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INSTITUCIONAL

expediente

Conselho Deliberativo: Titula-
res: Eric Gonzalez Pinto (Presidente), 
Adilson Dias Mattos, Sílvia Cristiane 
Martins Batista, Guilherme Alves Fer-
nandes, Marcos Túlio Silva, Roseli Con-
ceição Maciel. Suplentes: Marcos Aurélio 
Alvarenga Pimentel Júnior, Mário Lúcio 
Braga, Antônio Carlos Vélez Braga, Cláu-
dia Muinhos Ricaldoni, João José Maga-
lhães Soares, Magno Augusto Aquino.

Conselho Fiscal: Titulares: Ubiraja-
ra Nery Ferreira, Maria Helena Barbosa, 
Carlos Renato de Almeida, Frederico Al-
varez Perez. Suplentes: Eduardo Henrique 
Campolina, Ildefonso Perry, Espedito Gon-
çalves Junior, Rogério Hazaña Carvalho. 
Diretoria: Gilberto Gomes Lacerda 
(Presidente), Nelson Benício Marques Araú-
jo, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimestral. 
Editado pela Assessoria de Comunicação. 
Tiragem: 14.268. Editora Respon-
sável: Cinara Rabello. Redação: Cinara 
Rabello, Márcia Costanti e Raissa Ferreira. 
Projeto gráfico e diagramação:
Agência Mosaico Comunicação e Design 
Tel: (31) 99967.8583. Impressão: Buzz 
Editora Gráfica. Correspondências:
Avenida do Contorno, 6500 - 4º andar - Fone: 
(31) 3215-6701 / 0800 090 9090 - CEP: 
30110-044 - Belo Horizonte - MG. E-mail: 
comunica@forluz.org.br. Portal Corporativo: 
www.forluz.org.br.

Obs: as matérias publicadas neste jornal 
são exclusivamente de caráter informa-
tivo, não gerando qual quer espécie de 
direito ou obrigação por parte da Forluz.

Sustentabilidade: desde  2007, 
a Forluz é signatária dos Princi-
ples for Responsible Investment - 
PRI (Princípios para Investimento 
Sustentável).

A Fundação é associada à Abrapp - Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previcência Complementar.

O ano de 2021 é especial para a For-
luz. No dia 27 de dezembro, a Fundação 
completará 50 anos de existência. Um 
marco na história de toda empresa e que 
demonstra o comprometimento de tantas 
pessoas que por aqui passaram, ajudando 
a construir essa trajetória de sucesso. É o 
que destaca o presidente, Gilberto Go-
mes Lacerda. “Neste momento, devemos 
lembrar de todos aqueles que estiveram 
envolvidos nesta construção, começan-
do pelos nossos participantes, que são a 
nossa razão de existir. Para chegar aos 50 
anos, cada dia contou. E só foi possível 
por meio da dedicação, interesse e suor 
de todos que fizeram parte do nosso time, 
seja nos órgãos de governança, em posi-
ções de gestão ou no corpo técnico”. 

Gilberto destaca ainda que este aniver-
sário de cinquenta anos é um fator que im-
pulsiona a Entidade a se reinventar para 
acompanhar as transformações do mundo.  
“Temos que adequar nossa realidade aos 
desafios que nos são apresentados a cada 
novo ciclo. Atualmente, vivemos uma era 
digital e precisamos nos modernizar para 
atender às exigências deste tempo, man-
tendo a qualidade da nossa operação e a 
ética na gestão dos recursos. É buscando o 
novo que encontramos motivos para man-
ter a organização jovem, com toda a garra 
para fazer o que precisa ser feito a fim de 
ir ainda mais longe”. 

E este meio século será celebrado ao 
longo de todo o ano de 2021. Há várias 
ações planejadas para este período com o 
objetivo de “presentear” os participantes 
com uma Forluz ainda melhor. “Vamos 
aproveitar este momento para desenvol-
ver projetos institucionais que representa-
rão conquistas e avanços importantes para 
a Entidade. Esperamos que nossos partici-
pantes acompanhem estas novidades em 
nossos veículos oficiais de comunicação 
para que possamos, de alguma forma, co-
memorarmos juntos e almejarmos os 60, 
70, 80 anos. Nosso desejo é a sustentabili-
dade da Fundação”, ressalta Gilberto. 

Marca
Como parte das ações comemora-

tivas, foi elaborado um selo especial 
que acompanhará a Entidade em todo 
o ano do cinquentenário. Ele já foi di-
vulgado nas redes sociais, no Portal 
Forluz e estará impresso no calendário 
de mesa, que foi enviado para os parti-
cipantes. Segundo a gerente de Comu-
nicação e Atendimento, Cinara Rabello, 
a estratégia de criação da arte teve 
como foco desenvolver um desenho 
moderno e que expressasse a força 
da marca Forluz. “A ideia de um selo 
com o número 50 elevado se tornou 
interessante para fazer uma conexão 
com o futuro. Além disso, representa a 
solidez da Fundação, pois um número 
em potência é numericamente maior 
do que ele mesmo. Neste processo, 
contamos com o apoio da Árvore Co-
municação”, explica. 

A marca é acompanhada pelo slogan 
dos 50 anos: “Seu futuro é o nosso 
compromisso”. Uma mensagem sim-
ples que resume o trabalho da Entida-
de nestas últimas cinco décadas, como 
avalia Cinara. Ela frisa que diversas 
iniciativas estão sendo pensadas para 
que este seja mais um ano de grandes 
conquistas. “Cuidar dos nossos parti-
cipantes desde o momento da filiação 
até o pagamento do último benefício 
é o nosso propósito. Temos uma longa 
história de muito esforço e orgulho, es-
crita por várias mãos. Desejamos que 
este período de distanciamento social 
chegue ao fim para que possamos divi-
dir abraços e comemorarmos uma data 
tão importante quanto essa”.

Forluz, 50 anos:
seu futuro é o
nosso compromisso 



PARA VIVER MELHOR

Saiba como foi a Semana 
do Aposentado Abrapp

O tradicional evento em homenagem 
aos aposentados do sistema de Previdên-
cia Complementar Fechado, organizado 
todos os anos pela Abrapp - Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar e pelo Sindapp 
- Sindicato Nacional das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar, foi 
realizado entre os dias 26 e 29 de janeiro, 
para celebrar o Dia do Aposentado, ocorri-
do no dia 24 do mesmo mês. Em função da 
Pandemia de Coronavírus, a cerimônia foi 
realizada em formato online, com acesso 
livre para todas as entidades. 

A Forluz marcou presença através de 
sua participante assistida Vanda Maria 
dos Santos Soares. Ela foi indicada pela 
AEA-MG – Associação dos Eletricitários 
Aposentados e Pensionistas da Cemig e 
Subsidiárias, para receber a homenagem 
e representar todos os nossos participan-
tes assistidos. Vanda trabalhou durante 25 
anos na Cemig e, em 1997, se aposentou 
pela Forluz. Para ela, foi uma honra ter sido 
selecionada. “Me senti lisonjeada. Adorei 
falar sobre aposentadoria pois, para mim, 
significa um reconhecimento pelo tempo 
de serviço. É uma sensação de dever cum-
prido. Sinto gratidão pela oportunidade que 
tive de trabalhar em uma empresa como a 
Cemig e de ser participante da Forluz, uma 
entidade correta, que administra nossos re-
cursos financeiros e que tem um significado 
importante, de permitir uma qualidade de 
vida melhor para nós, aposentados”. Neste 

novo formato, os homenageados tiveram 
um vídeo publicado nas redes sociais da 
Abrapp e receberam o certificado em casa.

A Semana do Aposentado contou com 
uma agenda de palestras direcionadas 
especialmente ao público do evento, com 
convidados especiais como, o geriatra Dr. 
Marcos Cabrera, a gerontóloga Eva Betti-
ne, o CEO do LAB60+ Sérgio Serapião e a 
Especialista em Comunicação da Abrapp, 
Marisa Bravi. Os temas das apresentações 

foram, respectivamente, “Saúde, o maior 
valor da vida”, “Bem estar no novo estar”, 
“Seniores digitais: profissionais 50+ para 
novas carreiras” e “Viver é um exercício 
diário de superação”. Para quem não pôde 
acompanhar o evento, mas tem interesse 
em conferir as palestras, os vídeos ainda 
estão disponíveis no canal do Youtube 
(www.youtube.com/abrapp) e na página 
do Facebook (www.facebook.com/abrapp) 
da Abrapp.
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Saiba mais sobre os nossos planos. Preencha as lacunas abaixo, informe seus dados, e envie por e-mail para comunica@forluz.org.br. 
Os sorteios referentes ao primeiro semestre de 2021 serão realizados no final de agosto de 2021.

1 - Quantos anos a Forluz irá completar em 2021:_____________________________________________________________ . 

2 - Documento que tem a finalidade de promover o efetivo gerenciamento entre o ativo e o passivo dos planos de benefícios 
administrados pela Forluz: ___________________________________________________________________________.

3 - Mês em que é celebrado o Dia do Aposentado: _____________________________________________________________. 

4 - Segmento de aplicação de investimentos que a Forluz visa ampliar em 2021:_______________________________________.

Nome:___________________________________________________________________________________________________
Matrícula:_____________________    Telefone:_______________________________________

Vanda Maria dos Santos Soares 



Após um ano em que a economia foi sig-
nificativamente impactada no mundo todo 
por uma crise sanitária sem precedentes, os 
investidores aguardam com expectativa e 
otimismo os movimentos de 2021. Embora 
a recuperação econômica tenha começado a 
dar fortes sinais no final de 2020, o mercado 
ainda enfrenta oscilações e depende de um 
controle efetivo da Pandemia para encontrar 
estabilidade. É o que explica Gabriela San-
tos, Estrategista de Mercado Global do J.P. 

Morgan Funds. “A recuperação ainda está 
incompleta e o ritmo irá variar de acordo 
com o desempenho da região no controle do 
vírus. Neste primeiro momento, é necessário 
o avanço da distribuição das vacinas. Assim, 
é possível reduzir a pressão no sistema de 
saúde e ampliar a liberação das atividades 
e a mobilidade. Esperamos especialmente 
para a segunda metade do ano, uma bela 
aceleração no crescimento”, avalia.

Gabriela analisa que 2020 foi um ano 
“difícil para a economia, mas positivo para 
o mercado e de aprendizado para os in-
vestidores”. Segundo ela, os bons retornos 
registrados no segundo semestre se devem 
a três fatores. “O primeiro ponto é que o 
mercado teve o conforto de ver que as au-
toridades monetárias e fiscais perceberam 
rápido o tamanho do rombo nas economias 
e lançaram grandes pacotes a fim de cons-
truir uma ponte para que as companhias 
chegassem ao mundo pós-pandemia. Além 
disso, vale lembrar que os mercados que 
foram bem naquele momento não repre-
sentam os setores afetados pela crise. Em 
alguns casos, são segmentos que até se 

beneficiaram dela, como é o caso do varejo 
online. Por fim, o mercado sempre se adian-
ta à realidade. Em 9 de novembro, vimos 
uma força adicional nos números porque 
foi neste dia que começamos a escutar das 
companhias sobre os resultados extrema-
mente positivos das vacinas. Ficou uma li-
ção muito importante para os investidores, 
que é a de não tentar entrar ou sair em um 
momento perfeito. Porque podemos evitar 
os dias ruins, mas também perderemos a 
recuperação”, destaca.  

Perspectivas 
Para apoiar a economia em 2020, go-

vernos do mundo inteiro lançaram mão de 
pacotes fiscais de subsídios à população e 
às companhias atingidas. Entre as medidas 
adotadas, estão benefícios emergenciais e 
a redução nas taxas de juros. Em 2021, a 
perspectiva é de ajuste. 

Segundo a especialista da J.P Morgan 
Funds, estas ações foram importantes para 
atravessar a fase mais crítica para o merca-
do financeiro e ainda permanecem relevan-
tes neste início de 2021. No entanto, para 

INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

Especialista avalia 2021 como ano de ajustes e 
retomada significativa do crescimento econômico 

os países emergentes e com dívidas 
públicas elevadas, como é o caso do 
Brasil, são medidas complexas de 
serem sustentadas. “Ainda é um su-
porte válido porque temos restrições 
nas atividades, mas começamos a 
ver uma certa diferença entre os paí-
ses neste sentido. Nos países desen-
volvidos, os investidores se sentem 
mais confiantes e dão espaço maior 
para a continuidade destes gastos 
sem reações negativas. Já aqueles 
que entraram na crise já endivida-
dos, infelizmente, o espaço fiscal é 
bem menor e há uma pressão maior 
dos investidores para suspenderem 
estas intervenções”. 

Embora o objetivo principal des-
te apoio monetário fosse auxiliar 
famílias e organizações atingidas, 
o contexto trouxe também outros 
efeitos como, por exemplo, a busca 
dos investidores por ativos de maior 
risco. “Com os juros em baixa, ativos 
mais seguros começaram a oferecer 
retornos pequenos, direcionando os 
investidores para tomarem riscos 
mais elevados na busca por renta-
bilidades melhores. A confiança de 
que conseguiríamos chegar ao mun-
do pós-pandemia relativamente bem 
também foi um fator determinante e, 
por isso, vimos aumento nos preços 
das ações”, esclarece Gabriela. 

Para os indicadores de 2021, a 
previsão é de subida na inflação. No 
Brasil, o Copom (Comitê de Política 
Monetária) já sinalizou um aumen-
to na Taxa Selic. Para Gabriela, isso 
reflete as projeções para esse ano, 
em que cada País terá que ajustar as 
contas de acordo com seu contexto.  
“Em 2020, todos os países estavam 
gastando muito e baixando juros de 
forma alinhada. Agora, os ajustes 
serão heterogêneos. Cada um terá 
que fazer o cálculo por si próprio, 
seja para cima ou para baixo. O fato 

é que teremos uma bela mudança no 
ritmo de crescimento da economia: 
no ano passado, tivemos uma retra-
ção de 4% e, para 2021, aguarda-
mos uma aceleração de 6,5%”. 

Tendências para 
os investimentos 

Segundo Gabriela, optar por ativos 
de risco em busca de resultados mais 
expressivos faz parte da estratégia dos 
investidores. No entanto, ela ressalta 
que a Renda Fixa continua tendo papel 
fundamental para a carteira de inves-
timentos. “Não podemos abandonar a 
Renda Fixa de alta qualidade porque 
ela nos ajuda a reduzir a volatilidade. 
Portanto, em momentos de turbulência, 
estes ativos compensam as oscilações”.  

Por outro lado, ela aponta a alocação 
internacional como um bom compo-
nente de diversificação e com boa rela-
ção risco-retorno. “Ajuda o investidor a 
acessar temas que não temos no Brasil, 
como tecnologia, por exemplo, geran-
do retornos superiores ao mercado 
local. Além disso, auxilia também em 
momentos de estresse no País. Afinal, 
questões que estão no noticiário e pre-
judicam o mercado local não necessa-
riamente alcançam o mercado asiático 
ou americano, por exemplo”. 
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“

Gabriela Santos

O diretor de Investimentos e Controle da For-
luz, Emílio Cáfaro, afirma que o ano de 2020  
comprovou a resiliência da carteira de investi-
mentos da Fundação, que encerrou o período 
com resultados positivos nos três planos de pre-
vidência administrados pela Entidade, mesmo 
em um ano com um cenário bastante adverso. 
“Além  de um trabalho intenso de monitoramen-
to do portfólio de investimentos e do mercado 
ao longo da crise, também estivemos focados 
em atender os participantes para tranquilizá-los 
diante de um contexto desafiador”. 

Já para 2021, ele ressalta que a equipe de 
investimentos vislumbra um cenário positivo, 
mas permanece atenta aos principais fatores 
de volatilidade. “Estamos acompanhando as 
medidas propostas para ancoragem dos gastos 
do País, diante da necessidade de controle da dí-
vida pública, além da questão da disseminação 
da vacina e efetivo controle da Pandemia, que 
é essencial para destravar a economia”, relata.  

Emílio compartilha das reflexões trazidas pela 
especialista da J.P Morgan Funds com relação à  
necessidade de identificar ativos que contribuam 
para rentabilizar os investimentos de forma consis-
tente. “Seguimos no processo de prezar pela diver-
sificação. Neste sentido, continuamos a ampliar a 
alocação no exterior, que atualmente está em cerca 
de 2% da carteira. Também atuamos no desenvol-
vimento de uma Política Interna para retomarmos a 
aplicação em fundos de private equity. Outro ponto 
é a construção de alternativas nos segmentos de 
crédito e fundos imobiliários. A nossa estratégia é 
estruturada com muita cautela e diligência, focada 
na sustentabilidade dos planos e na proteção dos 
recursos dos nossos participantes”.  

Visão Forluz 

Emílio Cáfaro
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INFORMAÇÃO

A Política de Investimentos válida para 2021 já está disponível para con-
sulta dos participantes no Portal Forluz. O documento é revisado anualmen-
te e estabelece as diretrizes que devem ser seguidas pelos gestores internos 
e externos da Fundação para a aplicação dos recursos. 
A Política foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, em sua 391ª reunião, 

realizada no dia 11 de dezembro de 2020. Entre as informações divulga-
das, estão a taxa mínima atuarial e os limites permitidos em cada seg-

mento de investimento.  

Política de Investimentos 
2021 já está disponível

Manter seus dados atua-
lizados junto à Forluz é de 
extrema importância. Assim, 
você garante o recebimento 
de todos os comunicados e se 
mantém informado sobre tudo 
o que acontece na Fundação. 

Participantes assistidos po-
dem fazer a atualização ca-
dastral em poucos minutos 
e de forma simples pela área 
logada do Portal Forluz (www.
forluz.org.br). Acesse e revise 
seus dados periodicamente. 
Cabe destacar que a Fundação 
está em uma intensa campa-
nha de atualização destas in-
formações. Neste primeiro mo-
mento, a equipe de Entidade 
está focada em uma parcela 
dos participantes do Plano A 
que ainda não possuem e-mail 
cadastrado. Caso você receba 
o contato da Forluz, não deixe 
de atualizar este dado. 

 Ajude a Fundação a ter 
uma base de dados segura e 
consistente! 

Já conferiu 
seus dados
cadastrais
hoje? 

Informe de Rendimentos já 
está disponível para consulta  

O Comprovante de Rendimentos 2020 para a Declaração Anual do Im-
posto de Renda já está disponível para consulta. O documento foi envia-
do para o e-mail cadastrado pelos participantes na Forluz e pode ser 
acessado também pela área logada do Portal ou pelo aplicativo.

Além disso, ressaltamos que, caso você tenha acessado seu Informe 
de Rendimentos antes da data de 26/02 pelo aplicativo da Fundação, 
faça um novo download do documento e considere a versão atualizada.

A Receita Federal anunciou que o prazo para a entrega da declaração é do 
dia 1º de março a 30 de abril. É recomendável reunir toda a documentação neces-
sária com antecedência, a fim de evitar erros nas informações entregues ao sistema. Quanto 
antes finalizar sua declaração, maior a chance de receber sua restituição ainda nos primeiros lotes.

CONTENT



PREVIDÊNCIA 
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Nas últimas semanas, algumas dúvidas 
têm surgido com relação ao futuro do 
Plano A. Isto porque em 30 de dezembro 
de 2020, a Cemig informou que irá apre-
sentar uma proposta de reestruturação 
do plano até o próximo dia 31 de março. 
“Nada mudará até que essa proposta seja 
recebida, divulgada, analisada e delibe-
rada pelo nosso Conselho Deliberativo”, 
destaca Gilberto Lacerda, presidente da 
Fundação. O Plano A registrou em dezem-
bro de 2020, um déficit de aproximada-
mente, R$ 1 bilhão de reais.

Ciente da relevância deste assunto, a 
Forluz vem se preparando para cumprir seu 
papel de informação, orientação e atendi-
mento aos participantes, focada em ofere-
cer segurança durante todo o período em 
que a questão estiver em debate.“Temos 
total consciência sobre a importância deste 
assunto  para o futuro dos mais de 11 mil  
participantes ativos, assistidos e beneficiários 
do Plano A, além é claro, das suas famílias. 
Sendo assim, ratificamos nosso compromisso 
de manter todos atualizados sobre cada novo 
passo deste processo, com clareza e em tem-
po hábil”. Gilberto esclarece que a decisão 
sobre o assunto será tomada pelo Conselho 
Deliberativo e, portanto, caberá à Diretoria 
Executiva e à equipe da Fundação executar 
o que for definido, respeitando as melhores 
práticas,  técnicas, éticas e de comunicação.

“É nossa função fornecer todos os re-
cursos técnicos ao órgão estatuário para 
assegurar discussões produtivas e bem 
fundamentadas. Estaremos prontos para 
produzir todas as análises solicitadas pelo 
Conselho, com agilidade e precisão, porque 
estas informações de cunho atuarial, jurídi-
co, financeiro e econômico é que sustenta-
rão os conselheiros no processo de tomada 
de decisão”, afirma o presidente.

Forluz segura e preparada 
A Forluz já está desenvolvendo diversas 

ações a fim de construir um ambiente propí-
cio para que os participantes tenham acesso  
à evolução do assunto ao longo do tempo, 

como garante Gilberto. “Não estamos para-
dos. Já traçamos um planejamento de comu-
nicação especial para este momento, que con-
templa um espaço de respostas às perguntas 
mais frequentes, série de vídeos, simuladores, 
notícias e muito mais. Tudo isso será divul-
gado aos participantes em nossos veículos 
oficiais de comunicação. Estamos seguros e 
prontos para atravessar este momento com 
a mesma seriedade que tem guiado o nosso 
trabalho em quase 50 anos de existência”.

Ele orienta que os participantes mante-
nham seus dados cadastrais atualizados, 
para receberem os comunicados enviados 
pela Entidade. “É importante que todos es-
tejam com as informações corretas de e-mail, 
telefone e endereço em nosso cadastro”. 

Futuro do Plano A - 
Fique por dentro 

Até o momento, já foram celebrados três pla-
nos de equacionamento de déficit e um novo 
contrato deverá ser firmado até o final de mar-
ço, relativo ao exercício de 2019. Gilberto expli-
ca que, por força do Artigo 57 do Regulamento 
do Plano A, a Patrocinadora arca sozinha com 
o pagamento. Em 2017, a PREVIC (Superinten-
dência Nacional de Previdência Complemen-
tar) determinou a exclusão deste dispositivo, 

alegando que ele contraria a legislação vigente, 
que estabelece a paridade entre patrocinadoras 
e participantes em caso de eventuais déficits.

Naquela ocasião, a Forluz conseguiu na Jus-
tiça uma medida liminar para manter o artigo 
em vigor. Gilberto lembra, no entanto, que este 
cenário ainda não é definitivo, já que a ação se-
gue em curso. “Esta decisão judicial, favorável 
inicialmente aos participantes, ainda não é con-

clusiva. Enquanto não houver um julgamento 
do mérito do assunto, permanecerá  uma incer-
teza sobre o desfecho da disputa judicial.”  Os 
sucessivos déficits apresentados pela Plano A 
nos últimos anos demonstram a existência de 
um desequilíbrio estrutural, ou seja, os custos 
para os pagamentos dos benefícios dos parti-
cipantes estão maiores do que os recursos 
financeiros que ele possui.     
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