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É hora de requerer o benefício: 
conheça os riscos do saque à vista

Contracheque Forluz deixará de 
ser enviado pelos Correios

Página 7

O papel do conselheiro
Você sabe quais são as responsabilidades de um conselheiro? Ética e conhecimento técnico são aspectos fundamentais para o bom 

desempenho dessa função, que impacta diretamente na saúde dos planos e na governança dos fundos de pensão. Páginas 4 e 5 
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Con se lho De li be ra ti vo: Titulares: Leonardo George de Magalhães (Presidente), Eduardo Costa Vasconcelos, Luciano Lopes Amaral, Guilherme de Andrade Ferreira e Jo-
sé Renato de Carvalho Barbosa. Suplentes: Luiz Augusto Barcellos Almeida, Nelson Benício Marques Araújo, Helton Diniz Ferreira, João Wayne Oliveira Abreu, An-
gela Maria de Oliveira Souza e Marcos Túlio Silva. Con se lho Fis cal: Titulares: Júlio César Silva (Presidente), Willian Brandão Gomes, Stefano Dutra Vivenza e Mário
Lúcio Braga. Suplentes: Ari Valter Boscatte, Carlos José Camilo Generoso, Robson Laranjo e Ubirajara Nery Ferreira. Di re to ria: Jo sé Ri bei ro Pe na Ne to (Pre si den te),
Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, Maura Galuppo 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:
14.600. Edi to ra Res pon sá vel: Cinara Rabello. Re da ção: Cinara Rabello, Márcia Costanti, Viviane Primo e Gabriel Pompeo (estagiário). 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: for luz@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

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, en-
tre os rendimentos isentos do Imposto de
Renda (IR), dos proventos percebidos pe-
los portadores de hepatopatia grave.

Dentre esses proventos, encontram-se
os benefícios previdenciários, inclusive
aqueles oriundos de benefício de previ-
dência complementar, como é o caso dos
benefícios Forluz.

As hepatopatias graves que dão direito
à referida isenção tributária estão descri-
tas no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº
7.713/98 nos seguintes termos: 

"Art. 6º: Ficam isentos do imposto de
renda os seguinte rendimentos percebi-
dos por pessoas físicas: 

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou

reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de mo-
léstia profissional, tuberculose ativa, alie-
nação mental, esclerose múltipla, neopla-
sia maligna, cegueira, hanseníase, parali-
sia irreversível e incapacitante, cardiopa-
tia grave, doença de Parkinson, espondi-
loartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em

conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraí-
da depois da aposentadoria ou reforma;”.

Se você é participante assistido e por-
tador de uma das hepatopatias menciona-
das acima, ainda que a doença tenha si-
do contraída após sua aposentadoria, faça
uso do direito legal de isenção do Impos-
to de Renda Pessoa Física que incide so-
bre seu benefício Forluz. Para tanto, bas-
ta o seguinte:

Preencha o Formulário Requerimento
de Isenção de Imposto de Renda que po-
de ser obtido no portal Forluz no campo
“formulários – imposto de Renda”, junto
à cópia autenticada do laudo médico emi-
tido por órgão oficial em papel timbrado
(ex: SUS, Hospital das Clínicas, INSS),
encaminhando-os em seguida à Forluz.

Caso não possua o laudo médico emi-
tido por órgão oficial, o participante tem
ainda a seguinte possibilidade: buscar no
portal Forluz o Formulário de Informações

Médicas Complementares, que será
preenchido pelo médico, assinado e ca-
rimbado, encaminhando-o em seguida à
Forluz. Se ainda restar dúvidas, contate a
equipe da DRP ou de um dos nosso ca-
nais de relacionamento.

Equipe DRP Forluz:

Renata Roque: (31) 3215-6993
renata@forluz.org.br

Maíza Silva: (31) 3215-6745
maiza.silva@forluz.org.br

Eduardo Costa: (31) 3215-6947
eduardo.costa@forluz.org.br

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. 

“ainda que a doença tenha 
sido contraída após sua 

aposentadoria, faça uso do 
direito legal de isenção do 

Imposto de Renda”

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

Isenção de IR aos participantes 
assistidos portadores de doença grave
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PARA VIVER MELHOR

A Forluz lançou, no mês de setembro,
uma página exclusiva do Programa de
Educação Continuada - Para Viver Me-
lhor. A iniciativa faz parte da reformula-
ção do programa, que existe desde 2008. 

A página dispõe de design responsivo,
ou seja, pode ser acessada por meio de
qualquer dispositivo, de forma intuitiva e
dinâmica. Fotos, vídeos, cursos, publica-
ções e agenda de eventos: tudo isso em
um único lugar.

Navegue e descubra como viver 
ainda melhor

Na página do Para Viver Melhor, você
vai encontrar informações para planejar
sua aposentadoria e ter uma vida finan-
ceira mais leve e saudável. 

Nela, você terá acesso à simuladores,
calculadoras de juros e de aposentado-
ria, conversor de moedas, juros embuti-
dos em produtos e muito mais. Navegue
e experimente as novidades.

Tudo pensando em seu bem-estar!

O Para Viver Melhor vem passando
por adequações, sempre visando am-

pliar as ações e alcançar o maior núme-
ro de pessoas. O foco é contribuir com a
saúde financeira das famílias e o plane-
jamento de aposentadoria dos partici-

pantes. 
Segundo o psicólogo, Lo-

renzo Natale, ações educa-
tivas, como as realizadas
por meio do Para Viver Me-
lhor, podem contribuir para

a qualidade de vida. “O estresse gerado
pelo desequilíbrio financeiro é de alta
magnitude, pois coloca em risco a saúde
e a qualidade de vida. As duas estraté-
gias mais comuns para reequilibrar as fi-

nanças são trabalhar mais e cortar gas-
tos”, esclarece. 

Uma página especial, criada para você

PALAVRA CRUZADA

Nome:

E para reforçar as ações do Para Viver Melhor, faça o jogo abaixo,
preencha seus dados e envie para comunica@forluz.org.br. O participan-
te ativo também pode encaminhar por malote ao setor FPR/AC - 4º an-
dar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar correspondência para
av. do Contorno, 6500/3º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG – Cep:
30110-044, aos cuidados da FPR/AC. Os sorteios referentes ao segun-
do semestre serão realizados em meados de janeiro de 2017.
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Matrícula: Telefone:

1 Nome do Programa de Educação Continuada da Forluz. 

2 Este evento está inserido no Programa e acontece anualmente. Nele, a Forluz
presta contas da situação financeira dos planos previdenciários. 

3 O Programa segue três pilares: informar, instruir, e .........................

4 As publicações da Forluz também fazem parte do Programa, dentre elas o Informa-
tivo Dois Tempos, o Jornal Forluz e a revista ..................



As leis complementares 108 e 109
de 2001 determinam que a estrutura
mínima necessária para a administração
de um fundo de pensão é integrada por
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva. Embora a organiza-
ção e composição desses órgãos depen-
da da natureza do patrocinador, seus
membros possuem as mesmas respon-
sabilidades em qualquer situação. 

A legislação prevê que, para ocupar o
cargo de conselheiro, o candidato deve
atender às seguintes exigências: com-
provada experiência no exercício de ati-
vidades nas áreas financeira, adminis-
trativa, contábil, jurídica, de fiscaliza-
ção, atuarial ou de auditoria; ausência
de condenação criminal transitada em
julgado e não ter sofrido penalidade ad-
ministrativa por infração da legislação
da seguridade social ou como servidor
público.

Além dos requisitos legais, por reso-
lução do CNPC – Conselho Nacional de
Previdência Complementar, e regula-
mentação da Previc – Superintendência
Nacional de Previdência Complementar,

os conselheiros devem ser certificados por instituições reconhecidas pelo órgão su-
pervisor. Eles possuem o prazo de um ano após a posse para concluírem o processo
de certificação e se adequarem à norma.
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ESPECIAL CONSELHEIRO

SAIBA COMO É NA FORLUZ

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO FISCAL 

MEMBROS

Seis, sendo três indicados pela Patro-
cinadora e três eleitos pelos partici-

pantes, com seus respectivos suplen-
tes. O presidente é um dos indicados.

Quatro, sendo dois indicados pela Pa-
trocinadora e dois eleitos pelos partici-
pantes, com seus respectivos suplen-
tes. O presidente é um dos eleitos.

MANDATO
Quatro anos de mandato, permitida

uma recondução. 
Quatro anos, vedada a recondução.

PRINCIPAIS 

FUNÇÕES

*Definição da política geral da Funda-
ção e do plano de benefícios. 

*Examinar e aprovar balancetes, con-
tas, livros e documentos da Forluz.

*Reforma de estatuto, regulamentos,
política de investimentos e plano de

aplicação de recursos.

*Apresentar pareceres sobre os negó-
cios e operações sociais do exercício ao

Conselho Deliberativo.

*Aprovação das demonstrações fina-
ceiras, entre outras obrigações.

*Acusar irregularidades verificadas, exi-
gindo medidas saneadoras.

*A relação completa dos deveres dos conselhos pode ser encontrada no Estatuto da Forluz, nos ar-

tigos 18 e 42. 

Função de Conselheiro: missão
exigente, estudo contínuo 

ENTENDA A IMPORTÂNCIA DO CONSELHEIRO NOS FUNDOS DE PENSÃO E PORQUE O CARGO DEVE SER PAUTADO 

SOBRE OS PRINCÍPIOS DE ISENÇÃO E RESPONSABILIDADE
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Fortalecimento do sistema

O diretor de Análise
Técnica da Previc, Car-
los Marne, explica que
a autarquia tem busca-
do fortalecer a função
do conselheiro. Segun-
do ele, a qualificação é

uma das medidas que proporcionam
maior segurança aos fundos de pensão.
“Na medida em que temos pessoas qua-
lificadas para o exercício da atividade, o
fundo de pensão corre menos riscos. A
certificação é uma forma de comprovar
que aquela pessoa está apta para exer-
cer o cargo. Isto é uma cobrança não só
da Previc, mas da sociedade e dos pró-
prios participantes, que desejam uma
gestão cada vez mais profissional”. 

Marne aponta também que o conse-
lheiro deve possuir habilidades específi-
cas para o exercício da posição. “Quem
vai ocupar um cargo no Deliberativo de-
ve ter uma visão abrangente com rela-
ção ao funcionamento do fundo de pen-
são. Afinal, a pessoa vai definir as dire-
trizes que a diretoria deverá seguir. Já o
Conselho Fiscal é uma área de supervi-
são, que está no final do processo. Sen-
do assim, seus integrantes devem ser
capazes de verificar se houve conformi-
dade entre o que foi determinado e o
que está sendo executado pela Funda-
ção, prezando por um olhar permanente-
mente vigilante”.  

Para o presidente do ICSS – Instituto de Certificação dos Pro-
fissionais de Seguridade Social, Vítor Paulo Camargo Gonçalves, a
capacitação é um instrumento de defesa frente aos desafios de
gestão: “Para que o conselheiro consiga atuar de forma eficaz, é
fundamental que ele conheça a legislação, não somente dos fun-
dos de pensão, mas as normas de conduta que sustentam o con-
ceito de Governança. Todos os integrantes dos conselhos devem
compreender o dever fiduciário, promovendo uma atividade harmo-

niosa no órgão”. 
Vítor lembra que os fundos de pensão “trabalham com vidas” e têm como pres-

suposto “pagar ao participante o melhor benefício possível após anos de sacrifício”.
O papel do conselheiro nesse contexto, deve ser o de buscar maior sofisticação pos-
sível no desenvolvimento de suas ações. “A certificação é um estímulo à educação
continuada. Os fundos de pensão são o resultado da cooperação entre patrocinado-
res e empregados, esse é o único momento em que o capital e o trabalho se unem
em prol de uma missão. Por isso, os conselheiros devem estar preparados. Nós so-
mos passageiros, mas o plano é eterno”, conclui.

Isenção é caminho para excelência

O diretor jurídico da Abrapp – Associação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência Complementar, Luís Ricardo Marcon-
des Martins, alerta que aquele que almeja o posto de conselheiro,
deve entender que irá representar as duas partes envolvidas na re-
lação contratual: patrocinador e participante. Dessa forma, sua mis-
são é verificar se o contrato previdenciário está sendo cumprido, as-
sumindo as responsabilidades que suas decisões podem acarretar.
“Ele deve se despir da imagem de quem o indicou. Ali dentro, ele

não pode ver simplesmente os interesses do patrocinador ou da associação que o ele-
geu. Essa independência é imprescindível”. 

Ainda conforme Luís Ricardo, quanto maior a isenção em suas atitudes, mais o
conselheiro se aproxima de um trabalho consistente. “O ônus que pesa sobre os con-
selheiros é muito grande. Se ele atua em defesa de interesses de A, B ou C, há des-
virtuamento dessa função, que pode resultar em atos inapropriados de gestão. Por is-
so, no nosso sistema, não há espaço para amadores”.  

FORMAS DE CERTIFICAÇÃO OFERECIDAS PELO ICSS

POR EXPERIÊNCIA POR PROVA POR CURSO

COMO 
É

Profissional é
avaliado por

meio de compro-
vação de atuação
nas áreas corre-
latas ao cargo. 

Realização de testes que con-
templam 60 questões objetivas
de múltipla escolha, com dura-
ção de 2 horas, distribuídas en-
tre as diversas áreas do conhe-

cimento. 

Modalidade recente, onde o profis-
sional conclui um curso realizado

em parceria com a UniAbrapp ou a
Fipecafi. Ao final do curso, ele apre-
senta o certificado de conclusão e,

tendo sido aprovado, solicita a certi-
ficação ao ICSS. 
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Na 337ª reunião do Conselho Deli-
berativo da Forluz, realizada no dia
22/09, Denys Cláudio Cruz de Souza
renunciou à presidência do órgão em
função de seu desligamento da Cemig. 

Em sua carta de despedida, Denys
destacou a importância da Fundação
“para a garantia da qualidade de vida
a todos os milhares de participantes,
dentre os quais minha família e eu nos
incluímos”. 

Ele também ressaltou a confiança
em seu trabalho: “Agradeço a confian-
ça em mim depositada pela diretoria
das patrocinadoras, que me proporcio-
naram a oportunidade de acompanhar

de perto o desenvolvimento de uma
das maiores fundações de previdência
complementar do país, dotada de um
excepcional corpo técnico, liderado por
gerentes e diretores altamente dedica-
dos e comprometidos com a obrigação
maior da Forluz, que é garantir a cada
um dos participantes o recebimento da
complementação da aposentadoria

conforme acordado”. 
Com a saída de De-

nys, o conselheiro Leo-
nardo George Maga-
lhães foi escolhido por
seus pares para assu-
mir o cargo. Leonardo

é superintendente de Controladoria da
Cemig desde 2009, especialista em
Contabilidade e Gestão de Negócios.
Na Fundação, Leonardo é conselheiro
do Deliberativo desde 2010 e cumpriu
mandato anterior no Conselho Fiscal,
entre os anos de 2006 a 2010.

Para ele, ocupar a presidência do
Conselho representa compromisso
com a sustentabilidade da Entidade:
“Espero que, na presidência do Con-
selho, em conjunto com os demais
conselheiros e também com os de-
mais órgãos de governança e empre-
gados, possamos atuar de forma con-
vergente”.

MAIS INFORMAÇÃO

Entenda os riscos e consequências
do saque à vista

No Plano B da Forluz, o participante
pode sacar até 50% do seu saldo no mo-
mento de requerer o benefício. Também
é possível optar pelo resgate total do di-
nheiro, abrindo mão da complementação
de aposentadoria, razão de ser dos fun-
dos de pensão. Nos últimos meses, a
Fundação notou um crescimento expres-
sivo entre aqueles que decidiram retirar
parte dos recursos. De 371 benefícios de
MAT – Melhoria de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição concedidos, entre
janeiro e setembro de 2016, em 185 ca-
sos houve pagamento de parcela à vista.
Além disso, 64 participantes optaram por
resgatar integralmente o saldo da conta. 

A diretora de Seguridade e Gestão da
Fundação, Maura Galuppo, alerta que
esse dinheiro poupado ao longo dos anos
é para sustentar uma aposentadoria tran-
quila. “Recurso de previdência é recurso
de previdência. Não foi feito para quitar
dívidas, nem para investir, mas sim para
arcar com a nossa sobrevivência após o
fim da fase produtiva da vida. Esse di-

nheiro é sagrado. Peço que reflitam: se
não cobrirmos nossos gastos na velhice,
quem o fará? O Estado não é capaz de
assumir essa conta e o melhor para nos-
sos filhos é que não sejamos um peso
para eles”. Ela ressalta ainda que, na
Forluz, o dinheiro estará bem guardado e
gerido por administradores competentes
e envolvidos com os planos. “Temos uma
Governança diferenciada, já que, para
ocupar cargos na administração da Fun-
dação, é exigida a filiação ao plano. Ou
seja, são os próprios participantes que
cuidam dos recursos. Além disso, temos
um corpo técnico formado por especia-
listas altamente qualificados”, garante. 

A analista previdenciária da Entidade,
Gláucia Amorim, lembra que a primeira
consequência de um saque à vista é a re-
dução no valor do benefício. “A perda no
benefício é para a vida toda. Vale desta-
car que esse dinheiro foi poupado para
melhoria da aposentadoria, não é uma
quantia acumulada para gastar. É claro
que o dinheiro é do participante e a esco-

lha é dele, mas é preciso ter o pé no
chão”. 

Gláucia explica que sacar toda a quan-
tia exige ainda mais cautela, já que o res-
gate é tributado. “No caso do participan-
te em regime progressivo, por exemplo,
ele pagará 27,5% de imposto sobre o va-
lor sacado. Aqui, o dinheiro está seguro e
o benefício garantido. Em uma poupança,
corre-se o risco dele ser gasto. Se aplicar
em outro investimento, terá que contar
com a sorte e as oscilações de mercado,
além de pagar novamente o imposto”.

O atuário da Fundação, Thiago Gon-
çalves, afirma que, mesmo que o dinhei-
ro seja utilizado para quitar dívidas, o
participante deve balancear as perdas e
ganhos. “A pessoa tem que examinar seu
grau de endividamento. É preciso ter a
consciência de que, lá na frente, ele pa-
gará a conta. A perda de renda no futuro
pode ser mais prejudicial do que a dívida
presente. Quando o assunto é ter um fu-
turo tranquilo e confortável optar por um
benefício vitalício é imprescindível”.

Conselho Deliberativo tem novo presidente 



A partir do mês de novembro, a For-
luz implantará mais uma medida desen-
volvida para garantir a redução do cus-
teio administrativo da Fundação: parti-
cipantes assistidos e pensionistas pas-
sarão a receber o contracheque somente
por meio eletrônico. Para aqueles que
começaram a receber o benefício a par-
tir de julho deste ano, a modalidade já
está sendo aplicada com sucesso. O do-
cumento é disponibilizado também na
área restrita do participante, no Portal
Forluz, que pode ser acessado por meio
de dispositivos móveis como tablet e ce-
lular. A mudança, além de proporcionar
uma economia de R$ 247 mil, que são
gastos em impressão e distribuição, re-
presenta ainda mais agilidade e segu-
rança das informações divulgadas. 

A decisão foi tomada após criteriosa
avaliação da Gerência de Cadastro e Pa-
gamento de Benefícios, com aprovação
da Diretoria Executiva. 

O gerente da área, Marcelo Balsa-
mão, explica que a mudança vem sendo
avaliada desde 2015 e ressalta que toda
a equipe Forluz estará engajada no aten-
dimento aos participantes, para que eles
se adequem à novidade: “É importante
que todos abracem nosso projeto, pois
ele trará economia, rapidez e segurança
na informação, além de contribuir para
a sustentabilidade do planeta. Hoje, já
temos um grande número de participan-
tes assistidos e pensionistas que rece-
bem seus contracheques por e-mail ou
acessam pelo Portal. É muito fácil, rápi-
do e nossa equipe está sempre disponí-
vel para ajudar”.

A diretora de seguridade e gestão da
Entidade, Maura Galuppo, destaca que o
envio eletrônico do documento alia efi-
ciência à diminuição de gastos, sem
comprometer a qualidade do serviço
prestado. “É nosso desejo estarmos en-
tre os fundos de pensão mais eficientes

em termos de custos operacionais e ren-
tabilidade de seus ativos. Com esta nova
modalidade, oferecemos mais segurança
da informação e redução considerável de
custos com emissão e envio”, explica.

Cadastro 

A partir de agora, todos devem fazer
a atualização cadastral. Para informar o

e-mail no qual deseja receber seu con-
tracheque, é muito fácil! Basta acessar
o Portal Forluz em www.forluz.org.br, cli-
car no banner da página inicial e acessar
sua área restrita. Após efetuar o login,
preencha seu e-mail. Se houver dúvidas,
entre em contato com a Central de Aten-
dimento Forluz por meio do 0800-
0909090. Para ligações originárias de
celular, ligue (31) 3214-6600.

QUEM JÁ FEZ, APROVOU!

Outros fundos de pensão do país já adotaram a medida e estão colhendo re-
sultados positivos ao longo dos anos. Entre os pontos de melhoria citados es-
tão o corte de despesas com gráficas e Correios, praticidade e resolução de
problemas como extravio ou demora na entrega dos documentos.  
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IMPLANTOU EM: 2013

ECONOMIA: redução de cerca de
42% dos gastos.

COMO FOI? “Está valendo muito a
pena, consideramos a medida um
sucesso. Nosso participante pode
imprimir o documento através do
site, na área restrita e possui ain-
da a interface com os bancos.
Ainda disponibilizamos a opção
do envio por correio, mas é ne-
cessário que a pessoa assine um
termo, demonstrando ciência so-
bre o possível risco de extravio. A
gente entende que o contrache-
que online é um caminho natu-
ral”. Vanessa Franco, gerente de
Tecnologia da Informação da Va-
lia.

Contracheque eletrônico, mais 
economia e segurança para você 

INOVAÇÃO

IMPLANTOU EM: 2005

ECONOMIA: redução de cerca de
54% nos gastos.

COMO FOI? “A primeira alteração
feita pela Fachesf foi em 2005,
quando colocamos os contrache-
ques nos terminais de autoaten-
dimento do banco. Além da redu-
ção de custo, houve um ganho
em agilidade na entrega. Ao lon-
go dos anos, deixamos o contra-
cheque disponível em vários ca-
nais. Hoje, temos no autoatendi-
mento do banco, no site e no
aplicativo, onde é necessária au-
tenticação para visualizar”. Fáti-
ma Pimentel, assessora de Tec-
nologia da Informação da Fa-
chesf.

PARTICIPANTES ASSISTIDOS E PENSIONISTAS PASSARÃO A RECEBER O CONTRACHEQUE
SOMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. INICIATIVA CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DOS 
CUSTOS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO E PROPORCIONA SEGURANÇA E AGILIDADE. 




