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A diretoria do FioPrev além de administrar o seu plano de pre-
vidência complementar, não mediu esforços para conquistar a 
autorização do funcionamento da Caixa de Assistência Oswaldo 
Cruz – FioSaúde como operadora do plano de saúde, até então, 
administrado pelo Instituto. No dia 26 de janeiro de 2011, a 
autorização foi publicada no Diário Oficial da União. Com a 
implantação da Caixa, o FioPrev deixará de administrar o plano 
de saúde, o FioSaúde, e focará exclusivamente no seu objetivo 
principal que é complementar aposentadoria.

Esse cenário oferece novos caminhos ao seu plano de previ-
dência, a diretoria do Fundo poderá avançar nas negociações 
em relação à regularização do plano BD-RJU junto à Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 
Na prática isso significa a possibilidade de o FioPrev poder 
oferecer um novo plano de benefícios instituído na modali-
dade de contribuição definida (CD). Oferecer um plano com 
essa configuração aos participantes é a solução cabível para 
o impasse gerado pelo Ofício nº 509/2007, que impede que 
o FioPrev receba contribuições da Fiocruz. A criação do CD 
beneficiará os participantes hoje inscritos no BD-RJU e, ainda, 
aqueles admitidos nos últimos concursos da Fundação Oswaldo 
Cruz, impossibilitados de se inscreverem no FioPrev.

Outro desafio que a diretoria do Instituto terá de enfrentar é 
a possibilidade da criação - por parte do Governo - do FUN-
PRESP Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Federais. 
Diante desse possível cenário, o FioPrev vem se articulando 
para se manter como o responsável pela previdência com-
plementar dos servidores da Fiocruz. A posição do FioPrev é 
defender a permanência das entidades que já existem e que 
foram criadas anteriormente à implantação do Regime Jurídico 
Único, RJU. A conservação desses Fundos reforçará ainda mais 
a manutenção do Instituto agora e no futuro.

O próximo passo da diretoria do FioPrev será o de conquistar 
um instituidor para o plano CD e garantir a qualidade de vida 

FioPrev busca regularização dos 
planos de benefícios
Diretoria de previdência estuda criação de plano na modalidade CD

Plano CD
No plano CD, o valor do benefício não é definido previamen-
te. Apenas a contribuição mensal é pré-fixada. O benefício 
a ser recebido pelo participante dependerá do montante das 
suas contribuições acumuladas e da rentabilidade obtida com 
a aplicação desses recursos.
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dos servidores da Fiocruz através de um plano administrado por 
gestores experientes e que apresenta anualmente resultados finan-
ceiros superiores a meta atuarial valorizando da melhor maneira 
possível o patrimônio de seus participantes. Vale lembrar que o 
Instituidor é uma pessoa jurídica que oferece aos seus membros 
ou associados planos de benefícios de natureza previdenciária 
operados por uma Entidade Fechada de Previdência Complemen-
tar sem finalidade lucrativa, que é o caso do FioPrev.

“O FioPrev oferece segurança e transparência ao participante, pois 
somos uma gestão próxima, cujo representante do participante 
também é servidor e eleito por ele próprio e, ainda, trabalhamos 
com taxas de administração abaixo das praticas pelo mercado. 
Essas características me parecem mais interessantes. Sem falar 
nos excelentes resultados financeiros que conquistamos”, afirma 
Carlos Magno Ramos, superintendente do FioPrev.
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Novos Conselheiros
Confira os resultados e saiba quem são seus representantes

APURAÇÃO

No final do ano passo – en-
tre 29 de novembro a 13 de 
dezembro – os participantes 
do FioPrev elegeram novos 
integrantes para os Conse-
lhos Fiscal e Deliberativo do 
Instituto. Foram eleitos dois 
Conselheiros Deliberativos e 
seus respectivos suplentes e, 
ainda, um Conselheiro Fiscal 
e seu suplente. A votação con-
tou com postos itinerantes e 
um site criado exclusivamente 
para o processo. 

A posse dos novos conselheiros acon-
teceu no último dia 03 e contou com a 
presença do Vice-Presidente de Gestão 
e Desenvolvimento Institucional da 
Fiocruz Pedro Ribeiro Barbosa, atuais 
conselheiros e, ainda, dos diretores do 
Instituto Carlos Magno Ramos e Jacques 

Meyohas. A presidente do Conselho De-
liberativo, Leila Mello, deu as boas vin-
das aos novos membros lembrando que 
até o dia 26 de julho de 2011 o atual 
Conselho do FioPrev terá dupla função. 
O grupo irá agir na administração e na 
fiscalização do plano de previdência e 
na Caixa de Assistência durante o perí-
odo. Em seguida, haverá novo processo 

eleitoral para eleição dos Conselheiros 
da Caixa de Assistência. 

Em abril – em data a ser definida – acon-
tecerá a cerimônia de posse (aberta aos 
participantes) dos Novos Conselheiros e 
homenagem aos que deixaram os car-
gos. O evento contará com a presença 
da Asfoc e da Unifoc.

Os novos Conselheiros terão mandato de quatro anos.

CONSELHO DELIBERATIVO

Lucia Helena da Silva

350 votos

Sueli Maria Motta 
Cardoso 

308 votos

Brancos ...............................................86 votos
Votos Válidos .....................................982 votos

Celso Cravo

123 votos

Luiz Alberto Pereira

201 votos

José Francisco 
Pedra Martins

236 votos

CONSELHO FISCAL

Genésio Vicentin

235 votos

Brancos ................................................ 63 votos
Votos Válidos ..................................... 471 votos

Da esquerda para direita: José Francisco Pedra, Delson da Silva, Sueli Maria Motta Cardoso, Leila Mello, Lucia Helena da 
Silva, Celso Cravo, Pedro Ribeiro Barbosa, Luiz Alberto Pereira, Carlos Magno Ramos e Genésio Vicentin.
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FioPrev homenageia assistidos 
Tradicional no calendário, a Ho-
menagem ao Dia do Aposenta-
do, organizada pela Associação 
Brasileira de Previdência Priva-
da – Abrapp – marca a abertura 
dos eventos do segmento de 
previdência. Pelo segundo ano 
consecutivo, a comemoração 
aconteceu na Academia Brasi-
leira de Letras – ABL, no Centro 
do Rio de Janeiro. Ruth Maria 
Costa Araújo e Esmeralda Paes 
Cavalcante representaram o 

“Estou extremamente orgulhoso de 
estar aqui pela terceira vez. Sabe-
mos a importância da previdência 
privada para todas as famílias que 
contam com nossa assistência”, 
declarou Pena.

Expectativa de vida

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou em 1º 
de dezembro a tábua completa de 
mortalidade para o total da população 
brasileira referente ao ano de 2009. O 
levantamento indicou aumento da ex-
pectativa de vida do brasileiro em 0,31 
anos (três meses e 22 dias), passando 
de 72 anos e dez meses, em 2008, 

para 73 anos e dois meses, em 2009. 

Diante desse cenário, é preciso cada vez 
mais pensar em qualidade de vida no 
momento da aposentadoria e entender 
sobre a importância de se contar com a 
renda da previdência privada para manter 
a dignidade dos trabalhadores, inclusive 
em situações não planejadas, como o 
caso da aposentadoria por invalidez.

O FioPrev, ao completar 26 anos de 
vida, sente-se orgulhoso em poder ofe-
recer segurança e tranqüilidade para os 
servidores da Fiocruz, que ajudaram e 
ajudam na construção e manutenção da 
Fundação Oswaldo Cruz.                   

Atualize seus dados cadastrais 

“Esse evento tem uma relevância sim-
bólica fantástica. É uma homenagem 
justíssima àqueles que colaboraram 
para o desenvolvimento do país”, 
comenta Juliano.

Para José Ribeiro Pena, vice-pre-
sidente da Abrapp, o evento é o 
mais significativo, pois representa o 
cumprimento da missão de todos os 
Fundos de Pensão.

Diante de mais de 300 pesssoas, o vice-
presidente chamou a atenção para a 
importância dos Fundos, que conta com 
700 mil assistidos e paga por mês 1,7 
bilhões de reais em benefícios.
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Da esquerda para direita: Juliano de Carvalho Lima, 
Esmeralda Paes Cavalcante, Jacques Meyohas e 
Ruth Maria Costa Araújo
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Da esquerda para direita: José Carlos Santiago, Esmeral-
da Paes Cavalcante, Juliano de Carvalho Lima, Jacques 
Meyohas, Antônio Humberto e Ruth Maria Costa Araújo.

Para que o FioPrev possa manter contato 
permanente e direto com seus partici-
pantes é preciso que os dados cadastrais 
estejam devidamente atualizados. Isso 
evitará extravio de correspondências, 
falta de contato telefônico etc.

Atualizar seus dados é simples e rápido. 
Informações como telefone, endereço e 
e-mail podem ser alteradas pelo site do 
Instituto. Basta acessar www.fioprev.org.
br, clicar em “participante” para se logar 
(é preciso informar número de matrícula 
do FioPrev e senha),  escolher a opção 
“alteração de cadastro” e fazer as altera-
ções no formulário. Não deixe de clicar 

em “enviar” para que seus dados sejam 
salvos no banco de dados do Instituto. 

Caso precise mudar de nome por motivo de 
casamento, envie a cópia da certidão de ca-
samento ou averbação, no caso de separação, 
para a Central de Atendimento Previdenciário. 
A cópia pode ser enviada pelas caixas de 
auto-atendimento - localizadas no Campus 
da Fiocruz e nos representantes localizados 
nos Centros de Pesquisa em Belo Horizonte, 
Brasília, Recife e Salvador – ou pelos Correios 
para Av. Brasil, 4036 - 3º Andar - Manguinhos - 
RJ - Rio de Janeiro - Cep: 21040-361. Também 
é possível enviar a certidão escaneada pelo 
email previdencia@fioprev.org.br.

Gestores recebem 
Certificação por 
experiência
O Diretor Administrativo do Fio-
Prev, Jacques Meyohas, e o Co-
ordenador de Investimento do 
Fundo, Edmilson Lyra, receberam 
certificação do ICSS -  Instituto 
de Certificação dos Profissionais 
de Seguridade Social. A banca de 
avaliação aprovou a certificação 
dos profissionais por experiência 
dos candidatos.

grupo de assistidos do FioPrev. O dire-
tor administrativo-financeiro, Jacques 
Meyohas, ao lado do diretor de recursos 
humanos da Fiocruz, Juliano de Carvalho 
Lima, participaram do evento.



4

Avenida Brasil, 4.036 Grupos 300 a 316 • Rio de Janeiro • RJ
Brasil • Manguinhos • CEP: 21.040-361
FioPrev (21) 3865-0088  /  Fax (21) 3865-1850 
Central de Atendimento em Previdência (21) 3865-1818

www.fioprev.org.br     previdencia@fioprev.org.br

PUBLICAÇÃO MENSAL DO FIOPREV
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social

entida de 

a ssoc ia da

IMPRESSO

Calendário de Pagamento 2011

Começou no dia 1º de março o prazo para 
a entrega da Declaração de Imposto de 
Renda ano-base 2010. Lembre-se, quanto 
mais cedo a Declaração for entregue, mas 
rapidamente será liberada uma possível 
restituição.

Entre os documentos básicos para fazer a 
Declaração como comprovante de rendi-
mentos, extrato bancário etc, não esqueça 
do Informe de Desconto do FioPrev. As 
informação contidas no Informe devem 
ser usadas no momento da Declaração 
de Imposto de Renda, pois as contri-
buições do  seu plano de previdência 
poderão ser deduzidas na declaração.

A partir desse ano você perceberá que 
há dados adicionais no Informe de Des-
conto. Além das informações relativas 
às contribuições de sua Previdência 
Privada, os valores relativos a cada 
dependente do grupo familiar do titular 
do plano de saúde (FioSaúde) e seus 
agregados estarão discriminados.

Caso você, participante, não tenha 
recebido pelos Correios o Informe de 
Desconto, pode retirá-lo no site do Fio-
Prev. Clique em www.fioprev.org.br, acesse “participantes” informando 
sua matrícula e senha. Em seguida, escolha a opção “informações para 
IR” e certifique-se sobre os valores para usar em sua declaração, inclusive 
os dados sobre os reembolsos realizados.

Para evitar declarações com erros de informações, procure um profissional 
especializado para lhe orientar. Assim, você evitar cair na malha fina.

Tendo dúvidas sobre suas contribuições previdenciárias, ligue de 2a a 
6a, das 8h às 17h, para (21) 3865-1818. Você ainda pode esclarecê-las 
pelo email previdencia@fioprev.org.br. 

PRAZO! Lembre-se, os contribuintes que são obrigados a declarar Imposto 
de Renda Pessoa Física, devem apresentá-la necessariamente até o dia 29 
de abril. Para orientações específicas sobre como declarar a contribuição 
previdenciária, visite o site http://www.receita.fazenda.gov.br/ e clique 
em “fale conosco” e, em seguida, “Contribuições Previdenciárias”.

Chegou a hora de declarar 

Para quem recebe o 
benefício de com-
plementação de apo-
sentadoria/pensão, 
verifique as próximas 
datas de pagamento 
e se organize finan-
ceiramente.

Janeiro 25
Fevereiro 25

Março 25
Abril 20
Maio 25
Junho 24
Julho 25

Agosto 25
Setembro 23
Outubro 25

Novembro 25
Dezembro 12

13º/11 12


