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À frente da construção de linhas telegrá-
ficas que pretendiam tirar do isolamen-
to as regiões mais ocidentais do País, 

Cândido Mariano da Silva Rondon marcou seu 
nome na História. Durante 23 anos, desbravou 
quilômetros da região norte e fez levantamentos 
cartográficos, topográficos, zoológicos, botânicos, 
etnográficos e lingüísticos. Além disso, estabele-
ceu relações cordiais com as dezenas de tribos 
indígenas que encontrou em suas missões. 

Rondon nasceu no dia 5 de maio de 1865, em 
Mimoso, no interior do Mato Grosso. Aos dois 
anos, o menino ficou órfão e passou a morar com 
a avó. Cinco anos depois, foi morar com um tio, em 
Cuiabá. A dedicação aos estudos começou aí: ape-
nas nove anos depois, Cândido é diplomado pelo 
Liceu Cuiabano como professor primário. Mas não 
exerceu o ofício e logo iniciou sua carreira militar. 
Aos 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro. Sete 
anos depois, recebeu seu diploma em Matemática 
e Ciências Físicas e Naturais da Escola Superior de 
Guerra do Brasil e foi nomeado professor de Astro-
nomia e Mecânica da Escola Militar.

O ano de 1892 foi marcante para o jovem Ron-
don. Nesse ano, ele se casou com Francisca Xa-

vier, mãe de seus sete filhos. Deixou de dar aulas e 
foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato 
Grosso. A partir de então, chefiou várias comis-
sões para instalar linhas telegráficas no interior do 
Brasil. Os anos entre 1907 e 1915 foram os mais 
prolíficos de sua carreira. Como major do Corpo de 
Engenheiros Militares, ele liderou a “Comissão 
Rondon”, grupo que construiu a linha telegráfica 
de Cuiabá a Santo Antonio do Madeira, a primeira 
a alcançar a região amazônica. 

Ainda à frente da audaciosa missão, em 
1910 Rondon foi o primeiro diretor do Serviço 
de Proteção aos Índios (SPI). Por um ano, de 
maio de 1913 a maio de 1914, participou da 
denominada expedição Roosevelt-Rondon, jun-
to com o ex-presidente dos Estados Unidos, 
Theodore Roosevelt.

Durante a Revolução de 30, já nomeado 
tenente-coronel, ele foi preso no Rio Grande do 
Sul pelos apoiadores de Getúlio Vargas. O militar 
então pediu para deixar o exército. No entanto, 25 
anos mais tarde o Congresso Nacional lhe conce-
deu a patente de Marechal do Exército Brasileiro. 
A homenagem foi feita no dia em que ele com-
pletou 90 anos, em 1955. O trabalho de Cândido 
Rondon também foi reconhecido pelo governo fe-
deral, que no ano seguinte mudou para Rondônia 
o nome do Território Federal do Guaporé.

Seus contatos e estudos sobre os indígenas 
foram descritos por ele na obra Índios do Brasil, 
publicado em três volumes pelo Ministério da 
Agricultura. Ferrenho defensor dos povos nativos, 
Rondon ficou famoso pela frase “Morrer, se preci-
so for; matar, nunca”. Foi ele quem enviou ao pre-
sidente da República o projeto de lei de criação 
do Parque Indígena do Xingu, em 1952. Marechal 
Rondon foi indicado ao prêmio Nobel da Paz, em 
1957 e faleceu aos 92 anos, em 19 de janeiro de 
1958, na cidade do Rio de Janeiro.

Marechal Rondon
(1909 - 1996)
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Guilherme Narciso de Lacerda 
Diretor-Presidente da FUNCEF

A alegria do encontro
Não resta dúvida de que encontros entre amigos podem nos trazer grandes alegrias 

e reflexões. Neles acontecem debates calorosos, a união para superar novos desafios, a 
reflexão sobre os temas atuais trazidos à tona e a proposta de novos aprimoramentos.

É nesse espírito que nos fazemos presentes no 30º Simpósio Nacional dos  
Economiários Aposentados e Pensionistas da CAIXA, em Aracaju (SE). Durante uma  
semana, a FUNCEF estará junto aos assistidos, realizando atendimento e esclarecendo 
dúvidas em um estande montado especialmente para o evento.

Os diretores da Fundação prestarão esclarecimentos sobre os rumos da Entidade.  
Apesar de a crise financeira internacional afetar todos os investidores, a FUNCEF segue 
sólida na administração do patrimônio dos mais de 98 mil associados. Sabemos que o 
momento requer cautela e que precisamos nos ajustar em razão da possibilidade de não 
termos resultado favorável como nos anos anteriores.

É importante destacar que nossos olhos estão sim voltados para a crise, mas não 
apenas para ela. Temos desenvolvido ações para aperfeiçoar nosso relacionamento 
com os participantes e discutido assuntos relevantes como a importância da educação  
previdenciária (veja matéria na página 14).

O ministro da Previdência Social, José Pimentel, ressalta em entrevista (páginas 6 e 7) 
as reformas e os avanços que ocorrem no atual período. 

Ainda nesta edição, que está repleta de novidades para você, confira a matéria sobre 
qualidade de vida na melhor idade (paginas 10 e 11). São declarações como as cedidas por 
nossos aposentados que nos faz ter certeza de que o trabalho atual, na busca pela saúde 
financeira dos planos para prover o pagamento de benefício futuro, tem sido produtivo. 
Ficamos felizes em promover aposentadoria tranqüila dos nossos participantes.

Boa leitura!
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Qual matéria da última Revista  
FUNCEF, edição 30, você mais gostou? 

 Desafios dos maiores Fundos de  
Pensão do País no atual cenário  
econômico – Páginas 10 e 11

 Comparativo entre investir na 
FUNCEF e em outros fundos de  
investimentos – Página 7

 Editoria Seu Benefício – Página 13

 Outras. Quais?___________

________________________
Para responder a esta pergunta envie
e-mail para cosoc@funcef.com.br. 
O resultado será divulgado na próxima revista. 

________________________
A maioria dos associados que respondeu a  
enquete anterior, 83%, considera que quanto 
mais cedo para iniciar a contribuição em um 
plano de aposentadoria, melhor. Apenas 17% 
dos colegas acreditam que as contribuições 
devem ser iniciadas dos 21 aos 30 anos.

Na Revista FUNCEF, edição 30, página 12, a posição da carteira de investimentos é de janeiro a julho de 2008 e não de janeiro a agosto 
de 2008 como foi publicado.

A promoção feita pela APCEF-SC, com o intuito de estimular novas adesões,  é dirigida aos novos empregados da CAIXA, recém-
concursados, que se filiarem à associação catarinense. Estes terão os primeiros 90 dias de mensalidades grátis. Na edição de setembro 
(nº 30) da Revista FUNCEF, página 17, não informamos que a promoção é restrita ao grupo de novos empregados.
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ADESão Ao Novo PlANo
Estou estudando a proposta de adesão ao plano 

de previdência da FUNCEF.
Gostaria das seguintes informações:

a) Em caso de adesão imediata, quais os per-
centuais mínimo e máximo de contribuição para 
o empregado?

b) Há período de carência para fruição da co-
bertura securitária em caso de doença/afasta-
mento do trabalho?

c) Há período de carência para contratar em-
préstimo junto a FUNCEF? Quais as taxas aplicá-
veis ao empréstimo?

Leonardo Patzlaff

>> a) O percentual mínimo de contribuição 
à FUNCEF é de 5% do salário. Não existe teto, 
no entanto, a patrocinadora acompanhará sua 
contribuição paritariamente até 12% do salário 
de contribuição. 

b) A cobertura em caso de afastamento tem-
porário do serviço por doença é um benefício dado 
aos empregados pela CAIXA, ou seja, você já usu-
frui dessa condição. A FUNCEF arcará com com seu 
pagamento em caso de aposentadoria por invalidez, 
sem carência.

c) Não existe período de carência para contratar 
o Credinâmico. A partir do momento que sua adesão 
for cadastrada na FUNCEF, você já tem direito ao em-
préstimo, desde que já tenha passado pelo estágio 
probatório. Na modalidade variável, a taxa de juros 
é de 7,9% + INPC. Na modalidade fixa, a taxa é de 
12,75% ao ano.

SENhA Do AUto-AtENDiMENto
Esqueci minha senha de acesso ao Auto-Atendi-

mento, como posso conseguir nova senha?
Sonia Eloisa Nogueira

>> Entre em contato com a Central de Atendimento 
da FUNCEF (0800 979 1900). Após a confirmação de al-
guns dados cadastrais será informada uma senha pro-
visória. Acesse Auto-atendimento no site www.funcef.
com.br, selecione o nome da patrocinadora, digite a 
matrícula e a senha provisória. É importante ficar aten-
to ao uso de letras maiúsculas e minúsculas. A pró-
xima tela que será disponibilizada será a de troca de 
senha. Nesta tela, troque a senha provisória por uma 
senha de uso pessoal e não a informe a terceiros.

REb
Gostaria de saber se já é possível efetuar a porta-

bilidade do meu saldo do REB para o NOVO PLANO. 
Wagner Pires Ferreira

>> Em atenção a sua mensagem, informamos que 
o processo de migração do REB para o Novo Plano 
ainda não teve início porque a Secretaria de Previdên-
cia Complementar fez algumas exigências adicionais 
no que se refere aos regulamentos dos respectivos 
Planos de Benefícios. A FUNCEF está trabalhando 
em conjunto com a CAIXA, Secretaria de Previdência 
Complementar – SPC e também com as entidades re-
presentativas dos participantes para buscar uma solu-
ção para as pendências apontadas.

A FUNCEF está empenhada em solucionar a ques-
tão, possibilitando a definitiva migração dos integran-
tes do REB para o Novo Plano.  
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entrevista

Revista FUNCEF – Quais são os principais 
projetos que o senhor está desenvolvendo 
no Ministério da Previdência?
José Pimentel – Estamos buscando atender 
cada vez melhor os segurados e as seguradas 
da nossa Previdência. Desde 2003, quando 
o presidente Lula assumiu o governo, a ex-
pansão do acesso à Previdência Social tem 
sido uma de suas principais preocupações. 
E, agora, desde junho, ele me atribuiu a mis-
são de ampliar a cobertura previdenciária e 
dar continuidade ao processo de melhoria do 
atendimento. Isso nós estamos fazendo com 
a contribuição valiosa de todos os trabalha-
dores, homens e mulheres, que integram o 
MPS, o INSS e a Dataprev.

Revista FUNCEF – As regras atuais da 
Previdência são suficientes para o bra-
sil enfrentar com tranqüilidade as pró-
ximas décadas?
José Pimentel – Nós passamos por um mo-
mento que é chamado pelos técnicos de in-
versão da curva demográfica. Estamos tendo 
menos jovens e mais idosos. Esse fenômeno, 
observado em diversos países desenvolvi-
dos, ocorre porque as pessoas estão vivendo 
mais e tendo menos filhos. Viver mais é mui-
to bom e é motivo de satisfação para toda 
a humanidade. E a decisão sobre a quanti-
dade de filhos é prerrogativa das famílias. A 
questão é o impacto dessas variáveis, como 

aumento da longevidade e a diminuição do 
tamanho de nossas famílias, na Previdência 
Social. É importante lembrar que a Previdên-
cia funciona como um pacto entre gerações, 
com os trabalhadores de hoje custeando os 
benefícios dos aposentados. Com o envelhe-
cimento da população, haverá menos jovens 
para financiar a aposentadoria de um núme-
ro cada vez maior de idosos. Quanto menor 
a quantidade de filhos, maior será o impacto 
no sistema. Nossas famílias, hoje, têm me-

nos de dois filhos, em média. Um exemplo é 
o meu: tenho 14 irmãos e, agora, tenho três 
filhos. A Previdência Social está atenta a isso 
e se prepara para discutir com a sociedade as 
alternativas para garantir a sustentabilidade 
do sistema para as gerações que vão se apo-
sentar a partir de 2050. Até lá, se a economia 
continuar crescendo no mínimo 4% ao ano, a 
formalização do emprego continuar no ritmo 
atual e prosseguirmos no aprimoramento da 
gestão, as regras serão mantidas. 

Previdência em exPansão
Nesta  entrevista, o ministro da Previdência Social, José  

Pimentel, diz que uma das prioridades da pasta é ampliar a cober-
tura previdenciária,  reforça o papel social da Previdência e diz que 

a tendência do setor é consolidar sua trajetória superavitária.
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Mesmo com a crise financeira 
mundial, setembro de 2008  

foi o mês que registrou 
o maior número de empregos 

com carteira assinada 
no brasil
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Revista FUNCEF – os brasileiros estão 
vivendo mais. Quais os desafios da previ-
dência social para garantir qualidade de 
vida aos cidadãos, especialmente duran-
te a aposentadoria?       
José Pimentel - Graças a Deus a expectativa 
de vida do brasileiro está crescendo a cada ano. 
Isto é reflexo das melhores condições de saú-
de, da melhoria das condições de saneamento 
básico, do avanço da ciência, da preocupação 
com o meio ambiente e com a qualidade dos 
alimentos. Isto significa, também, que há mais 
idosos, mais aposentados sob a proteção da 
Previdência Social.  Em 2007, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 
(PNAD), do IBGE, o pagamento de benefícios 
pela Previdência Social impediu que 22,2 mi-
lhões de brasileiros, de todas as faixas etárias, 
ficassem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 
que tivessem renda familiar per capita abaixo 
de meio salário mínimo, tendo em vista que o 
piso da Previdência é, atualmente, R$ 415,00 
que é o salário mínimo em vigor no País. 
A distribuição de renda realizada pela nos-
sa previdência pública também evitou que o 
percentual de idosos pobres, na faixa dos 80 
anos, atingisse 60%, ou, no caso de brasilei-
ros acima de 50 anos, 40%. Sem os benefícios 
previdenciários ou assistenciais 79 milhões de 
pessoas estariam abaixo da linha da pobreza, 
independentemente da idade. Já com os bene-
fícios previdenciários, 56 milhões de brasilei-
ros ficaram acima da linha da pobreza.

Revista FUNCEF – Que impactos a forma-
lização do emprego no brasil causou na 
Previdência Social?        
José Pimentel - Para se ter uma idéia, de ja-
neiro a setembro de 2008, a arrecadação líquida 
atingiu o montante de R$ 115,16 bilhões, o que 
corresponde a um aumento de 9,7% em relação 
ao que foi arrecadado no mesmo período de 
2007. São R$ 10,2 bilhões a mais. Esse aumen-
to é resultado direto do crescimento econômico, 

do aumento do número de carteiras de trabalho 
assinadas e do ganho real dos salários.  

É bom registrar que, em setembro de 2008, mes-
mo com a crise financeira mundial, foi o mês 
que registrou o maior número de empregos com 
carteira assinada no Brasil. Foram 282 mil novos 
postos de trabalho formais. Nos últimos 12 me-
ses, o Brasil teve dois milhões e cinqüenta mil 
novos empregos formais e, desde 2003, tivemos 
mais de oito milhões de empregos com carteira 
assinada. O cenário para o final do ano é muito 
positivo, demonstra que os empregos continua-
rão crescendo. As indústrias de embalagem, as 
primeiras que sentem os efeitos da crise, não 
têm como assumir novos compromissos até 
agosto de 2009. Portanto, entendo que a crise 
não interromperá o nosso crescimento e a gera-
ção de novos empregos.
Paralelamente a isso, estamos melhorando cada 
vez mais a gestão dos benefícios previdenciários. 
E isso está sendo determinante para a redução 
das despesas mensais. Nós estamos arrecadando 
mais e gerindo melhor os  recursos públicos admi-
nistrados pela Previdência. A soma desses fatores 
tem garantido as condições para que a Previdência 
Social reduza a cada mês a necessidade de finan-
ciamento do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) e consolide sua trajetória superavitária. 
Essa tendência de queda está clara para nós e as 
projeções indicam que, ao final do ano, a necessi-
dade de financiamento do RGPS será de no máxi-
mo R$ 38 bilhões.  A previsão inicial era de que 
tivéssemos uma necessidade de financiamento de 
R$ 43 bilhões no final de 2008. Mas, felizmente, 
será bem menor.

o cenário para o final do  
ano é muito positivo.  

Entendo que a crise não 
interromperá o nosso 

crescimento e a geração  
de novos empregos
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que esta redução para outros beneficiários de-
penderá então de ações individuais, pois até o 
momento não temos uma decisão administrati-
va da Receita Federal sobre o tema.

Quando será apro-
vada a propos-
ta que prevê a 
reposição das 
perdas sala-
riais dos apo-
sentados?

Edna Maria Smocking Neri, 56 anos, 
Ribeirão Preto-SP 

RESPoStA – A alteração do Artigo 115 do 
REG/REPLAN (modalidade saldada), que trata 
do Fundo para Revisão do Benefício Saldado – 
atualmente formado pelo resultado financeiro 
equivalente a 50% que exceder à meta atuarial 
–, está em avaliação na SPC. A FUNCEF en-
caminhou a documentação exigida para essa 
alteração no dia 10 de setembro de 2008, e es-
pera a manifestação daquela Secretaria. Pelo 
novo texto, a destinação do resultado será de 
até 90% do que exceder à meta atuarial, o que 
sem dúvida dará mais celeridade quando das 
revisões anuais dos benefícios saldados.

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu que 
o governo tem de devol-
ver com correção mone-
tária o Imposto de Renda 

(IR) que foi pago indevi-
damente por participantes 

de fundos de pensão. Quando 
essa devolução será feita?

José Mário Cavalcanti, 73 anos.  Membro do Con-
selho Deliberativo da Associação dos Economiários  

Aposentados do DF (AEA/DF) 

RESPoStA – De fato, está pacificado o enten-
dimento no STJ quanto ao imposto de renda 
maior sobre a complementação de aposenta-
doria paga pelos fundos de pensão aos seus 
aposentados. Conforme entendimento daquele 
Tribunal, a parcela do benefício correspondente 
às contribuições efetuadas pelos participantes 
entre 01.01.1989 e 31.12.1995, na vigência da 
Lei 7.713/88, deve ser isenta do imposto, evitan-
do assim a chamada bitributação. É importante 
salientar que esta isenção não se aplica ao valor 
pago pelo INSS. Quanto à aplicabilidade dessa 
decisão, esclarecemos que por enquanto se res-
tringe ao grupo de aposentados que estavam 
na ação judicial que foi julgada pelo STJ, sendo 

Fala Aposentado 
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fala associado
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Os participantes ativos e aposentados  
estão se aproximando cada vez mais da 
FUNCEF.  São inúmeras as mensagens 

recebidas por e-mail e telefone com solicitação 
de informações sobre o fundo de pensão, su-
gestões e mesmo críticas. Essa aproximação é 

importante para aperfeiçoar o relacionamento 
e aumentar a sintonia com o associado.  

Nesta edição, o técnico Eugênio Fábio 
de Resende, consultor da Presidência,  res-
ponde a duas perguntas de grande interes-
se dos participantes.
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Revista FUNCEF – Quais os impactos que 
a atual crise financeira mundial podem 
provocar na economia brasileira?
João Sicsú – Vai depender da capacidade 
do governo de manter aquecida a economia 
do País, seja  por meio da ampliação dos 
investimentos públicos, das ações do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), 
da concessão do aumento real do salário mí-
nimo e, sobretudo, da ampliação das políti-
cas sociais que promovam emprego e renda 
para a população.

RF – Como os fundos de pensão podem re-
agir à crise?
JS – Os fundos de pensão têm que descobrir 
“nichos” mais lucrativos para direcionar seus 
investimentos e, assim, honrar o compromisso 
com os associados. 
Por outro lado, como investidores institucio-
nais, eles também podem atenuar os efeitos 
negativos da crise na economia brasileira. 
Quanto mais investimentos houver, menor será 
esse impacto.

RF – Segundo a oMS, até 2025, o brasil 
será o 6º do mundo em número de idosos. 
o país está preparado para o envelheci-
mento da população?
JS – O aumento da expectativa de vida dos 
brasileiros deve ser encarado como um fato 
positivo e não como um problema. É preci-

so que o envelhecimento da população seja 
acompanhado de medidas positivas que es-
timulem o desenvolvimento do País. Se isso 
não acontece, aí, sim, estaremos diante de 
um problema muito grave.
Os países europeus, que nesse ano devem re-
gistrar um crescimento inferior a 2% ao ano, 
estão enfrentando sérios problemas de desem-
prego. Esse dado, associado ao envelhecimen-
to da população que caracteriza a Europa, im-
pacta de forma negativa na previdência.  
O Brasil, ao contrário, está crescendo muito e 
se esse ritmo continuar acelerado, o aumento 
da longevidade não ocasionará problemas para 
o país, nem para a previdência. Não se pode 
perder de vista que o importante é viver mais 
e com qualidade de vida. E para isso é preciso 
investir pesado em políticas públicas sociais.        

RF – Como os fundos de pensão devem se 
comportar diante desse fenômeno?
JS – O cálculo atuarial, que leva em conta a 
expectativa de vida da massa de participantes, 
deve ser apenas uma variável para manter o 
equilíbrio dos fundos de pensão. Ao lado dis-
so, deve-se criar alternativas de investimentos 
mais lucrativos e de arrecadação. Com relação 
a este último pode-se, por exemplo, aumentar 
o número de participantes. As Patrocinadoras, 
por sua vez, podem aumentar o número de seus 
empregados, e assim por diante. É preciso in-
vestir para crescer. 

DESENvolviMENto É A SAíDA 
Diretor de Estudos Macroeconômicos do IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), João Sicsú afirma que o Brasil 
deve investir no desenvolvimento para superar os impactos da 

crise financeira mundial sobre a economia interna.
No dia 29 de outubro, ele participou de  

uma palestra na FUNCEF  e concedeu a seguinte entrevista:

entrevista
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viver bem na melhor idade 
Aposentados dão exemplo de como é importante planejar o futuro  

JovEM AoS 80 
Aos 80 anos, a aposentada Lindalva Alves 

Monteiro Marcião é um exemplo de quem 
planejou o futuro. Associada da FUNCEF, ela 
reuniu, ao longo da vida, as condições neces-
sárias para viver com conforto, segurança e 
qualidade de vida na melhor idade. 

“Como empregada da CAIXA, sempre tive 
um emprego estável, um plano de saúde, um 
plano de aposentadoria complementar (a FUN-
CEF) e uma vida financeira equilibrada”, conta 
a associada da Fundação.

Com uma saúde de ferro e um vigor que 
parece não se esgotar nunca, ela nos segreda 
sua fórmula “mágica”: “Sou muito ativa, estou 
sempre de bom humor, não discuto e nem me 
zango com ninguém, faço atividades físicas, 
tenho uma alimentação saudável, viajo, leio 
muito e vou sempre ao teatro com minhas ami-
gas”, diz dona Lindalva, que uma vez por ano se 
submete a um check-up. 

Aliás, quem não conhece seu trabalho como 
Secretária da AEA-AM (Associação dos Econo-
miários Aposentados do Amazonas)? Quem não 
se orgulha da biblioteca que ela montou na en-
tidade, com um acervo de 1.200 livros? Quem, 
enfim, não se espelha em dona Lindalva?

“Ela é realmente muito ativa e um exem-
plo para todos que chegarem a essa ida-
de”, afirma o presidente da Associação, Luiz  
Augusto Mitoso. 

capa

Até 2025, o Brasil será o 6º país do 
mundo em número de idosos, segun-
do dados da Organização Mundial de 

Saúde. Atualmente, existem no Brasil mais de 
17 milhões de pessoas acima de 60 anos e de-
verá chegar a 64 milhões em 2050. De acordo 
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), a expectativa de vida do brasi-
leiro não pára de crescer: saltou de 54 anos 
(na década de 60), para 72 anos (atualmente) 
e em 2050 chegará a 81 anos.  

Diante dessa nova realidade, sur-
gem os desafios para viver mais e 
melhor. Planejar o futuro e garantir a 
qualidade de vida na melhor idade (a 
idade da sabedoria) é uma decisão 
importante. Esse planejamento, 
associado a um estilo de vida 
saudável, é fundamental para 
manter o conforto e a segurança 
nessa fase da vida.

“Pois se vêem chamas nos olhos dos moços,          mas no olho do ancião vê-se a luz”
10  revista FUNCEF 

Como empregada da 
CAixA , sempre tive 

um plano de saúde, um 
plano de aposentadoria 

complementar, a FUNCEF;  
e uma vida financeira 

equilibrada

AEA/AM
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Lindalva: trabalho, 

lazer e bom humor

Rui trocou o carro 

pela bicicleta
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Viúva desde os 45 anos e sem filhos, dona 
Lindalva não se deixou abater pela solidão: 
“Morrer faz parte da vida”, ensina a octo-
genária, que já esteve na América do Sul, 

América do Norte, Europa 
e até no Japão. “Ficar pa-
rado envelhece a mente e 
o corpo”, conclui.

AtlEtA AoS 64 
Casado e com três 

filhos, o paranaense 
Rui Tadeu Pache sou-
be fazer da aposenta-
doria a melhor fase 
de sua vida. Aos 
64 anos, dedica-se 
integralmente ao 
seu esporte pre-
ferido: o ciclis-
mo. Por isso, ele 
trocou o carro 

pela bicicleta. “Passo o dia 
pedalando”, conta Rui, que transformou sua 

rotina em uma verdadeira maratona. Ganhador 
de várias medalhas, ele já participou da famo-
sa “Rota do Uruguai”. “Dei a volta no Uruguai 
de bicicleta”, orgulha-se. 

Para ele, manter a cabeça e o corpo em 
atividade é fundamental para garantir  quali-
dade de vida na melhor idade. Por isso, aceitou 

o convite para trabalhar na clínica médica da 
irmã. “Faço pagamentos e resolvo outros pro-
blemas da clínica, tudo de bicicleta”, conta.

Associado da FUNCEF, Rui também atribui ao 
bom humor e ao seu comportamento “precavido” 
o equilibro nessa fase da vida. “Gosto de pagar 
minhas contas em dia e sempre cultivo a alegria e 
o bom humor”. Segundo ele, ter uma aposentado-
ria complementar ajuda muito, “pois nos dá mais 
segurança e liberdade”. 

DiANtE DoS iMPREviStoS
Apesar do estilo de vida que têm, os apo-

sentados Lindalva e Rui sabem que os impre-
vistos existem. Nessas horas, fica ainda mais 
evidente a importância de plane-

jar o futuro o mais cedo possível. 
Os associados da FUNCEF Antônio 

Calmon, 79 anos e  Nildete Calmon, 75, 
ilustram bem esse caso. Recentemen-
te, ela teve um problema de saúde e 
chegou a ser internada. “Graças a Deus 
temos um bom convênio de saúde pela 
CAIXA e uma boa aposentadoria com-
plementar que nos dá muita segurança”, 
afirma dona Nildete. “A FUNCEF é muito 
importante para nós”, conclui.   

“Pois se vêem chamas nos olhos dos moços,          mas no olho do ancião vê-se a luz”
Victor Hugo (1802-1885)

Rui trocou o carro 

pela bicicleta

A FUNCEF é muito
importante para nós

Nildete e 

Antônio Calmon

AEA/AM
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Eco Resort de Angra 
tem reserva ambiental particular

A FUNCEF é pioneira na criação da primeira unidade de conservação de 
um empreendimento hoteleiro. Trata-se da Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN) Fazenda do Tanguá, que apoiada em critérios so-

cioambientais busca integrar os hóspedes do Eco Resort de Angra dos Reis (RJ), 
a comunidade local e os visitantes em geral, com um dos biomas mais ricos de 
nossos ecossistemas: a mata atlântica. 

Empreendimentos inseridos em remanescentes de áreas naturais têm sido 
cada vez mais comuns. Por isso, é necessário cuidar da natureza com projetos 

planejados e implementados de forma sustentável, tornando possível a preservação 
do meio ambiente, a geração de empregos qualificados e o desenvolvimento social.

Fundação cuida do meio ambiente e é pioneira na criação de reserva em hotel
ReseRvas  

PaRticulaRes do 
PatRimônio natuRal
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seu benefício
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Redução da taxa administrativa da FUNCEF
Desde setembro de 2008 foi implantada a redução da taxa administrativa do Novo Plano de 

15% para 8%. A medida foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da 
Fundação e homologada pelo Conselho Diretor da CAIXA. 

 A redução retroagirá a janeiro de 2008, sendo que os ajustes serão processados em dezem-
bro de 2008. Os valores cobrados a mais serão revertidos para as cotas dos participantes. 8%

15%

vou ganhar quanto?
Faça uma simulação e descubra como poderá ser sua complementação de aposentadoria

Para mostrar como é vantajoso contribuir agora com a FUNCEF e receber de volta na 
aposentadoria, existe um simulador disponível para a visualização do benefício futuro.

Simular é muito simples: basta acessar o simulador, preencher seu nome, data 
de nascimento, salário de participação, sexo e o percentual que você pretende contri-
buir. Clique no botão “Simular” e pronto! O simulador apresentará sua provável renda 
vitalícia em várias idades, contando com sua contribuição e a da patrocinadora.

Bateu uma curiosidade? Acesse www.pensenoseufuturo.com.br, faça sua simu-
lação e veja o quanto você tem a ganhar.

Aposentadoria na internet
O site do Ministério da Previdência (www.previdencia.gov.br) permite calcular o tempo 

de contribuição e prazo para aposentadoria. Para isso, é preciso ter em mãos a carteira de 
trabalho, número do PIS/Pasep ou do cartão de Contribuinte Individual. 

Escolha a opção “Serviço” e clique em “Calcule sua aposentadoria”. Esse ambiente ofe-
rece duas opções: “Simulação da Contagem do Tempo de Contribuição” e “Simulação do 
Valor do Benefício”. Após preencher os formulários, o sistema fornece um relatório que indica 
o tempo de contribuição ou o valor do benefício. 

Os cálculos são feitos com base no Fator Previdenciário por meio do tempo de contribui-
ção, a expectativa de sobrevida e a idade no momento da aposentadoria. 

Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135 e agendar um atendimento. 

Resultado do Saldamento
A FUNCEF contabilizou os números do processo de adesão dos associados ao Saldamento, 

que terminou no dia 5 de setembro. 
O total de participantes ativos, autopatrocinados, aposentados e pensionistas que aderiram 

ao REG/Replan saldado foi de 7908; a maioria, 94%, é formada por associados em atividade. Os 
outros 6% são formados por 348 aposentados (4,5%) e 119 pensionistas (1,5%).

A central de atendimento da Fundação prestou atendimento aos associados, por telefone e e-
mail, esclarecendo mais de 19 mil dúvidas sobre o processo durante os três meses do Saldamento.
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fique por dentro

Educação Previdenciária 
é discutida em Seminário  
internacional no Rio 

“D ifundir a educação previdenciária no 
Brasil” esse foi tema do Seminário 
Internacional de Educação Previ-

denciária, no dia 30 de outubro, no Rio de Janeiro.  
O evento foi promovido pelos dois maiores fun-
dos de pensão brasileiros – FUNCEF e Petros.  
O objetivo do encontro era destacar a necessida-

de de criar políticas e 
ações voltadas à edu-
cação previdenciária. 

O encontro reuniu 
mais de 150 pesso-
as entre diretores e 
representantes do 
setor previdenciário 
brasileiro. Participa-
ram da abertura o 
ministro da Previ-

dência Social, José Pimentel; o 
secretário de Previdência Complementar, Ricar-
do Penna; os presidentes da Funcef, Guilherme 
Lacerda; da Petros, Wagner Pinheiro; da CEO 
SAGE América Latina, Magdiel Unglaub; do Sin-
dicato Nacional das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (SINDAPP), Jarbas de 
Biagi, além do ex-presidente Instituto Cultural 
de Seguridade Social (ICC), Arnaldo Niskier. 

A rodada internacional contou com a par-
ticipação de Peter Eimer, do Canadá; Geena 
Chung, da Coréia do Sul; John Lukisa, do Zâm-
bia; Irina Dannikova, da Rússia, e dos norte-
americanos, Robert Best e Curtis DeBerg. Com 
isso, os participantes tiveram a oportunidade 
de conhecer um pouco das experiências do sis-
tema previdenciário em outros países. 

O presidente da FUNCEF, Guilherme Lacer-
da, considera que o seminário propôs ao setor 
previdenciário brasileiro uma mudança na cul-
tura do imediatismo. “Precisamos pensar em 
planejamentos de médio e longo prazo. Para 
isso é fundamental fazer a educação previden-
ciária e financeira. Não basta melhorar os be-
nefícios de nossos associados, é fundamental 
dar a eles condição de conhecer e entender a 
dinâmica dos fundos de pensão.”

Na avaliação do presidente da Petros, Wag-
ner Pinheiro, o seminário veio em um momento 
propício, uma vez que o governo vem insistindo 
na questão da educação previdenciária. “Acredi-
tamos que dessa forma o Brasil poderá avançar 
na consolidação do sistema previdenciário”, afir-
mou Pinheiro.

O ministro José Pimentel destacou a re-
levância do evento. “É importante quando as 
entidades colocam na sua agenda de deba-
tes o sistema previdenciário brasileiro e a 
necessidade de se ter programas de educa-
ção previdenciária.” 

NoviDADES
O presidente da FUNCEF anunciou o lança-

mento, em novembro, da Plataforma de Rela-
cionamento. É um programa desenvolvido em 
parceria com o Programa Par, que trará mais 
benefícios aos associados. 

Houve também o lançamento do dicionário de 
verbetes da Petros, um complemento na questão 
da educação previdenciária, uma vez que propõe 
“traduzir” para os associados os termos técnicos 
e econômicos específicos do setor.
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Presidente do Sindapp, Jarbas 

de Biagi; presidente da Petros, 

Wagner Pinheiro; ministro José 

Pimentel; presidente da Funcef, 

Guilherme Lacerda; presidente da 

Sage, Magdiel Unglaub e secretá-

rio da SPC, Ricardo Pena
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Direito Processual 
Administrativo

A obra destaca o 
processo administrativo, 
por constituir instrumento 
de garantia individual, de 
participação democrática 
do cidadão na Administração 
Pública e de proteção dos direitos indivi-
duais. Trata-se de meio procedimental cuja 
observância constitui requisito de validade à 
prática de ato administrativo.

Autor: Francisco Xavier da Silva  
Guimarães (associado FUNCEF)

Remoinhos do Entardecer
O livro abriga 16 contos 

de rara e encantadora 
beleza literária, entre eles, 
os premiados ou finalistas 
nos concursos dos quais o 
autor participou. 

Autor: José Nunes Paez Proença (Asso-
ciado FUNCEF)

Educação Financeira –  
Como educar seu filho

A obra apresenta o 
passo a passo do processo 
de educar as crianças para 
lidar com dinheiro, abran-
gendo quatro grandes áreas: como ensinar a 
ganhar, poupar, gastar e doar, dentro dos precei-
tos da ética e da responsabilidade social.

Autora: Cássia D´Aquino

Lembramos que a finalidade dessa coluna é dar 
sugestões de boa leitura aos associados e que a 

FUNCEF não comercializa os livros. 
Se você é associado FUNCEF e tem um livro 
publicado, envie informações para o e-mail 

comunicacao@funcef.com.br. 
Não esqueça de informar seu nome completo, 

e-mail e telefone para contato.

Encontro de aposentados e  
pensionistas movimenta Aracaju
FUNCEF participa de simpósio que reúne mais de mil pessoas

O 30º Simpósio de Aposentados e Pensionistas da CAIXA recebe em  
Aracaju (SE) mais de mil participantes. O tradicional encontro reúne, entre 
os dias 9 e 14 de novembro, debates sobre temas como saúde, qualidade 
de vida, benefícios da Caixa e da FUNCEF. As comissões discutem as pro-
posições dia 10/11 e, no dia seguinte, as propostas estarão em plenária  
para votação. Haverá programação de lazer todas as noites a fim de integrar 
os participantes.

FUNCEF No SiMPóSio
A Fundação estará presente em todos os dias do evento, com estande pre-

parado especialmente para promover a interação com os aposentados e pensio-
nistas, esclarecendo dúvidas e recebendo sugestões. Na quinta-feira (13/11), 
todo o dia será reservado a apresentações dos dirigentes da FUNCEF. Na próxi-
ma edição da Revista FUNCEF, confira mais informações sobre o Simpósio.

Planejamento 2008-2012 
A Diretoria Executiva aprovou no dia 7 de outubro os planos de execução de 

nove projetos estratégicos. A concretização dos objetivos estratégicos é funda-
mental para que se alcance a missão da Funcef de atingir um alto grau de satisfa-
ção dos integrantes dos planos de benefícios.

O planejamento estratégico 2008-2012 da FUNCEF está em fase de instala-
ção. Na primeira etapa, foram estabelecidos os objetivos estratégicos (desafios 
prioritários) e os projetos estratégicos (ações estruturantes). No dia 24 de junho, a 
FUNCEF iniciou o processo. O planejamento é elaborado com a participação das 
diretorias e desenvolvido sob coordenação da DIPEC (Diretoria de Planejamento e 
Controladoria) e conta com a assessoria da Fundação Dom Cabral.

Saúde em foco
Desde junho deste ano a União Nacional dos Economiários (Unei) no Rio 

de Janeiro promove palestras sobre saúde com temas relacionados à melhor 
idade. As reuniões são sempre no dia 20 de cada mês, às 10h, na sede da 
Unei (31º andar da central da Caixa na rua Rio Branco, Centro). Os palestran-
tes são médicos especialistas. 

A iniciativa partiu do vice-presidente da Unei, Armando Filardi, em conjunto 
com a Diretoria Sociocultural. A primeira conversa foi sobre ‘prevenção ao estres-
se’ e reuniu cerca de 50 pessoas. “O número de participantes aumentou rápido. 
De julho em diante não tivemos menos de 100 pessoas assistindo”, diz a diretora 
Sociocultural, Georgette Muniz. ‘Sexualidade na terceira idade’ será o tema do 
encontro de novembro, o último do ano. Os encontros retornam em janeiro.

fique por dentro
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Cadastro, concessão e manutenção 

dos benefícios FUNCEF

16  revista FUNCEF 

Conheça o trabalho da Gerência de Seguridade (GESEG), uma das maiores da Fundação

A COPAC é responsável pelo processamento 
das inscrições, atualização do cadastro, rece-
bimento e controle das contribuições. É essa 
unidade que processa os pedidos de resgates, 
de portabilidade, do autopatrocínio e do bene-
fício proporcional diferido (BPD). Enfim, essa 
coordenação cuida do participante enquanto 
ele ainda não se aposentou. 

Já a COABE tem como principal atribuição a 
concessão e manutenção dos benefícios con-
cedidos, tanto pela FUNCEF quanto pelo INSS. 

O Núcleo de Atuária cuida dos cálculos das 
reservas matemáticas. Os atuários são res-
ponsáveis pelos cálculos do custo dos planos 
que resultam nos percentuais de contribuição 
dos participantes e da patrocinadora. Eles 
cuidam também das análises das premissas 
e hipóteses atuariais de cada plano de be-
nefício, para garantir que os compromissos 
assumidos pela Fundação sejam cumpridos 
sem que haja desequilíbrio entre os valores a 
pagar e os recursos disponíveis.

A gerência conta com 40 empregados, entre 
gestores, técnicos e integrantes da carreira pro-
fissional. “É uma equipe com 
experiência e alto nível de 
profissionalismo, que vem 
trabalhando duro para 
cuidar do patrimônio pre-
videnciário de quase 
100 mil pessoas, 
atualmente”, fi-
naliza Geraldo 
Aparecido.

E xiste na FUNCEF uma gerência que cuida 
dos direitos previdenciários dos partici-
pantes, desde a inscrição no plano até o 

momento da aposentadoria. Trata-se da Gerên-
cia de Seguridade (GESEG), que também é res-
ponsável pela gestão atuarial, buscando garantir 
o equilíbrio econômico-financeiro dos planos de 
benefícios administrados pela Fundação.

O gerente da GESEG, Geraldo Aparecido da 
Silva, explica que a área é responsável pela 
“gestão do passivo dos planos de benefícios, 
que representa todos os direitos acumulados 
pelos seus integrantes, tanto na fase de contri-
buição, enquanto o participante ainda está em 
atividade, quanto na de concessão da aposenta-
doria ou da pensão, momento em que a FUNCEF 
passa a ser, junto com o INSS, responsável por 
garantir a renda dos assistidos e assume papel 
preponderante na vida dessas pessoas”, afirma.

“O principal desafio é aprimorar e moderni-
zar os processos de trabalho. Um dos objetivos 
da GESEG é reduzir o tempo de atendimento às 
solicitações e requerimentos e ampliar os ser-
viços prestados por meio do auto-atendimento, 
sem nunca deixar de investir na melhoria da 
qualidade do trabalho realizado”, completa o 
gerente, que considera de suma importância a 
transparência na comunicação com os associa-
dos e a disseminação da cultura previdenciária 
entre os empregados da CAIXA.

A gerência tem duas coordenações e um nú-
cleo: a Coordenação de Participantes Ativos e 
Cadastro (COPAC), a de Assistidos e Gestão de 
Benefícios (COABE) e o Núcleo de Atuária.

Geraldo Aparecido da Silva
Gerente de Seguridade da FUNCEF
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SERGiPE
oásis brasileiro 

Menor estado brasileiro, Sergipe assumiu sua vocação para a grandeza: um povo 
calmo e acolhedor, uma exuberante natureza e o paradisíaco Cânion de São Francisco, 
localizado entre os estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, onde foi construída a 
Hidrelétrica de Xingó.
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Nº de participantes  
na FUNCEF
total: 665
Ativos: 467
Assistidos: 188
Facultativos: 3
licenciados: 7
Não associados: 72
Fonte: COPAC/DIBEN

Aracaju é a capital anfitriã do 30º 

Simpósio Nacional dos Economi-

ários Aposentados e Pensionistas da 

CAixA, que será realizado de  9 a 14 de 

novembro, no Centro de Convenções 

do Hotel Parque dos Coqueiros. 

AEA-SE
Endereço:  Rua João Pessoa, 75, 
Ed.Norcon Shopping Center, Sala 402, 
Centro. Aracaju/SE
telefone: (79) 3214 1753 / 3219 1979
Fax: (79) 3222-7003
E-mail: aease-se@infonet.com.br  

UNEi-SE
Delegada: Iolanda Assis dos Santos
Endereço:  Rua João Pessoa, 357,  
4º andar - Centro  
Aracaju-SE
telefone: (79) 3216 4000 / 3214 5456
E-mail: uneisergipe@bol.com.br   

APCEF-SE
A Associação conta com uma excelente área arborizada, piscinas, 

parque aquático, saunas, campos de futebol, quadras esportivas, churras-
queiras, salão de festas e amplo estacionamento. 
Presidente: Carlos Eduardo dos Santos
Endereço:  Av. Melício Machado, s/nº - 
Km 01 - Atalaia
Aracaju-SE
telefone: (79)3243-3279 
E-mail: apcefse@infonet.com.br 
Site: www.apcefse.org.br   

A AEA-SE (Associação dos Empre-
gados Aposentados da Caixa Econô-
mica Federal de Sergipe) e a UNEI-SE 
(União Nacional dos Economiários de 
Sergipe) capricharam nas atividades do 
30º  Simpósio dos Aposentados, promo-
vido pela Fenacef.    

“Preparamos uma programação 
voltada à confraternização, ao entrete-
nimento e, sobretudo, à discussão de 
importantes temas que interessam os 

aposentados e pen-
sionistas da CAIXA”, 
empolga-se Rai-
mundo Santos An-
drade, presidente 
da AEA-SE. Para 
Geraldo Olivei-

ra, coordenador do evento, 
“nosso objetivo é receber os participan-
tes da melhor forma possível”. 
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Sérgio Francisco da Silva
Diretor de Administração e tecnologia  
da informação da FUNCEF

o verde a favor 
do participante

 Dentre os benefícios “verdes” desse proje-
to, destacam-se a redução da impressão e cir-
culação interna de papel. Essa medida, por sua 
vez, reduz a demanda do parque gráfico (uso de 
toner e outros suprimentos) e  diminui, conse-
qüentemente, a emissão de calor e o consumo 
de energia, por exemplo.

Também em análise na FUNCEF está o pro-
jeto de gerenciamento de impressão corporati-
va, que, assim como os demais, proporcionará 
benefícios ambientais e financeiros. Isso porque 
será possível transferir a obsolescência tecnoló-
gica do parque de impressão para o fornecedor, 
uma vez que serão contratados serviços de im-
pressão e não aquisição de equipamentos.

O planejamento da FUNCEF para a área de 
TI também está pautado sob o pilar da GCN – 
Gestão da Continuidade dos Negócios. Isso sig-
nifica dizer que a Fundação deverá garantir aos 
participantes a disponibilidade dos serviços, 
mesmo em caso de desastre em seu ambiente 
principal, desde as questões físicas relaciona-
das à sede até os desastres tecnológicos. 

Dispor de solução de continuidade para os 
serviços é colocar a FUNCEF em patamar supe-
rior a outros fundos de pensão e proporcionar 
tranqüilidade aos  participantes. 

Por fim, o grande desafio da DIATI (Diretoria 
de Administração e Tecnologia da Informação) 
para 2009 é equilibrar todas essas iniciativas, 
alinhado-as à estratégia da Fundação e adotando 
as melhores práticas de mercado, sem perder de 
vista o principal foco da FUNCEF: o Participante.

As estratégias adotadas pela FUNCEF 
nos últimos anos têm exigido tempes-
tividade da área de Tecnologia da In-

formação. O intuito é alinhar as iniciativas às 
melhores práticas adotadas por grandes corpo-
rações preocupadas com a sustentação do meio 
ambiente. Assim, a Fundação busca prover pro-
dutos e serviços com impacto positivo ao meio 
ambiente, sempre alinhada à sua missão, visão 
e valores, com foco em seus participantes.

Uma das iniciativas alinhadas a essa ten-
dência é o chamado movimento TI Verde (Tec-
nologia da Informação Verde). Por meio dele, 
as organizações que geram e se utilizam de 
tecnologia para sustentar seus negócios pro-
movem programas ou iniciativas de preser-
vação ambiental para dar uma cara nova aos 
processos produtivos, ou seja, o fornecimento 
de serviços e produtos “verdes”, ambiental-
mente sustentáveis.

Um dos projetos da Fundação nes-
sa linha é o “Protocolo Institucional”, 

criado pela Presidência e voltado à 
Gestão da Informação Corporativa. 

O protocolo  prevê a padronização 
do modo de gerenciar, automatizar 
e otimizar o fluxo documental de 
forma ágil, segura e eficiente, re-

sultando em melhoria na qualidade 
de atendimento aos associados, pa-

trocinadoras, órgãos regulado-
res e fiscalizadores, além 

do público interno.
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