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Representantes da Forluz estiveram na

sede da Taesa para uma reunião com a di-

reção da empresa e para a realização de

dois encontros de adesão ao plano Taesa-

prev, no dia 30 de novembro.

Na parte da manhã, aconteceu uma reu-

nião para alinhamento das ações comuni-

cativas e de Recursos Humanos, no intui-

to de aproximar os empregados da Taesa

à Forluz. O presidente da Taesa, João Pro-

cópio, participou do encontro, que tam-

bém contou com a presença da diretora

de Seguridade e Gestão da Forluz, Maura

Galuppo, do gerente de Previdência Atuá-

ria e Atendimento, Wilson Geraldo, geren-

te da Assessoria de Comunicação, Cinara

Rabello e do gerente de Renda Fixa, Parti-

cipações e Empréstimos, Fábio Maia. 

À tarde, foram realizados dois encontros

de adesão. Em cada um deles, houve a

participação de cerca de 15 empregados

da Taesa de forma presencial, videocon-

ferência e call. Ao término das apresenta-

ções, foram registradas sete adesões. No

decorrer da semana, outros empregados

entraram em contato com a Forluz para

se filiar ao plano.

Segundo o gerente de Previdência Atuária

e Atendimento, Wilson Geraldo, é impor-

tante esse contato mais direto da Forluz

com a Taesa, tratando de dúvidas sobre o

plano de benefícios e investimentos, e in-

centivando os empregados que ainda não

aderiram ao plano a se filiarem. Foi mos-

trado aos empregados a vantagem que é

trabalhar em uma empresa que patrocina

um plano de previdência complementar.

“Esperamos que os empregados que par-

ticiparam das reuniões multipliquem as

informações com os seus colegas e os in-

centivem a aderirem ao plano Taesaprev”,

ressalta Wilson.

Nesta edição:
Visita e resultados

Equipe da Forluz visita

Taesa para apresentar

o plano de previdência

complementar aos

empregados que ainda

não aderiram e para sa-

nar dúvidas.
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Acompanhe a sua

conta de 

aposentadoria

Saiba como fazer con-

tribuições adicionais

para aumentar a sua

conta de aposentado-

ria. Confira ainda, nesta

edição, um passo a

passo para acompa-

nhar o seu saldo da

poupança previdenciá-

ria.
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Forluz comemora 

45 anos

A Fundação agradece a

todos os participantes

a confiança depositada

durante esses 45 anos.

Conheça um pouco

mais sobre o seu fun-

do de pensão.  
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Equipe Forluz visita Taesa



Para aumentar o saldo da conta de aposentaria, o participante Taesaprev tem a

opção de contribuir com 25 ou 50% a mais todos os meses. Para saber o valor

exato que será descontado no contracheque, basta acessar o autoatendimento

na área do participante e clicar em Tabela de Contribuição Mensal. Veja imagem

abaixo. 

Outra forma de aumentar o saldo da sua conta de aposentadoria é fazer aportes

mensais de, no mínimo, o valor da sua contribuição mensal. Além disso, o par-

ticipante também tem a opção de

portar para a Forluz a conta de outra

entidade de previdência complemen-

tar fechada ou aberta.

Para Gláucia Amo-

rim, analista previ-

denciária da Fun-

dação, aumentar a

reserva do plano

de benefícios é

sempre um bom investimento. Afinal,

é com base no saldo de contas que o

benefício do participante será calcula-

do. “E não apenas por isso. Quando o

dinheiro está na poupança, ele rende

bem menos do que no plano, que al-

cança rentabilidades melhores”, es-

clarece.

De acordo com a diretora de Segu-

ridade e Gestão

da Forluz, Maura

Galuppo, o en-

contro realizado

na Taesa marca

o início de uma série de visitas a

serem feitas às patrocinadoras da

Forluz. “O propósito dessas visitas

é demonstrar o quanto um plano

de previdência complementar re-

presenta na vida do empregado. É

um privilégio trabalhar em um gru-

po que tem essa preocupação em

auxiliar o empregado na gestão

dos seus recursos e não são todos

os grupos que têm esse cuidado. É

uma grande política de recursos

humanos e de retenção de talen-

tos. Em um mercado com ampla

rotatividade, como a que vivemos

hoje, o empregado precisa levar

em consideração esse benefício in-

direto, a qual ele tem um plano de

benefícios onde a empresa deposi-

ta um real a mais para cada real de-

positado. É um investimento com

100% de rendimento imediato”,

afirma.

Segundo a diretora, se o emprega-

do mudar de emprego, ele pode se

tornar um autopatrocinado, portar

seus recursos acumulados para

outra instituição ou mantê-los na

Forluz. Outra vantagem citada por

ela é a participação na gestão dos

recursos. “Há transparência nos in-

vestimentos e o empregado parti-

cipa muito mais da gestão do que

se seus recursos estivessem sen-

do geridos por um banco, por

exemplo. Com a reforma da previ-

dência e com toda essa inseguran-

ça, nós temos que pensar realmen-

te em nosso futuro. Quando findar

a vida produtiva, será o momento

em que vamos mais precisar de

um amparo financeiro. Todos nós

já tivemos 20 anos, realmente não

nos preocupamos com o passar do

tempo. Não nos vemos daqui a

quarenta anos, mas pode ter cer-

teza, essa hora chega”. 
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Quer aumentar a conta de 
aposentadoria? Saiba como. 

Investimento seguro e rentável

Insira o valor do seu salário aqui e o
percentual de contribuição desejado
para saber quanto será o valor des-

contado em seu contracheque. 



,

Rentabilidade                   07/2016  425,34 Rentabilidade                   07/2016  425,34Saldo                           08/2016  1.553,75

Contribui ªo                    07/2016  762,29 Contribui ªo                    07/2016  762,29Rentabilidade                   09/2016  19,16

Saldo                           07/2016  37.788,68 Saldo                           07/2016  37.788,68Contribui ªo                    09/2016  381,15

Rentabilidade                   08/2016  510,83 Rentabilidade                   08/2016  510,83Saldo                           09/2016  1.954,06

Contribui ªo                    08/2016  762,29 Contribui ªo                    08/2016  762,29Rentabilidade                   10/2016  21,62

Saldo                           08/2016  39.061,80 Saldo                           08/2016  39.061,80Contribui ªo                    10/2016  381,15

Rentabilidade                   09/2016  481,82 Rentabilidade                   09/2016  481,82Saldo                           10/2016  2.356,83

Contribui ªo                    09/2016  762,29 Contribui ªo                    09/2016  762,29Rentabilidade                   11/2016  25,27

Saldo                           09/2016  40.305,91 Saldo                           09/2016  40.305,91Contribui ªo                    11/2016  387,21

Rentabilidade                   10/2016  445,83 Rentabilidade                   10/2016  445,83Saldo                           11/2016  2.769,31

Contribui ªo                    10/2016  762,29 Contribui ªo                    10/2016  762,29

Saldo                           10/2016  41.514,03 Saldo                           10/2016  41.514,03

Rentabilidade                   11/2016  445,15 Rentabilidade                   11/2016  445,15

Contribui ªo                    11/2016  774,41 Contribui ªo                    11/2016  774,41

Saldo                           11/2016  42.733,59 Saldo                           11/2016  42.733,59

SALDO DA CONTA DE APOSENTADORIA(INDIVIDUAL + ADICIONAL + PATRONAL)  88.236,49

Saldo em Cotas

Valor Bruto Resgatável

Valor da Cota na data referŒncia :

Quantidade Total de Cotas :

Valor bruto do Resgate :

Valor Resgate Conta Individual + Adicional :

Percentual (%) Conta Patronal :Valor Resgate Conta Patronal :

 55.774,05530

 1,58203475

 45.502,90

 25.640,15  60,00

 71.143,05

ADSPrev - Administra ªo e Desenvolvimento de Sistemas 27/12/2016 15:53:54ADSF058602 Gerado por 200068, em 

Previdencial

Extrato saldo de contas de participante ativo

PÆgina: 1/2

Matrícula
Filiação

Percentual
Patrocinador

Perfil
Referência Regime Trib.

Item Valor Item Valor Item Valor
Conta Individual Conta Adicional Conta Patronal

Saldo Anterior                  11/2015  29.021,99 Saldo Anterior                  11/2015  29.021,99

Rentabilidade                   12/2015  282,99 Rentabilidade                   12/2015  282,99

Contribui ªo                    12/2015  701,69 Contribui ªo                    12/2015  701,69

Saldo                           12/2015  30.006,67 Saldo                           12/2015  30.006,67

Rentabilidade                   01/2016  152,23 Rentabilidade                   01/2016  152,23

Contribui ªo                    01/2016  701,69 Contribui ªo                    01/2016  701,69

Saldo                           01/2016  30.860,59 Saldo                           01/2016  30.860,59

Rentabilidade                   02/2016  348,48 Rentabilidade                   02/2016  348,48

Contribui ªo                    02/2016  701,69 Contribui ªo                    02/2016  701,69

Saldo                           02/2016  31.910,76 Saldo                           02/2016  31.910,76

Rentabilidade                   03/2016  482,74 Rentabilidade                   03/2016  482,74

Contribui ªo                    03/2016  762,29 Contribui ªo                    03/2016  762,29

Saldo                           03/2016  33.155,79 Saldo                           03/2016  33.155,79Contribui ªo                    05/2016  381,15

Rentabilidade                   04/2016  362,16 Rentabilidade                   04/2016  362,16Saldo                           05/2016  381,15

Contribui ªo                    04/2016  762,29 Contribui ªo                    04/2016  762,29Rentabilidade                   06/2016  4,60

Saldo                           04/2016  34.280,24 Saldo                           04/2016  34.280,24Contribui ªo                    06/2016  381,15

Rentabilidade                   05/2016  369,23 Rentabilidade                   05/2016  369,23Saldo                           06/2016  766,90

Contribui ªo                    05/2016  762,29 Contribui ªo                    05/2016  762,29Rentabilidade                   07/2016  8,91

Saldo                           05/2016  35.411,76 Saldo                           05/2016  35.411,76Contribui ªo                    07/2016  381,15

Rentabilidade                   06/2016  427,00 Rentabilidade                   06/2016  427,00Saldo                           07/2016  1.156,96

Contribui ªo                    06/2016  762,29 Contribui ªo                    06/2016  762,29Rentabilidade                   08/2016  15,64

Saldo                           06/2016  36.601,05 Saldo                           06/2016  36.601,05Contribui ªo                    08/2016  381,15

Rentabilidade                   07/2016  425,34 Rentabilidade                   07/2016  425,34Saldo                           08/2016  1.553,75

Contribui ªo                    07/2016  762,29 Contribui ªo                    07/2016  762,29Rentabilidade                   09/2016  19,16

Para acompanhar o seu saldo da con-

ta de aposentadoria é simples. Veja o

passo a passo que a Forluz preparou

pra você!

1. Acesse o portal Forluz em

www.forluz.org.br

2. Faça seu login e entre na

Área do Participante

3. Clique em seu plano e aces-

se Emitir Extrato Saldo de Con-

tas

4. Em seguida, acesse o mês

de referência e clique em vi-

sualizar, e seu extrato será

emitido. 
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Você sabe acessar o seu extrato?
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É hora de comemorar
No dia 27 de dezembro de 1971, nas-

cia a Fundação Forluminas de Segu-

ridade Social – Forluz, criada pela en-

tão Companhia Força e Luz de Minas

Gerais (CFLMG), controlada pela Ele-

trobrás. Em 1973, a CFLMG foi adqui-

rida pela Cemig (Companhia Energé-

tica de Minas Gerais), que estendeu

os benefícios da Forluz a seus em-

pregados. Ao longo dos anos, a Fun-

dação ganhou novas patrocinadoras,

mudou de sede, cresceu e se tornou

o 8º maior fundo de pensão do Bra-

sil. Nossa história foi construída gra-

ças ao esforço de empregados, dire-

tores e conselheiros: todos unidos

em torno de um mesmo propósito,

que é cuidar do futuro de nossos

participantes e honrar a confiança

depositada por eles durante os anos

de trabalho. 

Edição especial de 45 anos

Clique aqui e confira a edição especial do Jornal Forluz. Es-

sa edição comemorativa traz fatos históricos que marcaram

a Entidade e depoimentos de pessoas que lutaram para que

ela permanecesse sólida e transparente.

Vídeo comemorativo

Clique e veja também o vídeo comemorativo dos 45 anos da Forluz.

Conhece nossa página no

Facebook?

Você já conhece a nossa pági-

na no Facebook? Alcançamos

a marca de 1 mil curtidas e is-

so é motivo de muita satisfa-

ção. Em nossa página publica-

mos temas relacionados aos

investimentos, finanças, edu-

cação previdenciária, saúde na

terceira idade, finanças para

crianças e muito mais. Acesse,

conheça, curta e compartilhe. 

https://www.facebook.com/f

orluz.org/

https://www.forluz.org.br/Acontece/VerNoticia.aspx?ID=254
https://www.forluz.org.br/PublicacoesForluz/Jornal%20Forluz/Jornal%20Forluz%20Especial%2045%20anos.pdf
https://www.facebook.com/forluz.org/


Fruto das contribuições mensais

que você e a Taesa fazem ao longo

dos anos, sua conta de aposentado-

ria é administrada de acordo com o

perfil de investimento escolhido.

Cada participante tem a opção de

escolher um perfil de investimento

para administração de seus recursos

junto à Forluz. Atualmente, os perfis

disponíveis são ultraconservador,

conservador, moderado e agressivo.

Neste caso, tanto o participante,

quanto a Entidade, se tornam cor-

responsáveis pelo resultado final do

saldo acumulado.

Antes de escolher o perfil é interes-

sante avaliar qual seria o mais ade-

quado à sua realidade e levar em

consideração seu momento de vida.

Se ainda faltam muitos anos para a

aposentadoria, o participante pode

optar por perfis com mais exposição

ao risco, pois, o tempo para recupe-

rar uma possível perda será maior.

Caso contrário, se resta pouco tem-

po para se aposentar, talvez seja

mais interessante que o participante

opte por um perfil menos arriscado.

Conheça na página seguinte os per-

fis de investimento da Forluz.

Na Fundação, os recursos dos parti-

cipantes são investidos, visando al-

cançar uma rentabilidade capaz de

arcar com os pagamentos de bene-

fícios quando implementados os re-

quisitos necessários para a aposen-

tadoria. Mas, até lá, um longo cami-

nho é percorrido.

Os processos decisórios envolven-

do os investimentos dos recursos

ocorrem de forma colegiada, por

meio de um Comitê de Investimen-

tos que se reúne semanalmente, e

nunca, individualmente.

O referido Comitê, composto por

nove membros, entre diretores e

gerentes, se reúne para tomar as

decisões relacionadas à gestão dos

ativos da Fundação, obedecendo à

Política de Investimentos definida

pelo Conselho Deliberativo. Além

disso, visando conferir transparên-

cia a todo o processo decisório, as

reuniões são registradas em atas, e

levadas para conhe-

cimento do Conse-

lho Fiscal. Confira

abaixo como é apu-

rada a rentabilidade

de cada Perfil de Investimentos.

A rentabilidade dos perfis de investi-

mentos é formada pelo somatório

do resultado de cada segmento, tais

como Renda Fixa, Renda Variável, In-

vestimento no Exterior e Emprésti-

mos, de acordo com a respectiva

participação nas carteiras. Desta

maneira, a rentabilidade total é a

ponderação da rentabilidade indivi-

dual com a participação de cada

segmento, como mostra os quadros

abaixo.

Em caso de dúvidas, o participante

pode e deve entrar em contato co-

nosco por meio do telefone

0800.090.9090 e através do e-mail

atendimento@forluz.org.br. Esta-

mos sempre à disposição. 
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Como é feita e de onde vem a rentabilidade
do seu plano?

* Por Ulysses Lages

CONTINUA NA PÁG. 6

“Antes de escolher o perfil é

interessante avaliar qual seria

o mais adequado à sua 

realidade e levar em 

consideração o momento 

de vida”
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Perfil Ultraconservador: é um tipo de investimento indicado para

quem não gosta de correr riscos. Apesar de se tratar de estratégias

com foco em menores riscos, pode apresentar volatilidade nas renta-

bilidades, inclusive negativa, devido aos preços de mercado dos títu-

los de renda fixa, principalmente os de médio e longos prazos. Essa

carteira de investimentos é composta por títulos de renda fixa e em-

préstimos a participantes. 

Perfil Conservador: tende a oferecer menor risco ao investidor do que

os perfis moderado e agressivo, mas, por outro lado, tem perspectiva

de rentabilidade mais modesta. É voltado para quem é conservador e

admite um certo nível de risco. Neste perfil, além da carteira de renda

fixa e empréstimos aos participantes, o perfil pode alocar até 10% do

patrimônio em renda variável. Apesar de se tratar de estratégia com

foco em riscos menores, pode apresentar volatilidade nas rentabilida-

des, inclusive negativa, devido aos preços de mercado dos títulos de

renda fixa, principalmente os de médio e longos prazos, e principal-

mente dos investimentos em renda variável, cujos preços oscilam dia-

riamente.

Perfil Moderado: pode trazer mais rentabilidade, mas é um pouco mais

arriscado, podendo apresentar maior oscilação em sua conta. É indica-

do para quem prefere correr um pouco mais de risco na expectativa de

melhor retorno. A carteira é composta por títulos de renda fixa, em-

préstimos a participantes e até 25% em renda variável. Trata-se de es-

tratégias com foco em riscos moderados e pode apresentar volatilida-

de nas rentabilidades, inclusive negativa, devido aos preços de merca-

do dos títulos de renda fixa, principalmente os de médio e longo pra-

zos, e dos investimentos em renda variável, cujos preços oscilam dia-

riamente.

Perfil Agressivo: é indicado para quem não se importa em correr mui-

to risco na tentativa de obter alta rentabilidade. Esse é o investidor tí-

pico de renda variável, pois aceita grande quantidade de risco.  Quem

escolhe esse perfil é movido pela expectativa de retorno acima da mé-

dia. A carteira do perfil agressivo é composta por títulos de renda fixa,

empréstimos a participantes e até 50% em renda variável. Trata-se de

estratégias com foco em altos riscos e pode apresentar volatilidade

nas rentabilidades, inclusive negativa, devido aos preços de mercado

dos títulos de renda fixa, principalmente os de médio e longos prazos,

e dos investimentos em renda variável, cujos preços oscilam diaria-

mente.

CONHEÇA OS PERFIS DE INVESTIMENTO DA FORLUZ


