
O que acontece 
se eu me 
desligar da 
patrocinadora? 

Caso você se desligue da patrocinadora e 
não possa ou ainda não queira requerer benefí-
cio, você conta com as seguintes opções:
Resgate: você receberá o total de sua conta 
pessoal, o total da conta portada aberta e o 
total ou parte da conta patronal. Ou seja, 100% 
para quem tiver mais de seis anos de filiação 
ao plano, caindo para 80%, entre 5 e 6 anos; 
60%, entre 4 e 5 anos, 40%, entre 3 e 4 anos, 
20%, entre 2 e 3 anos, e zero, abaixo de 2 anos.
Portabilidade: optando pela portabilidade, o 
valor da sua conta é transferido para outro pla-
no de previdência complementar. O valor porta-
do equivale ao saldo total da conta. A carência 
é de três anos.
Benefício Proporcional Diferido – BPD: aqui, 
você mantém o seu dinheiro no fundo passan-
do a pagar o custeio administrativo. A carência 
é de três anos.
Autopatrocínio: você continua a pagar as con-
tribuições normais e aquelas que eram feitas 
pela patrocinadora retroativamente à data do 
seu desligamento da patrocinadora. O parti-
cipante autopatrocinado poderá, a qualquer 
momento, optar pelo BPD, pelo resgate ou 
portabilidade, observando, no caso do BPD e 
da portabilidade, a carência de três anos de 
inscrição.

A Forluz enviará ao participante que se des-
ligar da patrocinadora, em até 30 dias, conta-
dos a partir da comunicação da Taesa à Forluz, 
o Extrato de Opção detalhando as escolhas que 
ele pode fazer. O participante tem um prazo de 
90 dias para se manifestar. Se, após esse pra-
zo, ele não fizer nenhuma opção, será automa-
ticamente considerado como optante pelo BPD, 
desde que satisfaça a carência de, no mínimo, 
três anos de inscrição no Plano.

Fale com a Forluz
Não fique com dúvidas. Utilize o canal de relacionamento da Forluz exclusivo 

para você: taesaprev@forluz.org.br

Taesaprev é aprovado pela Previc
O Plano de Benefícios Previdenciários Taesaprev, administrado pela 

Forluz, foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar – Previc no último dia 26 de março. A partir de agora, venci-
da essa etapa junto ao órgão regulador federal, o empregado da Taesa 
já pode investir na formação de uma poupança que lhe garanta e à sua 
família mais tranquilidade e segurança no momento em que mais precisa, 
ao se aposentar.

O Taesaprev é um plano de modalidade conhecida como Contribuição 
Definida (CD), onde cada participante possui uma conta individual de apo-
sentadoria e todo o saldo dessa conta é aplicado em investimentos pela Fundação. O valor do benefício futuro 
será calculado de acordo com o resultado do saldo acumulado. 

Vantagens de ser um participante 
Forluz

Depois de longos anos de trabalho, todos sonham com um merecido descanso. 
Mas a aposentadoria oficial nem sempre é suficiente para manter o padrão de vida 
dos tempos da ativa. Tornando-se um participante Forluz, você forma uma poupança 
que vai lhe garantir mais qualidade de vida quando se aposentar.

Poupança em dobro
O que isso significa a cada mês? Para cada real investido, a patrocinadora Tae-

sa contribuirá com o mesmo valor até 100% da contribuição básica. Você conhece 
alguma aplicação com esse retorno? Além do mais, você também tem a possibilidade de dedução dessas 
contribuições na declaração do Imposto de Renda, limitado a 12% dos rendimentos tributáveis.

Inclusão de beneficiário
O Taesaprev nesse aspecto também é super flexível. Ele prevê que qualquer pessoa indicada pelo 

participante, seja parente ou não, poderá ser habilitada como beneficiária, desde que indicada por meio de 
formulário próprio. Beneficiário é a pessoa que tem direito a receber o saldo da conta no caso de falecimento 
do participante.
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Sejam bem-vindos!
A Forluz dá as boas-vindas aos participantes oriundos da Taesa. É com braços abertos que os rece-

bemos para um convívio que, temos certeza, será duradouro e frutífero pra todos. Saibam que estão na 
companhia de um fundo de pensão que completou, em dezembro, 40 anos de vida; e goza de enorme 
prestígio no país por sua seriedade e competência. 

É com dupla satisfação que recebemos a Taesa e seus empregados. De um lado, por tê-los como 
participantes do Taesaprev, plano formatado exclusivamente para vocês. De outro, por mais essa par-
ceria com a Taesa, empresa em que tanto acreditamos que nos tornamos também um de seus maiores 
investidores.

Vida longa ao nosso relacionamento!
Fernando alves pimenta

Presidente

Editorial



Tipos de 
benefícios do 
Plano Taesaprev

Conheça agora quais são os benefícios pre-
vistos em seu plano:
renda mensal programada – rmp: é o benefí-
cio pago ao participante que tenha pelo menos 
oito anos de vínculo com o Plano, 55 anos de 
idade e se desligue da patrocinadora.

pecúlio por invalidez – ppi: é o benefício con-
cedido ao participante que se aposenta por 
invalidez.

pecúlio por morte – ppm: é o benefício pago 
ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo partici-
pante que falece.

Tabela de contribuição
Agora, você vai conhecer a Tabela de Contribuição do Taesaprev e como é calculado a sua con-

tribuição mensal. Seguem a tabela e o exemplo na sequência:

Acompanhamento 
de sua conta de 
aposentadoria 

Através do portal Forluz, você poderá 
acessar os seguintes documentos ou serviços 
de sua conta: 
alteração anual por opção do participante:
♦ Perfil de Investimentos (Ultraconservador, 

Conservador, Moderado, Agressivo).
♦ Níveis de contribuição: 50%, 75%, 100%, 

125% e 150%.
informações disponibilizadas mensalmente:
♦ Rentabilidade do Taesaprev – Perfis.
♦ Extrato da Conta de Aposentadoria.
obs: essas informações deverão estar disponí-
veis no portal a partir de junho.

Taesa oferece Contribuição de Fidelização
Para tornar sua adesão ainda mais vantajosa, a Taesa está oferecendo, por tempo limitado, uma 

contribuição adicional imperdível, chamada de Contribuição de Fidelização. Como funciona? Você define 
o valor que a Taesa depositará na sua conta de previdência como Contribuição de Fidelização, limitado a 
1 salário bruto. Metade desse valor será depositada no momento da adesão ao plano e a outra metade 
no início de 2013. 

Ao definir o valor que será depositado pela Taesa, você também se compromete a contribuir com o 
mesmo valor. Mas lembre-se: esse benefício é válido somente para adesões até 30 de maio de 2012.

A Taesa vai antecipar a sua parte no momento da adesão ao plano e você terá duas opções de re-
embolso à empresa:
♦ Desconto em folha em até 13 meses para cada parcela de 50% e (ou);
♦ Desconto da PLR a ser paga em 2012 e em 2013;

Veja o exemplo considerando salário bruto de R$ 1.500,00 mensais e optando por um salário de 
Contribuição de Fidelização:

supervisão: Victor A. Correia Silva (MG03519jP)   edição e redação: Cinara Rabelo, 
Viviane Primo, Patrícia Ferreira Souza (estagiária)   diagramação: Telma Teles

Benefícios?!

tabela da contribuição

renda taxa dedução

Até R$ 3.905,72 3% -

De R$ 3.905,73 a
R$ 7.811,44 6% R$ 117,17

Acima de R$ 7.811,44 12% R$ 585,86

conta conta
individual patronal total

R$ 182,83 R$ 182,83 R$ 365,66

exemplo de cálculo:
para um salário: R$ 5.000,00
contribuição: 100%
(R$ 5.000,00 x 0,06) – R$ 117,17 = R$ 182,83

Perfil de Investimento
Existem diferentes grupos de participantes em fases distintas de contribuição para o Plano Ta-

esaprev e, portanto, com interesses também diferentes no resultado da rentabilidade de sua conta 
de aposentadoria. Por isso, a Forluz oferece opções de perfis diferentes.

Perfil Ultraconservador
É o tipo de investimento para quem não gosta de correr o mínimo de risco. Atende 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 modesta. 

Perfil Moderado
Visa obter maior rentabilidade, sendo um pouco mais arriscado que o perfil anterior, por isso, 

maior oscilação em sua cota. É indicado para quem prefere correr um pouco mais de risco na ex-
pectativa de melhor retorno.

Perfil Agressivo
Indicado para quem não se importa em correr muito risco na tentativa de obter alta rentabilida-

de, pois aceita grandes quantidades de risco, inclusive eventuais perdas de capitais.
A opção pelos perfis é feita no formulário de inscrição do Plano Taesaprev. Posteriormente, 

quando quiser alterar a opção, o processo será feito no portal da Fundação.

 Contribuição de Fidelização Opções de desconto

 Ano Empregado Empresa Total Via Folha de Pagto. Via PLR
     (pagamento parcelado) (pagamento único)

 2012 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 1.500,00 9 parcelas de R$ 83,33 R$ 750,00

 2013 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 1.500,00 13 parcelas de R$ 62,50 R$ 750,00
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