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Fundação avança em efi ciência
operacional ao potencializar
talentos e investir em tecnologia.  
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 Estrutura 
Forluz encerra 2018 com retorno 
acima da RMA nos planos A e B.
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DRP

expediente

Conselho Deliberativo: Titulares: 
Nelson Benício Marques Araújo (Presiden-
te), Danilo Gusmão Araújo, Eduardo Costa 
Vasconcelos, João Wayne Oliveira Abreu, 
Roseli Conceição Maciel, Marcos Túlio Silva. 
Suplentes: Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto 
Barcellos Almeida, Mauro Marinho Campos, 
Flávio Marcos Alves Juste, Magno Augus-
to Aquino, João José Magalhães Soares.  

Conselho Fiscal: Titulares: Luiz Carlos 
Sperandio Nogueira (Presidente), Carlos Re-
nato de Almeida, Andrea de Lourdes Pereira, 
Ubirajara Nery Ferreira. Suplentes: Mirian 
Paula Ferreira Rodrigues, Eduardo Henrique 
Campolina. Diretoria: Gilberto Gomes 
Lacerda (Presidente), Thiago Felipe Gonçal-
ves, Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bimes-
tral. Editado pela Assessoria de Comu-
nicação. Tiragem: 15.290. Editora 
Responsável: Cinara Rabello. Re-
dação: Cinara Rabello, Márcia Costan-
ti e Raissa Ferreira. Projeto gráfi co 
e diagramação: Oups! Comunica-
ção e Desing Tel: (31) 99967.8583. Im-
pressão: EGL Editores. Correspon-
dências: Avenida do Contorno, 6500 
- 4º andar - Fone: (31) 3215-6701 - CEP: 
30110-044 - Belo Horizonte - MG. E-mail: 
comunica@forluz.org.br. Portal Corpora-
tivo: www.forluz.org.br.

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

Isenção de Imposto 
por moléstia grave

Desde 2004, com o advento da Lei nº 
11.052, de 29/12/2004, que alterou o 
inciso XIV do artigo 6º da Lei no 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, com a re-
dação dada pela Lei no 8.541, de 23 de 
dezembro de 1992, houve a inclusão da 
hepatopatia grave como moléstia dentre 
as quais permite aos portadores, a isen-
ção de imposto de renda sobre os ren-
dimentos previdenciários. Dentre estes 
proventos, encontram-se os benefícios 
previdenciários recebidos do INSS, bem 
como aqueles oriundos de previdência 
complementar, como é o caso dos bene-
fícios Forluz, inclusive a pensão por morte 
(RCM – Renda Continuada por Morte), a 
partir do momento da concessão do be-
nefício, se já identifi cada a moléstia.

As moléstias graves que dão direito 
à referida isenção tributária estão des-
critas no inciso XIV do artigo 6º da Lei 
nº 7.713/98 nos seguintes termos: “Art. 
6o Ficam isentos do imposto de renda 
os seguintes rendimentos percebidos 
por pessoas físicas: XIV – os proventos 
de aposentadoria ou reforma motivada por 
acidente em serviço e os percebidos pelos 
portadores de moléstia profi ssional, tuber-
culose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, han-
seníase, paralisia irreversível e incapacitan-
te, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, hepatopatia grave, estados avança-
dos da doença de Paget (osteíte deforman-
te), contaminação por radiação, síndrome 
da imunodefi ciência adquirida, com base 
em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou reforma;”

Se você é participante assistido ou 
pensionista e é portador de uma das mo-
léstias mencionadas acima, ainda que a 
doença tenha sido contraída após sua 
aposentadoria, faça uso do direito legal 
de isenção do Imposto de Renda Pessoa 
Física que incide sobre seu benefício. 
Para tanto, basta preencher o formulário 
Requerimento de Isenção de Imposto de 

Renda, que pode ser obtido no Portal For-
luz no menu “formulários – imposto de 
renda”, juntamente com a cópia autenti-
cada do laudo médico emitido por órgão 
ofi cial em papel timbrado (exemplo: SUS, 
Hospital das Clínicas, INSS e outros), en-
caminhando-os em seguida à Forluz.

Caso não possua o laudo médico emi-
tido por órgão ofi cial, o participante tem 
ainda a possibilidade de buscar no portal 
Forluz o Formulário de Informações Médi-
cas Complementares que será preenchido 
pelo médico, assinado e carimbado, en-
caminhando-o em seguida à Forluz.  Mas 
lembre-se que esta isenção, segundo a Re-
ceita Federal do Brasil por força da Solução 
de Divergência nº 10/2014 – Cosit, somen-
te incide sobre benefícios previdenciários e 
não sobre valores oriundos de Resgate (va-
lores recebidos pelos participantes quando 
de seu desligamento do plano), em que 
pese sentenças judiciais individualmente 
têm reconhecido este direito.

Se ainda restar dúvidas, contate a 
equipe DRP Forluz ou seus canais de 
relacionamento.

Vanderlei Toledo
Diretor de Relações com Participantes da Forluz

Tel: (31) 3215-6920 | 6745 l 6947 ou
Cel: (31) 98222-2053 l vtoledo@forluz.org.br

Os conceitos e opiniões emitidos nes- 
ta coluna representam a posição do dire-
tor de Relações com Participantes.

A Fundação é associação 
à Abrapp - Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previcência 
Complementar.

Sustentabilidade: desde 
2007, a Forluz é signatária dos 
Principles for Responsible In-
vestment - PRI (Princípios para 
Investimento Sustentável).
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Para Viver Melhor inicia série de 
eventos da programação de 2019

CAÇA PALAVRAS
Saiba mais sobre os nossos pla-

nos. Faça o jogo abaixo, preencha 
seus dados, e envie para a Comuni-
cação da Forluz. O participante ativo 
pode encaminhar por malote ao 
setor FPR/CA - 4º andar – Ed. Bon-
tempo. Os assistidos podem enviar 
correspondência para av. do Con-
torno, 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@for-
luz.org.br. Os sorteios referentes 
ao primeiro semestre serão realiza-
dos em meados de julho de 2019.

1. Primeiro mês do ano em que pode ser 
realizada a alteração de percentual de 
contribuição R:_________________. 

2. Órgão do Ministério da Previdên-
cia Social, responsável por fi scalizar 
todos os fundos de pensão do Brasil. 
R: __________________________.

3. Regime de tributação em que os 
benefícios são tributados conforme 
tabela para cálculo do imposto de ren-
da. R: _______________________.

4. Um dos itens avaliados na Pes-
quisa de Satisfação, também co-
nhecido como 0800. R: Central de  
___________________________.
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Os primeiros eventos de 2019 do Para 
Viver Melhor – Programa de Educação Con-
tinuada da Forluz, foram realizados nos me-
ses de fevereiro e março. No dia 12 de feve-
reiro, a equipe da Fundação esteve em Sete 
Lagoas para participar do PPA – Programa 
de Preparação para a Aposentadoria. 

No dia 12 de março, aconteceu a segunda 
turma do evento. Na ocasião, a supervisora 
de Previdência, Glaucia Amorim, esclareceu 
dúvidas dos participantes sobre as opções de 
benefício oferecidas pelos planos A e B. O ge-
rente de Renda Variável e Macroalocação, An-
dré Buscácio, explicou a composição da car-
teira de investimentos e destacou os últimos 
resultados positivos. Já no dia 13 o Diretor 

de Relações Participan-
tes, Vanderlei Toledo, 
falou sobre os desafi os 
da Fundação. 

Ainda no dia 12, Gláu-
cia esteve na sede da 
Cemig, durante o evento 
Primeira Energia, dire-
cionado para 44 novos 
empregados da Patroci-
nadora. Em sua apresen-
tação, ela buscou sensibizar os presentes 
sobre a importância de aderir ao plano de 
previdência o quanto antes, de forma a ga-
rantir a tranquilidade no futuro e usufruir 
do benefício fi scal pe rmitido pela legislação.  

Ainda no primeiro semestre, estão previstos 
o Presta Contas e o Encontro de Assistidos 
da Forluz. Para acompanhar as datas e pro-
gramação completa, acesse o site: www.
forluz.org.br/ParaViverMelhor.

A Forluz lamenta a perda de três importantes nomes de 
sua história. Faleceu, no último dia 26 de janeiro, o ex-presi-
dente, José Eduardo de Freitas Saraiva. Ele esteve à frente da 
Fundação entre os anos de 1994 e 1997.

No dia 1º de março, ocorreu o falecimento de Plínio Aran-
tes que além de uma trajetória importantíssima como con-
selheiro da Fundação, de 2007 a 2010 ocupou o cargo de 

Diretor de Relações com Participantes.
Já no dia 4 de março, o atual conselheiro fiscal, Nicácio 

Pereira faleceu em Montes Claros. Ele era conselheiro eleito 
desde janeiro de 2017. 

A Entidade presta condolências às famílias e deixa regis-
trado o agradecimento pela contribuição de cada um deles 
durante os anos de serviço prestados.

Nota de pesar

Nome: ____________________________________________   Matrícula: _____________________   Telefone:  ___________________________
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Automatizar processos manu-
ais e investir no desenvolvimen-
to de um corpo técnico qualifi ca-
do são as principais medidas da 
Forluz a fi m de aumentar a efi ci-
ência operacional e reduzir cus-
tos. Neste sentido, nos últimos 
anos, a Entidade tem ampliado o 
movimento de internalizar ativi-
dades que eram terceirizadas. Os 
resultados vêm provando que, 
com um time motivado, formado 
por profi ssionais capacitados, 
é possível fazer ainda mais – e 
melhor – gastando menos. 

Entre as experiências bem-su-
cedidas, está a primarização do 
atendimento telefônico, conclu-
ída em abril de 2018. Na última 
Pesquisa de Satisfação, a maioria 
dos quesitos referentes ao ser-
viço apresentou crescimento na 
avaliação com relação ao ano an-
terior, quando o 0800 ainda era 
operado por empresa externa. 

Agora, o exemplo mais recente 
envolve o setor Jurídico. Em de-
zembro de 2018, a Diretoria Exe-
cutiva decidiu cancelar o contrato 
com o escritório externo respon-
sável pela gestão do contencioso 
previdenciário – que envolvem 
disputas judiciais relacionadas 
aos planos da Forluz – e realizar 
a atividade internamente. 

Novo formato 
Sendo assim, a elaboração 

das peças, cumprimentos dos 
prazos legais, envio de informa-
ções ou documentos, defi nição 
da estratégia, além da repre-
sentação em audiências, passa-
ram a ser responsabilidade da 

equipe da Fundação, que hoje é 
composta por quatro profi ssio-
nais sob a supervisão do geren-
te, Francisco Noronha Neto. A 
advogada Laila Casami possui 
ampla experiência na função 
e destaca que foi constatado 
que era possível oferecer um 
atendimento individualizado às 
demandas. “Verifi camos que, 
se pudéssemos atuar de forma 
direta, conseguiríamos agregar 
qualidade ao serviço. Nós esta-
mos dentro da Forluz, temos um 
conhecimento aprofundado do 
Regulamento, além de acesso 
imediato às áreas técnicas”. 

A formatação da equipe foi 
revisada e o trabalho redistri-
buído, de acordo com a exper-
tise de cada um. O advogado 
Bruno Araújo, que acumula 
cerca de dez anos de atuação 
em escritórios, sendo três es-
pecifi camente com clientes do 
segmento de fundos de pensão, 
chegou recentemente para re-
forçar a área. Ele considera a 
primarização um avanço para 

a Entidade e seus participan-
tes. “A nossa visão está focada 
em tratar a especifi cidade de 
cada participante, respeitando 
o Regulamento e apresentando 
soluções customizadas”. Bruno, 
Laila e a assistente Camila Ro-
cha farão as atividades relativas 
ao contencioso previdenciário. 
Já as atribuições referentes aos 
contratos, questões tributárias 
e suporte à equipe de investi-
mentos serão conduzidas pela 
advogada Sandra Falcucci. 

Com um aumento signifi cati-
vo no volume de trabalho, a tec-
nologia tem papel fundamental 
neste processo. A Forluz investiu 
na criação de um sistema que, 
além de facilitar a gestão inter-
na dos processos e arquivar to-
dos os dados, auxiliará no con-
trole das demais atividades da 
área, como consultas e projetos. 

Segundo Laila, o intuito é mi-
tigar riscos e assegurar a exce-
lência da “engrenagem”. “Não 
podemos ter erros, então, nada 
é feito por uma pessoa apenas. 

A nossa visão 
está focada em 
tratar a especi-

fi cidade de cada 
participante, 
respeitando o 

Regulamento e 
apresentando 

soluções 
customizadas. 

Neste contexto de potencializar os talentos 
de sua equipe, a Forluz aposta na tecnologia 
como parceira. O intuito é reduzir tarefas ma-
nuais para otimizar o tempo do corpo técnico, 
visando o desenvolvimento profi ssional. 

Na área de Atuária e Seguridade, esta 
tendência foi iniciada ainda em 2015, com 
a implantação do SGA – Sistema de Gestão 
Atuarial. A ferramenta foi idealizada pela 
equipe da Entidade e oferece uma série 

de funcionalidades, como estudos de ade-
rência, testes de consistência cadastral e 
fi nanceira, avaliações atuariais determinís-
ticas e estocásticas, entre outras. Com isso, 
as atividades do setor passam por verifi ca-
ções frequentes, de forma automática. No 
ano passado, a área concluiu o projeto de 
automatização de todos os formulários refe-
rentes ao requerimento de benefício e os re-
fl exos positivos são percebidos pela equipe, 

como afi rma o supervisor de Cadastro, Leni-
valdo Mendes. “Representou uma mudança 
nos nossos processos, além de nos exigir 
uma postura analítica e menos mecânica”. 

Transformação semelhante ocorreu na 
Assessoria de Riscos, com a implantação 
da ferramenta FBI (Forluz Business Intelli-
gence). O recurso produz 42 relatórios, que 
são entregues mensalmente ao Comitê 
de Investimentos. Este procedimento, que 

Bruno Araújo 

ESTRUTURA 

Excelência profissional e tecnologia pautam 
transformações na Forluz

Fundação investe em equipe qualificada e recursos digitais para alavancar produtividade

Transformação digital 
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A Camila faz este controle do 
sistema com o suporte e orien-
tação do Bruno e eu faço a revi-
são. Tudo isso com a supervisão 
do gerente”, explica. 

A nova estrutura do Jurídi-
co está alinhada também ao 
conceito de gestão de pessoas 
que vem sendo implantado na 

Forluz. A gerente de Recursos 
Humanos e Administração, Ana 
Sílvia de Souza Freitas, ressalta 
que agregar novas funções pro-
porciona desafi os profi ssionais 
para a equipe. “Primarizar traz 
oportunidades de crescimento e 
progressão de carreira para o in-
divíduo. Para tal, é muito impor-

tante que tenhamos as pessoas 
certas no lugar certo. Fazemos 
isso ao analisarmos a estratégia 
de cada posição, identifi cando 
os perfi s aderentes e traçando 
objetivos atingíveis”, explica. 

Ainda segundo Ana, ao en-
gajar os profi ssionais nestas 
missões, a empresa ganha em 

produtividade. “Quando delega-
mos uma tarefa ao fornecedor 
externo, estamos vulneráveis 
a produtos de prateleira. Com 
time próprio, temos conheci-
mento do que queremos e de 
onde desejamos chegar. Assim, 
conseguimos obter resultados 
melhores”, conclui. 

A equipe do Jurídico da Forluz, da esquerda para a direita: Camila
Rocha, Sandra Falcucci, Francisco Noronha, Bruno Araújo e Laila Casami

ESTRUTURA 

costumava tomar cerca de uma semana, 
agora é feito em algumas horas.  

Para 2019, os projetos seguem em rit-
mo acelerado: a troca do ERP (Sistema de 
Gestão Integrado) está em andamento, 
envolvendo todas as áreas da Entidade. O 
diferencial do novo programa é promover 
a integração das informações, com dados 
consistentes, compatíveis e atualizados. 

Softwares como o Atlas Governance e 

o Tableau vão fortalecer os princípios de 
Governança na Forluz. No primeiro caso, 
o sistema será utilizado para a organiza-
ção das reuniões dos órgãos colegiados, 
a fi m de coletar e disponibilizar, eletroni-
camente, os materiais, deliberações e atas 
de cada encontro. Já o Tableau consiste 
em uma ferramenta interna de inteligên-
cia para o negócio e entregará, em poucos 
cliques, um panorama da empresa para os 

gestores. Segundo Ygor Alexandre, da ge-
rência de Atuária e Seguridade, o intuito 
é dar mais transparência para subsidiar a 
tomada de decisão em nível estratégico e 
gerencial. “Ao invés de as informações es-
tarem fragmentadas por setor, elas estarão 
concentradas neste ambiente. Assim, não 
será necessário acionar várias áreas para 
a elaboração de um relatório, o gestor con-
segue a resposta rapidamente”.  

Excelência profissional e tecnologia pautam 
transformações na Forluz

Fundação investe em equipe qualificada e recursos digitais para alavancar produtividade

Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam Excelência profissional e tecnologia pautam 



6  Jornal Forluz   Março de 2019 

INFORMAÇÃO

Em um ano marcado por 
acontecimentos que movi-
mentaram o mercado, como 
a greve dos caminhoneiros 
e a corrida eleitoral para a 
Presidência, a Forluz conse-
guiu superar as oscilações na 
economia brasileira e conta-
bilizar resultados positivos.  
A rentabilidade do Plano A 
em 2018 foi de 11,46%, aci-
ma da RMA (Rentabilidade 
Mínima Atuarial), de 9,47%. 
Já o Plano B obteve retorno 
consolidado de 10,18%, su-
perando a RMA de 9,24%. 
Com isso, a Fundação encer-
rou o ano sem novos valores 
a equacionar para o Plano A, 
que, atualmente, se encontra 
deficitário. O gerente de Ren-
da Variável e Macroalocação, 
André Buscácio, destaca a 
Renda Variável e os Investi-
mentos Estruturados como 
as classes de ativos que mais 

contribuíram para este balan-
ço. “Foi o terceiro ano conse-
cutivo de alta expressiva na 
Bolsa de Valores brasileira e 
conseguimos aproveitar esta 
tendência desde o início, au-
mentando a participação em 
ações ainda no primeiro tri-
mestre”. No Plano B, todos 
os perfis tiveram performance 
acima da RMA.  

Taesaprev 
Por se tratar de um plano 

estruturado na modalidade 
Contribuição Definida, o Tae-
saprev não tem RMA. A ren-
tabilidade é comparada ao 
CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), principal ín-
dice do mercado fi nanceiro. 
Em 2018, o plano somou apro-
ximadamente 135% do CDI no 
consolidado, com pico de 164% 
no perfi l Agressivo, refl exo da 
maior aplicação em ações.

Ambiente desafi ador
Em 2019, André avalia que a 

visão continua otimista acerca da 
Renda Variável. Por outro lado, a 
Fundação seguirá estudando al-
ternativas para suas aplicações, a 
fi m de obter retornos mais consis-
tentes. Ampliar a participação em 
fundos de investimento multimer-
cado, por exemplo, é uma das es-
tratégias que devem ser adotadas. 
“São fundos diversifi cados que 

nos auxiliam na missão de aumen-
tar a exposição ao risco de forma 
controlada. Como já estamos 
próximos dos limites em ações, 
esta é uma categoria que temos 
espaço para explorar”, destaca.  
Ainda segundo ele, manter a 
calma e contornar o cenário de-
safi ador são habilidades funda-
mentais para os investidores no 
Brasil, em tempos de queda nas 
taxas de juros. 

Boletos de empréstimos já podem 
ser gerados no Autoatendimento

Os participantes da Forluz podem si-
mular e emitir boletos de antecipação 
de parcelas, antecipação de carência 
e amortização de empréstimos por 
meio do autoatendimento do Portal. 
A novidade visa oferecer autonomia 

e praticidade 
ao usuário, que 
poderá solucio-
nar sua deman-
da em poucos 
cliques, a qual-
quer momento.

A analista da gerência de Renda Fixa, 
Imóveis e Empréstimo da Fundação, Iara 
Ferreira, explica que a medida contribui 
também para a efi ciência operacional 
da Entidade. “Isto diminui o tempo de 
resposta ao participante, que consegue 
simular vários cenários e, então, ter a 
segurança de que tomou a decisão mais 
conveniente à sua realidade. Por outro 
lado, ao reduzir estes requerimentos, a 
nossa equipe conseguirá atende-lo em 
tempo hábil caso ele tenha outras de-
mandas mais urgentes”.

Cabe lembrar a diferença entre as ope-
rações disponíveis:

>> Amortização: reduz o valor da 
parcela, mantendo o prazo do contrato.

>> Antecipação de parcelas: 
reduz o prazo do contrato, mantendo o 
valor das parcelas.

�>> Antecipação de carência: 
tem o intuito de cumprir 12 parcelas pa-
gas para que o participante possa fazer 
um novo contrato.

Forluz encerra 2018 com resultados 
positivos para os planos A e B
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Forluz online: navegue
na sua área logada 

Alterar o percentual de contribuição e o 
perfi l de investimentos, emitir extrato do sal-
do de contas, simular e solicitar benefícios e 
conferir dados cadastrais: apenas alguns dos 

serviços que os participantes da Forluz têm 
disponíveis por meio da área logada do Por-
tal. Todo participante pode navegar neste es-
paço: para isso, basta inserir seu número de 

matrícula e senha no site da Entidade. Caso 
não saiba ou tenha esquecido sua senha, en-
tre em contato com a Central de Atendimen-
to por meio do 0800 090 90 90. 

Navegue pela área logada e descubra tudo o que você pode fazer, a qualquer momento, de qualquer lugar.   Navegue pela área logada e descubra tudo o que você pode fazer, a qualquer momento, de qualquer lugar.   

ATIVO DO PLANO B
• Conferir dados cadastrais e benefi ciários;
• Calcular sua contribuição e alterar o 

percentual; 
• Consultar e alterar o perfil de 

investimentos. 
• Simular benefício; 
• Emitir extrato do saldo de contas; 
• Consultar alíquota de regime regressivo;
• Entre outros serviços. 

ASSISTIDO DO 
PLANO A 

• Conferir dados cadastrais e be-
nefi ciários inscritos; 

• Visualizar contracheque;
• Visualizar informe anual de ren-

dimentos;
• Solicitar atualização benefi ciá-

rios para fi ns de RCM e depen-
dentes para fi ns de IRRF;

• Atualizar dados pessoais.

PENSIONISTA 

• Visualizar contracheque; 
• V i s ua l i z a r  i n fo rme 

anual de rendimentos;
• Solicitar atualização 

de dependentes para 
fins de IRRF;

• Atualizar dados pessoais.

AUTOPATROCINADOS 
• Todas as funções disponíveis para participantes ativos, além 

de emissão de segunda via do boleto.

BPD

• Quem está em BPD tem acesso a todos os serviços disponíveis para 
participantes ativos, exceto alteração do percentual de contribuição.

• Todas as funções do par-
ticipante ativo, além do re-
querimento de benefício. 
Caso ainda não seja ele-
gível, consegue acessar os 
formulários dos institutos. 

ATIVO DESLIGADO 
DA PATROCINADORA 

NO PLANO B
• Conferir dados cadastrais e 

benefi ciários inscritos; 
• Conferir tempo que resta para se 

tornar elegível ao benefício, valor 
de CPA e Reserva Matemática; 

• Solicitar atualização benefi ciá-
rios para fi ns de RCM e tempo 
de contribuição à Previdência;

• Acompanhar processamento de 
solicitações.

ATIVO DO PLANO AATIVO DO PLANO B ATIVO DESLIGADO ATIVO DO PLANO A

Se você é participante ativo, veja o que consegue fazer: 

• Todas as funções do 
participante ativo do 
Plano A, além de reque-
rimento do benefício. 

ATIVO 
DESLIGADO DA 

PATROCINADORA 
NO PLANO A

ASSISTIDO DO 

�Se você é participante assistido, veja o que consegue fazer: 

• Conferir dados cadastrais e benefi-
ciários inscritos;

• Emitir memória de cálculo de benefício;
• Emitir demonstrativo de custeio 

administrativo;
• Visualizar contracheque;
• Visualizar informe anual de rendimentos;
• Solicitar atualização beneficiários 

para fi ns de RCM e dependentes para 
fi ns de IRRF;

• Emitir demonstrativo de custeio 
administrativo;

• Atualizar dados pessoais. 

ASSISTIDO DO PLANO B 
(VITALÍCIO/TEMPORÁRIO)

• Todas as funções dos assistidos 
da modalidade vitalício/tempo-
rário. Simulação de conversão 
quando elegível;

• Emitir extrato da conta de apo-
sentadoria;

• Consultar histórico de troca 
de percentual de recebimento 
mensal;

• Alterar percentual de rece-
bimento mensal.

ASSISTIDO DO PLANO B 
(COTAS/CONJUGADA)

AUTOPATROCINADOS

Outros




