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EDITORIAL
Forluz se prepara
para a nova década

EDIÇÃO Nº 22

Ao completar 48 anos de história, a
Forluz se orgulha em fazer parte da vida
de mais de 22 mil participantes e seus
familiares. E para ajustar a rota e manter o curso que nos trouxe ao patamar
de sucesso nessas quase cinco décadas,
o planejamento estratégico passou por
uma revisão.
Diretores, gerentes e conselheiros deliberativos se reuniram com o objetivo de
reavaliarem missão, visão, valores, desafios, oportunidades e objetivos estratéUm novo olhar para o futuro
Conheça a missão, visão e valogicos da Fundação. O mapa estratégico e
res da Forluz. As novas declarações corporativas são resultamais detalhes sobre esse assunto podem
do da revisão do Planejamento
Estratégico.
ser conferidos na seção Institucional.
Esta edição traz ainda, uma reflexão
dos conselheiros fiscais sobre o ano de 2019 e os desafios para
2020. Para o presidente do Órgão Colegiado, Luiz Carlos Sperandio, a capacitação do corpo técnico da Fundação, o comprometimento dos membros dos conselhos e o interesse dos participantes
em acompanhar as mudanças e acontecimentos que envolvem o dia
a dia da Entidade são fundamentais para continuar trilhando um
caminho seguro em 2020.
E por falar em segurança, o especialista em educação financeira, Aquiles Mosca vem fazer uma provocação sobre a falta de cultura dos brasileiros em falar sobre finanças. Segundo ele, precisamos tomar as rédeas de nossa vida financeira e pensar no amanhã.
Confira a matéria completa em Finanças em Dia.
Em Bem Estar, você confere a importância do gesto de doar
sangue, um remédio diferente, capaz de salvar vidas. E para contribuir com a sociedade, uma vez que neste período do ano, há uma
queda do número de doadores, a Forluz convida seus participantes
a dividirem o presente de aniversário dos seus 48 anos com aqueles que precisam. A campanha “Mais de 22 mil corações juntos por
esta causa” está no ar e você pode fazer a diferença.
Chegamos à última edição da revista em 2019. Nosso muito
obrigado pela parceria e confiança neste ano que se encerra. Que
estejamos juntos em 2020 com muita garra e determinação para
fazermos melhor todos os dias.
Boa leitura! #forçalaranja
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TEMPO DE FECHAR CICLOS
E PREPARAR PARA OS
DESAFIOS DE 2020
Um ano de muito trabalho, mas também
de realizações, está chegando ao fim na
Forluz. E, para fazer um balanço do período e comentar as expectativas para 2020, convidamos os
membros titulares do Conselho Fiscal. O órgão,
responsável pela fiscalização e controle interno

da Entidade, foi renovado no início do ano, com a
chegada de novos integrantes.
O presidente do Conselho, Luiz Carlos Sperandio,
e os membros Carlos Renato de Almeida, Andrea Pereira e Ubirajara Ferreira são os entrevistados desta
edição da Lume. Veja o que eles têm a dizer.

“Destaco como conquistas da Forluz em 2019 a locação do Edifício Aureliano Chaves para o Banco Inter e a renovação do contrato de
aluguel com a Cemig do Edifício Júlio Soares, especialmente diante da
situação financeira da Patrocinadora. Por outro lado, experimentamos
grandes desafios nos investimentos, com a queda na taxa básica de juros a patamares baixíssimos, uma tendência que continua para 2020 e
que seguirá como um cenário desafiador para a nossa equipe. Mas acreditamos na competência da Fundação e de seus especialistas para seguirmos rentabilizando nossos ativos acima da meta atuarial dos planos.
Eu confio muito no corpo técnico extremamente capacitado da
Entidade e também na responsabilidade dos membros dos conselhos
Fiscal e Deliberativo para continuarmos trilhando um caminho seguro
em 2020. Destaco ainda a importância de contarmos com nossos
participantes nas mudanças e acontecimentos da Fundação. Com
estes fatores e uma gestão de alta qualidade, considero que vamos
continuar mantendo a Forluz no mesmo patamar de excelência que
ela conquistou ao longo de sua história”.
Luiz Carlos Sperandio - Presidente do Conselho Fiscal

“O Conselho Fiscal, com objetivo de atender uma de suas
principais funções, a de fiscalização, verificou se as obrigações legais e estatutárias foram atendidas pelos administradores no ano de 2019, pautando sua atuação pela isenção,
ética e transparência.
As decisões de investimentos e as relativas aos processos de
controle de riscos também foram acompanhadas, com intuito de
assegurar que a Política de Investimento está sendo cumprida.
A expectativa para 2020 é continuar cumprindo as atribuições
do órgão, de fiscalização e controle interno, atentos à atuação
dos administradores e às mudanças nos ambientes externos,
estadual e nacional, que possam afetar os resultados da Forluz”.
Andréa Pereira
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“Participar do Conselho Fiscal de uma Fundação que administra um patrimônio superior a R$17,5 bilhões de recursos
financeiros de mais de 22 mil participantes ativos e assistidos não é tarefa simples. Quando iniciei os trabalhos no Conselho Fiscal da Forluz em 2015, encontrei uma infinidade de
informações e particularidades dessa Entidade de Previdência
Complementar que sempre nos orgulhou pela excelência de
sua gestão e pelo profissionalismo de sua equipe técnica.
Para 2020, vislumbro grandes desafios. Entre eles, está
o de rentabilizar os recursos acima da Rentabilidade Mínima
Atuarial dos planos, em um cenário econômico marcado pela
redução da taxa básica de juros. Certamente, a escolha e alocação de ativos com boa relação risco-retorno para compor o
portfólio, é uma tarefa cada vez mais complexa e que exigirá
dedicação dos nossos especialistas.
O comprometimento dos membros do Conselho Fiscal, que
se reúnem, no mínimo, 12 vezes ao longo do ano, demonstra o
empenho desses profissionais em manter e promover conduta pautada por elevados padrões éticos,
orientando-se pela defesa dos direitos dos participantes e assistidos dos planos.
Desejamos para o ano de 2020 o mesmo sucesso que temos obtido nos anos anteriores e que
nossa Fundação permaneça com seus princípios sólidos de Governança, que sempre foi a marca
registrada da Forluz”.
Ubirajara Nery Ferreira

“O primeiro ano em qualquer instituição é repleto de muitos desafios e aprendizagem. O início dos trabalhos no Conselho Fiscal começou antes mesmo da posse. O ano de 2019,
não muito diferente dos outros, trouxe para a Fundação diversos desafios, mas também muitas oportunidades de aprimoramento e crescimento.
Em cenários turbulentos, muitos foram os estudos e oportunidades e entre eles destacam-se: alteração na Resolução
4.661, possiblidade de alterações nos planos, grandes vitórias nos segmentos dos investimentos estruturados, reanálise
nos estudos tributários e vitória na reversão dos retornos do
FIP Minas Gerais. Todas estas conquistas foram possíveis,
somente graças a um forte monitoramento dos passivos e
ativos, através de uma exemplar matriz de riscos e controles
e com a dedicação de uma equipe bem preparada e motivada
com foco em trazer melhores resultados.
Em 2020, muitos outros desafios se desenham. Entre eles
a expectativa da queda de juros, que nos leva a optar por
maior apetite ao risco, para que se possa manter os ganhos e taxas nos investimentos atingidos até
hoje. Mas, a Forluz novamente irá encarar o que vier pela frente com muita segurança e confiança,
sem perder de vista a procura de novas oportunidades de negócios”.
Carlos Renato de Almeida
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GIRO FORLUZ

NOVO DIRETOR DE SEGURIDADE E GESTÃO
O Conselho Deliberativo da Forluz aprovou, em 31 de outubro, a indicação
de Nelson Benício Marques Araújo, para a Diretoria de Seguridade e Gestão,
em substituição à Thiago Felipe Gonçalves.
Nelson iniciou sua trajetória profissional na Cemig onde construiu sólida e reconhecida carreira ao
Nelson Benício
longo dos últimos 32 anos. Em 2010, passou a coordenar a Superintendência de Planejamento e Operação de Geração e Transmissão. Na Forluz, ingressou como membro do Conselho Deliberativo em 2011.

CONSELHO DELIBERATIVO
Com a saída de Benício, quem assumiu a presidência do Conselho Deliberativo
Mauro Campos
foi Mauro Marinho Campos. Mauro é conselheiro da Forluz desde 2017. Na Cemig,
é Superintendente de Serviços Comerciais e Emergenciais de Distribuição. Também atuou por seis anos como
Membro do Conselho Deliberativo da Cemig Saúde, sendo um deles como Presidente.

FORLUZ ALUGA PARTE DO
EDIFÍCIO AURELIANO CHAVES
PARA O BANCO INTER

A Fundação deu mais um importante passo no dia 7
de novembro e assinou o contrato de locação de 12 andares do Edifício Aureliano Chaves para o Banco Inter.
Com isso, 100% da carteira imobiliária da Entidade está, atualmente, ocupada. O prazo de vigência
do contrato é de dez anos, contados a partir do dia
1º de dezembro de 2019.

PREVCAST: O PODCAST
DA FORLUZ
O podcast é um tipo de
mídia de transmissão de informação, assim como a televisão, o rádio e o jornal.
Seu consumo vem crescendo
muito nos últimos anos, tanto no Brasil, quanto no mundo. E
para não ficar para trás e acompanhar as novas tecnologias, a Fundação também aderiu a esta novidade. Por isso, chegou o Prevcast, o podcast da Forluz.
Os episódios serão divulgados quinzenalmente, através do perfil da Fundação na plataforma de
áudio Soundcloud. O primeiro já está disponível e
é sobre Perfis de Investimento. Para ouvir, acompanhar e ficar por dentro de tudo sobre a Entidade,
acesse www.soundcloud.com/forluz ou clique
no ícone localizado no canto superior direito do
Portal Forluz. Prevcast: pílulas de previdência para
você saber mais sobre os nossos planos!

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2019
A Forluz encerra o ano de 2019 com um resultado
extremamente positivo, que reforça a confiança dos
participantes e o trabalho interno da equipe. A nota
final foi de 9,2 em uma escala que vai de 0 a 10. Entre os 628 entrevistados, 100% avaliou os serviços
da Fundação como bom ou ótimo. Vale destacar que
este é o primeiro ano, desde que a pesquisa é realizada, que chegamos a este resultado. A Pesquisa Anual
de Satisfação, foi aplicada na segunda quinzena do
mês de novembro, entre participantes ativos, assistidos e pensionistas de Belo Horizonte, região metropolitana e interior de Minas Gerais, pela empresa
Gestner Gestão e Consultoria.
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A FORLUZ CHEGOU
NO LINKEDIN!
Além de estar presente no
Facebook, Instagram e Youtube, a Forluz agora está também
no LinkedIn. Esta rede social é
direcionada a profissionais que pretendem estabelecer conexões e registrar suas experiências de trabalho. Caso você tenha um perfil nesta rede, siga a
Forluz (www.linkedin.com/company/forluz) e
acompanhe o dia a dia e as novidades da Fundação.

PREVIDÊNCIA EM FOCO
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48 ANOS DE HISTÓRIA PELA
VOZ DE QUEM MOVE A FORLUZ
No dia 27 de dezembro, a Forluz completa 48 anos de história em um momento
especial. Com a revisão do planejamento estratégico, a Fundação tem bem delineados
sua missão, visão, valores e objetivos. Princípios
fundamentais que vão pautar os próximos passos, rumo a novas conquistas no futuro.

E para seguir em frente, a Forluz conta
com sua principal motivação: a confiança de
seus participantes. Por isso, nada mais justo do que ouvir o que eles têm a dizer nesta
data. Confira alguns depoimentos daqueles
que são a razão de ser da Entidade em todas as fases.
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“Entrei para a Cemig há 28
anos e fui orientado pelos colegas
que trabalhavam comigo a aderir à Forluz.
Hoje vejo que foi a melhor escolha que eu fiz
com relação à minha vida financeira, pensando no
meu futuro e na minha aposentadoria. Tenho ficado
mais próximo da Fundação porque começo a pensar
na hora de parar e, cada vez que precisei, pude perceber o profissionalismo e comprometimento. Recentemente, procurei o atendimento presencial para
fazer algumas simulações e tirar dúvidas e recebi
um excelente atendimento, com todos os esclarecimentos que precisava. É notável que é uma
instituição séria, transparente, muito bem
regulada e monitorada. Só tenho elogios
à Entidade e desejo que ela continue
forte e inovadora, se mantendo por
muitos anos como destaque no
segmento de previdência complementar”.

Expedito Costa Filho,
assistido.
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Giovani Cezar Luiz de Souza,
técnico industrial.

“Sou recém-assistido da Forluz. Fiz
meu requerimento neste mês
de dezembro, depois de 34 anos e
oito meses na Cemig. A aposentadoria
é um momento muito difícil, em que temos diversas dúvidas e contar com a prontidão da equipe da Fundação em me atender foi
fundamental. Cogitei resgatar o dinheiro que
eu tinha investido, mas desisti porque percebo que é uma instituição que merece a minha
confiança. Acredito que fiz uma boa escolha e, de presente de aniversário,
torço para que a Entidade continue
forte e transparente, amparando
seus aposentados por muitos
anos ainda”.

PREVIDÊNCIA EM FOCO

“Entrei para a Cemig em 1970,
então, tive a chance de acompanhar
toda a história da Forluz, desde que ela
começou. Vi a Fundação crescer, passar de
um departamento para uma superintendência
até virar o que é hoje, uma empresa séria, estruturada e forte. Sou assistida há 22 anos e não
tenho o que reclamar. Sempre fui muito próxima
de todos os debates que envolvem a Entidade e
permaneci assim após a aposentadoria, ao participar ativamente da AEA-MG (Associação
dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e subsidiárias). Sempre que
precisei, fui muito bem recebida, então,
tenho uma visão muito boa e desejo
que ela continue forte para os
próximos anos. Que venham
mais conquistas para a
nossa Fundação”.

Diovany Virgílio,
assistido.
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Vilma da Conceição Dario,
assistida.

“Faz pouco
mais de um mês que sou
assistido. Me desliguei em 8
de outubro de 2019, depois de
trabalhar durante 37 anos 3 meses
e 8 dias na Cemig Distruibuição. Sou
participante da Forluz também durante
todo este tempo e, desde o início, sinto
extrema confiança e satisfação na
Entidade. Sempre que precisei de
alguma informação fui bem atendido.
Só tenho elogios a fazer. A equipe
dá explicações claras e positivas,
além de possuírem altíssimo
conhecimento”.
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FINANÇAS EM DIA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA, UMA
“HERANÇA” EM FALTA NO BRASIL
Pesquisa aponta que jovens não sabem lidar
com as próprias finanças. Um comportamento
que se mantém no Brasil há décadas
e é prejudicial para o futuro.

Quase metade dos jovens entre 18 e
24 anos não realiza o controle das
próprias finanças. É o que revela uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) em
parceria com o SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito) Brasil. Mas será que a “culpa” disso é da impulsividade da Geração
Z? O especialista em educação financeira,
Aquiles Mosca, garante que não. Segundo
ele, as estatísticas só confirmam uma “heran-

ça” que persiste há muitas gerações no Brasil. “É
uma questão estrutural. As gerações passadas
não passaram este aprendizado para os mais novos sobre como lidar com o dinheiro, porque elas
também não sabem”.
Segundo Aquiles, a crítica ao comportamento
dos mais jovens, em geral, ocorre mais por desconhecimento e pré-conceitos. Isto porque eles
seguem um padrão que já vem sendo perpetuado desde a era dos baby boomers – cidadãos
que nasceram nas décadas de 1950 e 1960,
logo após o final da Segunda Guerra Mundial.
“O número de pessoas que não possui planejamento financeiro nesta faixa etária é praticamente o mesmo do que verificamos nestes dados recentes. Estes fatores só comprovam que
vivemos em um país com nível baixo de educação financeira. A responsabilidade por este cenário também é de quem veio antes”.

Aquiles Mosca, especialista
em educação financeira
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VISÃO DE FUTURO
A geração Z é formada por indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, considerados os primeiros “nativos digitais”. O levantamento ouviu 801 jovens nesta faixa etária e trouxe ainda
outros dados alarmantes. Por exemplo: 75%
deles não se preparam para a aposentadoria.
Uma atitude que, segundo Aquiles, tem relação
direta com a maneira que este público encara o
trabalho. “Mais da metade não tem expectativa
de parar de trabalhar. Eles vislumbram encontrar uma ocupação que ofereça além do dinheiro, um propósito de vida. E, tendo isso, não se
interessam pela ideia da aposentadoria”.

REVISTA LUME

Para o especialista, este ideal de “propósito” pode se tornar, inclusive, uma motivação para que o indivíduo desenvolva o
protagonismo na condução de sua vida financeira. “É necessário que caia a ficha o
quanto antes de que as pessoas precisam
tomar as rédeas das finanças e cuidarem
do próprio amanhã. Vivemos durante muito tempo com a percepção de que o Governo era capaz de prover nosso sustento,
mas, no mundo atual, sabemos que isso
não vai se concretizar. É preciso buscar
informação, ler, aprender a gerir os recursos”, destaca.

OUTROS NÚMEROS
DA PESQUISA

65%

contribuem
financeiramente para o
sustento da
casa

56%

admitem
ceder aos
impulsos do
consumo

37% 57% 22%

já tiveram
o nome
negativado

possuem
cartão de
crédito

usam o limite
do cheque
especial em
algum
momento

Conforme Aquiles, para transformar não só a juventude, mas a sociedade brasileira,
são necessárias medidas eficazes de disseminação da educação financeira, em diversos
âmbitos. “O assunto tem que começar a entrar no currículo das escolas, ser conversado
com os jovens de 18 anos que entram para o mercado de trabalho sem o aprendizado
suficiente, enfim, tem que permear o debate entre todas as gerações”.
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SAÚDE DO BOLSO EM DIA
Se você também recebeu esta “herança” chamada “consumismo”, que se mantém forte na sociedade brasileira, mas quer reverter sua realidade, sempre está em tempo.
Para isso, basta dar o primeiro passo e partir do mais simples: conhecer seu orçamento. “Não precisamos ter uma estrutura muito
grande para nos planejarmos financeiramente. Com as contas
simples que aprendemos na escola, já podemos fazer os primeiros movimentos. Independentemente da sua
idade ou faixa de renda, ir na contramão do
consumo imediato para e poupar mais para o
futuro só depende da vontade de cada um”,
orienta Aquiles. Para ajudar, ele enumerou
algumas medidas simples que você já pode
começar a colocar em prática.

Conheça o seu
orçamento. Aqui,
vale começar do mais
básico. Saber quanto
você possui de receita
(ou seja, quanto
dinheiro entra todo
mês) e quais são
suas despesas.

Perceba qual
componente do
orçamento “leva” a
maior parte do seu
dinheiro: para isso,
defina o que são
as contas fixas
e outras
flutuantes.
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Use o valor poupado
para investir. Procure
ajuda de especialistas,
assista vídeos e estude. Hoje em dia, é possível encontrar ótimas
opções pela internet.
Lembre-se que o dinheiro que você puder
guardar agora significa
proteção contra imprevistos no dia seguinte.

Identifique
onde você
pode economizar.
Faça escolhas
conscientes.

INSTITUCIONAL
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ROTA AJUSTADA PARA
NAVEGAR COM SEGURANÇA
Existe um ditado que diz que o bom marinheiro
não reclama do vento, mas sim ajusta suas velas
e segue em frente. E saber onde deseja chegar
é fundamental para manter-se focado, adequando a
rota, se necessário, e buscando o caminho mais seguro.
É com este conceito que a Forluz concluiu o trabalho
de revisão do seu planejamento estratégico. Diretores,
gerentes e conselheiros deliberativos se uniram para
participarem de oficinas conduzidas pela Elo Group,
com o objetivo de reavaliarem missão, visão, valores,
desafios, oportunidades e objetivos estratégicos da
Entidade, que foram traçados em 2017. O novo mapa
estratégico foi aprovado pelo Conselho Deliberativo,
em sua 389ª reunião, realizada no dia 20 de novembro.
O presidente da Fundação, Gilberto Gomes Lacerda,
explica que, embora tenha sido um trabalho bem conduzido e consistente, transcorridos dois anos, era hora
de checar se estas informações se mantinham coerentes
ao contexto atual da Fundação. De lá para cá, além de
mudanças no cenário, a Diretoria Executiva foi renovada
e os conselhos passaram por substituições expressivas,
com a chegada de novos membros eleitos pelos participantes e indicados pela Patrocinadora. Era o momento de concentrar esforços e lançar um novo olhar sobre
a estratégia da empresa. “Sentimos que precisávamos
confirmar nossas declarações corporativas e revisitar
os valores.Por outro lado, era necessário fazer um bom
balanço das iniciativas que foram cumpridas e aprimorar nosso modelo de gestão dos indicadores estratégicos e operacionais. Tudo isso
é importante para que o planejamento seja
tangível, ele não foi feito para ser um belo documento, mas para se refletir em ações. Tem
que estar presente no dia a dia, na veia da equipe,
para que não se perca em sua execução”.
Neste sentido, o corpo técnico da Entidade foi
convidado a responder uma pesquisa que abordou as
forças, fraquezas, ameaças e oportunidades.
O resultado do levantamento foi apresentado para o grupo responsável
pela revisão, servindo de insumo
para os debates e assegurando
que a interpretação do time sobre
os desafios que a Forluz tem
pela frente está representada.

Fundação aprova novo
mapa estratégico, com
revisão das declarações
corporativas. Missão,
visão e valores estão
definidos para pautarem
as próximas ações
da Entidade.
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“

Sentimos que
precisávamos confirmar
nossas declarações
corporativas e revisitar os
valores. Por outro lado, era
necessário fazer um bom
balanço das iniciativas que
foram cumpridas e aprimorar
nosso modelo de gestão dos
indicadores estratégicos
e operacionais. Tudo isso
é importante para que o
planejamento seja tangível.

“

Gilberto Lacerda,
presidente da Forluz.

Mauro Marinho Campos,
presidente do Conselho Deliberativo
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O presidente da Forluz,
Gilberto Gomes Lacerda

UM NOVO ROTEIRO PARA NOVOS
TEMPOS
O presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Marinho Campos, destaca que definir o posicionamento da Entidade frente às mudanças que
ocorrem no mundo é fundamental para garantir
sua perenidade. Ele salienta também que a revisão do planejamento estratégico foi feita de forma colaborativa, com o olhar de todos os agentes
envolvidos na estratégia. “Nos dias de hoje, um
planejamento bem estruturado é requisito básico
e necessário para uma organização ter sucesso
em suas operações. Com ele, conseguimos enxergar os aspectos externos que podem influenciar a Fundação e nos anteciparmos a estas possibilidades para ajustarmos as atividades”, pontua.
Ainda segundo ele, o resultado demonstra aos
participantes a preocupação de todo o time Forluz
com a sustentabilidade da empresa e dos planos
de previdência administrados por ela. “É a tranquilidade e certeza de que temos um foco, uma
orientação e a clareza de onde e como precisamos
atuar para assegurarmos a solidez no futuro”.
Marcos Túlio Silva, integrante eleito do Conselho Deliberativo, considera que a decisão de fazer
um novo mergulho no planejamento foi acertada.
Para ele, a integração entre Diretoria, conselho e
gestores contribuiu para a produtividade do tra-

INSTITUCIONAL

DA GESTÃO AO OPERACIONAL
Gilberto lembra ainda que a aprovação do novo
mapa possibilita que o corpo técnico tenha uma visão
clara acerca do futuro da Entidade – e isto se reflita nas ações cotidianas. “Queremos uma Forluz cada
vez mais sustentável e duradoura. A Fundação não se
preocupa apenas em executar aquilo que é rotina do
dia a dia. É claro que o operacional é extremamente relevante e precisa acontecer. Mas devemos estar
atentos aos demais movimentos. Nossas declarações
corporativas visam também transparecer esta mensagem para os participantes: não estamos parados no
tempo, pensando somente no aqui e agora. Estamos
navegando para conquistas maiores”, finaliza.

“

Nos dias de hoje, um
planejamento bem
estruturado é requisito
básico e necessário para uma
organização ter sucesso em
suas operações. Com ele,
conseguimos enxergar os
aspectos externos que podem
influenciar a Fundação e nos
anteciparmos a estas
possibilidades para
ajustarmos as atividades.

“

balho. “O novo mapa é fruto de muita maturidade e engajamento de todos. Ele nos aponta o direcionamento para que a Forluz possa inovar e se
reinventar em seus processos e procedimentos, a
fim de chegar cada vez mais longe. Além disso, é
uma mudança de cultura, em que cada empregado deverá perceber a importância do que faz para
o sucesso dos projetos da Entidade. É preciso que
todos remem juntos. Com união, vamos colher os
resultados esperados”, frisa.

REVISTA LUME

Mauro Marinho Campos,
presidente do Conselho Deliberativo.
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BOAS IDEIAS

SAÚDE, BEM-ESTAR E PAZ:
TUDO O QUE A NATUREZA TRAZ
Ansiedade, depressão, doenças pulmonares e cardíacas.
Todos esses problemas podem ser reduzidos ou evitados
ao ter contato contínuo com a natureza.

Com o dia a dia agitado, trânsito, trabalho intenso, compromissos e muita correria, a saúde física e mental das pessoas têm
sido cada vez mais prejudicada e doenças como
depressão e pressão alta mais comuns. Contudo, diversos estudos feitos pelo mundo já demonstraram que, ao ter contato com a natureza,
os índices podem diminuir e as pessoas podem
ter maior bem-estar e uma saúde melhor.
Uma pesquisa realizada com 168 voluntários
pela Universidade de Chiba, no Japão, colocou
metade dessas pessoas para andar em florestas e a outra metade em centros urbanos. Ao
comparar os resultados, foi concluído que quem
esteve em contato com a natureza reduziu 16%
o hormônio de estresse – cortisol -, 4% a frequência cardíaca e 2% a pressão arterial. Outra
pesquisa, realizada pelo Centro Médico Univer-

sitário de Amsterdã, na Holanda, constatou que
pessoas que vivem próximas da natureza reduzem
em 21% as chances de desenvolverem depressão.
No caso do Brasil, que é um país rico em biodiversidade, o contato com a natureza pode ser
feito através de idas a parques, praças, cachoeiras e praias, por exemplo. O importante é ter este
contato e usufruir dos benefícios que ele traz.
De acordo com o médico especialista em prática ortomolecular e pós graduado em nutrologia, doutor Luiz Jabbur Junior, as vantagens de
praticar atividades ao ar livre são muitas, principalmente para os idosos. “Estar exposto ao sol é
muito bom, pois ele ajuda a sintetizar a vitamina
D no organismo e isto ajuda a prevenir o câncer,
a osteoporose, o reumatismo, dentre outras doenças”, explica. Para quem mora em Belo Horizonte, por exemplo, onde tem o tempo seco durante boa parte do ano, Jabbur alerta: “O tempo
seco prejudica o sistema respiratório, principalmente no caso da pessoa idosa, que tem menos
água no organismo. Por isso, a possibilidade de
estar em um ambiente com vegetação extensa
contribui com a manutenção da umidade do ar,
devido a maior produção do oxigênio”.
Dr. Luiz Jabbur Junior Médico Ortomolecular
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Outro benefício é descarregar a
energia negativa ao pisar descalço na
grama ou na terra. A mudança de
ambiente, favorece ainda, a vida social, evitando a agorafobia - medo
de lugares e situações que possam
causar pânico, impotência ou constrangimento. Isto ocorre devido a interação com outras pessoas e a possibilidade de criar um ciclo social. Além
disso, ver demais pessoas também
praticando atividades, serve como
incentivo. Segundo o especialista, é
possível notar a diferença até mesmo
na postura. “Observe que, geralmente,
as pessoas mais deprimidas caminham
olhando para baixo. Se o indivíduo contempla o
horizonte e vê outras pessoas, isto contribui para
a melhora da depressão e aumenta a vontade de
continuar praticando este tipo de atividade. Muita gente acredita que primeiro é necessário estar

“

O tempo seco
prejudica o sistema
espiratório, principalmente
no caso da pessoa
idosa, que tem menos água
no organismo. Por isso, a
possibilidade de estar em
um ambiente com vegetação
extensa contribui com a
manutenção da umidade
do ar, devido a maior
produção do oxigênio.

“

Luiz Jabbur Junior,
médico ortomolecular e nutrólogo.
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bem para então agir, quando na verdade, agindo é que se fica bem. Ou seja,
fazendo alusão ao filósofo e psicólogo,
William James, o pássaro não canta porque
está feliz, mas sim está feliz porque canta.
Por isso, mesmo sem vontade, o importante
é começar”, conclui.

FIQUE DE OLHO NA HIDRATAÇÃO
Mesmo com todos os benefícios oferecidos pelo contato com a natureza, estar em
um ambiente aberto também exige cuidados.
Luiz Jabbur recomenda: não espere ter sede
para beber água, pois assim, a chance de desidratar é maior. Para manter-se hidratado, o
ideal é tomar água de 10 em 10 ou de 15 em
15 minutos durante a atividade.
Já ao final de um exercício, tomar água
de coco também é recomendado. “A água
de coco possui os eletrólitos necessários
para o nosso corpo”, explica. Mas o principal é ter equilíbrio. Passar protetor solar
é imprescindível, mas se usado em grande
quantidade, impede que o corpo absorva a vitamina D. A recomendação é passar
um pouco de filtro solar no rosto e utilizar chapéus para ajudar na proteção. Expor
o corpo ao sol diariamente, mas não por
muito tempo, é positivo. Cuidar de cada
detalhe faz toda a diferença, ajuda o corpo,
a mente e melhora a qualidade de vida.
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BEM ESTAR

SOLIDARIEDADE, UM REMÉDIO
QUE CORRE EM NOSSAS VEIAS
Um remédio diferente de qualquer outro, capaz de salvar vidas em diversas
situações, mas que não pode ser produzido em
laboratório e comercializado. Impossível de ser
encontrado nas prateleiras das farmácias, o
sangue conta somente com a solidariedade das
pessoas para chegar até quem mais precisa.
Manter o estoque em níveis satisfatórios é um
desafio cada vez maior, especialmente no mês de
dezembro, em função das festas de fim de ano. É
o que aponta a gerente de Captação e Cadastro da

Fundação Hemominas, Viviane Guerra. “O nosso
apelo à população é que compareça o quanto antes.
Neste período, há uma queda no número de doadores devido às comemorações. Temos mais de 20
unidades do Hemominas espalhadas por Minas Gerais para facilitar o acesso das pessoas à doação”.
Atualmente, os tipos sanguíneos mais necessários são o 0 negativo, que está com nível 40% abaixo do recomendado, bem como o A
negativo. Situação semelhante também para o
O Positivo, com baixa de 20%.

COMO FUNCIONA
Viviane explica que o atendimento total leva cerca de 90 minutos. A doação, em si, no entanto, é rápida:
em cerca de dez minutos é possível encher uma bolsa de sangue que vai ajudar a salvar vidas. O restante
do tempo é dedicado às demais etapas, como a triagem hematológica.
Para doar, é necessário cumprir alguns critérios, tais como:
Estar com
boa saúde

Ter acima de 50 kg;
Ter entre 16 e 69 anos.
Jovens de 16 e 17 anos
devem estar acompanhados de
um responsável legal ou
portando a autorização. Cabe
ressaltar ainda que a primeira
doação de sangue da vida
deve ter sido feita até os
60 anos, para que o
indivíduo possa repetir o
procedimento outras vezes
após esta idade;

Não ter tido hepatite
após os 11 anos;

Não ter feito piercing ou
tatuagem nos últimos 12 meses.

A recomendação é que a doação seja agendada, seja pelo site ou pelo
aplicativo da instituição. “Marcar o horário é importante porque ajuda
a distribuir o comparecimento ao longo do dia. É um conforto para o
cidadão, que pode escolher qual o melhor dia para ele e também para a
equipe, que consegue se organizar e reduzir o tempo de espera”.
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Outras condições podem ser
conferidas na página do Hemominas.
http://www.hemominas.mg.gov.br/
servicos/doar-sangue
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Nossa história já une mais de 22 mil corações.
Imagine o que, juntos, podemos fazer por outras pessoas?
No dia 27 de dezembro, a Forluz completou 48 anos. E
para comemorarmos uma data tão especial, decidimos
contar com a força e solidariedade de todos vocês, participantes, e seus familiares. Fizemos um convite para que
doassem sangue durante o mês de dezembro e nosso
chamado foi atendido!
Lembramos que aqueles que aderiram à causa têm até o dia
6 de janeiro para enviarem para comunica@forluz.org.br o
comprovante de doação com o número de matrícula Forluz.
Quem contribuiu, além de ajudar a salvar vidas, ganhará um
brinde institucional da Fundação.
Este é o melhor presente que a família Forluz poderia dar
a outras famílias! Agradecemos a todos por fazerem parte deste movimento!
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Que a magia desta época que traz
amor e alegria aos corações esteja com
você em todos os dias do próximo ano.

feliz
ano novo!

