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NOTÍCIAS

O Estatuto atual do FioPrev, 
alterado em 2002 para adaptação 
à nova legislação da previdência 
complementar, vai ser novamente 
modificado. Nesses últimos 10 anos, 
muitas mudanças na legislação e, 
mais recentemente, a transferência 

do plano de saúde para a Caixa de 
Assistência, levaram à necessidade 
real de atualização. Até 16 de 
fevereiro, estamos recebendo 
sugestões e respondendo a 
dúvidas a respeito do novo estatuto 
que podem ser encaminhadas 

polo fax (21) 3865-1850, email 
previdencia@fioprev.org.br ou 
site www.fioprev.org.br, onde é 
possível consultar as alterações 
propostas. Caso necessite de mais 
informações, entre em contato 
pelo telefone (21) 3865-1818.

Mudanças no estatuto

FioPrev completa 25 anos
Em 30 de janeiro, o FioPrev completou 25 

anos de funcionamento. Ao longo desses anos, 

muitas mudanças marcaram sua operação. Para 

2012, antecipamos que teremos muitas notícias 

positivas, a maior delas a de que estamos prestes a 

montar um novo plano de benefícios que permitirá 

que novos servidores ingressem e usufruam 

dos benefícios. Por essa razão, desejamos um 

ano repleto de saúde, com muitas alegrias e 

realizações. Feliz 2012!

No final do ano passado, a diretoria do FioPrev se reuniu em diversas unidades da Fiocruz para esclarecer 

dúvidas dos participantes quanto aos benefícios oferecidos atualmente. Além de Brasília, foram visitadas as 

unidades de Farmanguinhos, Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP e Instituto Fernandes Figueira – IFF, 

no Rio de Janeiro. Na ENSP foi realizada uma reunião com os servidores recém-nomeados. 

Foram abordados aspectos relacionados ao novo plano que o instituto pretende lançar em breve. 

Com esse novo plano poderemos reabrir as inscrições e conceder a complementação de aposentadoria, 

benefício importante e que fomos impedidos de conceder no plano BD-RJU, a partir de março de 2007, 

por determinação da Secretaria de Previdência Complementar - SPC (atual PREVIC). Para este ano, estamos 

programando a continuidade das reuniões em outras unidades.

Apresentações pelo Brasil
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LINHA DIRETA FIOPREV

EXPEDIENTE
Informativo do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FioPrev

Patrocinadoras – Fundação Oswaldo Cruz e Fioprev

Conselho Deliberativo – Leila de Mello Yañez Nogueira 

(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, 

Lícia de Oliveira, 

Diretoria Executiva – Carlos Magno Ramos, Jacques Mendes 

Meyohas

Coordenação editorial e gráfica – Cellera Comunicações

(cellera@cellera.com.br) 

Projeto gráfico e diagramação – Miriã Andrade

Coluna Educação Financeira – Edmilson Lyra

Impressão – Walprint Gráfica e Editora

Tiragem – 4.500 exemplares

Para que o FioPrev esteja em linha direta com seus par-

ticipantes, e faça chegar até eles todas as informações 

da maneira mais rápida, é fundamental um cadastro 

atualizado. A falta de dados, como endereço e telefone 

atuais, pode acarretar em desinformação acerca de as-

suntos de seu próprio interesse. Fale com a gente. 

EDITORIAL

Prezado (a) Participante,
Ano Novo, esperanças renovadas e novos desafios. Em 

janeiro, nós dirigentes e colaboradores do FioPrev temos a 
oportunidade de prestar uma justa e merecida homenagem: 
dia 24 de janeiro é Dia do Aposentado.

A cerimônia comemorativa por esta ocasião é um evento 
que já se tornou tradição e foi incorporado na cultura daque-
les que atuam no sistema fechado de previdência comple-
mentar. 

Este ano, a União dos Aposentados da Fundação Oswaldo 
Cruz (UNIFOC) indicou dois aposentados da Fiocruz para 
homenagearmos: a Sra. Zélia da Conceição Raimundo e o Sr. 
Dario Almeida. Foi no dia 23 de janeiro, na sede da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), Rio de Janeiro.

Aguardem!
Como já divulgamos em edições anteriores, estamos 

dando continuidade às providências necessárias para a 
instituição de um novo Plano de Benefício Previdenciário, na 
modalidade de Contribuição Definida, voltado para os atuais 
servidores da Fiocruz. Mais uma vez chamamos a atenção 
para aqueles que acham que, após a transferência do Plano 
de Saúde para a Caixa de Assistência, o FioPrev perdeu 
sua finalidade. Os fatos mostram que aqueles que pensam 
assim estão enganados, pois o FioPrev continua pagando 
as complementações de aposentadoria daqueles que se 
aposentaram antes do Regime Jurídico Único (RJU), bem 
como as complementações decorrentes de aposentadorias 
por invalidez com proventos proporcionais e também os 
pecúlios por morte aos beneficiários designados. Além disso, 
estamos avançando no sentido de concluir o processo de 
implantação do novo plano.

Embora as dificuldades sejam muitas, estamos trabalhan-
do com afinco para que o novo Plano CD entre em funciona-
mento ainda neste primeiro semestre. Por isso, reitero nossas 
orientações: aguardem mais um pouco! Uma contribuição de 
apenas 1% de sua remuneração representa pouco diante da 
possibilidade de, em breve, ter a oportunidade de dispor de 
uma renda adicional e de condições financeiras que possibili-
tem uma melhor qualidade de vida pessoal e familiar. 

ATENÇÃO!
Quem cancela sua inscrição no FioPrev deixa de com-

por o atual grupo de participantes, perdendo assim a 
condição de usufruir de possíveis vantagens financeiras 
no novo plano!

Com os votos de um feliz 2012,
Carlos Magno Ramos

Diretor Superintendente do FioPrev

Tome nota:

Telefone: (21) 3865-1818

E-mail: previdencia@fioprev.org.br

Endereço: Av. Brasil, 4.036/3º andar

Manguinhos - Rio de Janeiro 

CEP: 21.040-361
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ESPAÇO UNIFOC

Conheça seus benefícios: Pecúlio Imposto de Renda 2011

Orçamento FioPrev Politicamente expostos

No FioPrev, o pecúlio por morte consiste no paga-
mento único de um valor igual a 10 vezes o salário real de 
benefício do participante no mês precedente ao de sua 
morte. Para participantes ativos, esse salário correspon-
de à soma das parcelas da última remuneração mensal 
sobre as quais incidiram descontos para o FioPrev. Para 
participantes assistidos, trata-se do último provento de 
inatividade recebido através do RJU (desde que contri-
bua também sobre esta base para o FioPrev), acrescido 
do valor da última suplementação de aposentadoria re-
cebida do FioPrev.

Até 29 de fevereiro, o FioPrev enviará aos assistidos o 

Informe de Rendimentos referente aos benefícios pagos 

em 2011. Também até essa data, todos os participantes, 

inclusive os assistidos, receberão um extrato com as in-

formações das contribuições pagas ao FioPrev de janeiro 

a dezembro de 2011, inclusive aquela sobre o 13º salário, 

das mensalidades do plano de saúde recebidas de janei-

ro a junho de 2011 e o saldo devedor de empréstimo, 

caso haja, posicionado em 31/12/2011.

No dia 11 de janeiro, em continuidade à reunião ocor-
rida em 19 de dezembro último, o Conselho Deliberativo 
aprovou o orçamento da entidade para o exercício de 
2012 e o Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados 
do FioPrev com vigência até 31/12/2012. No orçamen-
to estão apresentadas as despesas com pagamento de 
benefícios, a arrecadação com contribuições, os rendi-
mentos oriundos da aplicação dos recursos garantidores 
dos planos de benefícios e as despesas administrativas 
da entidade.

Ao longo dos anos, sempre mantemos as esperanças 
para que possamos ter melhores dias na renovação de 
Ano Novo. De nada adianta querer que as coisas acon-
teçam sem que também tenhamos uma participação 
ativa; repito sempre e também procedo assim, dizendo 
que “se alguém não faz tudo o que pode, o tempo todo, 
é como se não tivesse feito nada”.

No célebre livro “O Velho e o Mar”, o Velho Santia-
go, na sua luta desigual com aquele peixe descomu-
nal e que parecia levar de vencida, reuniu tudo que 
ainda existia dentro de seu ser e disse que “O homem 
poderá ser destruído, nunca derrotado”. Esta é uma li-

ção de vida e também de luta que travamos todos os 
dias, pelos nossos sonhos, na esperança de renovação 
e na crença naquilo que somos capazes de fazer. Brecht 
sempre afirmou que todos temos um sonho e sempre 
devemos acreditar na realização dele.

Querer não é poder, mas é mais da metade do que 
desejamos; desde, é claro, que nãotenhamos esperan-
ças mirabolantes. Acredite em você e transmita con-
fiança naquiloque você faz.

Por tudo isto é que desejo um Feliz 2012 para todos nós.

Antônio Humberto da Costa

Ano Novo – acredite nele e em você

Para cumprir o determinado na Instrução 26/2008, 
da SPC (atual PREVIC), o FioPrev deve informar sobre 
seus participantes considerados politicamente expostos. 
Legalmente, estão nesta condição as pessoas com 
mandatos eletivos ou que ocuparam cargos como de 
ministro de Estado, presidente, vice-presidente ou diretor 
de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista. Tudo isso, nos últimos 
5 anos. Também se enquadram aqueles que possuam 
cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a) nesta condição.
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Educação financeira 

Imortais por um dia
O sistema de Previdência complementar fechada 

paga 2 bilhões de reais por mês a 650 mil pessoas. No 
dia 23 de janeiro, o auditório da Academia Brasileira de 
Letras (ABL) estava repleto de aposentados que usufruem 
desses benefícios e seriam homenageados pelo Dia do 
Aposentado, oficialmente comemorado no dia 24. Dois 
deles eram do FioPrev: Zélia da Conceição Raimundo e 
Dario Almeida.

Por uma tarde, eles sentiram o gostinho de serem 
“imortais”, ainda que não tenham provado do tradicional 
chá da ABL. Subiram ao palco para receber diplomas do 
diretor superintendente do FioPrev, Carlos Magno Ramos 
(à direita da foto, com os homenageados), e da presidente 
do conselho do FioPrev, Leila de Mello Yañez Nogueira; 
acharam graça da apresentação teatral “A Alegria do 
Aposentado”; e participaram de um coquetel que ainda 
contou com a presença do presidente da Unifoc, Antônio 
Humberto da Costa.

A Cerimônia Comemorativa ao Dia do Aposentado 
é organizada pela Abrapp (Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Privada) e pelo Sindapp 
(Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar), representados, respectivamente, pelo 
vice-presidente José Ribeiro Pena Neto e pela presidente 
Nélia Pozzi. Além deles, prestigiaram o evento José Roberto 
Ferreira, pela PREVIC (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar), e Paulo César dos Santos, da 
SPPC (Secretaria de Políticas de Previdência Complementar).

As contas estão chegando...
Todo início de ano é a mesma coisa: IPVA, IPTU, material 

escolar e outras tantas contas, algumas parceladas no cartão 

de crédito ou de empréstimos realizados no final do exercício 

passado. Por conta disto, as festas de final costumam se trans-

formar em “momentos inesquecíveis”.  

O recebimento do 13o salário é um tremendo reforço para 

o enfrentamento desses pagamentos de início de ano. Mas o 

mais provável é que ele já tenha se transformado em algum 

eletrodoméstico, Ipad, Ipod... O que não pode é deixar de pa-

gar as contas que estão chegando.

Não adianta chorar. É hora de sentar e fazer conta. Para pa-

gamentos à vista, deve-se observar a relação entre o descon-

to e o custo de oportunidade. Vamos explicar: se você inves-

tiu R$ 1.000 em uma caderneta de poupança que rende algo 

em torno de 0,6% ao mês, e está em dúvida se paga à vista e 

usufrui dos descontos oferecidos no pagamento do IPVA e do 

IPTU, ou mantem os recursos aplicados, fazendo saques men-

sais para pagamento das parcelas, veja os quadros abaixo:

Como pode ser observado, é mais vantagem liquidar suas 

dívidas efetuando o pagamento à vista, o que representará 

uma economia de R$ 70. Além do mais, você estará evitando 

que, no caso de um imprevisto qualquer ou de alguma “tenta-

ção”, os recursos aplicados sejam usados e ocorra o atraso no 

pagamento das contas existentes.

Por outro lado, se você fez alguma compra parcelada, ob-

serve que os juros cobrados pelos bancos são extorsivos e po-

dem acarretar o seu desequilíbrio financeiro. Segundo propa-

ganda recente, um banco estatal financiava o valor total de 

uma fatura, em até 12 meses, com juros mensais de 5,73%, o 

que representa 95,15% ao ano. Em 36 meses, eles reduziam 

os juros para 5,42% ao mês, o que elevaria o total de juros 

para 569% no período! Sempre estude a melhor forma de li-

quidar suas dívidas. Na dúvida, procure orientação.

Contas a 
Pagar

Valor em 
R$

Valor a 
Pagar 
à Vista

Sobra no 
Pgto

à Vista

Sobra no 
Pgto

à Prazo

IPVA 700,00 651,00 49,00 8,47

IPTU 300,00 279,00 21,00 10,29

Total 1.000,00 930,00 70,00 18,76


