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Mais forte e preparada para 
uma nova era digital

Página 3

Viver o presente, visando o futuro: 
conheça o site do Para Viver Melhor. 

Comprovante de Rendimentos será 
eletrônico em 2019. Saiba mais! 

Página 7

Após provar em 2017 a seriedade e transparência de sua gestão, Forluz busca a modernização de processos e investe 
em tecnologia para melhor atender. Conheça os projetos em andamento na Fundação. Páginas 4 a 6. 
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Con se lho De li be ra ti vo: Titulares: Leonardo George de Magalhães (Presidente), Eduardo Costa Vasconcelos, Nelson Benício Marques Araújo, João Wayne Oliveira Abreu,
Guilherme de Andrade Ferreira e José Renato de Carvalho Barbosa. Suplentes: Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto Barcellos Almeida, Mauro Marinho Campos, Flá-
vio Marcos Alves Juste, Angela Maria de Oliveira Souza e Marcos Túlio Silva. Con se lho Fis cal: Titulares: William Brandão Gomes (Presidente), Nicácio Pereira da Sil-
va, Emílio Luiz Cáfaro e Mário Lúcio Braga. Suplentes: Carlos José Camilo Generoso, Luiz Carlos Sperandio Nogueira, Mirian Paula Ferreira Rodrigues e Ubirajara Ne-
ry Ferreira. Di re to ria: Jo sé Ri bei ro Pe na Ne to (Pre si den te), Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, Mônica Siqueira e Vanderlei Toledo.  JOR NAL FOR LUZ: Pu bli ca ção
Bi mes tral. Edi ta do pe la As ses so ria de Co mu ni ca ção. Ti ra gem: 15.400. Edi to ra Res pon sá vel: Cinara Rabello. Re da ção: Cinara Rabello, Márcia Costanti e Raissa
Ferreira. Pro je to grá fi co e dia gra ma ção: Cláu dia Tar ta glia. Im pres são: EGL Editores. Cor res pon dên cias: Ave ni da do Con tor no, 6500 - 4º an dar - Fo ne: (31) 3215-
6701 - CEP: 30110-044 - Be lo Ho ri zon te - MG. E- mail: comunica@for luz.org.br. Por tal Cor po ra ti vo: www.for luz.org.br. 
Obs: as ma té rias pu bli ca das nes te jor nal são ex clu si va men te de ca rá ter in for ma ti vo, não ge ran do qual quer es pé cie de di rei to ou obri ga ção por par te da For luz.

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

E X  P E  D I E N  T E

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

Diversos boletins têm sido divulgados,
a princípio sob o propósito de informar.
Mas, lamentavelmente, pelo seu equivo-
cado conteúdo, não é o que parece, pois
é necessário buscar o que há, efetiva-
mente, por trás da informação. Para tan-
to, vamos aos fatos.

Em agosto de 2017, atendendo ao pe-
dido da Patrocinadora, a Forluz apresen-
tou a proposta de criação de um novo pla-
no de benefícios, popularmente chamado
de Plano C, que seria somente para os no-
vos participantes (empregados Cemig a
serem contratados a partir de 2018). Tan-
to o DRP quanto os Conselheiros eleitos
foram contrários à sua criação, pois trata-
va-se de um plano CD – Contribuição De-
finida – puro. O mesmo posicionamento
foi adotado pela quase totalidade das en-
tidades sindicais e associativas que estes
representam. Dentre as razões técnicas
que levaram ao posicionamento contrário
podemos citar: entrada de um plano CD
puro na Fundação patrocinado pelas mes-
mas patrocinadoras do Plano B; ausência
de cobertura dos benefícios de riscos (in-
validez e morte prematura) aos partici-
pantes deste plano; possibilidade de futu-
ra e eventual migração induzida dos par-
ticipantes dos planos A e B para o plano
C; no novo plano, a Patrocinadora teria o
voto de minerva, podendo, inclusive, cria-
lo com este voto; com a criação de novo
plano, posteriormente levaria a alterações
no Estatuto Forluz, especialmente nos ar-
tigos 18 e 23, que tratam de quórum qua-

lificado de 2/3 no Conselho Deliberativo
para aprovação de algumas matérias (uma
espécie de maior proteção/blindagem à
representatividade dos participantes no
Conselho); elevado custeio administrativo
no novo plano e ausência de ganho em
escala na rentabilidade aos participantes
que poderiam levar a riscos e prejuízos
ainda que futuros, à totalidade dos atuais
participantes dos planos A e B.

Desta forma, os representantes eleitos
(DRP e Conselheiros) demandaram à
Fundação uma proposta alternativa à
criação do plano C, o que levou a Forluz,
em dezembro de 2017, a apresentar a
proposta de criação do parágrafo 16 do
artigo 29 do Regulamento do Plano B
nos seguintes termos: Art. 29. [...]; § 16.
Os participantes inscritos no plano a par-
tir de 01/05/2018 farão jus somente à
modalidade prevista no inciso III. Assim,
esta proposta está permitindo que os no-
vos empregados se filiem ao Plano B da
Forluz, com todos os atuais benefícios de
risco (benefício vitalício em caso de inva-
lidez ou morte prematura), mas quando
aposentados somente terão direito ao be-
nefício de MAT temporária em valor va-
riável (cotas).

A presente proposta não atinge ne-
nhum dos atuais participantes do Plano
B e garante aos novos participantes, além
dos benefícios vitalícios de risco, baixo
custeio administrativo e rentabilidade
idêntica à dos atuais participantes do
Plano B (ganho de escala).

No mesmo sentido, pelo menos por
enquanto, a todos os atuais participantes
e assistidos dos planos A e B Forluz res-
tam controlados  os riscos de criação de
um plano CD puro na Entidade com voto
de minerva da patrocinadora; de futura e
eventual migração induzida para um pla-
no CD puro; de alterações estatutárias
que prejudiquem a representatividade
dos participantes no Conselho Deliberati-
vo (art. 18 e 23) e a blindagem que
atualmente existe no Estatuto, em espe-
cial a exigência de tempo de filiação ao
plano para participação nos órgãos de
Governança e, o principal, manutenção
de inexistência de voto de minerva no
Plano B.

É esta a matéria posta à mesa para
apreciação e deliberação do Conselho
Deliberativo. O resto, lamentavelmente, é
desinformação que em nada contribui
para o alcance dos objetivos da Forluz e
de seus participantes e assistidos. Mais
esclarecimentos sobre o assunto poderão
ser obtidos diretamente por meio dos
contatos disponibilizados abaixo.

Vanderlei Toledo 

Di re tor de Re la ções com Par ti ci pan tes da For luz

Tel: (31) 3215-6920 | Cel: (31) 98222-2053

vtoledo@forluz.org.br

Os con cei tos e opi niões emi ti dos nes ta 
co lu na re pre sen tam a po si ção do di re tor 

de Re la ções com Par ti ci pan tes. 

Plano C ou alteração no Regulamento do
Plano B para os novos participantes

DRP PRESTA CONTAS



PARA VIVER MELHOR

Hotsite Para Viver Melhor: tudo 
sobre o programa em um só lugar

O Programa de Educação Continuada
da Forluz - Para Viver Melhor, foi criado
em 2008  e tem como principal objetivo
informar os participantes ativos e assisti-
dos e seus familiares sobre os planos pre-
videnciários aos quais estão vinculados.
Por outro lado, as ações desenvolvidas
buscam também promover a importância
do planejamento financeiro na vida das
pessoas e conscientizar sobre o papel da
Fundação.

Dentre estas ações, estão: o Presta
Contas, evento anual sobre a situação dos
planos previdenciários, o Forluz #Mais-
PertodeVocê, que consiste em uma série
de palestras realizadas em Belo Horizonte
e interior de Minas Gerais, o PPA – Pro-
grama de Preparação Para a Aposentado-
ria promovido pela Cemig e o Dia das
Crianças Forluz, que tem como intuito fa-
lar sobre finanças para o público infantil.
Já o público interno  conta com o Jornal
Forluz em Foco, que divulga, além de

acontecimentos do dia a dia da Entidade,
matérias e dicas de educação financeira e
previdenciária. Também são disponibili-
zadas reportagens deste tipo na Intranet.

Para unir todas estas informações, foi
criado, em 2016, o hotsite do programa.
Nele, os participantes têm acesso ao ca-
lendário de eventos, fotos, vídeos, notí-
cias, jogos e simuladores. Tudo isto em
um só lugar! Para conhecê-lo, digite
www.forluz.org.br/ParaViverMelhor. Ou en-
tão, acesse o Portal Forluz, no Menu
Principal e clique no penúltimo item pa-
ra ser redirecionado à página.  

Forluz nas redes sociais

A fim de ter uma relação mais próxi-
ma com seus participantes, a Fundação
está no Facebook e Instagram. Dicas de
viagem, economia e finanças, artigos so-
bre saúde e bem estar, novidades sobre
a Forluz e registros de eventos são al-

guns dos conteúdos
compartilhados em
nossos canais. Além
disso, são realizadas
campanhas especiais
em datas comemorativas,
como Dia das Mães e Natal. Já no You-
tube, onde a Fundação também possui
um perfil, são divulgados, esporadica-
mente, vídeos institucionais, com escla-
recimento de algumas dúvidas dos parti-
cipantes, tutoriais e cobertura de even-
tos realizados pela Forluz.  

Criada em 2011, a página do Face-
book (www.facebook.com/forluz.org) con-
ta, hoje, com aproximadamente 1.540
curtidas e alcance de até 17.600 pes-
soas. O Instagram (@forluz_oficial), pos-
sui cerca de 170 seguidores e 970 vi-
sualizações.

Se você ainda não acompanha a For-
luz nas redes sociais, faça parte desta co-
munidade e fique por dentro!
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CAÇA PALAVRAS

1 Mês em que é comemorado o aniversário da For-
luz. .........................  

2 Evento realizado anualmente com o objetivo de
demonstrar a situação financeira dos planos pre-
videnciários. Presta ...................... 

3 Documento que demonstra as operações e posi-
ções financeiras do ano base, como valores depo-
sitados na conta corrente e valores investidos em
produtos financeiros e seus rendimentos. Informe
de R: .............................

4 Patrocinadora da Forluz e agência de promoção
de investimento e comércio exterior de Minas Ge-
rais. R: .................................

Telefone:Nome: Matrícula:

Saiba mais sobre os nossos planos. Faça o jogo abaixo, preencha seus dados, e envie para a Comunicação da Forluz. O
participante ativo pode encaminhar por malote ao setor FPR/CA - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar cor-
respondência para av. do Contorno, 6500/3º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG – Cep: 30.110-044, aos cuidados da
FPR/CA. Os jogos também podem ser digitalizados e enviados para comunica@forluz.org.br. Os sorteios referentes ao pri-
meiro semestre serão realizados em meados de julho de 2018.

R E N D I M E N T O       S
E I T O N B U N E I H 
V U U O A I N D I T G
N S L A D A S R O A       M
E S S X T A E S O R       M
E A S L A D E O C O B   
M D E Z E M B R O M W      
E O T K N T U N N I K
V C U O A V B R T I N       
E A S L S U A E A J U      
K O B N A A D L S O E
A       E E N L    A S L E B A
F L T H      C N V L G Y O
A A A I E I N T E R N
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União e competência pautam 
planejamento

Para se aproximar das metas traça-
das, algumas medidas já estão em an-
damento e serão colocadas em prática
nos próximos meses, como é o caso da
primarização do Call Center, que vai
operar na sede da Forluz. 

A diretora de Se-
guridade e Gestão,
Mônica Siqueira,
avalia que a inicia-
tiva vai aprimorar o
serviço prestado, já
que os atendentes
poderão contar com
a proximidade de
todos os especialis-

tas da Entidade. “Será possível impri-
mir uma identidade da Fundação na
equipe da Central de Atendimento, que
integrará o quadro de empregados. Sem
dúvida alguma, eles estarão bem mais

O respeito e confiança conquistados
ao longo de uma trajetória de 46 anos
caminham juntos com a inovação tecno-
lógica e a renovação de ideias dentro da
Forluz. A Fundação encerrou o ano de
2017 a todo vapor, concluindo impor-
tantes projetos que atuam na automati-
zação de seus processos. Por outro lado,
demonstrou, novamente, que sua admi-
nistração é fundamentada pelos princí-
pios de ética, transparência e seriedade,
ao sair fortalecida de denúncias apre-
sentadas à PREVIC – Superintendência
Nacional de Previdência Complementar.
Todos os questionamentos foram avalia-
dos pelo órgão fiscalizador, que não
constatou irregularidades. 

Parte do conteúdo das denúncias
passou por criteriosa análise do escritó-
rio regional da PREVIC em Belo Hori-
zonte, enquanto o restante foi encami-
nhado para a sede, em Brasília. Neste
período, a Entidade forneceu pronta-
mente todas as informações necessá-
rias para a devida averiguação. Além
disso, cabe salientar que a Fundação é
permanentemente monitorada, já que
faz parte, devido ao seu porte e relevân-
cia, do grupo de 17 entidades sistema-
ticamente importantes, segundo o ór-
gão supervisor. 

Para o presiden-
te, José Ribeiro Pe-
na Neto, embora o
resultado tenha sido
extremamente posi-
tivo para a Forluz –
que comprovou o
cumprimento à le-
gislação, aos regula-
mentos internos e

às boas práticas de governança – as de-
núncias criaram um ambiente tumultua-
do. “Gerou uma desconfiança desneces-
sária, mas a conclusão é de que as coi-
sas estão sendo feitas corretamente
aqui. É claro que isso não significa que
não temos onde melhorar. Mas a mensa-

gem é de que devemos nos unir no sen-
tido de solucionar os desafios que a Fun-
dação tem pela frente em 2018 e enten-
der que as bases de governança, serieda-
de e trabalho para enfrentar estes pro-
blemas já existem”, ressalta. 

Entre os desafios em pauta para
2018, está o equacionamento do déficit
do Plano A. Segundo José Ribeiro, alter-
nativas já vêm sendo discutidas com as
patrocinadoras Cemig, Cemig-D e Cemig-
GT e a expectativa é de que o assunto
possa ser resolvido em breve. 

Estreitar a comunicação com os parti-
cipantes e oferecer um atendimento
mais ágil e eficiente também são focos
para este ano. Para o presidente, alcan-
çar este objetivo depende do esforço da
Entidade para se reinventar por meio da
automatização de suas operações. “As
organizações têm que se modernizar e
somente com um bom investimento em
tecnologia iremos conseguir isso e ofere-
cer um atendimento de excelência”.

Um novo ciclo, o mesmo pro
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Entre os projetos que foram inicia-
dos em 2017 e estão chegando à fase
final no início deste ano, está a revi-
são do saldo das contas de aposenta-
doria dos participantes da Fundação.
Após receber alguns questionamentos
pontuais sobre o assunto – que foram
devidamente verificados e esclareci-
dos, a Forluz iniciou a conferência.
Para isso, foi contratada uma empresa
especializada que está sendo acompa-
nhada pela equipe interna. 

Segundo o gerente de Atuária e Se-
guridade, Thiago Gonçalves, a checa-
gem tem como intuito assegurar a con-
sistência das operações. A revisão
atende ainda às recomendações feitas
pelo Conselho Fiscal e por auditoria ex-
terna realizada em 2016, na área pre-
videnciária, que indicou alguns pontos
de melhoria. 

Ele destaca que, a partir desta aná-

lise estrutural, foi possível identificar
o motivo que gerou as dúvidas no ex-
trato de alguns participantes. “Cons-
tatamos que, devido a uma troca de
sistema ocorrida há alguns anos, a vi-
sualização do extrato no Autoatendi-
mento do Portal Forluz não estava
adequada. Ou seja, não havia proble-
ma no cálculo dos valores, mas sim na
forma de exibição para o participante.
Até o momento, temos total tranquili-
dade sobre os resultados, que não tra-
zem indícios de erros”, explica. 

Depois que a conferência for con-
cluída, o resultado será auditado pela
empresa Deloitte Touche Tohmatsu.
Segundo a Diretora de Seguridade e
Gestão, Mônica Siqueira, a averigua-
ção externa é mais uma forma de ga-
rantir que os dados obtidos são con-
fiáveis. “A Forluz não se exime de con-
ferir o que precisa ser conferido, nem

de prezar pela transparência daquilo
que for apurado. Qualquer empresa
está sujeita a eventuais erros opera-
cionais, mas para isso existem as au-
ditorias, que nos apontam onde deve-
mos atuar”, ressalta. 

amparados e estimulados, já que te-
rão uma perspectiva de carreira na
empresa. Isso faz toda a diferença na
hora de buscar a melhor solução para
o problema do participante”. 

A mudança foi acertada após estu-
dos realizados no primeiro semestre
do ano passado indicarem que, além
de contribuir para a melhoria da ativi-
dade, o novo formato resultaria em
uma redução de custo. Experiências
bem-sucedidas de fundos de pensão
de grande porte, que adotaram estru-
tura semelhante, também serviram
para sustentar a decisão. 

Para Mônica, 2017 foi um ano in-

tenso, onde a união e competência da
equipe prevaleceram sobre os ques-
tionamentos enfrentados. Além do
bom resultado da Pesquisa de Satis-
fação feita com os participantes, cuja
nota final foi de 8,6, a Pesquisa de
Clima aplicada entre os empregados
apontou que o ambiente de trabalho
na Fundação é extremamente favorá-
vel. “Teremos muita tranquilidade pa-
ra trabalhar em 2018, porque as
grandes questões estão sendo resolvi-
das e, agora, é fazer a gestão de tudo
que plantamos anteriormente. Vimos
que existe esta percepção entre os
nossos participantes, que sabem que

corremos atrás para honrar o compro-
misso assumido com eles, que são a
nossa razão de ser”. 

Ela lembra ainda que os passos da-
dos pela Entidade a partir de agora
são norteados por seu planejamento
estratégico, que foi revisado e cons-
truído a várias mãos durante o último
ano. A Fundação Dom Cabral apoiou
a Forluz neste processo e, com a par-
ticipação de gerentes, diretores, con-
selheiros e representantes dos empre-
gados, foram elencados 16 projetos.
“Estamos animados, mais unidos e
certos de que sabemos onde quere-
mos chegar”, conclui.

opósito: fazer mais por você 

Revisão do saldo de contas



Alinhada aos objetivos estratégicos
de promover melhor eficiência operacio-
nal e mitigar riscos de falhas, a equipe
da Forluz está concentrada em projetos
que visam à automação de seus proces-
sos. Ou seja, encurtar as distâncias e
dar aos participantes fácil acesso aos
serviços oferecidos pela Entidade, seja
por meio do Autoatendimento do Portal
Forluz ou ainda pelo aplicativo. 

O preenchimento digital de cerca de
20 formulários da área de Previdência,
entre eles, todos aqueles que envolvem
o processo de concessão de benefício, é
exemplo deste esforço. Para o gerente
de Atuária e Seguridade, Thiago Gonçal-
ves, a novidade irá otimizar o trabalho
dos técnicos da Fundação. “Ao diminuir
a entrada manual de dados, evitamos
erros e podemos investir no papel de
análise crítica da equipe”, avalia. Em
breve, os formulários estarão disponibi-
lizados no Portal. Futuramente, os do-
cumentos poderão ser preenchidos tam-

bém pelo aplicativo da Forluz.

Empréstimo

Ainda no primeiro semestre de 2018,
os participantes poderão gerar boletos de
antecipação, pagamento de parcelas em
aberto, amortização e quitação de em-
préstimos, por meio do Autoatendimento.

A iniciativa surgiu da constatação de
que boa parte dos questionamentos re-
cebidos pela Fundação envolvia este
serviço. Assim, além de proporcionar
mais autonomia e agilidade aos partici-
pantes, a nova funcionalidade irá causar
um impacto positivo na efetividade do
atendimento prestado pela Entidade.

Troca de sistema

Outro grande projeto em andamento
para o ano é a troca do ERP (Sistema de
Gestão Integrado), que irá exigir extrema
dedicação de toda a equipe da Funda-

ção. O gerente de Tecnologia da Informa-
ção, Cristiano Freitas, explica que a subs-
tituição é um processo cauteloso, que se-
rá concluído somente em 2019, quando
os resultados começarão a aparecer. 

O diferencial do novo programa é a in-
tegração das informações. “Teremos um
casamento entre aquilo que é inserido na
Previdência e o que é apurado na Contro-
ladoria. Com dados consistentes, compa-
tíveis e atualizados, certamente o ganho
será enorme. Teremos um desempenho
melhor, por um custo mais baixo”, sa-
lienta Cristiano.  

A migração envolve, além de um
acompanhamento criterioso, o empenho
pessoal dos envolvidos. “Nesta etapa de
transição, as pessoas precisarão revisar
atividades e rever os procedimentos que
executam para que possamos extrair o
melhor do sistema. Além disso, teremos
que passar por capacitação para lidar
com a ferramenta e, assim, garantir o su-
cesso da implantação”. 
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por um 2018 mais digital 

DESAFIOS

2017 2018

þ Contracheque nos caixas eletrô-
nicos 

þ Lançamento do aplicativo para
celular

þ Novo sistema da área de Riscos              

þ Automatização de formulários do
RH e Administrativo

þ Automatização dos formulários da
área de Previdência

þ Boletos de Empréstimo

þ Boletos de Autopatrocinados  

þ Troca do sistema de gestão 

þ Nova fase do Sistema de Gestão
Atuarial

þ Sistema para automatizar proces-
sos jurídicos

FORLUZ RUMO AO 100% DIGITAL 



A Forluz irá enviar aos seus partici-
pantes assistidos, até o final deste mês
de fevereiro, o Informe de Rendimentos
para a declaração do imposto de renda
2018. Neste ano, os contribuintes de-
vem entregar a declaração à Receita Fe-
deral entre os dias 1º de março e 30 de
abril. 

Além de ser encaminhado impresso
pelos Correios, o comprovante pode ser
acessado pelo Autoatendimento do Por-
tal Forluz. Segundo o super-
visor da Folha de Pagamento
da Fundação, Eduardo Mes-
quita, o documento contém o
espelho dos dados informa-
dos pela Entidade à Receita
Federal sobre os valores rece-
bidos durante o ano de

2017. Ainda conforme Eduardo, a im-
pressão e distribuição do comprovante
leva, aproximadamente, uma semana. 

Empenhada em oferecer mais segu-
rança, aumentar a eficiência e reduzir
custos, a Fundação decidiu disponibili-
zar a documentação somente em forma-
to eletrônico a partir de 2019. Ao longo
do ano, serão fornecidos mais detalhes
sobre a alteração do procedimento.

Para facilitar a compreensão sobre o
comprovante e entender
quais informações são preen-
chidas em cada campo, a
Forluz produziu um vídeo,
que será divulgado em breve.
Para conferir, acompanhe o
portal da Fundação por meio
do www.forluz.org.br.

No dia 1º de janeiro de 2018 entra-
ram em vigor as novas regras de em-
préstimo da Forluz. As principais mu-
danças dizem respeito ao prazo de con-
cessão, que passou de 180 meses para
120, na maioria dos casos, e ao limite.
Antes, o valor concedido era de até 20
vezes a renda bruta do participante.
Agora, a quantia é limitada a 50% do
saldo da conta de aposentadoria ou
50% do bruto resgatável, respeitada a
margem consignável, no caso de parti-
cipantes ativos e que recebem benefício
por cotas. Esta margem corresponde a
30% da remuneração do participante,
ou seja, seu salário (participante ativo)
ou benefício pago pela Fundação (assis-
tido que recebe por cotas), retirados os
descontos legais informados no contra-
cheque. Já para os demais assistidos, o
valor concedido não pode ultrapassar

50% da reserva matemática. Além dis-
so, a parcela também deve respeitar a
margem consignável, que é de 30% do
benefício pago pela Fundação, retirados
os descontos legais (IR, INSS, Pensão e
Sindicato).

Sabe por que fizemos estes ajustes?
Para cuidar melhor do seu futuro. A car-
teira de empréstimos não é um benefí-
cio, mas sim uma modalidade de inves-
timento. Seu objetivo é o de gerar recur-
sos para honrar o compromisso assumi-
do pela Fundação, que é o pagamento
dos benefícios previdenciários. Por isso,
estudos técnicos são realizados com fre-
qüência para fundamentar uma gestão
financeira eficiente e segura.

Estas análises indicam que há neces-
sidade de maior liquidez. É preciso ade-
quar o fluxo de caixa, revendo a relação
entre as entradas (ativos financeiros) e

as saídas (pagamentos). Ou seja: a Fun-
dação terá que dispor de um volume
maior de recursos em um prazo mais
curto. Atendendo a estas recomenda-
ções, o Comitê de Investimentos e a Di-
retoria decidiram alterar as regras do
empréstimo e adaptar os valores e pra-
zos ao perfil de liquidez que os planos
previdenciários exigem. Vale salientar
que, entre as opções de empréstimo dis-
poníveis no mercado e as práticas ado-
tadas por outros fundos de pensão, as
condições ainda são muito atrativas. 

Outra modificação diz respeito ao ti-
po de operação que pode ser realizada
pelo participante que já possui um con-
trato em aberto na Fundação e deseja
requerer um novo empréstimo. É possí-
vel somente efetuar uma operação casa-
da. Entenda melhor o que isto significa
no link: http://bit.ly/2Ex4sn2.

MUDANÇAS

Informe de Rendimentos: em
2019, somente eletrônico 
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Mudanças nas regras de empréstimo da Forluz 

FORLUZ 46 ANOS
Para celebrar seus 46 anos, a

Forluz lançou uma campanha espe-
cial por meio de sua página no Face-
book e convidou seus participantes e
familiares para ilustrarem as peças
gráficas de aniversário da Fundação.

Foram selecionadas 49 pessoas,
que participaram de uma sessão de
fotos. O resultado deste trabalho vo-
cê confere nesta edição do Jornal
Forluz: são estas imagens que es-
tampam o calendário 2018.

A Forluz agradece a todos, espe-
cialmente àqueles que estiveram pre-
sentes na sessão de fotos e fizeram
esta comemoração possível. Vocês
são os protagonistas desta história!

Para saber mais sobre os partici-
pantes fotografados, acesse:
http://bit.ly/2EXLw0b.




