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O momento da aposentadoria 
representa para muitos trabalha-
dores um rompimento doloroso 
com uma rotina regular de traba-
lho. Seja pela perda do prazer da 
atividade desenvolvida ou pela 
perda dos vínculos afetivos, a 
ausência do compromisso diário 
aliada à preocupação com ques-
tões fi nanceiras gera uma ansie-
dade naqueles que estão para se 
aposentar ou que se aposentaram 
recentemente. 

É bastante comum encontrarmos 
relatos de aposentados que não 
souberam lidar com esse novo 
cenário. O que fazer para não 
tornar o momento da aposentadoria 
traumático? Quais as respostas corretas 

Programe-se para sua aposentadoria
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Carlos Magno (FioPrev), Antônio Humberto (Unifoc), Juliano Lima 
(Direh), Paulo Gadelha (Fiocruz), da esquerda p/ direita.
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a Fiocruz lançou no dia 18 de maio o 
Programa de Preparação para Aposen-
tadoria (PPA), que consiste no desen-

volvimento de ações de 
refl exão e cuidado com 
o processo de transição 
para aposentadoria, com 
ênfase na prevenção de 
agravos e promoção da 
saúde.

O superintendente do 
FioPrev, Carlos Magno 
Ramos, integrou a mesa 
de lançamento do PPA 
ao lado de Paulo Gade-

lha (Presidência Fiocruz), Juliano Lima 
(Direh), Paulo César (Asfoc) e Antônio 
Humberto (Unifoc). 

 “Essa iniciativa da Direh é maravilhosa. 
O FioPrev está à disposição para apoiar e 
realizar ações que colaborem na orienta-
ção do processo de transição para a apo-

sentadoria. O PPA é um benefício para 
todos nós”, afi rmou Carlos Magno.

O diretor ainda reforçou a importância 
da previdência complementar para o 
bem-estar dos servidores e lembrou que 
o Instituto encontra-se diante do desafi o 
de regularizar o plano RJU para poder 
voltar a oferecer os benefícios suspensos 
aos participantes conforme o Ofício 
2.733/SPC da Secretaria de Previdência 
Complementar.

Caso esteja interessado em participar 
do PPA (Programa de Preparação para 
Aposentadoria), envie um e-mail para 
ppa@fi ocruz.br informando seu nome 
completo, telefone para contato, e-
mail, unidade, setor, idade e tempo 
de serviço. Caso prefi ra, você pode 
preencher a fi cha de pré-inscrição 
no Quinino (Pavilhão Figueiredo de 
Vasconcelos, sala 202).

para perguntas como: a aposentadoria é 
um momento de lazer ou um retorno ao 
mercado de trabalho para complemen-
tação de renda? Será que todo aposen-
tado se sente ocioso e inútil? 

Programação é a palavra-chave para 
todas essas questões. Nesse sentido, 
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Poupe energia, cuide da sua saúde fi nanceira
Sancionada pelo prefeito Eduardo Paes - desde o mês de maio -, a nova Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Publica – Cosip – vem pesando no bolso dos cariocas na hora de pagar a conta de luz. A cobrança é feita conforme 
a faixa de consumo podendo variar de R$2,00 a R$90,00 no orçamento doméstico. Quem consome menos 

de 80 kWh por mês está isento da Cosip. Mas não são somente os cariocas que se assustam ao receber a 
conta de luz. Os padrões de consumo mudaram e, cada vez mais, as casas estão equipadas com variados 

aparelhos que precisam de energia elétrica para funcionar. 

Veja aqui algumas dicas para economizar e diminuir o valor da conta de luz. Lembre-se que desperdiçar 
energia pesa no seu bolso e no meio ambiente. 
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Você sabia?

O chuveiro elétrico é o aparelho que mais 
consome energia em uma residência. Em 
geral, representa de 25% a 35% do valor da 
sua conta. 

Já o ar-condicionado representa de 2% a 5%. 

Fique por dentro e economize

• Para economizar instale o aparelho de ar con-
dicionado em local com boa circulação de ar. 
Ao ligá-lo, mantenha portas e janelas fechadas. 
Limpe sempre o fi ltro. 

• E as lâmpadas? A iluminação da sua casa repre-
senta de 15 a 25% do valor de sua conta, mas 
é simples economizar. Evite acender qualquer 
lâmpada durante o dia, habitue-se a usar mais a 
iluminação natural. Deixe as janelas, cortinas, 
persianas abertas e permita que a luz do dia 
ilumine sua casa. Apague sempre as lâmpadas 
dos ambientes desocupados. Nos banheiros, co-
zinhas, lavanderia e garagem instale, se possível, 
lâmpadas fl uorescentes. Elas iluminam melhor, 
duram mais e gastam menos energia. 

• Já a geladeira é o segundo equipamento que mais 
consome energia em uma residência, fi cando atrás 
apenas do chuveiro elétrico. Ela contribui com 25 
a 30% do valor de sua conta de luz. 

Para economizar, siga estas dicas:

Instale a geladeira em local bem ventilado. Nunca utilize a parte 
traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Ajuste o termostato 
de acordo com o manual de instruções do fabricante. Degele e limpe 
a geladeira com freqüência. Não se esqueça de manter as borrachas 
de vedação da porta em bom estado. Nunca coloque alimentos 
quentes ou recipientes com líquidos destampados na geladeira. Na 
hora de comprar uma geladeira nova, prefi ra um modelo de tamanho 
compatível com as necessidades de sua família. E lembre sempre de 
verifi car o consumo declarado pelo fabricante e também se a gela-
deira tem o selo de economia de energia INMETRO/PROCEL.

• A TV representa de 10 a 15% do valor de sua conta de Luz. Evite 
deixa-la ligada sem necessidade e tome sempre cuidado para não 
dormir com ela acessa.

• A máquina de lavar roupa representa de 2 a 5% do valor de sua 
conta de luz. Procure ligar a má-
quina só quando ela estiver com 
a capacidade máxima de roupas 
indicada pelo fabricante. 

• E o ferro? Ele representa de 5 a 7% 
do valor de sua conta de luz.

Acumule o maior número de pe-
ças de roupa para ligar o ferro o 
mínimo de vezes. Uma boa dica é 
começar a passar a roupa sempre 
pelos tecidos que exigem tempe-
raturas mais baixas. Se precisar 
interromper o serviço, não esqueça 
de desligar o ferro. 

Lembre-se sempre,

pequenos hábitos

de consumo

fazem grandes

diferenças.
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Consumo responsável

Reenvio de carteira 
de identifi cação

Durante os meses de fevereiro e mar-

ço o FioPrev enviou para o endereço 

de cadastro dos seus participantes a 

carteira de identifi cação do plano de 

previdência. Infelizmente, houve um 

problema de logística do serviço de 

entrega e alguns participantes fi caram 

sem receber a carteira nessa época. 

Informamos que uma nova remessa de 

carteiras foi produzida e será enviada. 

Caso você, participante, não receba 

sua carteirinha nos próximos dias, 

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.

Quem será o seu benefi ciário no pecúlio?
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O pecúlio é um benefício custeado pelo 
próprio participante. Trata-se de um 
pagamento único de uma importância 
em dinheiro igual a dez vezes a última 
remuneração sobre a qual é calculada a 
contribuição para o FioPrev relativo ao 
mês precedente ao de sua morte. Podem 
ser benefi ciários de seu pecúlio, inclusi-
ve, pessoas que não tenham vínculos fa-
miliares com você. Porém, o pagamento 
do benefício só poderá ser feito para as 
pessoas indicadas pelo participante no 
formulário de designação assinado pelo 
mesmo. Caso não haja pessoas indicadas 
o pecúlio será pago aos benefi ciários 
legais do participante.

Sempre que  necessário, o participante 
poderá incluir ou excluir benefi ciário para 
o pecúlio. O nome completo da pessoa 
indicada é fundamental, o ideal é que o 

participante tire uma xerox de algum do-
cumento como identidade ou CPF do seu 
benefi ciário e anexe ao formulário. 

Lembre-se, que se o benefi ciário for 
menor de 18 anos, o valor do pecúlio 
será depositado em uma conta pou-
pança bloqueada até o alcance de sua 
maioridade. 

Atualização:

Para atualizar o (s) seu (s) benefi ciário (s), 
envie um email para previdencia@fi o-
prev.org.br solicitando seu formulário. 
Preencha-o cuidadosamente e sem ra-
suras. Confi ra todos os dados e entregue 
pessoalmente na Central de Atendimento 
em Previdência (no prédio da Expansão) 
ou utilize as caixas de auto-atendimento 
usando o envelope azul, que é referente 
aos assuntos ligados à previdência.

Quando analisamos o aumento do 
consumo de bens, produtos e serviços 
que, em última análise, são a razão 
do crescimento econômico vigoroso 
que o país tem apresentado e que pro-
jeta uma evolução anual do Produto 
Interno Bruto – PIB, em torno de 6%, 
observa-se também o efeito e a impor-
tância do crédito farto para as famílias 
que, obviamente, tinham demandas 
reprimidas tais como a compra de uma 
nova televisão, afi nal, é ano de Copa 
do Mundo, reforma da casa, troca do 
carro, e sem perceber, estamos todos 
endividados.

Em alguns casos, ocorre o comprome-
timento de todo um patrimônio cons-
truído após anos de trabalho por falta 
de conhecimento de conceitos básicos 
de fi nanças e, ainda, pela falta de um 
planejamento orçamentário. Quem 
gasta mais do que ganha, em geral, 

cobre seu défi cit com o cheque espe-
cial, empréstimo consignado, pagando 
a parcela mínima do cartão de crédito 
etc. Rolando uma dívida dessa manei-
ra, o indivíduo está “desconstruindo” 
seu futuro.

O consumo responsável deve ser parte 
integrante de um projeto de um futuro 
melhor para o indivíduo, para sua fa-
mília e para o planeta. Evitar supérfl uos 
é um ótimo começo, algumas dicas 
importantes:

Qual a motivação para a realização 
da compra que você está imaginando, 
é apenas um desejo ou, realmente, é 
uma necessidade?

Evite endividamentos de qualquer 
natureza, as taxas de juros de cheques 
especiais e cartão de crédito são abusi-
vas, girando em torno de 10% ao mês, 
o que fazem com que pequenas dívi-

das, em pouco tempo, transformem-se 
em um grande transtorno;

Caso você esteja endividado uma boa 
alternativa para encurtar o prazo de 
pagamento e solucionar a situação é 
buscar uma nova fonte de renda, que 
pode ser gerada através de seu próprio 
esforço, conhecimento e aptidão, pres-
tando uma consultoria, trabalhando 
como motorista, pedreiro, pintor etc.

Investir em um plano de previdência 
complementar é uma ótima decisão 
para se ter uma boa aposentadoria e 
uma vida digna no futuro, contudo, lem-
bre-se de manter um comportamento 
responsável no consumo de bens, pro-
dutos e serviços para não comprometer 
seus planos de uma vida melhor. 

Cuide das suas fi nanças, sua saúde 
agradecerá!

Edmilson Lyra

Educação Financeira e Previdenciária > > > > > >
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Atenção pensionistas e 

assistidos!

No mês de junho pensionistas e 

assistidos receberão o adianta-

mento de 50% do abono anual. 

Esteja atento ao contracheque. O 

abono anual é a 13ª (décima ter-

ceira) parcela anual do benefício 

pago mensalmente aos assistidos 

do FioPrev.

Avenida Brasil, 4.036 Grupos 300 a 316 • Rio de Janeiro • RJ
Brasil • Manguinhos • CEP: 21.040-361
Tel: (21) 3865 0088 Fax: (21) 2290 6995 • Ouvidoria: (21) 2590-2696

www.fioprev.org.br     previdencia@fioprev.org.br
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Crise européia e os investimentos do FioPrev Fioprev participa de 
Pesquisa salarial Abrapp 

O FioPrev está entre os 102 Fundos que 
participaram da pesquisa salarial da Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Privada – Abrapp – no mês 
de maio. Segundo a Analista de Recursos 
Humanos do Instituto, Andréa Teresa de 
Souza, a pesquisa coleta informações so-
bre as práticas de administração salarial, 
benefícios e remuneração. Os dados são 
tabulados gerando um banco de dados 
completo sobre os valores praticados no 
mercado no segmento da previdência 
fechada complementar. “Participamos 
da pesquisa desde sua implantação, em 
1997, quando, inclusive, participei da 
sua estruturação na Comissão de Recur-
sos Humanos da Abrapp. Os resultados 
obtidos com esse trabalho geram impor-
tantes elementos de comparação para 
quem trabalha com gestão de recursos 
humanos, principalmente por oferecer 
subsídios para revisão e definição de 
políticas salariais e de benefícios”, afi rma 
a profi ssional.

A divulgação da pesquisa acontecerá no 
Encontro Nacional dos Profi ssionais de 
RH, em agosto.

Em 2008, o mundo sofreu uma grande 
agitação econômica por conta da crise 
do mercado imobiliário norteamerica-
no. O Brasil, naturalmente, não passou 
ileso. Na época, a insegurança bateu 
na porta de diversos segmentos. Houve 
diminuição do consumo, demissões em 
massa e queda das bolsas de valores no 
mundo. O FioPrev não sofreu muito por 
possuir um pequeno percentual de seu 
patrimônio aplicado em ações, graças ao 
seu perfi l conservador de investimento.

Passados menos de dois anos, o mundo 
se vê diante de uma nova crise, a crise 
européia, que derrubou a maioria das 
ações da Bovespa, fazendo o índice cair 
6,79% do início de maio até o início 
desse mês. 

A crise de hoje se difere da nortea-
mericana por ser uma crise de défi cit 
gerada a partir das concessões e ajuda 
fi nanceira realizada por vários governos 
e que objetivaram amenizar os efeitos 
danosos de uma retração econômica 
mais intensa. O foco atual da preocupa-
ção é em relação aos países PING - sigla 
em inglês para Portugal, Irlanda, Grécia 
e Espanha -, pois enfrentam grandes 
défi cits em seus orçamentos. 

Os investidores estão receosos sobre a 
possibilidade de esses países não pagarem 
as suas dívidas e os possíveis impactos 
disso sobre a zona do euro e, conseqüen-
temente, sobre a economia global. Esse 
cenário provoca uma imensa volatilidade 
nos investimentos, ou seja, a freqüência 
das fl utuações dos preços de um ativo 
fi nanceiro ou dos índices das Bolsas de 
Valores é permanente. O que gera incer-
teza e prejuízos fi nanceiros.

Segundo o coordenador de Investimen-
tos do FioPrev, Edmilson Lyra, a fase é de 
turbulência fi scal e o grande temor é de 
que haja calotes de dívidas contraídas 
pelos países em crise, mas no que tange 
os investimentos do Instituto ele não 
demonstra grandes preocupações. “Os 
investimentos do FioPrev estão sujeitos 
a volatilidade de seus ativos e, por isso 
mesmo, devem apresentar variações 
correlatas com a dos mercados de renda 
fi xa e renda variável. No entanto, tendo 
em vista que a aplicação de seus recursos 
tem uma visão de longo prazo, nossa 
expectativa é de que haja o cumprimento 
das metas atuariais – no nosso caso é o 
INPC + 5% - estabelecidas em nossa 
Política de Investimentos”, explica.

Apesar de a crise da Europa não indicar 
soluções breves, a maioria dos analistas 
continua otimista em relação ao mercado 
brasileiro. O coordenador de Investimen-
tos ainda reforça que aversão ao risco 
qualquer profi ssional responsável terá, mas 
que a crise não sugere nenhuma mudança 
radical nos investimentos dos Fundos de 
Pensão, pois a fi losofi a do segmento é de 
longo prazo. “Tínhamos a intenção de 
aumentar para 15% os investimentos em 
renda variável, que hoje representa 8% do 
patrimônio, mas por prudência adiamos 
essa decisão. Apenas medidas cautelosas 
como essa foram tomadas”, comenta 
Edmilson. Vale lembrar que os recursos 
garantidores dos participantes do FioPrev 
estão aplicados da seguinte forma: 

88% Renda fi xa

8% Renda Variável

2% Empréstimos 

2% Imóveis 
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