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Administrando atualmente 
dois planos de previdência, 
o BD-RJU e o BD-FioPrev, o 
Instituto Oswaldo Cruz de 
Seguridade completou 25 
anos honrando sua razão 
de existência, proporcionar 
qualidade de vida aos seus 
participantes.

Criado em 30 de janeiro de 
1985 por uma portaria do 
Ministério da Previdência 
Social, o plano, de fato, só 
começou a funcionar dois 
anos depois, em 1987, quan-
do o então presidente da Fiocruz Sérgio 
Arouca retomou o projeto do FioPrev. 

Hoje, a realidade do plano já não é 
mais a mesma da época de sua criação. 
Até 1990, o FioPrev complementava a 
diferença entre o teto da aposentadoria 
do regime geral e a sua remuneração na 
ativa. Naqueles anos, os funcionários 

da patrocinadora Fiocruz eram regidos 
pela CLT (Consolidação das Leis Tra-
balhistas). Com a implantação do RJU 
– Regime Jurídico Único, em 1991, o 
FioPrev precisou criar um novo plano 
que oferecesse novos benefícios não 
abrangidos pela Lei 8.112/90. 

De lá pra cá o cenário mudou. A aposen-
tadoria passou por várias 
reformas. Segundo Carlos 
Magno, Superintendente do 
FioPrev, um bom exemplo 
dessa mudança é a Emenda 
Constitucional 41/2003, 
que além de alterar os cri-
térios para a aposentadoria 
mudou a base de cálculo 
e fez com que a aposen-
tadoria do novo servidor 
deixasse de ser integral.

Este cenário de mudanças 
gerou ao FioPrev um grande 
desafi o, regularizar o plano 
RJU para poder voltar a ofe-
recer benefícios suspensos 
aos participantes conforme 
Ofício SPC/DEFIS, nº 509, de 
07/03/2007. 

“O ambiente de apoio da 
Fiocruz, da Asfoc e da Uni-
foc será fundamental para 
vencermos este grande de-
safio. Juntos estamos conse-
guindo construir um futuro 
seguro aos servidores. Mais 

do que nunca precisaremos nos ins-
pirar no modelo de gestão da Fiocruz. 
Temos que nos espelhar nessa gestão 
participativa, democrática e ousada 
da nossa Patrocinadora”, afirma Car-
los Magno. 

FioPrev completa 25 anos e se prepara 
para enfrentar novos desafi os 

a 

Antecessores e atual Superintendente comemoram. José Carlos Santiago, 
Ivanildo Barbosa e Carlos Magno (da esquerda para direita).
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Carlos Magno, Superintendente do FioPrev, 
externa a importância do apoio da
comunidade Fiocruz.
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Bodas de prata é comemorada por gestores da Fiocruz e do FioPrev
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Para comemorar os 
25 anos de vida do 
plano previdenciá-
rio, o FioPrev reali-
zou em fevereiro um 
evento no auditó-
rio térreo da Escola 
Nacional de Saú-
de Pública (ENSP/
Fiocruz). Na mesa 
estavam presentes 
o Presidente da Fio-
cruz, Paulo Ernani 
Gadelha Vieira, a 
Presidenta do Conselho Deliberativo 
do FioPrev, Leila Mello, o Superin-
tendente do Instituto, Carlos Magno 
Ramos, o primeiro Superintendente 
do FioPrev Ivanildo de Melo Barbosa, 
o representante do Diretor da Asfoc, 
Jorge da Hora, o Diretor-Geral da 
Unifoc, Antônio Humberto da Costa 
e o Presidente do Conselho Deli-
berativo da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar (Abrapp) 
Fernando Antônio Pimentel.

Leila Mello deu início à solenidade 
valorizando as ações do Conselho 
Curador lá no início do plano, o 
qual, depois da regulamentação 
da previdência complementar, deu 
origem ao Conselho Deliberativo. 
A partir de então, com representa-
ção paritária entre participantes e 
patrocinadora nos Conselhos.

A Presidenta parabenizou a Fiocruz e os 
seus servidores por terem conquistado 
uma entidade de previdência fechada 
que inspira confi ança e segurança no 
futuro, principalmente em um momento 
que há discussões de novos rumos aos 
servidores públicos.

Durante a cerimônia, Carlos Magno, 
relembrou a importância do pioneirismo 
e coragem de Elsa Ramos Paim e Luiz 
Fernando da Silva. Ambos fi zeram parte 
do grupo de estudo que deu início ao 
processo de criação do FioPrev.
“Estamos aqui hoje, fazendo essa come-
moração, pois no passado houve fi guras 

que ousaram, que pensaram no futuro, 
em poupar para usufruir lá na frente. 
Temos uma responsabilidade enorme 
em preservar o que já foi conquistado e 
temos o dever de pensar na viabilização 
do FioPrev daqui mais 25 anos”, afi rma 
o Superintendente.  

União, transparência e valorização do 
participante 

Luta e união sempre foram característi-
cas do plano previdenciário da Fiocruz. 
Ivanildo de Melo Barbosa, primeiro 
Superintendente do FioPrev, relembrou 
uma das grandes difi culdades da época 
da criação do plano: que era a obtenção 
de recursos para formação de capital do 
Instituto. Esse capital – devido às adver-
sidades fi nanceiras daquele momento 
– foi obtido dos recursos diretamente 
arrecadados de convênios.

“Um fato grandioso nessa história foi a 
determinação e coragem do Sérgio Arou-
ca em colocar o plano para funcionar em 
sua plenitude”, afi rma Ivanildo.

Apesar dos desafios que virão pela 
frente, Jorge da Hora, representante da 
Asfoc, fez questão de lembrar que o 

FioPrev sempre conseguiu superar 
os obstáculos com responsabili-
dade, maturidade e confi ança no 
futuro. 

Já o Diretor-Geral da Unifoc, An-
tônio Humberto da Costa, concla-
mou a todos a tomarem conta do 
plano e buscar, com muita união, 
a melhoria do FioPrev.

Paulo Ernani Gadelha Vieira, pre-
sidente da Fiocruz, destacou a 
importância do FioPrev para a 
garantia da qualidade de vida 

dos servidores da Fiocruz e da assis-
tência em saúde aos trabalhadores e 
seus familiares através do benefício do 
FioSaúde.

“Nós nunca podemos esquecer da 
importância dos elementos saúde e pre-
vidência. Na saúde pública nós sempre 

Matéria de Capa FioPrev completa 25 anos e se prepara 
para enfrentar novos desafi os 

Jorge da Hora, Alcimar Batista, Paulo Gadelha, Carlos Magno, 
Antônio Humberto e Leila Mello.
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Antônio Humberto e Ivanildo Barbosa.
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trabalhamos com o conceito da segu-
ridade, que reúne assistência, saúde e 
previdência. Essa partição que acontece 
é muito mais por mecanismos legais, 
normativos, fontes de fi nanciamentos 
etc, mas na verdade o que desejamos ter 

todo o sistema de um Fundo como o 
FioPrev completar 25 anos.

“Quando uma Entidade faz aniversário 
não é só ela que aniversaria, todo o 
sistema também está aniversariando, 
pois há um amadurecimento do sis-
tema, afi nal o participante coloca o 
seu dinheiro e confi ança no sistema”, 
afi rma Pimentel.

O FioPrev chega aos seus 25 anos com a 
certeza do seu compromisso social e re-
alizado por saber que seus participantes 
acreditam e confi am na gestão do plano. 
São mais de duas décadas promovendo 
o bem estar social e construindo uma 
história autêntica de mãos dadas com 
sua razão de ser, seus participantes. 

Matéria de Capa FioPrev completa 25 anos e se prepara 
para enfrentar novos desafi os

é a possibilidade de uma ação integrada 
e ampla entre os elementos saúde e pre-
vidência”, afi rmou o Presidente.  

Atenta à questão da importância da 
educação financeira e previdenci-

ária, a diretoria do FioPrev 
convidou Fernando Antônio 
Pimentel, Presidente do Con-
selho Deliberativo da Abrapp, 
para falar sobre previdência 
complementar, suas origens, 
evolução, cenários e tendências 
aos presentes. O Presidente 
do Conselho Deliberativo da 
Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência 
Complementar fez questão de 
apontar a importância para 

tica de mãos dadas com história autênt
sua razão de ser, seus participantes. azão de se

Co lementar fez questão de
a importância para

Complem
apontar a

Presidente da FioCruz, Paulo Gadelha, destacou a impor-
tância do FioPrev para a garantia da qualidade de vida 
dos servidores da Fiocruz.
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Equipe FioPrev.
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Fernando Pimentel (Abrapp) fala sobre origens, evolução e tendência da previdência 
complementar.

Fo
to

: R
ic

ar
do

 B
ra

si
l

Fioprev comemora com seus participantes.
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Previc, você sabe o que é?

Participante recebe carteira de identifi cação
do plano de previdência

Fique de olho na data

Para facilitar organização fi nan-
ceira dos seus assistidos e pen-
sionistas, o FioPrev enviou para 
o endereço de correspondência 
cadastrado um imã-calendário 
com as datas de pagamento do 
benefício do ano de 2010.

O FioPrev realizou 
no ano passado o re-
cadastramento do plano 
previdenciário atualizando 
as informações dos seus par-
ticipantes e dependentes. Por 
conta dessa experiência a dire-
toria do Instituto percebeu a neces-
sidade de se aproximar ainda mais 
dos participantes do plano. Foi criada, 
então, uma carteira de identifi cação 
FioPrev. Na frente da carteira consta o 
nome completo do participante e o nú-
mero da matrícula. No verso é possível 
encontrar os contatos do FioPrev. Tenha 
sempre em mãos a sua carteira. Ela faci-

litará, por exemplo, o seu atendimento 
por telefone ou presencial.

As carteiras foram postadas no fi nal de 
fevereiro. Ao recebê-la, verifi que se seus 
dados foram impressos corretamente. 

Caso haja dúvidas ou informações incor-

retas, ligue para Central de Atendimento

em Previdência (21) 3865-1818. De 2a 

a 6a, das 8h às 17h ou mande um email 
para previdencia@fi oprev.org.br

A Previc é a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar. O órgão 
substitui a Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC). Foi instalada pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
21 de janeiro, mas somente em dezem-
bro de 2009 a Lei foi sancionada. A cria-
ção da Previc sacia um desejo antigo dos 
dirigentes das Entidades de Previdência 
Complementar, pois além de desonerar 
a União (os recursos são provenientes 
de uma taxa de fi scalização a ser paga 
pelos Fundos) aperfeiçoa ainda mais os 
processos de supervisão e fi scalização 
das atividades dos Fundos de Pensão. A 
autarquia possui autonomia fi nanceira, 
administrativa e patrimonial. 

Para Carlos Magno, superintendente do 
FioPrev, a criação daPrevic é um avanço, 
pois irá gerar mais segurança ao sistema 
previdenciário e, por conseqüência, aos 
participantes. Já Halan Harlens, Diretor 
de previdência do FioPrev, afi rma que 
o órgão trará mais transparência e cre-
dibilidade aos Fundos.

“A Previc representa um grande avanço. 
Para começar porque, como órgão de 
Estado, irá operar de forma muito mais in-
dependente das inclinações eventuais de 
governos passageiros. Essa perenização 
das políticas públicas através de décadas 
trará maior segurança para todos nós, pa-
trocinadoras, instituidores e participantes 
dos planos, que, por viverem ciclos muito 
longos de tempo, são totalmente avessos a 
supresas e buscam estabilidade. A Previc 
nasceu com benções suprapartidária, tal 
o grau de reconhecimento do muito que 
um órgão de Estado poderá fazer ainda 
mais para impulsionar o crescimento dos 
fundos de pensão. E tal impulso traz tudo 
de bom, uma vez que os fundos são extra-
ordinários agentes de proteção social, ao 
mesmo tempo em que formadores de pou-
pança e, como tal, investidores capazes de 
fomentar o emprego e os negócios”, afi r-
mou José de Souza Mendonça, presidente 
da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, 
em seu artigo publicado no Jornal do Bra-
sil,  em 21 fevereiro de 2010.
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A expectativa de vida do brasileiro a 
cada ano vem aumentando e o mo-
mento da aposentadoria já deixou de 
ser uma etapa da vida sem motivação. 
Ao contrário, para muitos aposentados 
é justamente nessa fase que eles apro-
veitam para viajar, curtir a família, voltar 
aos estudos. Portanto, cuidar da saúde 
física, mental e fi nanceira se 
torna imprescindível.  

O FioPrev oferece, hoje, ao 
seu participante tranqüilidade 
no momento da aposentado-
ria, seja ele regido pela CLT ou 
pelo RJU. Àqueles servidores 
federais vinculados ao RJU,  o 
Instituto oferece complemen-
tação de aposentadoria por 
invalidez proporcional e pe-
cúlio. Já aos regidos pela CLT 
recebem a complementação 
dos benefícios da Previdência 
Social e, também, o pecúlio.
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Tradicional evento reúne mais de 200 pessoas.

O dia 24 de janeiro marcou a celebração 
ao Dia do Aposentado. O evento aconte-
ceu na Academia Brasileira de Letras. Os 
aposentados Cremilda Decotelli da Silva 
Maia de Almeida, Eunice de Paula Santos 
e José Carlos Santiago representaram todos 
assistidos pelo FioPrev.

“É importante registrar esse momento 
e o apoio que a instituição oferece aos 
aposentados”, comenta José Carlos, ex-
Superintendente do Instituto.

FioPrev comemora Dia do Aposentado
Diretoria de Previdência homenageia participantes do instituto
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Dia do Aposentado 2010.
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Autoridades salientam que os assistidos são a verdadeira razão da existência do 
sistema previdenciário.

alização profi ssional para todos nós”, 
afi rma Halan Harlens, Diretor de Pre-
vidência, que participou da cerimônia 
em homenagem ao Dia do Aposentado 
organizada pela Abrapp.

O Instituto aprovei-
ta para dar os para-
béns a todos aqueles 
servidores que de 
alguma forma con-
tribuíram para a tra-
jetória de sucesso da 
Fundação Oswaldo 
Cruz, reconhecida 
como uma institui-
ção de referência no 
desenvolvimento da 
ciência no Brasil e 
no mundo.

“O FioPrev só 
existe por conta 
dos participan-
tes. Sem eles não há sentido para nossa 
existência e, por isso, nos orgulhamos 
em prestar esse serviço. Proporcionar 
dignidade aos nossos participantes no 
momento da aposentadoria é uma re-
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Halan Harlens, diretor de previdência, homenageia
participantes da comemoração do Dia do Aposentado.
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PUBLICAÇÃO MENSAL DO FIOPREV
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social

entida de 

a ssoc ia da

IMPRESSO

O participante do FioPrev receberá em seu endereço de correspondência o Informe de Desconto (veja ilustração abaixo). 

Utilize as informações do documento na hora de realizar a sua Declaração de Imposto de Renda, pois as contribuições 

para o plano previdenciário poderão ser deduzidas na declaração. 

Declaração de Imposto de Renda ano-base 2009
Confi ra o Informe de Desconto do FioPrev

O nº do CNPJ do FioPrev é 
28.954.717/0001-91. Tenha o 
número no momento do preen-
chimento. 

Não recebeu seu Informe de Des-
conto? É possível retirá-lo no site do 
FioPrev. Acesse www.fi oprev.org.br , 
clique em Participantes informando 
sua matrícula e senha de acesso e 
clique em ok. Em seguida, na janela 
selecione um dos serviços abaixo, es-
colha a opção Informações para o IR e 
verifi que os valores para usar em sua 
declaração, inclusive os dados sobre 
reembolsos recebidos. 

Se você, participante, não lembrar 
da sua senha basta clicar em Es-
queci minha senha e preencher as 
lacunas com seus dados, matrícula, 
número do CPF e data de nascimento 
e clicar em ok. Uma nova senha será 
automaticamente gerada.

Caso esteja inseguro para lançar suas 
informações na Declaração do Imposto 
de Renda, procure um profi ssional es-
pecializado para lhe orientar e evite cair 
na malha fi na. 

Tendo dúvidas sobre os valores das suas 
contribuições previdenciárias, ligue para 
(21) 3865-1818, das 8h às 17h, de 2a a 
6a, ou escreva para previdencia@fi oprev.
org.br. Obs: No site www.fi osaude.org.
br você poderá visualizar as informações 
referentes ao plano de saúde.

ATENÇÃO:
Conforme divulgado pela Receita Federal, os contribuintes que são obrigados 

a apresentar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física deverão fazê-la 

até o dia 30 de abril, sexta-feira. No site da www.receita.gov.br, no “fale co-

nosco” - menu horizontal - é possível ter acesso a orientações sobre deduções 

previdenciárias.

O participante do FioPrev receberá em seu endereço de correspondência o Informe de Desconto (veja ilustração abaixo).

Utilize as informações do documento na hora de realizar a sua Declaração de Imposto de Renda, pois as contribuiçõesç

para o plano previdenciário poderão ser deduzidas na declaração.das na declaração.


