fechadas (como a Forluz) ou abertas (como os bancos e seguradoras que oferecem produtos co-

mo o PGBL), ou seja, ao desligar-se da patrocinadora você pode transferir seu dinheiro para outra instituição.

Isso é válido, também, para os participantes que tiverem outro plano de previdência e quiserem trazer seus

recursos para a Forluz. Para fazer essa transferência não haverá incidência de imposto de renda na fonte.



Car ti lha do Par ti ci pan te18

Mas, atenção: é vedado o resgate de recursos oriundos de portabilidade constituídos em plano de benefícios

administrado por entidade fechada de previdência complementar. Porém, se os recursos portados forem oriun-

dos de previdência complementar aberta, poderão ser resgatados.

O participante que possui saldo devedor de empréstimo com a Forluz terá a dívida

quitada ou amortizada no momento do resgate ou da portabilidade, sendo que neste

caso haverá incidência de imposto de renda e no caso da portabilidade será portado

o saldo remanescente, se houver.

n EN TEN DA A POR TA BI LI DA DE

1. O participante que tem um plano de previdência em um banco, seguradora ou em outra entidade fechada de previ-

dência pode transferir o dinheiro que ele possui para a Forluz? 

Sim. Essa transferência é chamada de portabilidade.

2. Como o participante deve proceder para fazer a portabilidade para a Forluz? 

É necessário que ele solicite o Termo de Portabilidade à entidade da qual será retirado o montante financeiro
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e entregue para a Forluz, que preencherá os dados necessários. O participante entregará novamente o termo

preenchido para a entidade originária, que fará a transferência.

3. O participante terá acesso ao valor que será portado?

Não. Depois da entrega do termo preenchido para a entidade originária, o montante portado não passará em

momento algum pelo participante. A transferência será feita diretamente entre as entidades.

4. O participante pagará algum valor para efetuar a portabilidade? 

Não haverá cobrança de nenhuma taxa para portar os recursos.

5. O que o participante deve levar em consideração para fazer a portabilidade?

A portabilidade deve ser muito bem analisada. É recomendado que o participante compare as taxas, rentabili-

dades e premissas de cálculo (tábua de mortalidade e taxa de desconto) dos benefícios entre as entidades. De-

ve, também, considerar a perda de liquidez em função da impossibilidade de resgate enquanto mantiver vínculo

com a patrocinadora, ou em função de a origem ser de entidade fechada de previdência complementar.

6. Como o participante irá acompanhar o valor portado na entidade receptora?

Pela legislação em vigor, toda e qualquer entidade é obrigada a manter o controle em separado do valor trans-

ferido. Com isso, o participante terá sempre a possibilidade de verificar a evolução de seu patrimônio portado.



Car ti lha do Par ti ci pan te20

No extrato do Plano B, a chamada conta portada, será demonstrada em separado.

7. Qual será a tributação do valor portado? 

A entidade receptora deverá manter sobre o valor portado o mesmo regime de tributação (regressivo ou pro-

gressivo) escolhido pelo participante na entidade originária. Caso o participante tenha optado por um regime

na entidade originária e por outro na entidade receptora, caberá a esta o controle tributário segmentado.

8. O participante pode portar somente uma parte da reserva composta em uma outra entidade?

Não. É permitida somente a transferência integral do montante composto em uma outra entidade.

n BE NE FÍ CIO PRO POR CIO NAL DI FE RI DO (BPD)

O participante que optar pelo BPD deixa o saldo de sua conta de aposentadoria na Fundação até que tenha

direito a receber o benefício programado ou de invalidez, que será concedido com base no saldo acumulado

no momento da concessão. Esse participante deverá manter as contribuições destinadas à cobertura das des-

pesas administrativas, que são apuradas anualmente, com base no saldo da conta de aposentadoria.

A conta de aposentadoria continuará a ser atualizada pela rentabilidade obtida pelas aplicações financeiras

do perfil escolhido pelo participante.

O participante que optar pelo BPD poderá, a qualquer momento, solicitar o resgate ou a portabilidade.
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A Forluz enviará ao participante que se desligar da patrocinadora, em até 30 dias,

o Extrato de Opção pelos Institutos. Essa opção deverá ser feita em até 90 dias. Se

o participante não fizer nenhuma opção nesse prazo, ele será automaticamente con-

siderado optante pelo BPD, conforme estabelecido em Regulamento.

n AU TO PA TRO CÍ NIO

O autopatrocínio consiste na permanência no Plano nas mesmas condições anteriores ao desligamento. Pa-

ra isso, o participante deverá pagar, além de suas contribuições individuais, aquelas que eram feitas pela pa-

trocinadora, bem como a despesa administrativa. O participante autopatrocinado poderá, a qualquer momen-

to, optar pelo BPD (Benefício Proporcional Diferido), pelo resgate ou portabilidade. Ao optar pelo autopatro-

cínio o participante permanecerá com o perfil de investimento e percentual de contribuição escolhidos, po-

dendo alterar de acordo com as regras vigentes.
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APOSENTADORIA

Car ti lha do Par ti ci pan te

Por que ser um par ti ci pan te For luz? 

Guardar dinheiro para melhorar a renda na aposentadoria é uma das principais razões para você se tornar

um participante Forluz. Fazer isso sozinho exige muito esforço, mas, com a ajuda da patrocinadora isso fica

bem mais fácil.

Muita gente não tem a chance de ter um fundo de pensão, em que o empregador divide com os trabalha-

dores a formação de uma poupança para garantir melhor qualidade de vida quando a aposentadoria chegar.

No seu caso, isso é possível porque existe a Forluz, que foi criada com base na necessidade de comple-

mentar os benefícios do INSS e promover o bem-estar social dos participantes. Além disso, se você se desligar

da patrocinadora antes de ter direito a benefício da Forluz, poderá levar o valor total que contribuiu, mais uma

parte da patrocinadora, acrescida dos rendimentos. Isso sim é uma poupança sem igual.

Deixando de ser participante, você não protege seus entes queridos na sua ausência, não se protege no caso

de invalidez e tem sua renda reduzida na aposentadoria. Mais ainda, está abrindo mão de um investimento

rentável em que um "sócio", a patrocinadora, ajuda você a poupar.

O Plano B da Forluz é uma garantia 
para você e sua família.
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ENTENDA MELHOR

n Beneficiários - São pessoas inscritas pelo partici-
pante, conforme Regulamento, para recebimento de
Renda Continuada por Morte (Pensão) e Auxílio-Re-
clusão.

n Conselho de Gestão da Previdência Complementar
(CGPC) - Órgão ligado ao Ministério da Previdência
Social que regulamenta as atividades dos fundos de
pensão.

n Conta de Aposentadoria - Conta onde são deposita-
das as contribuições descontadas mensalmente do
pagamento do participante, mais as contribuições
efetuadas pela patrocinadora em seu nome e os ren-
dimentos obtidos. É subdividida em Conta Indivi-
dual, Adicional e Patronal.

n Contribuição Mensal Obrigatória (participante) - Con-
tribuição efetuada pelo participante conforme tabela
que consta no Regulamento, divulgada no Portal da

Forluz. Os valores são alterados anualmente. Essa
contribuição é que determina a contrapartida da pa-
trocinadora.

n Contribuição Mensal Obrigatória (patrocinadora) -
Contribuição mensal efetuada pela patrocinadora re-
ferente ao participante ativo que tenha vínculo em-
pregatício. O valor dessa contribuição é igual a con-
tribuição obrigatória do participante. Parte deste va-
lor irá compor a conta de aposentadoria, sendo o res-
tante destinado a um fundo coletivo que custeará os
benefícios chamados de risco, ou seja, invalidez e
morte na ativa.

n Contribuição Eventual Facultativa (participante) -
Contribuição opcional efetuada pelo participante.

n Melhoria de Aposentadoria por Invalidez (MAI) - Be-
nefício previdenciário concedido ao participante do
Plano B que se aposenta pelo INSS por invalidez. 



24 Car ti lha do Par ti ci pan te

n Melhoria de Aposentadoria por Tempo de Contribui-
ção, Especial ou por Idade (MAT) - Benefício previden-
ciário programado, concedido ao participante do Pla-
no B que se desliga da patrocinadora e tenha preen-
chido todos os pré-requisitos par ter direito ao bene-
fício.

n Participante - Pessoa que se inscreve no plano pre-
videnciário. No ato da inscrição, tem que ser empre-
gado, diretor ou conselheiro de uma das patrocinado-
ras.

n Participante Assistido - Aque le que está recebendo
benefício do plano.

n Participante Ativo - Aquele que ainda não está rece-
bendo benefício do plano.

n Participante em BPD (Benefício Proporcional Diferido)
- Participante ativo que deixa de manter vínculo em-

pregatício com a patrocinadora e permanece no Pla-
no B, efetuando apenas o pagamento de despesas
administrativas. Neste caso, o saldo de sua conta
continuará agregando os rendimentos.

n Participante Autopatrocinado - Participante ativo
que se desliga da patrocinadora e permanece no pla-
no de previdência, assumindo o pagamento da sua
contribuição mais a contribuição da patrocinadora e
despesa administrativa.

n Patrocinadora - Pessoa jurídica que contribui para
o plano previdenciário do qual seus empregados são
participantes. No caso do Plano B, as patrocinadoras
são: Cemig, Cemig Distribuição, Cemig Geração e
Transmissão, Cemig Saúde, Gasmig, Sá Carvalho,
Rosal Energia, Efficientia, INDI e a própria Forluz.

n Renda Continuada por Morte (RCM/Pensão): é o be-
nefício pago pelo Plano ao(s) beneficiário(s) indica-
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do(s) pelo participante falecido, obedecendo as re-
gras estipuladas no Regulamento do Plano.

n Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc) - Órgão ligado ao Ministério da Previ-
dência Social que fiscaliza os fundos de pensão.
Qualquer alteração no regulamento tem que ser sub-
metida a esse órgão.
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n Cen tral de Aten di men to: 
0800 090 9090 

n E- mail: 
atendimento@forluz.org.br

n Por tal Cor po ra ti vo: 
www.forluz.org.br

n En de re ço pos tal: 
Av. do Contorno, 6500 / 3º andar – Lourdes
CEP: 30.110-044 – Belo Horizonte / MG

Esta cartilha visa levar mais informações aos potenciais participantes Forluz. Os benefícios previdenciários oferecidos pela Funda-

ção estão sujeitos ao disposto na legislação, no Estatuto da Forluz e nos Regulamentos dos Planos. Recomendamos a leitura atenta

do Estatuto da Forluz e do Regulamento do Plano B. Mais informações sobre a Previdência Complementar podem ser obtidas no

site da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): http://www.previc.gov.br/.

CO MU NI CA ÇÕES GE RAIS
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Avenida do Contorno, 6500 – Lourdes – Belo Horizonte-MG – CEP 30.110-044
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