
Nesse momento onde tantos 
ataques são efetuados  

contra os nossos direitos,  
precisamos contar com 

pessoas experientes, 
qualificadas e, principalmente, 

que tenham COMPROMISSO 
com a luta dos trabalhadores 

ativos e aposentados. 

Enquanto os sindicatos, 
associações e representantes 

eleitos atuaram junto com 
a categoria, obtivemos 

várias conquistas na Forluz.
Precisamos retomar essa 

união. Por isso, as entidades 
que abaixo subscrevem, 

apoiam os candidatos e o 
programa da CHAPA 3 - A VOZ 

DOS PARTICIPANTES!

Sindicato dos Economistas  
de Minas Gerais 

Conselho  
Deliberativo da ABCF

UNIÃO EM  
DEFESA DOS  

NOSSOS  
DIREITOS Contribuímos toda uma vida 

para construir o patrimônio para 
nossa aposentadoria.

Hoje, apenas um terço dos 
participantes de nosso fundo de 
pensão estão na ativa. Os outros 
dois terços são seus beneficiá-
rios, nas várias modalidades dos 
Planos A e B.

Somos mais saudáveis, longe-
vos e queremos viver com tran-
quilidade junto de nossas famílias.  
E a saúde financeira da nossa Fun-
dação é vital para que isso aconteça.

É preciso acompanhar de per-
to esse nosso valioso patrimônio, 
conhecer riscos, possibilidades e 
ameaças. Temos que exigir trans-
parência e ser capazes de fiscali-
zar e de contribuir com uma ad-
ministração ética e responsável. 
Propomos qualificação dos can-
didatos e das entidades para dar 
o suporte técnico imprescindível 
para proteger a Forluz. Precisa-
mos garantir o futuro preparando 

os participantes e formando novos 
quadros, pois não queremos nos 
eternizar nos cargos.

As deliberações do Conselho, 
alterações de regulamento, de le-
gislação e de cenários econômicos 
impactam diretamente na qualida-
de da vida de milhares de pessoas. 

Nós, candidatos da CHAPA 3 
para Diretor, Conselho Delibe-
rativo e Fiscal estamos pre-
parados para representar os 
participantes junto à Fundação. 
Além da qualificação divulgada 
e apresentada no ato da inscrição 
da CHAPA 3, temos história e 
compromisso de luta.

Assinamos, junto com as enti-
dades representativas, um termo 
de compromisso público de ouvir 
os participantes antes das delibera-
ções, bem como ser a Sua Voz em 
todas as instâncias da Forluz. 

A Forluz é de todos os partici-
pantes, e todos devem participar e 
decidir!  

Forluz: cuidar e  
acompanhar para usufruir

ELEIÇÕES FORLUZ 2018
DE 21 DE MAIO A 7 DE JUNHO



Termo de 
compromisso

As entidades e os representantes  
eleitos se comprometem a:

1) Lutar para manter e ampliar os direitos e benefícios 
dos planos previdenciários e de saúde, buscando melhorar 
o atendimento e os serviços prestados, e manter o custeio 
adequado às condições financeiras dos participantes e à 
sustentabilidade dos planos;

2) Criar e apoiar grupos de estudos de participantes 
para acompanhar a gestão da Forluz;

As entidades se comprometem a:

3) Dar apoio técnico e financeiro nas áreas de direi-
to, contabilidade, comunicação, atuarial, saúde e outras 
necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos dos 
representantes eleitos;

4) Participar, através de representantes das diretorias e 
assessores técnicos, das reuniões prévias dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal;

5) Consultar os participantes através de assembleias 
para decidir sobre alterações relevantes ou não consensu-
ais dos regulamentos ou estatutos;

6) Apoiar as atividades do Diretor de Relações com os 
Participantes e dos Conselheiros eleitos para esclareci-
mento, mobilização e conscientização dos participantes;

Os representantes eleitos se comprometem a:

7) Participar de assembleias e reuniões convocadas 
pelas entidades para esclarecer os participantes sobre a 
Forluz;

8) Estudar e se manterem atualizados sobre temas 
de saúde e previdência, pública e suplementar, e solicitar, 
sempre que necessário, o apoio das entidades;

9) Participar de reuniões prévias às reuniões dos  
conselhos, com a participação de representantes das  
entidades, para analisar os assuntos em pauta e deliberar 
sobre a votação;

10) Solicitar às entidades que realizem assembleias 
dos participantes para deliberar sobre assuntos relevantes 
ou não consensuais a respeito de alterações nos regula-
mentos dos planos ou no estatutos da Forluz;

11) Votar nas reuniões dos Conselhos conforme deli-
berado nas assembleias dos participantes, quando ocor-
rerem, ou de acordo com as reuniões prévias;

12) Votar contra a remuneração dos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal;

Os Diretores de Relações com os 
Participantes se comprometem a:

13) Informar os conselheiros eleitos e as entidades 
sobre suas atividades, buscando orientações para suas 
ações e votos na Diretoria Executiva;

14) Organizar e secretariar as reuniões prévias dos 
Conselhos Deliberativos e Fiscais, esclarecendo e infor-
mando sobre os assuntos pautados e disponibilizando a 
estrutura da diretoria para apoio;

15) Não se candidatar a reeleição para o cargo;
16) Contribuir com 10% de sua remuneração bru-

ta para o Fundo Forluz, depositado em conta bancária 
específica, que será destinado a apoiar o trabalho dos 
representantes, tais como a contratação de consul-
torias, treinamento dos representantes eleitos, apoio 
aos grupos de estudo, divulgação dos trabalhos e 
prestação de contas, mobilização dos par ticipantes 
e par ticipação em fóruns de saúde e previdência, pú-
blica e suplementar.

As entidades representativas dos participantes e os candidatos da CHAPA 3 à  
Diretoria de Relações com os Participantes e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Forluz  

assumem publicamente os compromissos abaixo assinados:

Belo Horizonte, 3 de abril de 2018.

Confira as nossas propostas e veja quem está nos 
apoiando. Acompanhe as análises sobre os rumos 
da Forluz e o que pensam os nossos candidatos.

www.avozdosparticipantes.com.br
facebook.com/aVozDosParticipantes
facebook.com/groups/forluz/



1) Marcelo Correia (Titular)
Formado em Matemática com pós-graduação em Análise de Siste-
mas de Informação. Participou do Programa Excelência em Conselho 
Deliberativo pela Fundação Dom Cabral e Conceitos e Aspectos  
Atuariais. Foi o primeiro DRP eleito da Cemig Saúde (2010/2014) 
e coordenador Geral do Sindieletro (2000/2006). 

CONSELHO DELIBERATIVO (ASSISTIDOS)

DIRETORIA DE RELAÇÕES 
COM OS PARTICIPANTES (DRP)

CONSELHO FISCAL (ATIVOS)

CONSELHO DELIBERATIVO (ATIVOS/ASSISTIDOS)

2) Cláudia Ricaldoni (Suplente)
Formada em História pela UFMG, 
é a atual vice-presidente da 
Anapar (Associação Nacional dos 
Participantes) e membro suplente 
do Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar (CNPC).  
Já foi DRP (1997/2006) e conse-
lheira da Forluz (1993/1997).  
Na Anapar, também foi presiden-
te, secretária-geral e diretora. 

3) Sérgio Moreira (Sucessor)
Economista, trabalhou na Cemig 
e na Gasmig de 1983 a 2017. 
Foi assistente técnico, analista de 
aplicações, economista adjunto 
de divisão, analista de gestão 
orçamentária e planejamento 
econômico financeiro, analista de 
preços e tarifas e gerente de ne-
gócios de distribuição. Também 
foi diretor comercial da Gasmig.

3) Hugo Bruzaferro - Sucessor
Técnico de Sistema Elétrico, 
está na Cemig desde 2001. Pro-
grama e controla a execução de 
atividade de equipes de O&M. 
Além disso, auxilia na capaci-
tação e desenvolvimento das 
equipes em novas tecnologias  
e metodologias aplicadas.

1) Guilherme Alves Fernandes - Titular
Formado em Direito e pós-graduado em Direito Empresarial  
pela FGV com aperfeiçoamento em Controladoria e Finanças  
pela UFMG, também é técnico em Transações Imobiliárias.  
Atualmente atua no COD, na sede da Cemig.

2) Carlos de Oliveira - Suplente
Formado em Engenharia Ele-
trônica e de Telecomunicação 
(PUC-Minas) e Técnico em 
Eletrônica. Participou do curso 
Conceitos e Aspectos Atuariais. 
Está na Cemig desde 1991 e é 
Técnico em Telecomunicações. 
É diretor do Sindieletro-MG.

1) Carlos Augusto Torres Queiroz - Titular
Técnico em Contabilidade, está na Cemig desde 1982. 

Passou pelas áreas de Apoio Administrativo e nas superin-
tendências de Recursos Financeiros e de Relacionamento 

Comercial. É diretor Financeiro do Sindieletro.

2) Edberto Matias dos Santos - Suplente
Com mais de 30 anos de Cemig, atuou nos processos de 
Serviço de Campo e na Operação da Distribuição (COD). 
Atualmente é advogado na empresa, onde criou e defen-

deu teses perante tribunais, em matérias de certa comple-
xidade, criando tendência jurisprudencial dominante.

3) Lucimar Lizandro Freitas -Sucessor
Administrador de Empresas com pós-graduação em  

Gestão Pública (UFOP) e em Gestão Empresarial (FGV),  
além de Técnico em Contabilidade. Foi membro do Con-

selho Deliberativo (1999/2001) e da Comissão de Ética da 
Forluz. Na Cemig desde 1986, atualmente é agente de  

comercialização. Membro do Conselho Fiscal da  
Cecremec e Diretor do Sindieletro-MG.

Maria Helena Barbosa - Titular
Formada e pós-graduada em Engenharia Elétrica, também  
tem pós-graduação em Engenharia Econômica. Participou  

do curso SOAR Leadership & Coaching Program Participação 
(Florida Christian University), foi do Conselho de Curadores 
da Forluz (1996/1999), coordenou o Projeto FIB (Felicidade 

Interna e Bem Estar) nas gerências de Engenharia de  
Operação, Meio Ambiente da Distribuição, Integração da  

Distribuição e Desenvolvimento Humano na Cemig.

Jarbas Discacciati - Suplente
Certificado pelo ICSS, formado em Ciências Contábeis, 
 foi conselheiro fiscal suplente na Forluz (2010/2014).  
Técnico Industrial na Cemig-D com diversos cursos  

(governança, contabilidade, aspectos jurídicos)  
e seminários nas áreas de Previdência.
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PROPOSTAS DA CHAPA 3 - FORLUZ

Defesa da Forluz
 Defender a Forluz, patrimônio 

de nossas famílias, garantindo 
uma gestão eficiente, sustentá-
vel, responsável, ética e justa, 
considerando sempre os interes-
ses dos par ticipantes e o equilí-
brio do plano;

 Fortalecer os Fundos de Pensão, 
que são responsáveis por impor-
tantes investimentos no país e 
que garantem a melhor proteção 
previdenciária complementar aos 
trabalhadores contra os interesses 
dos grandes grupos financeiros.

 Transparência: criar uma política 
de Transparência e Ética baseada 
no princípio do livre acesso dos 
participantes às informações 
como regra geral e do sigilo como 
exceção (apenas para preservar 
dados pessoais dos participantes, 
e em negócios e contratos em 
andamento). A melhor forma de 
proteger a Forluz é garantir que os 
participantes possam acompanhar 
despesas administrativas, investi-
mentos, estudos atuariais, decisões 
dos Conselhos e Diretorias, dentre 
outros itens;

 Democracia: desenvolver um 
programa de formação para os 
participantes, visando a melhor 
preparação e a renovação dos 
representantes eleitos; 

 Participação: apoiar a formação 
de Grupos de Estudos em todas 
as regiões do estado, participando 
e levando informações, buscando 
formar quadros, dando acesso aos 
participantes e democratizando o 
trabalho dos representantes eleitos;

 Democratizar a Gestão da 
Forluz, garantindo paridade dos 
representantes eleitos na Direto-
ria e na gestão administrativa, e 
redistribuindo as atribuições para 
for talecer a DRP;

 Implementar um programa per-
manente de educação previdenciá-
ria, dando aos participantes acesso 
a todas as informações sobre os 
Planos de Benefício administrados 

pela Forluz, para que possam tomar as 
melhores decisões para si e sua família;

Diretoria de Relações com os  
Participantes e Atendimento:

 Acolher os participantes sempre com 
tratamento direto, individualizado e 
humanizado;

 Realizar encontros mensais entre os 
beneficiários e a Diretoria de Relações 
com os Participantes e alterar o presta 
contas com a Forluz, permitindo a inte-
ração dos participantes e expandindo 
para o interior;

 Portas abertas: atendimento direto 
pelo Diretor;

 Divulgar trimestralmente o balanço 
das atividades do Diretor e dos Conse-
lheiros eleitos;

Benefícios
 Aplicação do Art. 71 do Regulamento 

do Plano B, que estabelece o direito 
adquirido na data de adesão ao Plano e 
não na data do requerimento do bene-
fício, retomando para os participantes 
que entraram antes da alteração o direi-
to de migrar o benefício de cotas para 
vitalício sem prazo, e que as mudanças 
desvantajosas em taxas de juros e 
tábuas de mortalidade sejam aplicadas 
aos que solicitarem benefícios somente 
no ano seguinte à mudança;

 Percentual de contribuição igual na 
Forluz: A faixa de contribuição dos 
participantes e das patrocinadoras para 
Forluz varia de acordo com o salário  

(de 3,6% a 14,39%), ou seja, quanto 
maior a renda, maior será o percentual 
de contribuição sobre a renda. Com 
isso, quem recebe os salários menores 
forma uma poupança muito menor. 
Defendemos que todos os participan-
tes ativos possam aumentar (de forma 
opcional) a sua contribuição até o limite 
de 14,39% e que as patrocinadoras con-
tribuam com o mesmo valor;

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

 Alterar o simulador de benefícios para 
prever a duração do benefício de cotas 
conforme parâmetros como percentual 
de retirada, inflação e taxa de juros reais;

 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 expansão da aplicação, que tem um 
dos melhores retornos e baixo risco, 
buscando ainda uma taxa mais justa 
para os participantes.

 Plano Forluz Família: propor os estu-
dos buscando viabilizar um plano pre-
videnciário para os familiares adminis-
trado pela Forluz, buscando um menor 
custeio administrativo e fortalecendo os 
recursos aplicados. 

 Apresentar propostas de trabalho de 
desenvolvimento humano para apoiar a 
integração entre Conselheiros, equipe 
técnica e diretores, objetivando, através 
de relacionamentos interpessoais sau-
dáveis, a habilidade para construir as 
melhores soluções para os participantes 
e os planos de aposentadoria.


