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O fotógrafo social 

Fontes: Amazonas Images, Le Monde, BBC Brasil, Folha de S. Paulo. 

Aos 65 anos, Sebastião Salgado, que 
é hoje um dos fotógrafos mais famo-
sos do mundo, tem sua obra permea-

da pela preocupação com as mazelas sociais. 
Seus principais trabalhos são verdadeiras crô-
nicas sobre a vida das pessoas excluídas. Sua 
preocupação social fez com que, em 2001, fos-
se nomeado representante especial do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

De origem mineira, nasceu em Aimorés no 
dia 8 de fevereiro de 1944. Deixou a cidade 
aos 16 anos para estudar em Vitória, no Espí-
rito Santo, e depois foi para São Paulo, onde 
se formou em Economia. Um dia depois de sua 
formatura, casou-se com Lélia Deluiz Wanick, 
com quem vive até hoje e tem dois filhos, Ju-
liano e Rodrigo, que tem síndrome de Down. 
“Acho que muita coisa que faço hoje, próxima 
do social, de cunho humanitário, foi Rodrigo 
quem me trouxe. Ele me deu outra compreen-
são da vida, outra maneira de eu ver a huma-
nidade, de me situar”, disse o fotógrafo, em 
entrevista à BBC Brasil.

A carreira de Salgado começou em 1969, 
quando ele foi para Paris fazer doutorado em 
Economia. Durante suas férias acadêmicas, 
visitou a África e encantou-se pela fotografia 
a tal ponto que mudou de profissão. Em 1973, 
resolveu ficar de vez na Europa, onde iniciou 
sua nova carreira.

Os trabalhos de Sebastião Salgado fica-
ram marcados por mostrar, com sensibilida-
de, o cotidiano das pessoas, tanto da Euro-
pa como dos países por onde viajava. Entre 
1979 e 1993, dedicou-se a vários projetos 
desafiadores, como a cobertura da guerra 
de Angola, o sequestro de israelenses, em 

Entebe, na Uganda, e a publicação do livro 
Outras Américas, no qual retratou os pobres 
da América Latina.

Para muitos, sua consagração se deu, defi-
nitivamente, com as fotos do atentado ao pre-
sidente dos EUA, Ronald Reagan, em 1981, tra-
balho que lhe rendeu bastante fama. Ele foi o 
único a conseguir retratar o presidente ferido.

Um de seus projetos de maior destaque é 
Êxodo, que mostra imagens captadas em 41 
países, onde documentou populações margi-
nalizadas, na sua maioria crianças e mulheres 
sem-teto. A exposição teve estreia mundial em 
Nova Iorque. O jornal Le Monde publicou artigo 
sobre Êxodos, em que descreveu Salgado como 
“um fotojornalista que vai além da estética da 
imagem. Suas fotos trazem reflexão, onde a 
maioria das pessoas se identifica, dando um ar 
universal à obra”.

Atualmente, Salgado se dedica ao projeto 
de campanha mundial para erradicação da po-
liomielite, em parceria com o Unicef e a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).  

Divulgação



revista FUNCEF  3

Guilherme Narciso de Lacerda 
Diretor-Presidente da FUNCEF

Fundações retomam crescimento após auge da crise
O Brasil enfrentou de forma exemplar a crise econômica mundial. Nem tudo ainda voltou 

a seu lugar, mas hoje é possível reconhecer a correção das medidas tomadas. Os fundos de 
pensão brasileiros – que juntos administram o oitavo maior patrimônio do mundo, no setor 
de previdência privada –, comemoram a retomada do crescimento e já acumulam aproxima-
damente R$ 470 bilhões, correspondentes a 17% do PIB nacional. No auge da crise, em ou-
tubro de 2008, o montante chegou a R$ 438,7 bilhões, diferença negativa de R$ 43,1 bilhões 
em relação aos R$ 481,8 somados em maio do mesmo ano. A recuperação desse 1º semestre 
cobre parte dos impactos negativos, porém ainda falta muito para o equilíbrio.

Vale salientar que as fundações no Brasil tiveram, no ano anterior, queda de patrimônio 
menor do que a dos países desenvolvidos. Nos países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) – grupo que reúne as economias mais ricas do mundo –,  
perderam-se 23% do patrimônio em 2008 – o equivalente a US$ 5 trilhões –, a perda no 
Brasil foi de aproximadamente 2% negativos. 

A FUNCEF tem acompanhado o movimento de retomada do crescimento econômico do 
País e seu desempenho volta ao normal. No primeiro semestre de 2009, atingiu rentabilidade 
de 8,44% (veja matéria na página 12), superando a meta atuarial em 2,94 pontos percentuais. 
Na atual conjuntura, de juros em queda, temos buscado alternativas de investimento para 
preservar o patrimônio de nossos mais de 100 mil associados. 

Atualmente, os fundos de pensão pagam, por ano, cerca de R$ 33 bilhões em comple-
mento de aposentadorias, valores que alcançam mais de 700 mil famílias. Para garantir a 
continuidade desse serviço, é importante preparar-se para nova realidade: há previsão de 
que a expectativa de vida dos brasileiros cresça de forma contínua. A FUNCEF tem buscado 
se ajustar a essa perspectiva, executando ações como adequação da tábua de sobrevivên-
cia e constituição de fundos previdenciais. 

Sobre o tema Desafios da Longevidade, confira a matéria de capa desta edição (páginas 
10 e 11), na qual são apresentados exemplos de vida como os de dona Aída Rezende, de 
103 anos, e de dona Risoleida Bandeira, de 102 anos, ambas residentes no Rio de Janeiro.

Ainda nesta Revista FUNCEF, acompanhe como foi a celebração do aniversário de 
32 anos da Fundação (página 14), em que foram ressaltadas as conquistas e os desafios 
referentes a nossa Entidade. Na ocasião, foi inaugurado o novo espaço de atendimento 
(página 12), que funciona no térreo do edifício-sede da Fundação, em Brasília. O local vai 
abrigar também a central do serviço 0800, que será internalizada. O evento contou com a 
participação de empregados e gestores da FUNCEF, da CAIXA e líderes associativos.

Boa leitura!



A FUNCEF quer saber:

Em sua opinião, qual  
desses fatores é o mais  
importante para o bem-
estar na terceira idade?

 Praticar atividades físicas
 Contar com o apoio da 

família e dos amigos
 Realizar exames periódicos
 Outros. Quais?

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

Dos associados que responde-
ram à enquete da edição  
nº 37, 60% acreditam que 
criança deve começar a ter 
noções de educação financeira 
aos 2 anos. Outros 20% acham 
que a melhor idade para isso é 
7 anos e 20% consideram que 
quanto antes a criança come-
çar a aprender conceitos de 
educação financeira, melhor.
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AGRADECimENtO – Agradecemos à centenária Aída Rezende e a sua família pela cessão da foto 
para a capa desta revista.

Patrícia Cunegundes
Jornalista profissional – 1050/DRt-CE
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bRASiL 360˚
Está geograficamente comprovado que 

o ponto mais setentrional do Brasil está 
localizado no estado de Roraima. Trata-
se do monte Caburaí, e não do Oiapoque, 
no estado do Amapá. A prefeitura de Boa 
Vista (RR) dispõe de materiais dos estu-
dos realizados. 

Diante do exposto, sugiro que a seção 
Do Oiapoque ao Chuí mude para o título 
Do Caburaí ao Chuí. Está comprovado que 
o Brasil começa aqui! Espero que acei-
tem minha contribuição, de informar a 
mudança. 

maria de Jesus de Amorim

>> Agradecemos sua contribuição à  
Revista FUNCEF e esperamos contar 
sempre com sugestões construtivas para 
avançar cada vez mais. O nome da edi-
toria Do Oiapoque ao Chuí é advindo de 
expressão que se consolidou através dos 
tempos. Mas, de fato, há o diálogo, base-
ado em estudos, sobre o monte Caburaí, 
em Roraima, ser o ponto mais setentrional 
do Brasil. Nessa perspectiva, trocamos o 
nome da seção para Brasil 360º.

APORtE PREvhAb
A Diretoria da União Nacional dos 

Economiários (Unei) se congratula com 

essa FUNCEF pela vitória alcançada com 
a quitação, por parte da CAIXA, da dívida 
referente ao aporte suplementar para a 
mudança da tábua da mortalidade que be-
neficia os assistidos da PREVHAB que se 
transferiram para essa Fundação durante 
o período de adesão ao REB.

O pagamento da dívida certamente es-
treitará, cada vez mais, o relacionamento 
entre essa Fundação e a patrocinadora, 
evitando-se que as soluções sejam, sem-
pre, decorrentes de decisões judiciais 
envolvendo as duas instituições, por falta 
de definição quanto às responsabilida-
des de cada uma, com relação aos pro-
cedimentos adotados pelas respectivas  
áreas jurídicas. 

José  Gabrielense Gomes Duarte 
Presidente da Unei

APOSENtADORiA
Sugiro que a FUNCEF disponibilize no 

seu sítio a relação de documentos exigi-
dos para o pedido de aposentadoria.

thales Souza
>> Agradecemos pela sugestão e infor-

mamos que o site possui a relação citada. 
Basta clicar em “Benefícios” e acessar o 
item “Aposentadoria”. Estamos revendo a 
disposição da relação de documentos para 
atender ainda melhor nossos associados.
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Como faço para  
me aposentar?
Após anos dedicados ao trabalho na CAIXA, está chegando 

a hora de descansar, desenvolver novos projetos e buscar 
outros desafios. Mas como fazer para pedir aposentadoria 

na FUNCEF? Veja a pergunta da associada Megume Suda, da Ge-
rência Nacional de Risco, e as informações prestadas por técni-
cos da Fundação.

Vou me aposentar em breve. Quais as providências necessárias para 
requerer minha aposentadoria na FUNCEF?  

RESPOStA DA FUNCEF: O primeiro passo é  verificar as 
regras de elegibilidade do seu plano (veja quadro abaixo) 
e se desligar da CAIXA. Sem rescindir o contrato com a 
CAIXA, não é possível pedir aposentadoria na FUNCEF.

NOVO  
PLANO

 Se você tem 48 anos (mulher) ou 53 
anos (homem), a carência para se aposen-
tar é 10 anos de contribuição à FUNCEF. 
Caso não tenha essa idade, também pode 
se aposentar, desde que adquira aposen-
tadoria no INSS.
 Se você não tem os pré-requisitos 
acima (idade e aposentadoria no INSS) 
pode se aposentar, desde que  tenha 15 
anos de contribuição à FUNCEF.

REB

 10 anos de contribuição à FUNCEF.
 Idade a partir de 50 anos.
 A partir dos 45 anos de idade, se 
aposentado pelo INSS.

REG/REPLAN

 Modalidade não saldada: aposentado-
ria pelo INSS .
 Modalidade saldada: a aposentadoria 
pelo INSS não é obrigatória para quem 
optou pelo saldamento.   

Com a rescisão em mãos, siga os passos a seguir:
1.  Acesse o site www.funcef.com.br, menu “Serviços”, 
e clique no link “Requerimentos e Formulários”. Preen-
cha e assine o requerimento de aposentadoria de acor-
do com o plano a que você está vinculado e ao tipo de 

benefício a que tem direito. Os empregados da CAIXA 
que saldaram o REG/REPLAN precisam preencher dois 
requerimentos. Um para solicitar o benefício saldado e 
outro para pedir o benefício no Novo Plano;
2. Preencha também a declaração de dependentes, dispo-
nível na página eletrônica da Fundação (menu “Serviços”);
3. Antes de se dirigir às Representações Regionais da 
FUNCEF para dar entrada no pedido de concessão pelo 
convênio FUNCEF/CAIXA/INSS, reúna os seguintes do-
cumentos: cópias do RG, do CPF e o número do PIS, da 
carteira profissional, das guias de recolhimento ou de 
outros documentos que comprovem tempo de serviço 
(se houver), cópia autenticada da certidão de casamen-
to ou de nascimento e relação de salário de contribuição 
emitida pela CAIXA;
4. De posse de toda essa documentação, dirija-se a 
uma Representação FUNCEF para dar entrada em seu  
processo;
5. Caso não haja Representação FUNCEF no seu esta-
do, envie os documentos citados acima para SCN qd. 2, 
bl. A, 12º andar, Ed. Corporate Center. CEP: 70.712-900. 
Brasília (DF);
6. Você poderá acompanhar o andamento de seu pro-
cesso por meio do site, na seção Autoatendimento;
 7. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pela Central 
de Atendimento, por meio do número 0800 979 1900.

Augusto Coelho
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Nesta entrevista, o presidente da Federação Nacional das Associações do Pes-
soal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Pedro Eugênio Beneduzzi Leite, fala 
sobre as atividades desenvolvidas pela federação. O dirigente ressalta o valor 
do trabalho conjunto entre entidades associativas e faz menção especial à 
importância da participação dos empregados da CAIXA nas eleições de 2010. 

Revista FUNCEF – A Fenae atua em setores diver-
sos, como cultura e esporte. Quais as principais 
ações desenvolvidas pela federação, em 2009? 
Pedro Eugênio – Neste ano, estamos realizando 
30 semanas culturais do projeto Eu Faço Cultura. Na 
área esportiva, temos os Jogos Regionais: Sul/Sudes-
te (já realizado em Curitiba); Centro-Oeste (em Campo 
Grande); Norte (Porto Velho) e Nordeste (São Luís). 
 
RF – Poderia nos falar também sobre as ativi-
dades realizadas na área social? 
Pedro Eugênio – A Fenae desenvolve, desde 2005, 
projeto chamado Movimento Solidário, que tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômi-
co e social de cidade que enfrenta grandes dificul-
dades: Caraúbas do Piauí/PI. O trabalho consiste em 
desenvolver ações que possibilitem, até 2015, que o 
município possa atingir as oito metas do milênio. As 
ações são realizadas em parceria com governos, em-
presas privadas e organizações não governamentais. 
 
RF – Existe parceria forte entre entidades de 
participantes ativos e representações de apo-
sentados na defesa dos interesses dos colegas 
da CAixA. Qual é a importância desse trabalho 
conjunto? 
Pedro Eugênio – Considero muito importante! 
Nós seremos os aposentados de amanhã! Por isso, 
é fundamental que a gente vá tratando de resolver, 
juntamente com a Federação Nacional das Asso-
ciações de Aposentados e Pensionistas da Caixa 
Econômica Federal (Fenacef), os problemas que 
afetam os colegas aposentados de hoje, para não 
termos de enfrentar os mesmos problemas depois. 
Neste momento, estamos com uma campanha pelo 

pagamento do tíquete na aposentadoria. Nossa 
parceria com a Fenacef veio para ficar. 

RF – A FUNCEF tem avançado muito. A que o 
senhor atribui o desenvolvimento da Fundação 
nesses últimos anos? 
Pedro Eugênio – De forma geral, os controles e a 
gestão dos fundos de pensão melhoraram bastante 
nos últimos anos. Na FUNCEF, conseguimos mudanças 
fundamentais, como o direito dos participantes de ele-
ger diretores e conselheiros. A participação de colegas 
ativos e aposentados, indicados pelos conselheiros 
eleitos, nos comitês internos, foi outra decisão muito 
importante. Hoje temos grande número de participan-
tes que acompanham e que cobram explicações sobre 
os mais diversos assuntos, e isso é muito bom! 

RF – Para 2010, quais são as perspectivas da 
Fenae? 
Pedro Eugênio – O grupo Fenae – Fenae Federação, 
Fenae Corretora e PAR – está passando por momento 
muito positivo, de grande crescimento! Vamos con-
tinuar atuando fortemente na defesa dos interes-
ses dos empregados ativos e dos aposentados da  
CAIXA e investindo ainda mais nas Apcefs e nas áre-
as esportiva, social e cultural. Nosso compromisso 
é com o bem-estar dos empregados da CAIXA. Não 
podemos esquecer que no próximo ano teremos 
eleição para presidente da República, e o resultado 
do processo eleitoral impacta diretamente sobre a 
CAIXA, que é empresa pública. Por isso, cabe a nós 
ficar atentos. Outra eleição muito importante, e onde 
teremos condições objetivas de interagir, será para 
diretores e conselheiros da FUNCEF. temos obrigação 
de cuidar bem de nosso fundo de pensão.

Líder empreendedor

hoje temos 
grande 

número de 
participantes 
[na FUNCEF] 

que 
acompanham 
e que cobram 
explicações 

sobre 
os mais 
diversos 

assuntos, e 
isso é muito 

bom!”

Augusto Coelho
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Estudar as alterações de regulamento dos 
planos de benefícios da FUNCEF,  migra-
ções, incorporações de participantes e 

de reservas entre planos é uma das principais 
atribuições da Coordenação de Planejamento 
Previdenciário (COPREV).  Além de centralizar 
o atendimento das demandas judiciais do se-
tor, a coordenação é responsável por negociar 
com a patrocinadora o aporte de recursos para 
pagamento de benefícios com base em ações 
judiciais. As inovações nos produtos e serviços 
da Diretoria de Benefícios (DIBEN) também fa-
zem parte de suas atribuições. 

Criada em 2007, a COPREV é formada 
por equipe de seis empregados: coordena-
dor, dois analistas e três assistentes, e atua 
como área de inteligência da DIBEN, no que 
se refere à gestão do passivo da Fundação, 
fornecendo, também, à área jurídica, subsí-

dios técnicos relacionados a processos que 
tenham como objeto benefícios e resgates 
e cálculos de valor de condenações. Antes,  
essas ações eram realizadas basicamente por 
meio de grupos de trabalho. 

“Centralizar essas atividades em uma coor-
denação garantiu melhores resultados na ação 
de aprimoramento da base normativa dos pla-
nos, em razão da necessidade de adequação às 
resoluções dos órgãos reguladores, às propos-
tas dos órgãos de governança da FUNCEF e às 
sugestões das entidades representativas e da 
CAIXA”, informa o coordenador Luciano Fazio. 

Entre os desafios da coordenação, Fazio 
destaca: “A COPREV deve conjugar tarefas im-
portantes e tarefas urgentes. As atividades ine-
rentes aos regulamentos dos planos são de im-
portância estratégica para a Fundação, mas as 
solicitações do Jurídico, além do grande volume, 
em geral, têm caráter de urgência. Dar conta das 
duas atividades desafia nossa coordenação”. 

O coordenador ressalta ainda a atividade 
de cobrança à CAIXA. “Nem sempre é fácil, 

considerando que as condenações judiciais 
não são sempre explícitas na definição da 
responsabilidade quanto aos pagamen-
tos. O Convênio de Adesão da CAIXA ao  
REG/REPLAN – em fase de elaboração a 
partir de proposta da COPREV – deverá 

ajudar na superação das dificuldades”. 

Legislação em  
prol dos benefícios
Conheça a área da Fundação que cuida dos regulamentos e seus desdobramentos

Luciano Fazio (sentado)
coordenador de Planejamento  

Previdenciário e sua equipe

entenda seu fundo de pensão
Ar
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Competência e experiência

Nesta entrevista, o novo diretor de Participações Societárias e Imobiliárias 
da FUNCEF, Luiz Philippe Torelly, faz um resumo de sua experiência profis-
sional, fala sobre os desafios do novo cargo e lembra que ser associado da 
FUNCEF é investimento com retorno garantido

Revista FUNCEF – Conte-nos um pouco 
sobre sua trajetória profissional.
Luiz Philippe torelly – Sou arquiteto e urba-
nista, graduado pela Universidade de Brasília, 
com curso de mestrado em Planejamento Urba-
no. Em 1980, ingressei no extinto Banco Nacio-
nal da Habitação (BNH), no cargo de arquiteto, 
após ter sido o primeiro colocado no Concurso 
Nacional para Barateamento da Construção 
Habitacional, promovido por aquela instituição.

Em meus quase 30 anos de exercício pro-
fissional, na CAIXA e no BNH, passei por di-
versas funções. Na CAIXA, fui chefe de setor, 
de divisão, especialista, gerente nacional, 
superintendente nacional e chefe do gabinete 
da Presidência. Ocupei também alguns cargos 
na Administração Pública, como presidente do 
Instituto de Planejamento territorial e Urbano 
e secretário de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano do Governo do Distrito Federal. De 
2007 ao início do presente ano, fui diretor de 
Promoção do Patrimônio Cultural Brasileiro 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan), autarquia vinculada ao 
Ministério da Cultura. De março passado até 
início de julho, por convite da presidenta da 
CAIXA, Maria Fernanda Ramos Coelho, cola-
borei na constituição da CAIXAPAR, CAIXA 
Participações S.A., como diretor-geral.  

RF – Quais são suas perspectivas para 
2009 e 2010 à frente da Diretoria de Par-
ticipações?
Luiz Philippe torelly – tive a felicidade de 
suceder uma pessoa com a capacidade e a 
competência de Jorge Arraes. Meu trabalho 
será muito facilitado. Enfrentaremos o de-
safio de promover investimentos em cenário 
de queda da taxa Selic e de retomada do 
desenvolvimento. Cada vez mais, a Funda-
ção deverá aprimorar seus controles e 
critérios de elegibilidade dos investi-
mentos, para obter as rentabilidades 
que nossas metas atuariais indicam. A 
recente crise econômica trouxe lições 
importantes, que devemos assimilar e 
reproduzir em práticas de governança 
corporativa. 

RF – Que mensagem o senhor passa aos 
colegas da CAixA que ainda não se as-
sociaram à FUNCEF?
Luiz Philippe torelly – A principal vanta-
gem de aderir à FUNCEF é aritmética. Para 
cada real com que o participante contribuir, 
a patrocinadora contribuirá com outro. É uma 
poupança de longo prazo, na qual se entra 
apenas com a metade, e se é proprietário da 
totalidade. Não há investimento melhor. 

Leia a íntegra da entrevista no site www.funcef.com.br
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capa

C om 103 anos completos, a mineira Aída 
Rezende Carneiro de Lacerda é, ao 
mesmo tempo, aposentada e pensio-

nista da FUNCEF. Aposentou-se em 1941 por in-
validez e ficou viúva em 1971, quando começou 
a receber a pensão do marido Joaquim Carnei-
ro de Lacerda, também empregado da CAIXA. 
Seus 100 anos foram comemorados com festa, 
em companhia de filhos, netos e genros, no Rio 
de Janeiro, onde vive desde criança.     

No dia 6 de outubro, dona Risoleida Franco 
Bandeira também completará 103 anos. Cheia de 
otimismo e recuperando-se de um infarto que teve 
em fevereiro deste ano, entusiasmo e vontade de 
viver é o que não lhe faltam. Recentemente, assis-
tiu a um show de samba carioca e fez questão de 
ir ao camarim do músico pedir um autógrafo. “É 
Deus quem me dá disposição”, afirma sorridente.

Os exemplos acima ilustram com precisão 
uma tendência mundial crescente: as pessoas 
estão vivendo mais, impondo novos desafios 
aos governos, às instituições, às famílias e à 
sociedade em geral. Responsáveis por garantir 
pagamentos de benefícios aos participantes e, 
em caso de morte, a seus dependentes, as en-
tidades de previdência complementar têm de 
se adaptar a essa nova realidade.

tábUA DE mORtALiDADE – Uma das 
medidas adotadas pela FUNCEF, nesse 
sentido, foi antecipar a mudança da tábua 
de Mortalidade At-49 para At-83 plena, 

mais adequada ao perfil de seus 
participantes. Há estudos 

atuariais na Fundação 
para adotar a At-2000. 
Essas tabelas são ins-

80, 90, 100 anos... os desafios de viver mais
O aumento da expectativa de vida da população exige mudanças do governo, das instituições, dos fundos de pensão e da sociedade em geral 

trumentos usados pelos atuários para calcular a 
probabilidade de sobrevida de determinada popu-
lação, sob condições especiais de riscos.

Na At-83 e na At-2000 a expectativa de 
vida para homens e mulheres, a partir da 

Aída Carneiro de Lacerda, 103 anos, 
moradora do Rio de Janeiro

No oriente, 
alguns 

bonsais são 
considerados 
símbolos de 
longevidade, 

pois são 
exemplares 
de árvores 

centenárias 
transportados 
para pequenos 

vasos.
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80, 90, 100 anos... os desafios de viver mais
O aumento da expectativa de vida da população exige mudanças do governo, das instituições, dos fundos de pensão e da sociedade em geral 

idade da aposentadoria, é superior a 80 anos 
(Veja tabela na página 10). 

Preocupada em evitar impactos abruptos nas 
reservas matemáticas (compromissos dos pla-
nos), a FUNCEF constituiu um Fundo Previdencial 
para custear a implementação da tábua At-2000 
no REG/REPLAN, em ambas as modalidades. A 
medida tem como objetivo garantir o equilíbrio 
entre as obrigações do plano e os recursos garan-
tidores (montante financeiro acumulado) a longo 
prazo e atender às recomendações do Conselho 
de Gestão da Previdência Complementar.

“Antes, o setor de previdência se preparava 
para pagar os benefícios por período médio de 
aproximadamente 20 anos, a partir da idade da 
aposentadoria. Agora, com as pessoas viven-
do mais, a tendência é que elas passem de 35 
anos, ou mais, recebendo o benefício”, expli-
cam os atuários da FUNCEF. 

mAiS SEGURANçA – Garantir o retorno dos in-
vestimentos e adotar meta de rentabilidade mais 
conservadora, com menor exposição aos riscos 
do mercado, também fazem parte das ações da 
FUNCEF para garantir a saúde financeira dos pla-
nos e a segurança de seus participantes. 

“Com as medidas adotadas, conseguimos 
enfrentar a crise financeira mundial e prote-
ger o patrimônio da Fundação, que hoje é de  
R$ 34 bilhões”, comemora o presidente da Fun-
dação, Guilherme Lacerda.

QUALiDADE DE viDA – Dos 29.311 assistidos 
da FUNCEF, 2.266 (8%) têm mais de 80 anos, sen-
do 1.961 mulheres e 805 homens. O aumento da 
longevidade do brasileiro se explica por várias 
razões. Os avanços da Medicina, a adoção de 

hábitos saudáveis – como não fumar, não beber e 
alimentar-se de forma equilibrada, além da prática 
de alguma atividade física – e de programas volta-
dos à saúde do idoso são algumas delas. 

“Viver por mais tempo é um grande desafio 
para a sociedade. Precisamos valorizar nossos 
idosos, investir em pesquisas científicas e pro-
mover programas voltados à qualidade de vida 
dessa faixa etária, que só tende a aumentar”, 
avalia a médica do trabalho Nadja Maria Santia-
go de Matos, empregada da CAIXA em Salvador. 

“Me ligue dentro de 12 anos, para ver se es-
tou viva”, brinca dona Regina Fleck Correa Ka-
nan, 88 anos, pensionista da FUNCEF há 11 anos. 
Seu marido, ortopedista da CAIXA, morreu aos 
89 anos. Para ela, chegar aos 100 não parece 
ser tão difícil assim. “Mas quem sabe é Deus”, 
acrescenta a gaúcha, que faz tratamento para 
controle da pressão alta e do diabetes.

PREviDêNCiA OFiCiAL – Na esfera pública, 
os desafios do aumento da longevidade já fa-
zem eco. Segundo censo do INSS, o Brasil conta 
hoje com 491 mil beneficiários  com mais de 
90 anos e 159 já passaram dos 110 anos.“A 
Previdência tem de ter sustentabilidade que 
garanta o pagamento das aposentadorias 
por mais tempo. Se o brasileiro está vivendo 
mais, ele vai ter de trabalhar mais. Esse fenô-
meno tem de ser traduzido nas regras 
da Previdência Social”, alerta Carlos 
Eduardo Gabas, secretário executivo 
do Ministério da Previdência Social. 

revista FUNCEF  11

Risoleida Franco bandeira, 
102 anos, moradora do  
Rio de Janeiro
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TEMA
Eu invisto no futuro!

BRIEFING
O trabalho deverá apresentar, de forma posi-

tiva, como é o seu investimento no futuro a partir 
do presente.

DOS OBJETIVOS
Art. 1º O concurso pretende sensibilizar os 

associados, de forma a estimular seus senti-
dos para a capacidade de observação do meio 
em que vivemos, bem como incentivá-los a 
desenvolver suas habilidades no âmbito da 
fotografia.

DOS PARTICIPANTES
Art. 2º Estão habilitados a participar os as-

sociados – ativos, aposentados ou pensionistas 
– da FUNCEF na data da inscrição e durante a 
vigência do concurso.

Art. 3º É vedada a participação dos diretores 
da FUNCEF, dos empregados da comunicação so-
cial da Fundação dos Economiários Federais e do 
Programa PAR.

DA INSCRIÇÃO E DO ENVIO DOS TRABALHOS
Art. 4º O período de inscrições inicia-se em 

24 de agosto de 2009 e encerra-se em 20 de ou-
tubro de 2009.

Art. 5º Cada candidato poderá inscrever ape-
nas 1 (uma) fotografia, original e inédita, relacio-
nada ao tema do concurso.

Art. 6º A foto deverá ser feita a partir de qual-
quer tipo de equipamento fotográfico, impressa 
em papel fotográfico e ter a dimensão mínima de 
18 x 24 cm e máxima de 21 x 29 cm. Deve ser 
digitalizada em 300 dpi, no formato JPEG ou TIFF.

Art. 7º Não serão aceitas fotografias que já 
tenham sido publicadas ou que já tenham sido, 
em quaisquer instâncias, premiadas até a data 
de inscrição neste concurso.

Art. 8º As fotografias capturadas por meio 
digital serão, automaticamente, desclassificadas 
caso a Comissão Julgadora detecte situações de 
manipulação.

Art. 9º  O envio do trabalho deve seguir os 
critérios abaixo:

1 – Envelope pardo, contendo a ficha de 
inscrição assinada e com todos os campos pre-
enchidos, a fotografia impressa e digitalizada 
conforme o artigo 6º.

2 – A fotografia deve ser identificada no ver-
so, com o pseudônimo do participante, o título da 
obra, o local em que foi capturada e data.

3 – Deve conter, na ficha de inscrição, a foto 
do participante.

4 – Devem constar na mídia digital o pseudô-
nimo do participante, o título da obra, o local em 
que foi capturada e data.

3º Concurso Cultural FUNCEF –  Eu invisto no Futuro!FOTOGRAFIA

Art. 10 O trabalho deverá ser enviado em en-
velope lacrado, via malote ou pelo correio, ende-
reçado à FUNCEF – “Concurso Cultural FUNCEF 
2009” – SCN – Quadra 2 – Ed. Corporate Finan-
cial Center, Bloco A – 13º andar, Comunicação 
Social – COSOC, Brasília, DF, CEP: 70712-900.

Art. 11 Não há taxa de inscrição.
Art. 12 O participante é responsável pelas 

despesas de envio do trabalho.
Art. 13 Serão validadas somente as foto-

grafias que estiverem com a ficha de inscrição 
preenchida na forma correta, completa, legível e 
com foto do participante em anexo.

Art. 14 Não serão aceitas inscrições efetua-
das por fax ou correio eletrônico.

Art. 15 As inscrições implicam a plena acei-
tação do regulamento, não cabendo ao candidato 
recurso posterior.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
Art. 16 Serão desclassificados:
1 – Os trabalhos identificados com nome ou 

matrícula na própria fotografia. A identificação 
no verso da fotografia deve conter os dados con-
forme artigo 6º.

2 – Os trabalhos que não estiverem de acor-
do com as especificações constantes neste regu-
lamento;

3 – Os trabalhos que forem postados após a 
data de encerramento das inscrições;

4 – Os trabalhos que, enviados via malote 
(sem data de postagem), chegarem à FUNCEF 
após sete dias corridos do término das inscrições 
(após o dia 27 de outubro de 2009);

5 – Os participantes que deixarem de ser 
associados da FUNCEF durante a vigência do 
concurso, que se encerra na data do crédito aos 
participantes dos pontos no Programa PAR.

Art. 17 Os associados que enviarem traba-
lhos desclassificados não os receberão de volta.

DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO
Art. 18 À FUNCEF, por meio da Coordenação 

de Comunicação Social, caberão as seguintes 
atribuições:

1 – receber as inscrições;
2 – conferir a regularidade da documentação 

encaminhada;
3 – encaminhar as imagens aos membros da 

Comissão Julgadora.

DA COMISSÃO JULGADORA
Art. 19 A Comissão Julgadora será composta 

por três membros, selecionados pela Comunica-
ção Social da FUNCEF.

Art. 20 Os integrantes da Comissão Julga-
dora poderão ser substituídos, a qualquer tem-
po, por outros profissionais igualmente idône-
os, a critério exclusivo da Comunicação Social  
da FUNCEF.

Art. 21 A Comissão Julgadora poderá conce-
der menções honrosas ou deixar de conceder os 
prêmios, a seu critério.

Art. 22 As decisões da Comissão Julgadora 
serão soberanas e irrecorríveis.

DA PREMIAÇÃO
Art. 23 Os três primeiros classificados rece-

berão os seguintes prêmios:
1º lugar – 120.000 pontos para ser resgata-

dos no www.programapar.com.br.
2º lugar – 90.000 pontos para ser resgatados 

no www.programapar.com.br.
3º lugar – 40.000 pontos para ser resgatados 

no www.programapar.com.br.
Art. 22 Os três primeiros lugares receberão 

um certificado.

DO RESULTADO
Art. 25 O resultado do concurso será divulga-

do pela FUNCEF e pelo Programa PAR até 90 (no-
venta) dias após o encerramento das inscrições.

Art. 26 A relação com os três primeiros clas-
sificados será disponibilizada nos sites:

www.funcef.com.br 
www.programapar.com.br.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27 A FUNCEF não se responsabiliza por 

reclamações envolvendo pessoas retratadas pe-
los concorrentes. A exposição de pessoas nas 
fotografias é total e exclusiva responsabilidade 
do autor, cabendo-lhe responder por eventuais 
questionamento e ônus decorrentes de sua obra.

Art. 28 Os pontos no Programa PAR serão 
creditados até o dia 1º de novembro de 2009.

Art. 29 Os trabalhos inscritos não serão de-
volvidos pela FUNCEF aos participantes.

Art. 30 A FUNCEF não se responsabiliza por 
eventuais extravios ou danos que porventura a 
fotografia possa sofrer em seu transporte e no 
manuseio até seu destinatário.

Art. 31 Os participantes renunciam a qual-
quer pagamento a título de direitos autorais 
dos trabalhos enviados e autorizam, em caráter 
irrevogável, a FUNCEF a promover a publicação, 
a divulgação ou a reprodução, sob a forma que 
esta julgar conveniente.

Art. 32 Os ganhadores autorizam o uso de 
suas imagens, em todo território nacional, a titu-
lo gratuito, para que a FUNCEF possa utilizá-las 
na divulgação em materiais institucionais ou pu-
blicitário, em mídia impressa ou eletrônica.

Art. 33 Os ganhadores dispõem-se a posar 
para fotos, em horário comercial, que poderão vir 
a ser utilizadas para ilustrar os referidos mate-
riais institucionais ou publicitários da FUNCEF.

Art. 34 Casos omissos neste regulamento 
serão decididos pela Comunicação Social da 
FUNCEF.



TEMA
Eu invisto no futuro!

BRIEFING
O trabalho deverá apresentar, de forma posi-

tiva, como é o seu investimento no futuro a partir 
do presente.

DOS OBJETIVOS
Art. 1º O concurso pretende estimular a pro-

dução literária e o espírito criativo dos associa-
dos da FUNCEF, premiando obras inéditas que 
versem sobre o tema “Eu invisto no futuro!”.

DOS PARTICIPANTES
Art. 2º Estão habilitados a participar os as-

sociados – ativos, aposentados ou pensionistas 
– da FUNCEF na data da inscrição e durante a 
vigência do concurso.

Art. 3º É vedada a participação dos diretores 
da FUNCEF, dos empregados da comunicação so-
cial da Fundação dos Economiários Federais e do 
Programa PAR.

DA INSCRIÇÃO E DO ENVIO DOS TRABALHOS
Art. 4º O período de inscrições inicia-se em 

24 de agosto de 2009 e encerra-se em 20 de ou-
tubro de 2009.

Art. 5º Cada candidato poderá concorrer com 
apenas 1 (um) conto.

Art. 6º O conto deverá ser inédito e escrito 
em língua portuguesa, sendo eliminado, em qual-
quer etapa do concurso, aquele já publicado e 
divulgado por quaisquer meios de comunicação, 
na sua totalidade ou em parte. Casos de plágios 
comprovados são de inteira responsabilidade do 
participante, sendo este automaticamente exclu-
ído da seleção, com as sanções cabíveis.

Art. 7º O envio do trabalho deve seguir os 
critérios abaixo:

1 – Envelope pardo, contendo a ficha de 
inscrição assinada e com todos os campos pre-
enchidos. Autobiografia do participante de, no 
máximo, 10 (dez) linhas e 1 (uma) cópia impressa 
do trabalho, digitadas em espaço simples, tipo 
“times new roman” ou “arial”, tamanho da fon-
te (letra) 12 (doze), sem escrever no verso das 
folhas, que devem ser tipo A4, e 1 (uma) mídia 
digital em CD contendo o conto no programa Mi-
crosoft Word ou similar. 

2 – Todas as páginas devem ser numeradas, 
em seus rodapés, com o pseudônimo do partici-
pante e o título da obra e sem qualquer outro tipo 
de identificação.

3 – Na mídia digital em CD deve constar ape-
nas o pseudônimo do participante e o título da 
obra, sem qualquer outro tipo de identificação.

4 – Os contos devem ter no mínimo 3 (três) e 
no máximo 16 (dezesseis) páginas.

Art. 8º O trabalho deverá ser enviado em en-
velope lacrado, via malote ou pelo correio, ende-
reçado à FUNCEF – “Concurso Cultural FUNCEF 
2009” – SCN – Quadra 2 – Ed. Corporate Finan-
cial Center, Bloco A – 13º andar, Comunicação 
Social – COSOC, Brasília, DF, CEP: 70712-900.

Art. 9º Não serão aceitas inscrições efetua-
das por fax, correio eletrônico e/ou manuscritas.

Art. 10º Não há taxa de inscrição.
Art. 11 O participante é responsável pelas 

despesas de envio do trabalho.
Art. 12 Serão validados somente os contos 

que estiverem com a ficha de inscrição preenchi-
da na forma correta, completa, legível e com uma 
foto do participante.

Art. 13 As inscrições implicam plena aceita-
ção do regulamento, não cabendo ao candidato 
recurso posterior.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
Art. 14 Serão desclassificados:
1 – Os trabalhos identificados com nome ou 

matrícula nas próprias folhas do conto. A identifi-
cação no conto deve ser apenas com pseudônimo 
e título da obra;

2 – Os trabalhos que não estiverem de acor-
do com as especificações constantes neste regu-
lamento;

3 – Os trabalhos que forem postados após a 
data de encerramento das inscrições;

4 – Os trabalhos que, enviados via malote 
(sem data de postagem), chegarem à FUNCEF 
após 7 dias corridos do término das inscrições 
(após o dia sete de outubro de 2009);

5 – Os participantes que deixarem de ser 
associados da FUNCEF durante a vigência do 
concurso, que se encerra na data do crédito aos 
participantes dos pontos no Programa PAR.

Art. 15 Os associados que enviarem tra-
balhos desclassificados não os receberão de 
volta.

DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO
Art. 16 À FUNCEF, por meio da Coordenação 

de Comunicação Social, caberão as seguintes 
atribuições:

1 – receber as inscrições;
2 – conferir a regularidade da documentação 

encaminhada;
3 – encaminhar os contos aos membros da 

Comissão Julgadora.

DA COMISSÃO JULGADORA
Art. 17 A Comissão Julgadora será composta 

por três membros, selecionados pela Comunica-
ção Social da FUNCEF.

Art. 18 Os integrantes da Comissão Julgado-
ra poderão ser substituídos, a qualquer tempo, 
por outros profissionais igualmente idôneos, 

a critério exclusivo da Comunicação Social da 
FUNCEF.

Art. 19 A Comissão Julgadora poderá conce-
der menções honrosas ou deixar de conceder os 
prêmios, a seu critério.

Art. 20 As decisões da Comissão Julgadora 
serão soberanas e irrecorríveis.

DA PREMIAÇÃO
Art. 21  Os três primeiros classificados rece-

berão os seguintes prêmios:
1º lugar – 120.000 pontos para ser resgata-

dos no www.programapar.com.br.
2º lugar – 90.000 pontos para ser resgatados 

no www.programapar.com.br.
3º lugar – 40.000 pontos para ser resgatados 

no www.programapar.com.br.
Art. 22 Os três primeiros lugares receberão 

um certificado.

DO RESULTADO
Art. 23 O resultado do concurso será divulga-

do pela FUNCEF e pelo Programa PAR até 90 (no-
venta) dias após o encerramento das inscrições.

Art. 24 A relação com os três primeiros clas-
sificados será disponibilizada nos sites:

www.funcef.com.br 
www.programapar.com.br.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 A FUNCEF não se responsabiliza por 

eventuais extravios ou danos que porventura o 
conto possa sofrer em seu transporte e no manu-
seio até seu destinatário.

Art. 26 Os pontos no Programa PAR serão 
creditados até o dia 1º de novembro de 2009.

Art. 27 Os trabalhos inscritos não serão de-
volvidos pela FUNCEF aos participantes.

Art. 28 Os participantes renunciam a qual-
quer pagamento a título de direitos autorais 
dos trabalhos enviados e autorizam, em caráter 
irrevogável, a FUNCEF a promover a publicação, 
a divulgação ou a reprodução, sob a forma que 
esta julgar conveniente.

Art. 29 Os ganhadores autorizam o uso de 
suas imagens, em todo território nacional, a 
titulo gratuito, para que a FUNCEF possa utilizá-
las na divulgação em materiais institucionais 
ou publicitários, em mídia impressa ou mídia 
eletrônica.

Art. 30 Os ganhadores dispõem-se a posar 
para fotos em, horário comercial, que poderão 
vir a ser utilizadas para ilustrar os referidos 
materiais institucionais ou publicitários da 
FUNCEF.

Art. 31 Casos omissos neste regulamento 
serão decididos pela Comunicação Social da 
FUNCEF.

3º Concurso Cultural FUNCEF –  Eu invisto no Futuro!CONTO



TEMA
Eu invisto no futuro!

BRIEFING
O trabalho deverá apresentar, de forma posi-

tiva, como é o seu investimento no futuro a partir 
do presente.

DOS OBJETIVOS
Art. 1º O concurso pretende estimular a pro-

dução literária e o espírito criativo dos associa-
dos da FUNCEF, premiando obras inéditas que 
versem sobre o tema “Eu invisto no futuro!”.

DOS PARTICIPANTES
Art. 2º Estão habilitados a participar os as-

sociados – ativos, aposentados ou pensionistas 
– da Funcef na data da inscrição e durante a vi-
gência do concurso.

Art. 3º É vedada a participação dos diretores 
da FUNCEF, dos empregados da comunicação so-
cial da Fundação dos Economiários Federais e do 
Programa PAR.

DA INSCRIÇÃO E DO ENVIO DOS TRABALHOS
Art. 4º O período de inscrições inicia-se em 

24 de agosto de 2009 e encerra-se em 20 de ou-
tubro de 2009.

Art. 5º Cada candidato poderá concorrer com 
apenas 1 (uma) poesia.

Art. 6º A poesia deverá ser inédita e escrita 
em língua portuguesa, sendo eliminado, em qual-
quer etapa do concurso, aquele já publicado e 
divulgado por quaisquer meios de comunicação, 
na sua totalidade ou em parte. Casos de plágios 
comprovados são de inteira responsabilidade do 
participante, sendo este automaticamente exclu-
ído da seleção, com as sanções cabíveis.

Art. 7º O envio do trabalho deve seguir os 
critérios abaixo:

1 – Envelope pardo, contendo a ficha de ins-
crição assinada e com todos os campos preenchi-
dos. Autobiografia do participante de, no máximo, 
10 (dez) linhas e 1 (uma) cópia do trabalho, digita-
das em espaço simples, tipo “times new roman” 
ou “arial”, tamanho da fonte (letra) 12 (doze), sem 
escrever no verso das folhas, que devem ser tipo 
A4, e 1 (uma) mídia digital contendo a poesia no 
programa Microsoft Word ou similar.

2 – Todas as páginas devem ser numeradas 
em seus rodapés, com o pseudônimo do partici-
pante e o título da obra e sem qualquer outro tipo 
de identificação.

3 – Na mídia digital deve constar apenas o 
pseudônimo do participante e o título da obra, 
sem qualquer outro tipo de identificação.

Art. 8º O trabalho deverá ser enviado em en-
velope lacrado, via malote ou pelo correio, ende-
reçado à FUNCEF – “Concurso Cultural FUNCEF 
2008” – SCN – Quadra 2 – Ed. Corporate Finan-
cial Center, Bloco A – 13º andar, Comunicação 
Social – COSOC, Brasília, DF, CEP: 70712-900.

Art. 9º Não serão aceitas inscrições efetua-
das por fax, correio eletrônico e/ou manuscritas.

Art. 10 Não há taxa de inscrição.
Art. 11 O participante é responsável pelas 

despesas de envio do trabalho.
Art. 12 Serão validadas somente as poesias 

que estiverem com a ficha de inscrição preenchi-
da na forma correta, completa e legível.

Art. 13 As inscrições implicam a plena acei-
tação do regulamento, não cabendo ao candidato 
recurso posterior.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
Art. 14 Serão desclassificados:
1 – Os trabalhos identificados com nome ou 

matrícula nas próprias folhas da poesia. A iden-
tificação na poesia deve ser apenas com pseudô-
nimo e título da obra;

2 – Os trabalhos que não estiverem de acor-
do com as especificações constantes neste regu-
lamento;

3 – Os trabalhos que forem postados após a 
data de encerramento das inscrições;

4 – Os trabalhos que, enviados via malote 
(sem data de postagem), chegarem à FUNCEF 
após sete dias corridos do término das inscrições 
(após o dia 27 de outubro de 2009);

5 – Os participantes que deixarem de ser 
associados da FUNCEF durante a vigência do 
concurso, que se encerra na data do crédito aos 
participantes dos pontos no Programa PAR.

Art. 15 Os associados que enviarem traba-
lhos desclassificados não os receberão de volta.

DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO
Art. 16 À FUNCEF, por meio da Coordenação 

de Comunicação Social, caberão as seguintes 
atribuições:

1 – receber as inscrições;
2 – conferir a regularidade da documentação 

encaminhada;
3 – encaminhar as poesias aos membros da 

Comissão Julgadora.

DA COMISSÃO JULGADORA
Art. 17 A Comissão Julgadora será composta 

por três membros, selecionados pela Comunica-
ção Social da FUNCEF.

Art. 18 Os integrantes da Comissão Julgadora 
poderão ser substituídos, a qualquer tempo, por 

outros profissionais igualmente idôneos, a critério 
exclusivo da Comunicação Social da FUNCEF.

Art. 19 A Comissão Julgadora poderá conce-
der menções honrosas ou deixar de conceder os 
prêmios, a seu critério.

Art. 20 As decisões da Comissão Julgadora 
serão soberanas e irrecorríveis.

DA PREMIAÇÃO
Art. 21 Os três primeiros classificados rece-

berão os seguintes prêmios:
1º lugar – 120.000 pontos para ser resgata-

dos no www.programapar.com.br.
2º lugar – 90.000 pontos para ser resgatados 

no www.programapar.com.br.
3º lugar – 40.000 pontos para ser resgatados 

no www.programapar.com.br.
Art. 22 Os três primeiros lugares receberão 

um certificado.

DO RESULTADO
Art. 23 O resultado do concurso será divulga-

do pela FUNCEF e pelo Programa PAR até 90 (no-
venta) dias após o encerramento das inscrições.

Art. 24 A relação com os três primeiros clas-
sificados será disponibilizada nos sites:

www.funcef.com.br 
www.programapar.com.br.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 A FUNCEF não se responsabiliza por 

eventuais extravios ou danos que porventura o 
conto possa sofrer em seu transporte e no manu-
seio até seu destinatário.

Art. 26 Os pontos no Programa PAR serão 
creditados até o dia 1º de novembro de 2009.

Art. 27 Os trabalhos inscritos não serão de-
volvidos pela FUNCEF aos participantes.

Art. 28 Os participantes renunciam a qual-
quer pagamento a título de direitos autorais 
dos trabalhos enviados e autorizam, em caráter 
irrevogável, a FUNCEF a promover a publicação, 
a divulgação ou a reprodução, sob a forma que 
esta julgar conveniente.

Art. 29 Os ganhadores autorizam o uso de 
suas imagens, em todo território nacional, a ti-
tulo gratuito, para que a FUNCEF possa utilizá-
las na divulgação em materiais institucionais ou 
publicitários, em mídia impressa ou eletrônica.

Art. 30 Os ganhadores dispõem-se a posar 
para fotos, em horário comercial, que poderão vir 
a ser utilizadas para ilustrar os referidos mate-
riais institucionais ou publicitários da FUNCEF.

Art. 31 Casos omissos neste regulamento 
serão decididos pela Comunicação Social da 
FUNCEF.

3º Concurso Cultural FUNCEF –  Eu invisto no Futuro!

3º Concurso Cultural FUNCEF –  Eu invisto no Futuro!

POESIA

VíDEO

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE
www.funcef.com.br
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Com patrimônio de R$ 34 bilhões, o re-
sultado consolidado dos investimen-
tos da FUNCEF no primeiro semestre 

de 2009 foi de 8,44%, ultrapassando a meta 
atuarial em 2,94 pontos percentuais. Esse 
índice superou as estimativas da Fundação 
(veja edição 37, página 13).

A melhor performance do semestre ficou 
com a carteira de Imóveis, que atingiu rentabi-
lidade de 12,16%, ou seja, 6,6 pontos percen-
tuais acima da meta.  Em seguida vem a Renda 
Variável, com resultado de 12,01%, superando a 
meta atuarial em 6,51 pontos percentuais.  

Rentabilidade do primeiro 
semestre é de 8,44%
Resultado mostra recuperação parcial da rentabilidade dos investimentos da Fundação com 
relação a 2008, quando eclodiu a crise econômica mundial 

Já a carteira de Renda Fixa fechou o semes-
tre com 6,23% de rentabilidade, superando a 
taxa Selic acumulada no período, que ficou em 
5,36%. O resultado da carteira de Operações 
com Participantes foi de 6,85%, também acima 
da meta atuarial de 5,5%. 

Vale destacar que os resultados acima in-
dicam recuperação parcial da rentabilidade da 
Fundação, com relação ao ano passado, mas não 
cobrem o déficit provocado pela crise econômica 
mundial.  A recuperação desse déficit está ocor-
rendo gradualmente, em ritmo compatível com 
as projeções elaboradas ao final de 2008. 

Ações para melhor atender
Reestruturação do setor inclui internalização do serviço 0800 a partir de setembro 

Com o objetivo de aprimorar o atendimen-
to, passar informação de qualidade e 
aumentar o nível de satisfação do asso-

ciado, a FUNCEF implementou nova fase de seu 
serviço de Atendimento aos Participantes. 

No dia 3 de agosto, foi inaugurado o novo 
espaço de atendimento, que funciona no térreo 
do edifício sede da Fundação, em Brasília. O 

local vai abrigar também a central do serviço 
0800, que será internalizada.

Com a internalização, a Central de Atendi-
mento – que recebe mais de 60 mil ligações 
por mês – passará a ser composta por empre-
gados da FUNCEF. Além de reduzir gastos, a 
mudança permite que as informações sejam 
passadas em tempo real e com maior precisão 
aos participantes e assistidos. 

A central funcionará ininterruptamente 
das 7 às 19 horas, e o novo espaço de Atendi-
mento aos Participantes, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 18 horas. 

Dirigentes da FUNCEF, da CAIXA  
e de entidades representativas dos  
associados estiveram presentes  
na inauguração do espaço.
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A Diretoria Executiva aprovou, em julho, investi-
mentos da FUNCEF na Florestal S.A., empresa 
voltada ao plantio de eucaliptos aproveitando, 

principalmente, antigas áreas de pastagens, atualmente 
degradadas. Além da Fundação e da Petros, integram o 
empreendimento a MCL e a J&F, empresas do setor agro-
pecuário e de carnes, cada uma com 25% de participação. 

O voto da Diretoria de Investimentos propondo o 
empreendimento foi aprovado após estudo de viabili-
dade do negócio e projeções favoráveis de retorno fi-
nanceiro, além do impacto socioambiental positivo nas 
regiões de atuação. Com taxa de retorno projetada em 
torno de 14% ao ano, o investimento conta com boa 
estrutura de governança, o que reduz o risco da carteira 
de Ativos da Fundação. 

FUNCEF investe em 
empresa de reflorestamento 

O projeto será desenvolvido ao longo de 21 
anos, com plantio de florestas em Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Goiás. Ao todo, serão planta-
dos 215 mil hectares de eucaliptos, ficando os 130 
mil hectares restantes para  preservação ou recom-
posição de florestas nativas em reservas legais e 
áreas de proteção permanente. O negócio vai con-
tribuir para a geração de mais de 5,5 mil empregos 
diretos e indiretos.  

Para os fundos de pensão, os investimentos no 
setor são interessantes por ser de longo prazo, com 
boa aderência ao perfil dos passivos atuariais. As ta-
xas internas de retorno também são atrativas, pois 
superam a taxa atuarial mínima dos planos de bene-
fícios e o custo de oportunidade da FUNCEF.

A partir de setembro, os dois hotéis da 
FUNCEF localizados em Cabo do Santo 
Agostinho (PE) e Angra dos Reis (RJ) 

passam a ser administrados pela empresa Vila 
Galé, segundo maior grupo hoteleiro português.

Com a mudança, o Eco Resort do Cabo, pri-
meiro resort cinco estrelas 100% ecológico do 
Brasil, passa a ser chamado Vila Galé Eco Re-
sort do Cabo. O compromisso com a proteção e 
a preservação ambientais será mantido como 
um de seus principais pontos de gestão.

O mesmo conceito será  aplicado ao Eco 
Resort de Angra. Destino de lazer e conven-
ções, o hotel tem como grande diferencial os 
atrativos naturais da região, as facilidades e 
os serviços oferecidos. O empreendimento foi 
construído na Fazenda tanguá, onde a FUNCEF 
criou uma unidade de conservação ambiental: 

Eco Resorts Cabo de Santo Agostinho 
e Angra entram em nova fase 

o projeto de Reserva Particular de 
Proteção Natural (RPPN), aprova-
do pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio).“Acompanharemos de 
perto a gestão dos hotéis, para 
que os empreendimentos cum-
pram sua função e tragam para a 
FUNCEF os resultados financeiros 
e administrativos almejados”, 
afirma o diretor de Par-
ticipações Societárias  
e Imobiliárias, Luiz Phi-
lippe torelly.

O Vila Galé ocupa 
o 176º lugar no ranking 
das maiores empresas 
hoteleiras do mundo. 

Fotos: Arquivo FUNCEF
Eco Resort do Cabo

Eco Resort de Angra
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32 anos

32 anos

A FUNCEF realizou, no dia 3 de agosto, 
cerimônia em comemoração a seus 
32 anos de existência, completados 

no dia 1º de agosto. A cerimônia contou com 
a participação de empregados e gestores da 
FUNCEF, da CAIXA e líderes associativos.  

Compuseram a mesa o presidente da Fun-
dação, Guilherme Lacerda, o presidente da Fe-
deração Nacional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal (Fenae), Pedro 
Eugênio Beneduzzi, o vice-presidente da Fede-
ração Nacional das Associações de Aposenta-
dos e Pensionistas da Caixa Econômica Federal 
(Fenacef), Carlos Levino Vilanova, o presidente 
do Conselho Deliberativo da FUNCEF, Marcos 
Roberto Vasconcelos e a presidente em exercí-
cio da CAIXA, Clarice Coppetti.  

O presidente Guilherme Lacerda iniciou a 
cerimônia lembrando as inúmeras conquistas 
da Fundação nos últimos anos e anunciando 
o resultado do primeiro semestre, quando o 
patrimônio da entidade alcançou o patamar de 
R$ 34 bilhões. “É um resultado muito favorável 
e mostra que estamos recuperando uma parte 
do déficit registrado no ano passado. temos 

certeza de que neste ano iremos recuperar os 
efeitos da crise e continuar na trilha dos anos 
anteriores”, disse Lacerda. 

O presidente da Fenae, Pedro Eugênio Bene-
duzzi, parabenizou a FUNCEF pela transparência 
e democracia de sua gestão. O vice-presidente 
da  Fenacef, Carlos Levino Vilanova, destacou o 
empenho dos profissionais da Fundação. “Que-
ro fazer homenagem especial aos diretores, 
conselheiros, gestores e a todos os emprega-
dos que fazem a FUNCEF. Muito obrigado!”. 

Para o presidente do Conselho Deliberati-
vo, Marcos Vasconcelos, “a FUNCEF completa 
mais um ano de vida com a sensação de dever 
cumprido”. A vice-presidente da CAIXA, Clari-

ce Coppetti, que na ocasião 
representou a presidenta 
Maria Fernanda Ramos Co-
elho, comparou a CAIXA e 
a FUNCEF: “Caminhamos na 
mesma direção, com trans-
parência e dedicação de 
seus empregados para tocar 
e gerir os desafios”.

32 anos ajudando 
a construir histórias de vida
FUNCEF reúne empregados, gestores da patrocinadora e líderes associativos  
para celebrar seu aniversário  

32 anos

32 anos

32 anos

Arquivo FUNCEF
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Nozes para o inverno

Vânia Figueiredo

Como se preparar para a 
chegada da terceira idade? 
Vânia Figueiredo trata, com 
sensibilidade e clareza, sobre saúde, boa 
alimentação e exercícios físicos na ma-
turidade. Fala também de assuntos como 
autoestima e vaidade na idade adulta.

Longevidade:  
viver mais e melhor 

Irany Novah Moraes 

Com base em sua 
extensa experiência como 

clínico, cirurgião e professor, o autor de 
Longevidade – viver mais e melhor pre-
senteia o leitor com importantes, fáceis 
e decisivas lições de como manter vida 
saudável e longa, com qualidade e alegria.

Como envelhecer bem?  

Denise Rodrigues Yuaso,  
Matheus Papaleo Netto

Chegar à velhice 
gozando de boa saúde 
requer esforço pessoal 
durante toda a vida. A responsabilidade 
das pessoas é levar um modo de vida 
saudável e a do Estado é criar ambiente 
favorável à saúde e ao bem-estar. O livro 
aborda os conceitos de envelhecimento 
ativo, além do envelhecimento 
patológico.

Fonte: Livraria Cultura

Se você é associado FUNCEF  
e tem um livro publicado ou um CD lançado,  

envie informações para o e-mail 
comunicacao@funcef.com.br. 

Não se esqueça de informar seu nome 
completo, e-mail e telefone para contato.

FUNCEF investe  
em termelétricas
Os empreendimentos seguem normas internacionais de meio ambiente.   
Um deles é a Tevisa, que entrará em operação em  janeiro de 2010 

Divulgação

O presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, e o governador do Espírito Santo, 
Paulo Hartung, visitaram em julho as obras de implantação da termelétri-
ca Viana S.A. (tevisa), no município de Viana (ES). O empreendimento, que 

entrará em operação em janeiro de 2010, é iniciativa do Fundo de Investimento em 
Participação Brasil Energia, que adquiriu 100% do capital da tevisa. Na fase de obras 
da termelétrica, está prevista a criação de 600 empregos diretos e, após o início da 
operação, outras 40 vagas destinadas a engenheiros e técnicos. Orçado em R$ 300 
milhões, o negócio terá capacidade para produzir 174,6 MW, o suficiente para abas-
tecer 400 mil residências. 

EmPREENDimENtOS – Outros empreendimentos do Fundo Brasil Energia são: a Gera, 
térmica bicombustível (gás e óleo) em Manaus; a Intesa, linha de transmissão interli-
gando Colinas(tO) a Serra da Mesa(GO); Bons Ventos Participações S.A., conjunto de 
quatro parques eólicos no Ceará; PCH Rio do Braço, pequena central hidrelétrica no Rio 
de Janeiro; Geranorte,  geradora de energia localizada no Maranhão, e Linhares Geração 
S.A.,  termelétrica movida a gás natural liquefeito, localizada em Linhares (ES).

Criado em 2005, o Brasil Energia é administrado pelo Banco UBS Pactual. Além da 
FUNCEF, que participa com R$ 165 milhões, é formado por Petros, BNDESPar,  Infraprev,  
BBInvestimentos, Banesprev, Fapes  e Real Grandeza. Vale destacar que todas as terme-
létricas investidas pelo Brasil Energia seguem normas internacionais de meio ambiente. 

Presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda (à esq.), em visita 
à tevisa
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Programa da CAIXA beneficia comunidades baseado nos Oito Objetivos do Milênio  

A terceira edição do programa CAIXA – Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(CAIXA ODM), lançada no fim de janeiro 

deste ano, deve beneficiar mais de 35 mil famí-
lias, com objetivo de contribuir para o cumprimen-
to do pacto de melhoria do mundo da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). A primeira etapa 
beneficiou mais de 17 mil famílias. Em 2008, a 
CAIXA aplicou mais de R$ 1 milhão em ações nas 
comunidades atendidas pelo programa. 

O programa trabalha com três eixos – edu-
cação e qualificação profissional, geração de 
trabalho e renda e acesso à moradia – e ofe-
rece assistência a famílias humildes, para que 
melhorem suas condições financeiras. “O tra-
balho é desenvolver atividades para as comu-
nidades saírem da dependência de programas 
de transferência de renda”, explica o coorde-
nador-geral do CAIXA ODM, Laurêncio Korbes.  

A CAIXA conta com comitês de funcioná-
rios, em diversas regiões, que determinam 
quais comunidades serão beneficiadas e como 
os recursos serão aplicados. Qualquer funcio-
nário pode participar, basta entrar em contato 
com um dos 90 comitês constituídos, dos quais 
78 estão nas Superintendências Regionais, 11 
nas Vice-Presidências e um na Auditoria. Nesta 
nova edição, cada comitê receberá R$ 12 mil, 
que, em parceria com prefeituras, empresas 
e universidades, poderão se multiplicar e aju-

dar número maior de pessoas. 
A novidade deste ano é a 

participação de clientes 
– seis agências foram  

selecionadas. 

trabalhar por um 
mundo melhor

CAixA E ObJEtivOS DO miLêNiO – O 
CAIXA ODM foi lançado em 2006 para contri-
buir com os objetivos propostos pela ONU, na 
Cúpula do Milênio, quando os 191 países par-
ticipantes firmaram pacto para fazer do mundo 
um lugar melhor, até 2015.  

A CAIXA é  signatária desse pacto desde 2003. 
Em 2004, realizou os seminários Caixa, Nós Pode-
mos!, para disseminar os ODMs e apresentar o que 
a instituição tem feito para o alcance das metas. 

Erradicar a extrema 
pobreza e a fome 

Educação básica de 
qualidade para todos 

Promover a igualdade 
entre os sexos e a 

 autonomia das mulheres 

Reduzir a mortalidade 
infantil 

Melhorar a saúde das 
gestantes 

Combater o HIV/Aids, a 
malária e outras doenças 

Garantir a sustentabilida-
de ambiental

Estabelecer parcerias 
para o desenvolvimento.

ObjetivOs dO MilêniO

16  revista FUNCEF 
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ESPíRitO SANtO
Diversidade cultural 

IBGE/Divulgação

Com apenas 46 km², o Espírito Santo possui diversidade cultural muito grande. Sua po-
pulação, em torno de 3 milhões de habitantes, é formada  por descendentes de portugueses, 
holandeses, alemães e italianos. Esse multiculturalismo é refletido no folclore e na música, 
cujos ritmos têm origem indígena (Congo), africana (ticumbi) e europeia (as tradicionais danças 
folclóricas).

Na indústria, destaca-se na produção de alimentos, madeira, celulose, têxteis, móveis, siderurgia, produtos químicos e 
setores ligados à mineração. A proximidade do mar com a montanha também lhe confere charme especial. 

APCEF–ES
A Associação do Pessoal da Caixa do Estado do Espírito Santo realizou, neste 
ano, homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ao Dia das Mães, além do 
show Prata da Casa, com o músico Zé Rodrigues, e o Baile dos Namorados, com 
a banda trio Saulo Simonassi. A associação também promoveu a Copa APCEF de 
futebol society, a Corrida do Pessoal da CAIXA e um torneio de sinuca.
Presidente: titony Barcellos Passos
Endereço: Rua Pietrângelo de Biase, nº 33, térreo, Ed. Castelo Branco –
Centro, Vitória (ES).
CEP: 29.010-190
telefones: (27) 3223-3815/3222-2737
Fax: (27) 3223-6031
E-mail: contato@apcefes.org.br
Número de associados: 1.678 

APCEF-ES

REPRESENtAçãO FUNCEF
Representante: Brenda Santos Pinto
Endereço: Rua Pietrângelo de Biase, 
33 – 4º andar – Centro, Vitória(ES).
CEP: 29010-190
telefone: (27) 3321-5335 e 3321-5333
Fax: (27) 3321-5336
horário de Atendimento: 
9 às 18 horas.
E-mail: 
funcefes@ 
funcef.com.br

Nº de participantes no estado
Ativos: 1.732
Aposentados: 555
Pensionistas: 149
Facultativos: 28
Licenciados: 170
Não associados: 170
Fonte: COPAC/DIBEN

AEA-ES

APCEF-ES

UNEi–ES
Delegado: Gentil Martins dos Santos
telefone: (27) 3222-1100
Fax: (27) 3222-1100
Endereço: Av. Francisco teixeira 
da Cruz, nº 16, sala 612 – Edifício 
Navemar – Centro – Vitória (ES) 
CEP: 29010-360
E-mail: arilima@webone.com.br

AEA–ES
A Associação dos Economiários Aposentados do Espírito Santo fez 18 anos 
e lançou o projeto Conheça o Espírito Santo. Até abril de 2010, associados 
poderão visitar pontos turísticos do estado e participar de eventos culturais. A 
AEA–ES também arrecadou 869 pacotes de fraldas para ser doados à Socie-
dade de Amigos do Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Presidente: Donina de Souza Zambelli
Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, nº 240, 12º Andar, salas 1211/1212, Ed. 
Ruralbank – Centro – Vitória (ES).
CEP: 29.010-900
telefones: (27) 3322-4560/3222-3860 
Fax: (27) 3222-3860
horário de atendimento: das 13 às 17 horas.
E-mail: aeaes@terra.com.br
Site: www.aeaes.com.br
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Passado o nervosismo provocado pela 
locomotiva da crise mundial, resta a 
reflexão de cada segmento sobre sua 

perspectiva de futuro.
No caso específico do sistema de previdên-

cia social, entidades de vários países estão 
ameaçadas de não honrar o compromisso de 
pagamento dos benefícios a seus participan-
tes, por problemas de liquidez, diante das per-
das sem precedentes que sofreram em 2008, 
segundo informa a Associação Internacional de 
Seguridade Social (Issa).  

A Organização para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico (OCDE) faz cons-
tatação, no mínimo, alentadora, de que a 

qualidade da gestão, o emprego de controles 
adequados e uma base legal e normativa mo-

derna e prudente explicam o desempe-
nho comparativamente melhor dos 

fundos de pensão brasileiros em 
relação a 28 países associados 
à OCDE. No Brasil, em 2008, 
a rentabilidade média foi de 
-1,62%, enquanto nos 28 paí-
ses estudados chegou a cerca 
de -19,00%. 

O aprendizado que re-
manesce dos períodos de 

turbulência é a constatação 
da necessidade da criação de 

mecanismos de segurança cada 
vez mais eficazes para minimizar 
os impactos de acontecimentos 

futuros.  Em outubro de 2004, foi publicada a 
Resolução MPS/CGPC nº 13, do Conselho de 
Gestão da Previdência Complementar. Essa 
norma criou enormes expectativas em relação 
ao aperfeiçoamento da estrutura de governan-
ça dos fundos de pensão pelos participantes e, 
ao mesmo tempo, ansiedade para os gestores, 
decorrente da necessidade de materializar, por 
meio de seus processos internos, as exigências 
de observância de uma série de princípios, re-
gras e práticas de governança, gestão e contro-
les internos, trazidas pela resolução.  

Em abril deste ano, o Conselho de Gestão 
da Previdência Complementar (CGPC) publicou, 
no dia 2 de abril, a Recomendação nº 2, orien-
tando à Secretaria da Previdência Complemen-
tar (SPC) que suas ações de fiscalização sejam 
priorizadas com base na Supervisão Baseada 
em Risco (SBR). Essa recomendação aponta 
nova realidade para os fundos de pensão, no 
que tange à gestão dos riscos corporativos.  

A FUNCEF, por meio da governança com-
partilhada entre participantes e patrocina-
dora, procurou antecipar-se às mudanças 
propostas pela Secretaria de Previdência 
Complementar e reorganizou sua estrutura 
interna, para que a gestão dos riscos possa 
agregar valor a seu negócio e atender aos re-
quisitos estabelecidos por lei.

Dessa forma, estamos avançando nas prá-
ticas de gestão para que nossos participantes 
possam contar com uma Fundação perene, pla-
nos solventes e uma aposentadoria tranquila.

Os fundos de pensão brasileiros 

e a crise mundial

bráulio de Carvalho
Diretor de Planejamento e Controladoria FUNCEF

Ar
qu

iv
o 

FU
N

CE
F

18  revista FUNCEF 





EM 32 ANOS, A FUNCEF SE TORNOU O TERCEIRO MAIOR FUNDO DE PENSÃO DO BRASIL E UM DOS MAIORES DA AMÉRICA LATINA, COM UM PATRIMÔNIO SUPERIOR A 

34 BILHÕES DE REAIS E MAIS DE 100 MIL ASSOCIADOS. ALÉM DE ADMINISTRAR O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS DA CAIXA, A FUNCEF AINDA 

OFERECE LINHAS DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO HABITACIONAL, CONVÊNIOS E MUITOS OUTROS BENEFÍCIOS. ASSOCIE-SE JÁ E GARANTA MAIS TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO.

O IMPORTANTE NÃO É SABER COMO SERÁ O AMANHÃ, 
MAS TER A CERTEZA DE QUE ELE SERÁ TRANQUILO.

HOMENAGEM DA CAIXA AOS 32 ANOS DA FUNCEF E AOS SEUS MAIS DE 100 MIL ASSOCIADOS.

O banco que acredita nas pessoas.caixa.gov.br
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