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SAIBA TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 
PARA REQUERER SEU BENEFÍCIO

Decidiu se desligar da Patrocinadora? Tire suas principais
dúvidas sobre as modalidades oferecidas pela Forluz e saiba

quais documentos você terá que apresentar. Páginas 4 e 5 

Instituto de Longevidade Mongeral Aegon
completa um ano

Saiba como usar o simulador da nova
MAT Conjugada

Página 7

Página 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 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: 14.900. Edi to ra Res pon sá vel: Cinara Rabello. Re da ção: Cinara Rabello, Márcia Costanti e Viviane Primo. 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

DRP PRESTA CONTAS

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

A vida é feita de escolhas e toda esco-
lha pressupõe riscos. Quando decidimos
no início de nossa carreira profissional
aderir a um plano de previdência comple-
mentar, “em tese” buscávamos controlar
o risco de redução da capacidade finan-
ceira durante a aposentadoria, objetivo
principal desse tipo de previdência. Nes-
se contexto, é possível então afirmar que,
se tenho um plano de previdência com-
plementar, este risco está controlado? De-
pende. Por se tratar de poupança de lon-
go prazo, outros riscos existem e decisões
tão ou mais importantes para controlá-los
ainda serão tomadas pelo participante,
como: percentual mensal de contribuição;
eventuais aportes adicionais; escolha do
perfil de investimento; escolha dos repre-
sentantes nos órgãos estatutários e, a
principal delas, a escolha do tipo de be-
nefício com ou sem saque à vista. É sobre
esta escolha que discorreremos a seguir.  

Cada tipo de benefício tem suas carac-
terísticas e riscos próprios. O benefício vi-
talício, por exemplo, tem como principal
risco eventuais déficits (rentabilidade in-
ferior aos compromissos assumidos), que,
uma vez ocorridos, serão equacionados
pelo grupo de participantes vitalícios. Por
outro lado garante um benefício até o úl-
timo dia de vida do assistido e/ou do be-
neficiário de RCM – Renda Continuada
por Morte. Aqui, o risco é coletivo, é o
mutualismo (relação entre todos os parti-
cipantes que garante benefícios para to-
dos os envolvidos).

Já no benefício temporário em valor
certo por prazo determinado (10, 15 ou
20 anos) não há risco de eventual déficit,
porém, o risco principal e talvez fulmi-

nante, é que quando terminar o prazo de
recebimento, o assistido, com raríssimas
exceções, certamente terá considerável
redução de sua capacidade financeira,
faltando-lhe recursos para manutenção de
suas despesas cotidianas, comprometen-
do o objetivo principal da previdência
complementar, portanto um risco que não
foi controlado.

No benefício em percentual do saldo
de contas (cotas), todo risco é assumido
pelo assistido, especialmente quanto à
rentabilidade. Assim, caso esta seja supe-
rior ao percentual de retirada, que pode
ser entre 0,2% a 1% do saldo da conta, a
tendência é de crescimento deste saldo,
ou, no mínimo, sua manutenção. Se a
rentabilidade for inferior ao percentual de
retirada, ocorrerá uma diminuição do sal-
do da conta, o que implica em redução
no valor do benefício futuro, podendo ao
final gerar um benefício insuficiente para
fazer frente às necessidades do assistido. 

Entretanto, de todos os riscos acima
mencionados, nenhum se compara ao ris-
co de saque à vista de até 50% do saldo
da conta no momento do requerimento do
benefício, prática que vem crescendo nos
últimos anos, principalmente entre os co-
tistas. Sacar à vista é o mesmo que con-
sumir em uma única vez parte dos recur-
sos que foram constituídos para paga-
mento de benefícios por toda nossa vida.
É como se o participante antecipasse pa-
ra o primeiro mês de recebimento parte
dos benefícios futuros, é o mesmo que di-
minuir o valor de todos os benefícios
mensais futuros que, com certeza, lhe fa-
rá falta. 

Na Forluz em 2016, dos 646 benefí-

cios concedidos em cotas, 331 cotistas
(51,23%) efetuaram saque à vista, ou se-
ja, mais da metade antecipou benefícios
futuros para o primeiro mês de benefício.
O quadro abaixo demonstra que também
é considerável o percentual sacado à vis-
ta, onde 33,84%, mais de um terço, sa-
caram entre 31% e 50% (limite máximo
permitido).

Ante a crescente e preocupante reali-
dade indicada pelos números, fica a dica:
para controlar o risco de redução da ca-
pacidade financeira na velhice, é funda-
mental ter cautela para não errar na esco-
lha do tipo de benefício e muito menos
na dose (percentual de saque à vista).

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. 

O Risco de errar nas escolhas e na dose
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PARA VIVER MELHOR

PARA VIVER MELHOR, DE PORTAS 
ABERTAS PARA VOCÊ!

CAÇA PALAVRAS

Telefone:Matrícula:

Saiba mais sobre a Forluz. Faça o jogo abaixo, preencha seus dados e envie para comunica@forluz.org.br. O participante
ativo também pode encaminhar por malote ao setor FPR/AC - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar cor-
respondência para av. do Contorno, 6500/3º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG – Cep: 30110-044, aos cuidados da
FPR/AC. Os sorteios referentes ao primeiro semestre serão realizados em meados de janeiro de 2017.

1 Órgão máximo de administração da Entidade. Conselho
........................ .

2 Programa de palestras focado nos participantes que estão
prestes a se desligarem da Patrocinadora.  

3 Contribuição extra e voluntária feita pelo participante em sua
conta na Forluz.

4 Benefício futuro pelo qual poderá optar o participante que se
desliga da Patrocinadora antes de completar os requisitos.

5 Benefício concedido pelo Plano ao participante que se apo-
senta por invalidez.

O ano começou movimentado para as
ações do Programa de Educação Conti-
nuada da Forluz – Para Viver Melhor. En-
tre janeiro e março de 2017, a DRP Iti-
nerante já alcançou 191 participantes
de dez cidades em Minas Gerais, com as
palestras realizadas pelo diretor de Rela-
ções com os Participantes, Vanderlei To-
ledo. Já para o mês de abril, onze even-
tos especiais também estão com data e
programação marcadas.

Entre os dias 11 e 28, os participan-
tes ativos saberão mais sobre a Funda-
ção e seus planos de benefícios. Os
eventos são parte das ações para o Pro-
grama de Desligamento Voluntário Pro-
gramado da Cemig – PDVP. Para infor-
mações completas sobre o assunto, bas-
ta acessar o banner no topo da página no
Portal Forluz. Nessa área foram disponi-
bilizados vídeos, formulários, documen-
tos e simulador.

Já no dia 19/04 (quarta-feira), será a
vez de os participantes assistidos e pen-

sionistas da Fundação terem uma tarde
destinada a eles. O Para Viver Melhor
Hoje e Sempre terá como principal atra-
ção o médico geriatra Marcos Cabrera,
que irá abordar a qualidade de vida e
saúde na terceira idade.

O especialista destaca alguns tópicos
que serão apresentados: “A longevidade
já é uma realidade para muitos de nós.
Por isso, vamos conversar sobre o estilo
de vida adequado para evitar as doenças

crônicas que nos atingem nesta fase da
vida e sobre as necessidades que possuí-
mos, não somente biológicas, mas psí-
quicas e afetivas. Também quero fazer o
público refletir sobre questões como a so-
ciabilização, sexualidade e a importância
do envolvimento em novos projetos”.

Além disso, representantes da Entida-
de estarão no local para prestar informa-
ções relevantes ao público e esclarecer
dúvidas. O evento ocorrerá no auditório
do edifício sede da Cemig, na avenida
Barbacena, 1.200, em Belo Horizonte, a
partir de 14h.

Aproveite a oportunidade e participe
dos eventos presenciais do Para Viver
Melhor. Não deixe de acompanhar tam-
bém os outros canais de comunicação
como os informativos e a página da Fun-
dação no Facebook.

Para acessar vídeos, simuladores, jo-
gos e outros materiais de apoio, navegue
no site exclusivo: www.forluz.org.br/Pa-
raViverMelhor. 

Nome:

D E L I B E R A T I V O

A E F F P C I P P A O L

A E S T D P R O A C V F

W B X Z Q E N R R W A G

A I S T A P R T A L I V

A S S T A P R E A O A X

A T A W A L U T E B E S

C R N J W H A Z A M X K

A S S T A P R R M A I N
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MAT VITALÍCIA: trata-se de um benefício pago ao participante durante toda a vida. A
Forluz calcula o benefício levando em consideração a expectativa de vida do partici-
pante e o saldo de conta. São 13 pagamentos por ano, ou seja, a pessoa recebe o 13º.
O benefício é reajustado anualmente no mês de junho, com base no IPCA do IBGE do
período que corresponde ao mês de junho do ano anterior até maio do ano vigente.

BENEFICIÁRIOS: caso você tenha beneficiários inscritos e tenha
optado pela modalidade “com pensão”, eles receberão uma pensão

da Forluz quando você vier a falecer. É o que chamamos de RCM – Renda
Continuada Por Morte. O valor será calculado a partir do percentual de rever-
são escolhido por você – este número varia de 1% a 100% - além disso, o be-
nefício será dividido igualmente entre os beneficiários.

Filhos recebem a pensão até 24 anos. Já filhos inválidos, mãe, pai, cônju-
ge ou ex-cônjuge terão o benefício por toda a vida. Vale lembrar que é preci-
so inscrevê-los antes de requerer o benefício.

MAT TEMPORÁRIA: é um benefício que a Forluz pagará para você durante um período
pré-determinado, que pode ser de 10, 15 ou 20 anos. Após este tempo, a renda se
encerra. Esta modalidade também realiza pagamento de 13º e o reajuste é feito da
mesma forma: sempre no mês de junho, de acordo com IPCA apurado entre junho do
ano anterior até maio do ano vigente. 

BENEFICIÁRIOS: caso ocorra o seu falecimento antes de encer-
rado o prazo e você tenha beneficiários cadastrados, eles recebe-

rão a pensão pelo tempo que falta para o encerramento do benefício. Caso
não tenha, a renda continuará a ser paga aos herdeiros.

Os participantes interessados em aderir ao Programa de Desliga-
mento Voluntário Programado – PDVP da Cemig, Cemig-D e Cemig-
GT podem sanar aqui algumas das principais dúvidas que surgem em
relação a se tornar um assistido na Forluz. 

Para requerer o benefício do Plano B, você precisa ter cumprido o
tempo de contribuição para a Previdência Social.  No caso das mu-
lheres, é necessário ter cumprido 25 anos de contribuição e, homens,
30 anos. Também é necessário ter contribuído por pelo menos 10
anos para o Plano B.

Vai se desligar da 

patrocinadora?
VEJA AS PRINCIPAIS DÚVIDAS DE QUEM ESTÁ SE PREPARANDO 

PARA REQUERER O BENEFÍCIO NA FORLUZ

QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE 
BENEFÍCIOS?

Existem algumas opções para o
recebimento de benefício e você de-
ve examinar e escolher aquela que
mais se encaixa no seu perfil, levan-
do sempre em consideração o saldo
acumulado ao longo dos anos de tra-
balho, por você e pela patrocinado-
ra, em sua conta de aposentadoria. 

As opções de benefício disponí-
veis são: MAT Vitalícia, MAT Tempo-
rária, MAT Variável, também chama-
da de cotas, e a MAT Conjugada,
uma novidade que combina MAT Vi-
talícia e Cotas.
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MAT VARIÁVEL – COTAS: nesta opção, o participante escolhe o percentual de seu sal-
do de conta que deseja converter em benefício. Este percentual pode ser de 0,2% a
1% e será informado no momento da concessão do benefício. Nesta modalidade, não
há o 13º.

Enquanto o participante receber a renda mensal, a Forluz continua aplicando os re-
cursos de sua conta de aposentadoria. A rentabilidade alcançada é incorporada ao sal-
do. O benefício será subtraído da conta a cada mês e será recalculado automatica-
mente no mês de janeiro de cada ano, com base no saldo acumulado em dezembro
do ano anterior, considerado o percentual vigente.

Você pode alterar o percentual do benefício uma vez a cada 12 meses. Caso isso
ocorra, por exemplo, em junho, a Fundação irá definir sua renda a partir do saldo re-
gistrado em maio.

Desta forma, é fundamental que, caso opte por este benefício, você se mantenha
atento e acompanhe a evolução da sua reserva, já que ela poderá diminuir, ou até
mesmo se esgotar.

BENEFICIÁRIOS: caso você venha a falecer antes do esgotamen-
to da conta, o saldo restante será dividido entre os beneficiários

inscritos. Eles poderão escolher se desejam o pagamento em parcela única ou
se continuam a receber a renda de acordo com o último percentual definido.
Se não houver beneficiário inscrito, a Fundação pagará o valor remanescente
na conta em parcela única ao espólio.

MAT CONJUGADA: essa é a nova mo-
dalidade de benefício oferecida pela
Forluz. Nada mais é do que uma
combinação entre a Mat Vitalícia e a
Mat Cotas. 

Neste caso, o participante terá
que escolher um percentual de, pe-
lo menos, 50% do seu saldo de con-
tas para ser convertido em renda vi-
talícia. O restante será utilizado pa-
ra o pagamento de renda no formato
cotas, ou seja, de acordo com o per-
centual determinado pelo titular.

Sendo assim, nesta modalidade
será necessário fazer duas escolhas:
definir quanto do saldo de conta se-
rá destinado ao pagamento em ren-
da vitalícia e qual o percentual de
retirada mensal no formato Cotas.
Esta modalidade foi criada com o in-
tuito de oferecer mais possibilida-
des aos participantes.

Você vai precisar apresentar a cópia dos seguintes
documentos para requerer seu benefício:

8 Identidade
8 CPF
8 Extrato de Pagamento de Benefício
8 Memória de Cálculo do INSS
8 Carta de Concessão

Caso não esteja aposentado, deverá apresentar a
documentação que comprove o tempo de contribuição
necessário para a aposentadoria.

Além disso, é preciso ter uma conta no banco Santan-
der, onde a Fundação realizará o depósito de seu benefício.
Caso opte pela conta salário, o valor será transferido automati-
camente ao banco que você possui conta, sem necessidade de ir
à agência.

Você deverá ainda preencher e assinar alguns formulários, que são facilmente encontrados no Portal Forluz.
Para isso, basta acessar o site, clicar no menu “Formulários” e imprimir o documento “Pedido de melhoria de apo-

sentadoria por tempo de contribuição/especial/idade” e a “Declaração de dependentes para Imposto de Renda na Fonte”.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O BANNER SOBRE O ASSUNTO NA PÁGINA INICIAL DO PORTAL FORLUZ. VOCÊ 
TAMBÉM PODE ENVIAR SUA DÚVIDA PARA ATENDIMENTO@FORLUZ.ORG.BR.

PREPARE A DOCUMENTAÇÃO
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NOVIDADES

Simulador da nova MAT Conjugada já
está disponível no Portal Forluz

A Forluz já disponibiliza para seus participantes o simulador da nova modalidade de benefício oferecida no Plano B, a MAT
Conjugada (Melhoria de Aposentadoria Por Tempo de Serviço, Especial ou Idade). A ferramenta pode ser acessada na Área do
Participante, diretamente no Portal da Fundação. 

Para simular o benefício, o caminho é simples. Veja o passo a passo abaixo:

1 – Após acessar a área logada, o participante deve cli-
car em Plano B e, em seguida, Simular Benefício. 

2 – Serão solicitados os dados normais para preenchi-
mento. A única diferença é que, na seção Renda Men-
sal, o usuário deverá escolher a categoria Conjugada.
Além disso, ele deverá escolher os percentuais que irá
aplicar em renda vitalícia e no formato de renda variá-
vel, nos campos marcados na imagem. Depois, basta se-
lecionar seus beneficiários e clicar em Simular.

3 – O resultado virá em uma tela com as informações
gerais sobre os valores dos benefícios que foram simu-
lados. Para ler o resultado detalhado, é preciso apertar
o botão Visualizar, no rodapé da página à esquerda.
Pronto!

ASSISTIDOS 

Para os participantes assistidos que já recebem o be-
nefício em MAT Variável (cotas) e têm a opção de migrar
para a nova modalidade, o simulador funciona de forma
bem semelhante. O procedimento é fácil: acesse sua
área restrita e clique no menu Plano B. Depois, escolha
a opção Simulador Para a Conversão em Renda Vitalícia.
O preenchimento dos dados deve ser efetuado normal-
mente. 

1

2

3

A tabela de contribuição do Plano Mis-
to de Benefícios - Plano B - foi atualizada
no Autoatendimento do Portal Forluz. Os
participantes já podem fazer simulações
utilizando o percentual de contribuição
de 200% da tabela básica para aplicação
mensal na conta de aposentadoria.

O novo percentual está entre as altera-

ções regulamentares aprovadas pela Pre-
vic – Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar, em novembro do
ano passado. A patrocinadora segue con-
tribuindo no mesmo valor do participante,
limitado ao percentual de 100%.

Para simular o valor que será descon-
tado da sua renda mensal, acesse a área

restrita, efetue o login, clique em Plano B
e, em seguida, na Tabela de Contribuição
– Plano B.

Em caso de dúvidas ou para informa-
ções adicionais, entre em contato com a
Central de Atendimento pelo e-mail
atendimento@forluz.org.br ou 0800-
0909090.

NOVA TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO B
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O Brasil é um dos países com a maior
taxa de crescimento da população acima
de 50 anos. A média mundial é de
0,71%, bem abaixo do que o percentual
de 1,28% registrado no nosso País. Se
continuarmos assim, a tendência é de
que o número de pessoas nessa faixa
etária dobre em breve, passando de 46,8
milhões em 2015 para 96,5 milhões em
2045. 

Com a proposta de despertar o debate
sobre a questão da longevidade na agen-
da de desenvolvimento da sociedade, é
que foi criado o Instituto de Longevidade
Mongeral Aegon, há um ano. O projeto é
de iniciativa da seguradora que leva o
mesmo nome. “Fazemos essa discussão
não apenas em nível teórico, mas pro-
pondo ações que efetivamente orientem
os indivíduos e a sociedade em geral a
se preparar para os desafios e as oportu-
nidades que estão associados ao aumen-
to da expectativa de vida”, ressalta o di-

retor-executivo do Institu-
to, Henrique Noya. 

Ele esteve na sede da
Forluz no último dia 5 de
abril. Na ocasião, ele apre-
sentou mais detalhes ao

presidente da Fundação, José Ribeiro
Pena Neto. Henrique destacou o papel
dos fundos de pensão na promoção do
bem-estar financeiro de longo prazo de
seus participantes. “Isso está totalmente
alinhado com o propósito do Instituto,
que é de gerar um compromisso de lon-
go prazo com o bem-estar das pessoas,
expandindo a missão para uma vida com
mais qualidade em todos os âmbitos”.

Trabalho

Em parceria com a Faculdade de Di-
reito da USP (Universidade de São Pau-
lo), o Instituto lançou o Reta – Regime
Especial de Trabalho do Aposentado,
Projeto de Lei que prevê a contratação
de aposentados de forma flexível. A ideia
é oferecer facilidades na contratação de
pessoas acima dos 60 anos. A carga ho-
rária semanal seria de até 25 horas e o
trabalho diário não poderia ultrapassar

as oito horas. Por outro lado, não haveria
custos para as empresas, de recolhimen-
to de FGTS e INSS.

Segundo Henrique, caso seja aprova-
da, a proposta poderá levar cerca de 1,8
milhão de pessoas para o mercado de
trabalho. “O Reta parte da constatação
de um problema: a dificuldade de aces-
so ao mercado de trabalho pelos mais
velhos, sobretudo aqueles com mais de
60 anos e aposentados. Há várias cau-
sas para esse problema: o preconceito, a
eventual desatualização com novas tec-
nologias e a rigidez da legislação traba-
lhista vigente. Por conta dessa determi-
nação, o problema deve ser enfrentado
com ações em diferentes áreas. No en-

tanto, encontramos na proposição de um
projeto de lei, um artifício para otimizar
os esforços”.

Cidades

Outra frente de atuação diz respeito
ao recém-divulgado índice IDL – Índice
de Desenvolvimento Urbano para a Lon-
gevidade. Produzido com a Escola de
Administração de Empresas da Funda-
ção Getúlio Vargas, o estudo avaliou a
capacidade de 498 cidades brasileiras
de atenderem às necessidades básicas
de vida dos idosos, com base em indica-
dores de saúde, segurança, finanças,
cultura, entre outros. “O índice colabora
para demonstrar aos gestores públicos
quais são os pontos de melhoria e inves-
timentos que devem ser considerados
para a população acima de 50 anos”,
afirma o diretor-executivo do Instituto.

O primeiro relatório, segundo ele, de-
monstrou como as diferenças regionais
afetam diretamente as condições de vida
dos cidadãos que já cruzaram a barreira
dos 60 anos. “Identificamos que os mu-
nicípios com melhor desempenho ficam
quase todos nas regiões sul e sudeste,
comprovando que as disparidades regio-
nais afetam em muito as condições de
um envelhecimento ativo para popula-
ções de outras localidades, especialmen-
te no norte e nordeste. Mas, no geral, os
municípios brasileiros ainda podem apri-
morar em muito o bem-estar proporcio-
nado às suas populações mais longevas”.

Conhecimento

O Instituto se dedica ainda à dissemi-
nação de conteúdo relevante para em-
presas e associações interessadas no de-
bate sobre a longevidade. Para isso, dis-
ponibiliza uma diversidade de pesquisas
para seus parceiros, realizadas por cen-
tros acadêmicos de excelência no Brasil
e no exterior. Além disso, oferta cursos
online para o público de mais de 50
anos de idade, visando contribuir para a
reciclagem profissional e autonomia fi-
nanceira.

CONHECIMENTO




