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Novos tempos no FioPrev
Para ganhar mais agilidade, o FioPrev passou a ter uma estrutura independente e não mais conjugada ao
FioSaúde. A iniciativa pela mudança
se deu para que as solicitações e os
processos internos pudessem correr com mais rapidez, uma vez que
o fundo de previdência trata de um
assunto totalmente distinto da atividade desempenhada pelo plano de

saúde. Apesar da mudança, o FioPrev
permanece no mesmo local, com os
mesmos meios de contato e investindo sempre em melhorias. Uma delas é
o novo site do instituto, que vai ao ar
até o final do ano.
Outra é este informativo, que ganhou uma nova identidade visual,
mais arejada e atraente para a leitura.
Espaços como a coluna sobre Educa-

Projeto educacional aguarda
aprovação da Previc

ção Financeira foram inseridos e farão
parte de todos os informativos, daqui
por diante. Seguindo as determinações legais, o FioPrev também está
trabalhando no plano de Contribuição Definida (CD) que pretende instituir. Nesta modalidade, o benefício
varia de acordo com o que é acumulado e capitalizado ao longo do período
de contribuição.

Conheça seus benefícios:
a contribuição sobre o 13º

Em outubro, o FioPrev encaminhou à Previc (Superin-

A contribuição previdenciária é programada para incidir

tendência Nacional de Previdência Complementar), ór-

sobre todos os salários recebidos ao longo do ano. Por isso,

gão do Ministério da Previdência, seu Projeto de Educa-

ela também é feita sobre o 13º salário. Fica o lembrete de

ção Financeira e Previdenciária. Nele são feitas propostas

que, em dezembro, os participantes recebem a cobrança de

como a elaboração de dicas no site e no novo informa-

duas contribuições, relativas ao salário do mês e ao 13º. É

tivo FioPrev, para auxiliar seus participantes na quitação

importante que todos saibam com maior exatidão dos re-

de dívidas e na criação de poupança para o futuro.

cursos com os quais poderão contar.

EDITORIAL

LINHA DIRETA FIOPREV
Para que o FioPrev esteja em linha direta com seus

Prezado(a) Participante,

participantes, e faça chegar até eles todas as informaDesde julho deste ano o nosso plano de saúde Fio-

ções da maneira mais rápida, é fundamental um cadas-

Saúde passou a ser administrado pela Caixa de Assis-

tro atualizado. A falta de dados, como endereço e tele-

tência Oswaldo Cruz – CAIXA FIOSAÚDE. Esta mudan-

fone atuais, pode acarretar em desinformação acerca

ça vai permitir que a direção do FioPrev se dedique

de assuntos de seu próprio interesse. Fale com a gente.

inteiramente à administração dos Planos de Benefícios

Tome nota:

Previdenciais BD/FIOPREV e BD/RJU, criados para os

Telefone: (21) 3865-1818

servidores da Fiocruz a partir de 1987.

E-mail: previdencia@fioprev.org.br

Vamos em busca de dois grandes objetivos. O pri-

Endereço: Av. Brasil, 4.036/3º andar

meiro aponta para o presente, com a implantação de

Manguinhos - Rio de Janeiro

um Plano CD (Contribuição Definida). Depois de apro-

CEP: 21.040-361

vado pelo órgão fiscalizador dos fundos de pensão, ele
substituirá o plano BD/RJU.
O segundo objetivo aponta para o futuro e se destina aos servidores que ingressarem na Fiocruz a partir da regulamentação da Emenda Constitucional nº
41/2003, que cria a previdência complementar do servidor público federal. Estamos trabalhando para que
o FioPrev possa administrar para os novos servidores
da Fiocruz os mesmos planos previdenciais criados a
partir daí.
Nos últimos meses, nossos participantes vêm nos
questionando sobre uma situação que merece muita
atenção: “se o FioSaúde não está mais no FioPrev, por

EXPEDIENTE
Informativo do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FioPrev

que devo continuar contribuindo?” Minha orientação a
todos é que não saiam do FioPrev por enquanto. Após

Patrocinadoras – Fundação Oswaldo Cruz e Fioprev

a aprovação do novo Plano CD, vamos requerer ao ór-

Conselho Deliberativo – Leila de Mello Yañez Nogueira

gão fiscalizador dos fundos de pensão (PREVIC) que as
contribuições realizadas após 1991 sejam transferidas
para este novo plano.
Aqueles que permanecerem como participantes do

(presidente), Maria Amália do Nascimento Monteiro,Vanessa
Costa e Silva, Lucia Helena da Silva, Sueli Maria Motta Cardoso,
Sônia Aparecida Freitas de Pinho
Conselho Fiscal – Maria Iêda Santos Cruz (presidente), José
Francisco Pedra Martins, Vânia Conceição Dornellas Buchmuller,

FioPrev poderão partir, assim, de uma contribuição já

Lícia de Oliveira,

significativa, com um benefício esperado muito maior.

Diretoria Executiva – Carlos Magno Ramos, Jacques Mendes

Espero trazer boas notícias no próximo informativo!

Meyohas
Coordenação editorial e gráfica – Cellera Comunicações

Um abraço,
Carlos Magno Ramos
Diretor Superintendente do FioPrev

(cellera@cellera.com.br)
Projeto gráfico e diagramação – Miriã Andrade
Coluna Educação Financeira – Edmilson Lyra
Impressão – Walprint Gráfica e Editora
Tiragem – 4.500 exemplares
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Comitê de investimentos presta contas
Os principais fatores de volatilidade dos mercados, nos
primeiros nove meses do ano, foram a crise dos países da
zona do Euro e o fraco desempenho da economia americana. Isso ainda é reflexo da crise ocorrida em setembro
de 2008, com a quebra do banco americano Leman Brothers. No mercado interno, apesar da alta inflacionária, o
Banco Central tem reduzido as taxas de juros, hoje, em

11,50% aa. Além desses fatos, o resultado da Carteira de
Investimentos do FioPrev foi influenciado pelo provisionamento da perda de 100% dos valores alocados em Cédulas de Crédito Imobiliário da M. Brasil Empreendimentos Marketing e Negócios Ltda, em função dos credores
terem decretado seu vencimento antecipado. O valor total da dívida, em 30.09.2011, era de R$13.623.835,76.

ESPAÇO UNIFOC
A União dos Aposentados da Fundação Oswaldo
Cruz - UNIFOC, criada em 26 de agosto de 1993, é uma
sociedade de natureza civil solidária, não-previdenciária, sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade
do Rio de Janeiro, regida por Estatuto, registrado no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 27 de outubro
de 1993. Tem como objetivo principal a defesa dos
interesses dos aposentados da Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ que sejam associados a UNIFOC. Ela
é constituída de uma Diretoria Executiva (um Diretor
Geral, um Diretor Administrativo-Financeiro e um Secretário-Executivo), um Conselho Deliberativo e um
Conselho Fiscal, todos eleitos individualmente, por
votação secreta, com mandato de três anos e os atuais
dirigentes tem mandato até 26 de agosto do ano de
2012, podendo ser reeleitos.
A ideia da criação de uma Associação de Aposentados da FIOCRUZ, surge com um grupo de profissionais

do IFF que se reuniam as quintas-feiras, no restaurante Caneco 70 – Praça José de Alencar. A ideia tomou
corpo e se concretizou dentro do Conselho Deliberativo do FioPrev que, por unanimidade de seus Conselheiros, aprovou a cessão de uma sala de suas dependências para as atividades normais dos aposentados,
inclusive com apoio administrativo.
A Patrocinadora, através do Presidente da Fiocruz,
Carlos Morel, aprova a iniciativa e se diz solidário com
o ato, uma vez que este vem para fortalecer a integração entre ativos e aposentados.
Ao retomarmos com nossa crônica esperamos continuar recebendo o apoio de sempre.
Um abraço cordial do companheiro,
Antônio Humberto da Costa
Diretor Geral da UNIFOC
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Educação financeira

O que fazer com o 13º salário
É chegada a época do ano em que
são tomadas importantes decisões
para a vida financeira de todos nós.
Nesse período, grandes dúvidas sobre
o que fazer com o 13o salário: quitar
dívidas ou ir às compras. Para os disciplinados e poupadores, a oportunidade é aproveitar a disponibilidade
de recursos para iniciar ou aumentar
suas reservas monetárias.
É claro que não há receita de bolo,
haja vista a diferença de compromissos e responsabilidades, ambições e
expectativas de cada um. Contudo, o
13o salário é uma grande oportunidade para ambos os casos. Aquele que
está endividado pode liquidar parcial ou totalmente seus débitos. Isso
pode aliviar ou mesmo acabar com a
pressão do endividamento que, em
muitos casos, tem gerado sérios problemas de saúde e até mesmo nas relações conjugal e profissional. Se for
o seu caso, aconselhamos não deixar
passar a oportunidade de ajuste e a
chance de viver financeiramente mais
tranquilo. Certamente, a taxa cobrada
pelos bancos e financeiras, em torno
de 10% ao mês, é muito maior do que
aquela que você poderá obter em
qualquer investimento.
Já para os que tratam o 13o salário como uma renda extra, investindo
seus recursos de forma responsável, é
hora de fortalecer seu “paiol de munições” para enfrentar imprevistos
e momentos de crises. Embora não
se consiga taxas tão elevadas como
os bancos, a formação de poupança
com foco previdenciário é de suma
importância para a garantia de uma
vida futura digna, e até mesmo para a
continuidade de uma vida social relativamente ativa.
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Infelizmente, é muito comum, após
a aposentadoria, o indivíduo deixar de
sair para restaurantes, passeios com
amigos ou mesmo de ter condições
de aproveitar a vida, pelo corte de al-

“ Uma poupança
que permita renda
futura pode ser muito
útil para ajudar a
curtir a vida

”

guns benefícios que faziam parte de
sua fase ativa, tais como: vale refeição,
vale alimentação e auxílios pecuniários de diversas naturezas. Prepare-se
para esses momentos. Uma poupança que permita renda futura pode ser
muito útil para ajudar a curtir a vida.
O avanço da medicina, que contribui para o aumento da expectativa de
vida do ser humano, impõe a todos
uma urgente mudança de comportamento, seja no consumo de bens, serviços ou produtos, seja no trato com
o meio ambiente, ou mesmo na responsabilidade de se criar uma reserva
garantidora de qualidade de vida. Por
isso, pense bem ao receber seu 13o
salário, pois não há dúvidas de que
você pode mudar seu futuro com um
pequeno gesto de responsabilidade
social... consigo mesmo.

