
SUSTENTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

8 Participar de forma ativa nas consultas e audiências públicas
que envolvam mudanças regulatórias nos fundos de previdência
complementar, visando manter a Forluz blindada de intervenção
política e partidária.

8 Exercer fiscalização contínua, acompanhando e divulgando os
investimentos da Forluz, denunciando qualquer prática que não
seja de interesse dos participantes ou que venha a incorrer em
risco excessivo aos planos. Defendemos o que chamamos de in-
vestimento responsável.

8 Zelar para que os fundos da Forluz não tenham aplicação diver-
sa da estabelecida no Estatuto, e que sejam destinados exclusi-
vamente à garantia dos benefícios regulamentares.

8 Contribuir de maneira profissional, estudando meticulosamente
a política geral de administração da Forluz e de seus planos de
benefícios, zelando para que os dispositivos legais vigentes se-
jam cumpridos, para que todos os participantes tenham tran-
quilidade quanto à administração.

TRANSPARÊNCIA

8 Criar o programa "Ação Forluz de Transparência". Este programa
é um compromisso de aproximação dos participantes com seus
representantes. Tem como principal tarefa colher e levar infor-
mações claras e de fácil compreensão a todos os participantes,
incluindo as empresas: Rosal Energia, Gasmig, Efficientia, Ce-
mig, INDI, Cemig Saúde, Sá Carvalho, Taesa e Forluz. Essas
ações ocorrerão de forma sistemática e/ou sob demanda e in-
cluem visitas, palestras e encontros, utilizando-se das platafor-
mas virtuais e visitas aos locais.

8 Determinar, quando necessário, a realização de auditoria por au-
ditor independente, objetivando apreciar os resultados das con-
tas – Demonstração do Resultado do Exercício da Forluz, com o

propósito de zelar pela saúde financeira da Fundação.

8 Manter um canal interativo com os participantes, o Canal News,
por meio do qual será possível encaminhar comentários, suges-
tões e reclamações às diversas instâncias da Fundação. A DRP,
por meio de informativo eletrônico, comunicará todo fato rele-
vante que envolva os participantes, a Patrocinadora e a Forluz.
O Canal News será utilizado para estabelecer um relacionamen-
to com os participantes e com a direção da Forluz.

8 Representar a opinião dos participantes nas deliberações sobre
os regulamentos relativos aos planos de benefícios atuais e fu-
turos, defendendo seus interesses na Fundação.

8 Ouvir as demandas individuais dos participantes e atuar na sua
tramitação, cuidando para que sejam respondidas e, quando
possível, implementadas de forma ágil e eficaz, observando os
parâmetros legais e estatutários.

8 Prestar contas anualmente dos atos da DRP e Conselhos, divul-
gando a todos as ações dessas áreas, de forma a evidenciar o
comprometimento da Chapa 1 com os participantes.

SEGURANÇA FINANCEIRA

8 Prestar consultoria aos participantes de modo a auxiliá-los em
suas decisões, tais como: perfil de investimento mais adequado,
percentual de contribuição, aportes e opções de recebimento do
benefício.

8 Promover ações sobre Educação Financeira, alcançando os par-
ticipantes e familiares, proporcionando conhecimento para de-
cisões prudentes.

8 Fazer estudos detalhados antes de aprovar os balancetes, as
contas e o balanço anual da Forluz como ação de fiscalização e
controle interno da Forluz.

forluz2018chapa1@gmail.com
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CHAPA 1 – FOrLuz sustENtÁvEL E DE tODOs

ELEiçãO DOs rEPrEsENtANtEs DOs PArtiCiPANtEs 
NOs CONsELHOs DELibErAtivO E FisCAL E DrP

1. BLINDAGEM E GOVERNANÇA

8 Propor alterações no Estatuto Forluz
para aumentar de 5 para 10 e de 10
para 15 anos o tempo de filiação aos
planos para ocupação dos cargos de
Conselheiro e Diretor, respectivamente;

8 Não aprovar indicações de cunho polí-

tico partidário nos órgãos de Governan-

ça Forluz;

8 Não permitir interferência política sin-

dical nas decisões técnicas dos mem-

bros eleitos (independência dos Conse-

lhos e Conselheiros);

8 Manutenção das prévias dos Conselhos
nas dependências da Forluz, o que per-
mite debate essencialmente e exclusi-
vamente técnicos;

8 Não permitir alteração do Estatuto For-

CHAPA 2 – DE OLHO NA FOrLuz
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COMPROMISSOS

1. Lutar para manter e ampliar os direitos
e benefícios dos planos previdenciários,
buscando melhorar o atendimento e os ser-
viços prestados, e manter o custeio ade-
quado às condições financeiras dos partici-

pantes e a sustentabilidade dos planos;

2. Criar e apoiar grupos de estudos de par-
ticipantes para acompanhar a gestão da
Forluz;

3. Solicitar aos sindicatos e associações
que realizem assembleias dos participan-

tes para deliberar sobre assuntos relevan-

tes ou não consensuais a respeito de alte-

rações nos regulamentos dos planos ou nos

estatutos da Forluz;

4. Votar nas reuniões dos Conselhos con-

forme deliberado nas assembleias dos par-

CHAPA 3 – A vOz DOs PArtiCiPANtEs NA FOrLuz

luz para remuneração de Conselheiros
sob nenhuma espécie;

8 Manter a Certificação dos membros ti-
tulares e suplentes junto ao ICSS – Ins-
tituto de Certificação Institucional e
dos Profissionais de Seguridade Social;

8 Certificar os sucessores, responsabili-
dade do DRP;

8 Criar o Regimento Interno do Conselho
Deliberativo;

8 Criar o Programa Conselheiro Eleito Iti-
nerante (verba aprovada orçamento
2017);

8 Acompanhamento permanente do an-
damento do PLP nº 268/2016 em Bra-
sília (retira representação dos partici-
pantes nos Conselhos e Diretoria);

8 Exigir dos Conselheiros e cônjuges en-
trega das declarações anuais de Impos-
to de Renda. 

2. FOMENTO

8 Viabilizar a criação do plano instituído
(plano previdenciário para familiares
de participantes);

8 Estudos para planos associativos (clas-
se profissional organizada);

8 Redução do Custeio Administrativo.

3. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO DOS
PLANOS DE BENEFÍCIOS

3.1 NO PLANO A: 

8 Manter tratativas com a Cemig para
equacionamento integral do déficit do
Plano A;

8 Em eventual acordo judicial sobre o ar-
tigo 57 do Plano A, exigir que seja fei-
to o encontro de contas entre os valo-
res devolvidos à Cemig e os atuais dé-

ficits;

8 Contratação de Auditoria vinculada ao
Conselho Deliberativo para análise do
déficit do Plano A;

8 Compromisso de jamais devolver à Pa-
trocinadora eventual superávit do Pla-
no A sem observância da Resolução
CGPC Nº26/2008; 

8 Dar acesso às reservas matemáticas in-
dividuais dos assistidos e pensionistas
do Plano A e vitalícios do Plano B.

3.2 NO PLANO B

8 Manter suspensa a contribuição do op-
tante pelas novas regras da MAI e bus-
car redução do percentual de contri-
buição dos não optantes;

8 Propor estudos sobre eventual possibi-
lidade de destinação de “superávit” do
fundo de risco da MAI e estabelecer as
regras para tanto; 

8 Compromisso de não acabar com bene-
fício de cotas.

3.3 NO REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMOS

8 Manter a regra que não permite con-
cessão de empréstimo a Diretores e Ad
nutun (cargos de livre nomeação e exo-
neração) a prazo maior que o prazo fi-
nal de mandato;

8 Segregação real da carteira de emprés-
timo por planos de benefícios.

4. FLEXIBILIZAÇÃO NO BENEFÍCIO DE COTAS

8 Propor estudos técnicos para alteração
no Regulamento do Plano B no sentido
de:

n criar o 13º benefício aos aposentados
por cotas;

n criar o saque à vista modulado – per-
mitir que os aposentados cotistas
possam efetuar saques à vista, limi-
tado a 50% do saldo de contas, a
qualquer tempo e não somente no ato
de requerimento do benefício;

n permitir que pensionistas de cotistas
possam efetuar saque à vista, obser-
vado limites, quando optar por conti-
nuar recebendo benefício em cotas;

n permitir que os pensionistas cotistas
possam alterar o percentual de rece-
bimento mensal. Hoje a regra não
permite;

n reduzir o prazo de alteração de per-
centual de saque mensal pelo cotista
de 12 para 6 meses, no mínimo.

5.EDUCAÇÃO CONTINUADA E RELACIONA-
MENTO COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

8 Aprimorar o programa DRP Itinerante
com foco em educação previdenciária
com atendimento itinerante;

8 Implementar no programa DRP Itine-
rante a Educação Financeira Prática,
com uso da calculadora HP 12C, pro-
porcionando condições de planejamen-
to para atingir o primeiro milhão de sal-
do de contas e, a partir desse, construir
novos milhões, bem como melhor en-
tendimento dos descontos e o impacto
no orçamento familiar;

8 Manter e aprimorar os canais de rela-
cionamento direto entre DRP e partici-
pantes;

8 Promover Seminários Regionais de
Educação Previdenciária e Financeira; 

8 Manter a ampla divulgação e discussão
prévia com participantes e entidades
quando das alterações relevantes nos
regulamentos.
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ticipantes, quando ocorrerem, ou de acor-
do com as reuniões prévias;

5. Organizar com o apoio dos sindicatos e
associações uma assessoria nas áreas de
direito, contabilidade, comunicação, atua-
rial e outras necessárias para o desenvolvi-
mento dos trabalhos dos representantes
eleitos;

6. Estudarem e se manterem atualizados
sobre temas de previdência, pública e com-
plementar, e solicitar, sempre que necessá-
rio, o apoio dos sindicatos e associações;

7. Participar de reuniões prévias às reu-
niões dos conselhos, com a participação
de representantes dos sindicatos e associa-
ções, para analisar os assuntos em pauta e
deliberar sobre a votação;

8. Participar de assembleias e reuniões
convocadas pelos sindicatos e associações
para esclarecer os participantes sobre a
Forluz;

9. Votar contra a remuneração dos mem-
bros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

DIRETOR DE RELAÇÕES COM PARTICIPANTES

10. Informar os conselheiros eleitos, sindi-
catos e associações sobre suas atividades,
buscando orientações para suas ações e
votos na Diretoria Executiva;

11. Organizar e secretariar as reuniões pré-
vias dos Conselhos Deliberativos e Fiscais,
esclarecendo e informando sobre os assun-
tos pautados e disponibilizando a estrutura
da diretoria para apoio;

12. Não se candidatar à reeleição para o
cargo;

13. Contribuir com 10% de sua remunera-
ção bruta para o Fundo Forluz, depositado
em conta bancária específica, que será
destinado a apoiar o trabalho dos represen-
tantes, tais como a contratação de consul-
torias, treinamento dos representantes elei-
tos, apoio aos grupos de estudo, divulga-
ção dos trabalhos e prestação de contas,
mobilização dos participantes e participa-
ção em fóruns de previdência, pública e
complementar;

14. Acolher os participantes sempre com
tratamento direto, individualizado e huma-
nizado;

15. Realizar encontros mensais entre os
beneficiários e a Diretoria de Relações com
Participantes e alterar o Presta Contas com

a Forluz, permitindo a interação dos parti-
cipantes e expandindo para o interior;

16. Portas abertas: atendimento direto pe-
lo Diretor;

17. Divulgar trimestralmente o balanço das
atividades do Diretor e dos Conselheiros
eleitos.

DEFESA DA FORLUZ

18. Defender a Forluz, patrimônio de nos-
sas famílias, garantindo uma gestão efi-
ciente, sustentável, responsável, ética e
justa, considerando sempre os interesses
dos participantes e o equilíbrio dos pla-
nos;

19. Fortalecer os fundos de pensão, que
são responsáveis por importantes investi-
mentos no país e que garantem a melhor
proteção previdenciária complementar aos
trabalhadores contra os interesses dos
grandes grupos financeiros;

20. Transparência: criar uma política de
Transparência e Ética baseada no princí-
pio do livre acesso dos participantes às in-
formações como regra geral e do sigilo co-
mo exceção (apenas para preservar dados
pessoais dos participantes, e em negócios
e contratos em andamento). A melhor for-
ma de proteger a Forluz é garantir que os
participantes possam acompanhar despe-
sas administrativas, investimentos, estu-
dos atuariais, decisões dos Conselhos e
Diretorias, dentre outros itens;

21. Democracia: desenvolver um programa
de formação para os participantes, visan-
do a melhor preparação e a renovação dos
representantes eleitos;

22. Participação: apoiar a formação de
grupos de estudos em todas as regiões do
estado, participando e levando informa-
ções, buscando formar quadros, dando
acesso aos participantes e democratizan-
do o trabalho dos representantes eleitos;

23. Democratizar a gestão da Forluz, ga-
rantindo paridade dos representantes elei-
tos na Diretoria e na gestão administrati-
va, redistribuindo as atribuições para for-
talecer a DRP;

24. Implementar um programa permanen-
te de educação previdenciária, dando aos
participantes acesso a todas as informa-
ções sobre os planos de benefício admi-
nistrados pela Forluz, para que possam
tomar as melhores decisões para si e sua

família.

BENEFÍCIOS

25. Aplicação do Art. 71 do Regulamento
do Plano B, que estabelece o direito ad-
quirido na data de adesão ao Plano e não
na data do requerimento do benefício, re-
tomando para os participantes que entra-
ram antes da alteração o direito de migrar
o benefício de cotas para vitalício sem pra-
zo, e que as mudanças desvantajosas em
taxas de juros e tábuas de mortalidade se-
jam aplicadas aos que solicitarem benefí-
cios somente no ano seguinte à mudança;

26. Percentual de contribuição igual na
Forluz: a faixa de contribuição dos partici-
pantes e das patrocinadoras para Forluz va-
ria de acordo com o salário (de 3,6% a
14,39%), ou seja, quanto maior a renda,
maior será o percentual de contribuição so-
bre a renda. Com isso, quem recebe os sa-
lários menores forma uma poupança muito
menor. Defendemos que todos os partici-
pantes ativos possam aumentar (de forma
opcional) a sua contribuição até o limite de
14,39% e que as patrocinadoras contri-
buam com o mesmo valor;

27. Lutar pelo retorno do direito ao benefí-
cio vitalício para os novos trabalhadores;

28. Alterar o simulador de benefícios para
prever a duração do benefício de cotas con-
forme parâmetros como percentual de reti-
rada, inflação e taxa de juros reais;

29. Empréstimo Forluz: estudar a redução
dos juros dos empréstimos garantindo a
Rentabilidade Mínima Atuarial (RMA) e as
despesas administrativas, e rediscutir os
prazos. As melhorias permitiriam a expan-
são da aplicação, que tem um dos melho-
res retornos e baixo risco, buscando ainda
uma taxa mais justa para os participantes;

30. Plano Forluz Família: propor os estu-
dos a fim de viabilizar um plano previden-
ciário para os familiares administrado pela
Forluz, buscando um menor custeio admi-
nistrativo e fortalecendo os recursos apli-
cados;

31. Apresentar propostas de trabalho de
desenvolvimento humano para apoiar a in-
tegração entre conselheiros, equipe técni-
ca e diretores, objetivando, através de rela-
cionamentos interpessoais saudáveis, a ha-
bilidade para construir as melhores solu-
ções para os participantes e os planos de
aposentadoria.


