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       o pai de Brasília

P ioneiro da arquitetura modernista no Brasil, 
Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa, 
ficou conhecido mundialmente pelo projeto 

do Plano Piloto de Brasília.
Filho dos brasileiros, em serviço no exterior, Joa-

quim Ribeiro da Costa e de Alina Ferreira, Lúcio nas-
ceu em Toulon, na França, em 27 de fevereiro de 1902.

Viveu na Inglaterra e na Suíça durante a Primeira 
Guerra Mundial e em 1917 retornou ao Brasil. Mais tarde 
frequentou o curso de arquitetura da Escola Nacional de 
Belas Artes – Enba, no Rio de Janeiro, onde se formou e 
no ano de 1930 tornou-se diretor da instituição.

Com a missão de renovar o ensino das artes plásti-
cas e implantar um curso de arquitetura moderna, intro-
duz mudanças na estrutura e no sistema educacional. En-
tre os alunos da renovada escola estava Oscar Niemeyer.

O arquiteto casou-se com Julieta Modesto Guima-
rães em 1929, que por acidente de carro, falecera em 
1954. Em 1957, ao ser lançado o concurso nacional 
para elaboração do Plano Piloto, o arquiteto enviou 
seu projeto e venceu, tornando-se conhecido no mun-
do inteiro por sua criação. Passou então a receber 
convites para projetar diversos planos urbanísticos.

Em 1960 recebeu o título de professor “hono-
ris causa” da Universidade de Harvard (EUA) e a 
convite do governo italiano participou dos debates 
visando o futuro urbanístico da cidade de Florença, 
após inundação de 1964. Suas construções foram 
reconhecidas com honraria na França.  

Em 1969, inicia a elaboração do Plano Diretor da 
Barra da Tijuca, no Rio. Em 1987, apresenta um trabalho 
intitulado Brasília Revisitada, no qual pede que se res-
peitem as quatro escalas que estiveram na concepção 
da cidade (monumental, residencial, gregária e bucólica).

Em 1995, aos 93 anos de idade, lança Lúcio Cos-
ta: Registro de uma Vivência, contendo projetos, 
ensaios críticos, cartas pessoais e textos memoria-

lísticos, um livro de estudo da arquitetura brasi-
leira. Além deste, sua obra teórica é composta de 
numerosos ensaios, alguns definitivos para a for-
mação da cultura arquitetônica brasileira, funda-
mental como contribuição à preservação do nosso 
patrimônio artístico e à renovação arquitetônica. 

O urbanista nunca ficou rico. Não pensava 
em dinheiro. Sobrevivia com os R$ 1,4 mil de sua 
aposentadoria de ex-funcionário público. O cria-
dor de Brasília garantiu que não seguiu modelos 
externos para elaborar seu projeto e que “tudo 
em Brasília foi criação, foi tirado da minha cabe-
ça mesmo”. Baseou-se apenas em sua formação 
de arquiteto e urbanista. O que aborreceu o pai 
de Brasília foi a comparação de que a capital foi 
idealizada como se fosse um avião. Diz não ter 
nada de avião e compara a uma borboleta. 

Faleceu na capital fluminense em 1998, 
onde residiu a maior parte da vida. Deixou duas 
filhas, Maria Elisa e Helena.

Divulgação



revista FUNCEF  3

Lúcio Costa
       o pai de Brasília

Guilherme Narciso de Lacerda 
Diretor-Presidente da FUNCEF

Eleições, novos gestores e investimentos
O processo eleitoral FUNCEF 2010 se encerrou em 6 de maio e contou com a máxima visibi-

lidade. Todas as etapas do processo foram validadas pela Comissão Eleitoral e divulgadas nos 
meios de comunicação da Fundação. A Chapa 1 – Movimento pela FUNCEF – foi a vencedora 
do Processo Eleitoral FUNCEF 2010 com mais de 21 mil votos do total de 45.805 votos válidos 
(veja páginas 10 e 11). Em 1º de junho, tomam posse três diretores eleitos, quatro conselheiros 
deliberativos (dois titulares e dois suplentes) e dois conselheiros fiscais (um titular e um suplente).

A paridade na diretoria executiva está prevista no Estatuto da Fundação e a dos conse-
lhos Deliberativo e Fiscal é prevista em Lei desde 2002. Essa é uma vitória da democracia na 
FUNCEF e reforça os avanços obtidos nos últimos anos nas boas práticas de governança do 
segmento de fundos de pensão. 

Encerramos uma fase importante para nossos associados. Até o dia 10 de maio, um total 
de 1.295 participantes aderiu à Reabertura Saldamento do REG/REPLAN: 62,5% ativos e 37,5% 
aposentados e pensionistas. Permaneceram no REG/REPLAN, na modalidade não saldada, cerca 
de 6,6 mil pessoas. O processo foi reaberto, em 1º de março, devido a uma solicitação da CAIXA 
enviada por ofício à Fundação e aprovada pelo Conselho Deliberativo. As condições para a 
adesão foram as mesmas oferecidas em 2006 e 2008 (confira página 12). 

Fizemos investimentos em setores importantes da economia sempre na perspectiva de 
termos bons retornos. lançamos, no último dia 6 de maio, o mais inovador complexo médico-
hospitalar da capital São Paulo, o Prime Medical Center (página 13). O empreendimento, ad-
quirido da Inpar em 2008, proporcionará à Fundação rentabilidade de 12,14% ao ano e já foi 
completamente alugado. O renomado hospital Sírio Libanês ocupará oito andares do prédio.

Também adquirimos, por R$120 milhões, da empresa Tangará Foods (produtos alimentícios), um 
parque industrial na cidade de Vila Velha (ES) e estamos finalizando um contrato para cessão de uso 
de superfície para a mesma empresa. A localização do local e a proximidade com portos e rodovias 
interestaduais fazem com que seja esperada grande valorização imobiliária do ativo. (página 13).

Na área de reflorestamento, A FUNCEF, a Vale, a Petros e o BNDESPar formaram um impor-
tante  fundo de investimento denominado Vale Florestar Fundo de Investimento em Participa-
ções. Ele terá patrimônio de R$ 605 milhões a ser integralizado até 2014. A Fundação terá 20% 
de participação no Fundo (veja página 15). 

No setor de infraestrutura, a FUNCEF, em parceria com o Grupo Engevix, lançou a CEVIX - 
Energias Renováveis S.A. A nova empresa tem como foco investir em empreendimentos de ge-
ração de energia elétrica renovável, como centrais hidrelétricas e parques eólicos (página 15). 

Confira ainda a entrevista, na página 6, com o subsecretario de Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos, Perly Cipriano, que fala sobre as conquistas na área de direitos humanos e 
a importância da previdência na vida das pessoas.

Boa leitura!
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Esta é uma publicação relativa ao mês de maio, 
produzida pela Coordenação de Comunicação Social 
da FUNCEF e impressa em papel certificado, cuja 
produção não agride o meio ambiente.

ENDEREÇO
SCN, qd. 2, bl. A, 12º e 13º andares, Ed. Corporate 
Financial Center, CEP. 70712-900, Brasília-DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000
Telefone-geral: (61) 3329-1700
www.funcef.com.br

Qual dos sites especiais da                 
Fundação é o seu preferido?

 www.busquequalidadedevida.com.br

 www.pensenoseufuturo.com.br

 www.noazul.com.br

 www.umsenhorfuturo.com.br

Resultado da enquete 

Dos associados que responderam 
a enquete da edição anterior, 80% 
gostariam de saber mais sobre as 
Eleições FUNCEF 2010 e os outros 
20% querem mais informações 
sobre a Tábua Atuarial.

 9

So
lu

çõ
es

 p
or

 t
el

ef
on

e

6 
 E

nt
re

vi
st

a

Agradecemos a associada Isabela Michelan Beraldo por gentilmente ceder a fotografia “Investir é 
cuidar. Cuidar é investir”, concorrente do 3º Concurso Cultural FUNCEF, para a capa desta edição. 
Imagem da capa: Montagem sobre foto/COSOC
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NOVO PLANO
Solicito orientação de como me filiar à FUNCEF.

Geraldo Magela

>> Para desfrutar de todos os benefícios oferecidos pela FUNCEF, basta fazer sua adesão. É muito fácil. Primeiro, 
faça a simulação do seu benefício. É só acessar o simulador em www.pensenoseufuturo.com.br e preencher as infor-
mações solicitadas, como o valor do seu salário de participação (parcelas habituais de sua remuneração sobre as quais 
incide contribuição ao INSS) e a porcentagem dele que será destinado ao seu saldo de conta. O simulador contabilizará 
a sua contribuição, somará à contribuição da CAIXA e as projeções de rentabilidade e fará uma estimativa de quanto 
será seu benefício. Após simular seu benefício futuro é só preencher o termo de adesão, também disponível no site, 
imprimir e enviá-lo à FUNCEF por malote.

 
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO

Como posso atualizar meu endereço junto à FUNCEF?

Julia M Barrialess

>> Para aposentados e pensionistas, basta ligar para a Central de Atendimento 0800 706 9000 e solicitar a mudança. 
Os assistidos podem ainda encaminhar e-mail para gerat@funcef.com.br, com nome completo e matricula, pedindo a 
alteração do endereço. Os ativos devem mudar o endereço, se necessário, pelo SISRH da CAIXA.

VISITA À FUNCEF
Estamos gratificadas pela ótima acolhida que tivemos em Brasília, especialmente a toda equipe da FUNCEF, que nos 

proporcionou momentos inesquecíveis nesta capital. As fotos ficaram lindas.

Maria José Rabelo

Queremos agradecer a bela acolhida que nos proporcionaram, sem poupar esforços para a nossa estadia ser a 
melhor possível. Adoramos conhecer os colegas de tantos rincões do nosso país, dispostos a participar de eventos de 
confraternização e partilha de cultura e alegria.

Clovis e Ana Dutra

As cartas desta seção são editadas, sem prejuízo ao conteúdo, a fim de atender ao limite da página e permitir a inclusão de número maior de mensagens.
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“Nasce um novo velho”

Nesta entrevista, o subsecretario de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos, Perly Cipriano, fala 
sobre as conquistas na área de direitos humanos 
e diz que "a previdência não pode estar distante 
daqueles que construíram as riquezas materiais e 
espirituais do País".
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Revista FUNCEF - Quais os princípios bá-
sicos para o exercício de uma cidadania 
democrática?
Perly Cipriano - Liberdade e participação. Sem 
liberdade não pode haver cidadania, nem de-
mocracia. E sem participação da sociedade civil 
- como agente ativo através das suas múltiplas 
formas de representação - não se pode falar de 
cidadania e participação.

RF - Existe, de fato, um crescimento da into-
lerância étnica, religiosa, de gênero, orienta-
ção sexual e outros tipos de discriminação?
Perly Cipriano - Não creio que esteja havendo 
crescimento da intolerância étnica, religiosa, de 
gênero, orientação sexual e outros tipos de discri-
minação. A diferença é que, hoje, o preconceito e 
a discriminação são bastante visíveis, pois existe 
maior grau de denúncias e mecanismos para co-
nhecer, denunciar e punir tais intolerâncias.

RF - O Brasil tem ratificado os acordos inter-
nacionais na área de direitos humanos?
Perly Cipriano - Sim, além de assinar os tratados 
e convenções internacionais, o Brasil tem dado e 

recebido importantes contribuições dos demais 
países e dos movimentos que exigem respeito de 
seus direitos ou que apontam para novos direitos. 

RF- Em linhas gerais, o que prevê o Plano 
Nacional de Educação de Direitos Huma-
nos para corrigir as distorções das cama-
das que, historicamente, sofrem preconcei-
to e discriminação?
Perly Cipriano - O Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos compreende cinco eixos 
com diretrizes para os ensinos fundamental, uni-
versitário e não formal, mídia, segurança e justiça.
O Plano é uma importante ferramenta para o 
conjunto da sociedade civil e as três esferas do 
poder público. O mais importante é a presença 
dos movimentos sociais atuando no sentido de 
prevenir, promover, proteger e reparar as vio-
lações de diretos humanos. Isso contribui para 
alargar o conceito de democracia.

RF - Existe um descompasso entre os 
avanços na garantia dos direitos humanos 
e o aumento das ocorrências de violação 
a esses direitos? 
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Envelhecer com 
saúde e qualidade 

de vida é uma 
meta que deve ser 

alcançada pela 
humanidade”

Perly Cipriano - O Brasil é signatário pratica-
mente todos os tratados e convenções inter-
nacionais e regionais sobre direitos humanos, 
temos uma Constituição Cidadã onde os dire-
tos humanos são princípios basilares; temos 
a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial e a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, que são ministé-
rios;  somos um dos primeiros países do mundo 
a construir um Plano Nacional de Educação de 
Direitos Humanos; temos estatutos e códigos 
avançados, o que constitui algo promissor. Mas 
ainda somos um país que convive com muitas 
discriminações e preconceitos contra inúmeros 
segmentos raciais, religiosos, de orientação 
sexual e identidade de gênero, também contra 
pessoas com deficiência, idosos, estrangeiros...

Enfim, essas ocorrências existem e precisam 
ser combatidas de maneira permanente e regular, 
visando a um projeto de nação democrática, inclu-
siva e solidária, onde haja respeito pela diversi-
dade e compromisso de erradicar toda e qualquer 
prática de intolerância e discriminação.

RF - Quais as perspectivas do Brasil em re-
lação ao desenvolvimento de políticas públi-
cas na área dos direitos humanos? 
Perly Cipriano - O Brasil é hoje um país que 
avança nas políticas públicas, visando a assegu-
rar que tais conquistas sejam definitivamente in-
corporadas como política de Estado e não apenas 
de governo. O Brasil é uma potência emergente, 
com destacado papel no cenário Internacional, e  
para que esse protagonismo seja crescente deve-
mos assumir que os direitos humanos têm papel 
fundamental e decisivo no projeto de Nação e de 
Democracia que queremos e vamos construir.

RF - O aumento da expectativa de vida do 
brasileiro é uma realidade. O Estado está 
preparado para garantir qualidade de vida 
aos seus idosos? 
Perly Cipriano - É uma realidade no Brasil e 
no mundo. Vivemos hoje bem mais que vivía-
mos há cinqüenta ou cem anos. Num período 
histórico pequeno, duplicamos a expectativa 
de vida. Machado de Assis dizia que não viu 
velhos na sua infância, pois a média de vida de 
sua época era pouco mais de trinta anos. Hoje, 
ultrapassamos os setenta e dois anos. 

A Europa ficou rica e envelheceu num pe-
ríodo bastante longo. O Brasil passa por um 
processo de envelhecimento bastante rápido 
e ainda não somos ricos. Assim, devemos dar 
atenção especial a essa parcela da sociedade 
que cresce rapidamente. 

Temos muitas conquistas legais, como o 
Estatuto do Idoso, o Benefício Continuado de 
Assistência Social (BPC) e as aposentadorias 
rurais, no entanto é preciso um esforço continu-
ado do poder publico nas três esferas, somando 
esforços, assegurando e ampliando o espaço de 
participação deste segmento. 

RF - Na sua avaliação, o que as previdên-
cias oficial e complementar representam 
para os direitos humanos?
Perly Cipriano - Envelhecer com saúde e 
qualidade de vida é uma meta que deve ser 
alcançada pela humanidade. Nasce um novo 
velho, que passa a ser reconhecido não como 
um peso para a sociedade, mas como um patri-
mônio que pode e continuará contribuindo para 
um mundo melhor. A previdência não pode es-
tar distante daqueles que construíram as rique-
zas materiais e espirituais do País.
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O que é passivo atuarial?  Qual a sua relação 
com o saldo de conta do participante?

A recém-aposentada Regiane Maria Pasqualini (SP), 
associada da FUNCEF desde 1981, quer  saber:

Passivo atuarial

RESPOSTA DA FUNCEF:  Passivo atuarial, exigí-
vel atuarial, reserva matemática e provisões ma-
temáticas são termos sinônimos que correspon-
dem às obrigações previdenciárias da entidade. 
Trata-se do registro contábil dos compromissos 
assumidos pelo plano, como, por exemplo, o pa-
gamento futuro dos benefícios  que se encontram 
previstos no regulamento do plano de benefícios. 
Mas qual a relação entre o saldo de conta e 
o passivo atuarial?  É que os saldos de con-
tas são formados pelas contribuições vertidas 
ao plano pelos participantes e patrocinadora, 
sensibilizadas pela rentabilidade patrimonial 
auferida pelos investimentos. Esses saldos 
de contas são também registrados no passi-
vo atuarial durante a fase de diferimento, até 
que o participante ativo ou autopatrocinado 
venha a requerer seu benefício. A partir da 
concessão do benefício, esse saldo de conta 
será transformado num benefício definido, 
cuja reserva matemática correspondente pas-
sa a ser calculada atuarialmente.

Outra questão importante são as medi-
das preventivas para evitar o déficit, que 

ocorre quando os recursos garantidores do 
plano são insuficientes para a cobertura das 
obrigações previdenciárias. Para que isso 
não ocorra, o plano deve adotar premissas 
demográficas, financeiras, biométricas e 
atuariais que representem adequadamente 
o comportamento da massa de participan-
tes e assistidos, bem como estar alinhado 
ao contexto econômico ao qual está inseri-
do. Isso que dizer, por exemplo, que a tábua 
de mortalidade deve ser aderente ao tempo 
de sobrevivência dos associados. Buscando 
se adequar às expectativas de longevidade 
do perfil de seus participantes e assistidos, 
a FUNCEF adotou, a partir de 31/12/2009, a 
Tábua AT 2000 

Além disso, o plano de benefício deve 
antecipar eventuais necessidades que po-
derá ter no futuro, alocando o respectivo 
valor em fundos previdenciais com desti-
nação específica, o que também vem ocor-
rendo na Fundação, a exemplo do Fundo de 
Revisão do Benefício Saldado e Fundo de 
Acumulação de Benefícios (FAB). 
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A modernização das ferramentas também 
visa a alcançar esses resultados. “Estamos 
trabalhando em parceria com a Gerência de 
Tecnologia da Informação para implantar o 
CRM nos próximos meses, um instrumento 
que gerencia de forma eficaz as informa-
ções sobre cada participante”, explica a 
coordenadora.

Além da gestora, um quadro formado 
por 55 pessoas trabalha na CORAP: um 
assistente técnico, oito assistentes admi-
nistrativos, um jovem aprendiz, um encar-
regado, 42 atendentes que se revezam em 
dois turnos e dois monitores. “A 
CORAP possui uma equipe 
empenhada em atender dia-
riamente, das 7h às 19h30, 
os participantes da melhor 
forma possível, mesmo em 
períodos de grandes de-
mandas de ligações”, 
finaliza André 
Machado. 

O que é passivo atuarial?  Qual a sua relação 
com o saldo de conta do participante?

saldo de conta

entenda seu fundo de pensão

Solução por telefone

Andrea Machado Putini
Coordenadora de Atendimento aos Participantes e Assistidos

Conheça a área responsável pela Central de Atendimento Telefônico da Fundação

Esclarecer as dúvidas de mais de 106 
mil pessoas não é uma tarefa sim-
ples e ainda se torna mais comple-

xa quando a variedade de questões é tão 
grande quanto as tratadas por um fundo de 
pensão. Para responder os questionamen-
tos dos participantes feitos por telefone 
ou pessoalmente em sua sede, a FUNCEF 
conta com uma área específica: a Coorde-
nação de Atendimento aos Participantes e 
Assistidos (CORAP).

A CORAP é responsável por receber to-
das as dúvidas, sugestões e reivindicações 
dos participantes pelo 0800 706 9000, res-
pondê-las de forma completa e, em caso de 
necessidade, encaminhar a demanda à área 
afim. Além disso, a Coordenação atende os 
associados de Brasília que vêm ao edifício 
da Fundação para resolver pessoalmente 
suas questões.

A principal meta da CORAP, segundo a 
coordenadora Andréa Machado é “aprimo-
rar o atendimento para passar informações 
de qualidade em tempo real e com maior 
precisão aos participantes e assistidos, au-
mentando assim o nível de satisfação dos 
associados”.

Para isso, a Coordenação passou, em 
2009, por uma reestruturação, com a refor-
ma do atendimento presencial de Brasília 
e com a internalização e treinamento do 
quadro de atendentes, antes terceirizados. 

Arquivo FUN
CEF
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Eleições FUNCEF 2010 
Chapa 1 vence 

Eleitos, que tomarão posse dia  1º de junho, assumirão vagas na Diretoria 
Executiva e nos Conselhos Deliberativo e Fiscal    

A Chapa 1, Movimento Pela FUNCEF, ven-
ceu as Eleições FUNCEF 2010 com 21.218 
votos do total de 45.805 votos válidos. 

Em segundo lugar ficou a Chapa 3 - A Chapa d@s 
Associad@s, que recebeu a aprovação de 14.196 
eleitores. A Chapa 4 - Renovação e Transparência foi 
votada por 5.831 participantes e a Chapa 2 - Equilí-
brio recebeu 4.560 votos. Os votos nulos e brancos 
foram 709 e 546, respectivamente. Ao todo,  mais de 
44% dos associados participaram da votação. 

Os eleitos tomarão posse dia 1º de junho. 
São três vagas na Diretoria Executiva, quatro 
no Conselho Deliberativo (dois  titulares e dois 
suplentes) e duas no Conselho Fiscal (um titu-
lar e um suplente). A paridade na administra-
ção está prevista no Estatuto e é realizada nos 
conselhos Deliberativo e Fiscal desde 2002 e 
na Diretoria Executiva desde 2006.

O resultado das eleições foi proclamado pela 
Comissão Eleitoral logo após o encerramento 
do processo eleitoral, que ocorreu em 6/5, às 18 
horas, na sede da Fundação, em Brasília. Partici-
param do evento o presidente do Conselho Delibe-
rativo, Marcos Vasconcelos, o diretor de Participa-
ções Societárias e Imobiliárias Luiz Philippe Torelly, 
gestores da Fundação, membros do Conselho Deli-
berativo e da Comissão Eleitoral e representantes 
das chapas e de líderes do movimento associativo. 

Participação - O presidente Marcos Vas-
concelos destacou o envolvimento dos ativos, 
aposentados e pensionistas no processo. "A 
eleição é importante porque reforça a partici-
pação dos associados nos rumos da Fundação 
que lhes pertence", disse, destacando o cará-
ter democrático das eleições. 

Olívio Gomes, Manuel Alfredo Filho, Antônio Braulio de Carvalho, José Francisco Zimmermann, Renata Marotta, Gilmar Cabral Aguirre, 
José Carlos Alonso, José Miguel Correia e Carlos Alberto Leite.
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capa
“Este processo eleitoral consagrou da demo-

cratização da FUNCEF. A maturidade das chapas 
e o bom debate realizado durante o pleito deu 
aos participantes plenas condições de perceber 
as diferenças de projetos e optar pelo que mais 
se adequasse às suas expectativas”, afirmou o 
diretor reeleito Antônio Braulio de Carvalho. Ele 
parabenizou os integrantes das chapas pela “civi-
lidade na disputa, à FUNCEF, pelo exemplo de go-
vernança compartilhada e aos participantes ativos 
e aposentados pela oportunidade de escrever mais 
uma página na história da nossa Fundação. “Estou 
muito feliz com a resposta dos associados, que 
exerceram livre e conscientemente o seu direito de 
escolha”, comemorou Braulio.

Mudanças - “O resultado das eleições mostra 
que aqueles que votaram na Chapa 1 são favorá-
veis às mudanças radicais efetuadas ao longo dos 
últimos anos, como a paridade administrativa que 
trouxe os participantes para a gestão da FUNCEF e 
que estão trazendo resultados positivos. Esse re-
sultado representa um “não” à volta ao passado”, 
afirmou o diretor eleito, José Carlos Alonso.  

Compromisso - Primeira mulher eleita para a 
Diretoria da FUNCEF, Renata Marotta também 
destacou a o caráter democrático do pleito. “O 
processo eleitoral é o exercício da democracia. E 
a participação de mais de uma chapa concorren-
te indica a liberdade de pensamento. O resultado 
do pleito demonstrou a vontade do participante. 
Nós, os eleitos, estaremos compromissados com 
a adequação das atuais necessidades e com o pla-
nejamento para o futuro, respeitando a dinâmica 
da nossa FUNCEF”, disse.       
   
Democracia e transparência 
marcam processo eleitoral    

   A cerimônia de abertura das eleições teve início 
às 26/4, às 9h, com a presença de representantes 
das quatro chapas e do então diretor eleito da Fun-
dação, Sérgio Francisco da Silva.  A votação foi 
feita pelo sistema SISRH 4.1 da CAIXA (no caso 

dos ativos) pelo site www.funcef.com.br e pelo te-
lefone 0800 722 0158 (no caso dos aposentados, 
pensionistas, autopatrocinados, licenciados e em-
pregados ativos afastados).

Transparência - As Eleições 2010 da FUNCEF 
contaram com a máxima visibilidade. Todas as 
etapas do processo foram validadas pela Comissão 
Eleitoral e divulgada nos  meios de comunicação. 
Além das informações publicadas no site da Fun-
dação e na Revista FUNCEF, foi disponibilizado um 
hotsite contendo a apresentação das chapas, as  
propostas dos candidatos, o cronograma eleitoral 
e outros dados sobre a votação.

Comissão - Instituída em fevereiro pelo Conselho 
Deliberativo, a Comissão Eleitoral FUNCEF 2010 foi 
formada por cinco integrantes: três indicados pe-
los conselheiros Deliberativos eleitos: Raimundo 
Nascimento Felix (presidente da comissão), Daniel 
Machado Gaio (representante dos empregados ati-
vos) e Edilson Barbosa Veloso (representante dos 
aposentados), um representante escolhido pela Pa-
trocinadora, Orency Francisco da Silva, e um sele-
cionado pela Fundação, Eugênio Fabio de Resende. 

Mais informações:
www.funcef.com.br

Conheça a chapa vencedora 
Chapa 1 - Movimento pela FUNCEF  

 
Diretoria Executiva:
Antônio Braulio de Carvalho (efetivo)                
José Carlos Alonso Gonçalves (efetivo)            
Renata Marotta (efetivo)                
 Conselho Deliberativo

José Miguel Correia (efetivo)       
Gilmar Cabral Aguirre (suplente)
Olívio Gomes Vieira (efetivo)        
Manuel Alfredo Filho (suplente)  

 
Conselho Fiscal
Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite (efetivo)       
José Francisco Zimmermann (suplente)
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seu benefício

Resultado parcial do Saldamento    
Processo, reaberto a pedido da Patrocinadora, encerrou-se em 30 de abril

A FUNCEF está contabilizando os termos 
de adesão ao Saldamento, que termi-
nou no dia 30 abril. Até o dia 10 de 

maio, um total de 1.295 participantes aderiu 
ao processo: 62,5% ativos e 37,5% aposenta-

dos e pensionistas.
A reabertura do processo, 
em 1º de março deste ano, 

ocorreu devido a uma soli-
citação da CAIXA enviada 
por ofício à Fundação em 

janeiro e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo no 

mês seguinte. As condições 
para a adesão foram as mes-

mas oferecidas em 2006 e 2008.

Inovação 

Além dos veículos utilizados normal-
mente para esclarecer dúvidas, como e-
mail e o 0800, os participantes que não ha-
viam aderido ao processo puderam contar 
com mais uma ferramenta: uma conversa 
em tempo real com o diretor de Benefícios 
da Fundação, Carlos Alberto Caser.

O chat - nome dado aos bate-papos re-
alizados pela internet – contou com aproxi-
madamente 40 pessoas. Em cerca de 1h45 
foram respondidas 60 perguntas relacio-
nadas a temas como valor de benefício, 
vantagens de adesão ao plano saldado e 
regras do Saldamento. 

Facilidades para quitar o 
Clube Imobiliário    
Mutuários que optarem por liquidar o financiamento têm incentivos

Descontos de 60% sobre o saldo de-
vedor a vencer dos contratos adim-
plentes, de 50% sobre o saldo deve-

dor a vencer e o das prestações em atraso 
(sem isenção de multa e mora) para os con-
tratos inadimplentes ou desconto de 20% 
sobre o valor de avaliação do imóvel, para 
todos os mutuários. Esses são alguns dos 
incentivos para a quitação dos contratos do 
Financiamento Habitacional da Fundação, o 
extinto Clube Imobiliário.

Também estão entre as ações de estí-
mulo à liquidação: 

•	 extinção da dívida remanescente para os 
imóveis já arrematados; 

•	 possibilidade de refinanciamento utilizando 
o Novo Credinâmico (para quem ainda é 
participante da Fundação); e 

•	 utilização dos recursos do Recursos de FGTS, 
a ser contratado em qualquer agência CAIXA.

Os interessados em negociar a liquidação 
dos seus contratos devem entrar em contato 
com a FUNCEF pelo telefone 0800 600 5005 ou 
pelos e-mails funcef@elonethabitacao.com.br e 
gerat@funcef.com.br.
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Resultado parcial do Saldamento    
Processo, reaberto a pedido da Patrocinadora, encerrou-se em 30 de abril

Facilidades para quitar o 
Clube Imobiliário    
Mutuários que optarem por liquidar o financiamento têm incentivos

FUNCEF lança empreendimento 
médico-hospitalar
Evento, realizado em 6/5, contou com a presença do presidente da Fundação

A FUNCEF, em parceria com a incorporadora Inpar, 
reuniu no dia 6/5 cerca de 70 pessoas para ce-
lebrar a inauguração de seu mais novo e ino-

vador empreendimento na capital paulista: o complexo 
médico-hospitalar Prime Medical Center, um prédio de 
17 andares voltado exclusivamente para a área médica. 

O empreendimento, que proporcionará à Fundação ren-
tabilidade de 12,14% ao ano, além de expressiva valoriza-

ção imobiliária, foi completamente alugado e já possui 
unidades médicas em funcionamento.

Estiveram presentes no evento o presidente da Fun-
dação, Guilherme Lacerda, o presidente da Inpar, Álvaro 
Simões e o presidente do hospital Sírio-Libanês, Paulo 
Chap Chap, que locou oito andares do prédio.

Em seu pronunciamento durante a cerimônia, o presi-
dente Guilherme Lacerda frisou a parceria com a construtora 
e o cuidado para atender às necessidades da área médica e 
destacou a confiança depositada pelo Hospital Sírio-Libanês 
que “pela primeira vez em sua história instalará uma unida-
de avançada fora do seu complexo hospitalar”.  

O empreendimento - Localizado no bairro do Itaim Bi bi, um 
dos pontos mais nobres da capital paulista, o Prime Medical 
Center traz o conceito de hospital-dia (sem internação ou aten-
dimento noturno). Além de possibilitar a realização de diagnós-
ticos, consultas, cirurgias de baixa complexidade e tratamen-
tos com tecnologia, o Prime Medical Center oferece para os 
médicos uma moderna infraestrutura de trabalho e pesquisa.

Da esq. para a dir.: Paulo Chap Chap (Hospital Sírio-Libanês), Guilherme Lacerda 
(FUNCEF), Alexandre Chade (Asset), Álvaro Simões (Inpar) e Rodrigo Chade (Asset)

Fundação adquire parque industrial
Espaço será utilizado por uma empresa alimentícia que pagará à Fundação R$1,14 milhão por mês

A FUNCEF adquiriu, por R$120 mi-
lhões, um parque industrial na ci-
dade de Vila Velha (ES) e está fi-

nalizando um contrato para cessão de uso 
de superfície com a empresa Tangará Foo-
ds, que pagará mensalmente a Fundação 
R$1,14 milhão, corrigido pelo INPC. 

A estratégia de adquirir um parque indus-
trial e torná-lo parte da carteira imobiliária 
da Fundação está aderente à política de in-
vestimentos. A localização do local e a proxi-
midade com portos e rodovias interestaduais 

fazem com que seja esperada grande 
valorização imobiliária do ativo.

O parque industrial ocupa uma 
área de 103 mil m² que abriga uma 
indústria de lácteos, capaz de proces-
sar mais de 300 toneladas de matéria-
prima por dia e estocar 7 mil tonela-
das de produtos, um complexo para 
armazenagem de até 30 mil toneladas 
e uma câmara frigorificada, capaz de 
acondicionar até 20 mil toneladas sob 
temperaturas de até -35ºC.

Tangará Foods

Fundada em 1993, a Tanga-
rá Foods comercializa produtos 
lácteos, tais como soro, queijo, 
manteiga e leite em pó, atua no 
mercado internacional de cafés 
verdes, e nas áreas de trading, 
atacado e logística. A empresa 
é parte de um grupo com mais 
de 40 anos de atuação no seg-
mento de alimentos. 
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Aposentados conhecem a FUNCEF
A visita foi fruto de premiação aos assistidos que participaram 
da promoção "Fique por Dentro da FUNCEF" 

Um grupo de apo-
sentados esteve na 
FUNCEF, em Brasília 

(DF), entre os dias 30/4 e 
2/5, para conhecer de perto 
o investimento realizado du-
rante sua vida laboral e pas-
sear pela capital federal. A 
visita foi fruto de premiação 
oferecida pela Fundação aos 

assistidos que participaram da promoção "Fique 
por Dentro da FUNCEF", realizada na 31ª edição 
do Simpósio de Aposentados e Pensionistas da 
CAIXA, em 2009, no Rio de Janeiro.

Para ganhar a viagem, participantes do simpó-
sio escreveram palavras de incentivo relacionadas 
à campanha de adesão “Invista no seu Futuro”. Fo-
ram escolhidas as cinco melhores, por uma comis-
são julgadora externa, e os vencedores receberam 

passagens e hospedagem em hotel da Fundação.
Como forma de integrar os assistidos às 

ações da Entidade, as frases serão utilizadas 
para conscientizar empregados da CAIXA não 
associados a ingressar ao Novo Plano. 

Houve etapa anterior dessa promoção, em 
fevereiro, na qual aposentados sorteados du-
rante o Simpósio também vieram à Fundação.

Privilégio - Durante a visita à FUNCEF, o diretor 
de Benefícios, Carlos Alberto Caser, deu as boas 
vindas ao grupo e falou sobre a importância da 
Fundação. "A FUNCEF é uma realidade, pagamos 
30 mil benefícios e ela precisa continuar", comenta. 

O aposentado José Wylliam, de Aracaju 
(SE), que entrou na CAIXA em 1976, falou do 
valor da FUNCEF. "Em 1977 quando a Fundação 
foi criada não questionei a adesão e hoje sinto 
privilegiado", declarou.

FUNCEF aprova Política de 
Responsabilidade Socioempresarial 
Objetivo é nortear a atuação da entidade para ser reconhecida como 
sociamente sustentável  

O Conselho Deliberativo apro-
vou, em 30 de abril, o voto 
da Diretoria de Planejamen-

to e Controladoria que cria a Política 
de Responsabilidade Socioempresa-
rial (RSE) da FUNCEF. 

Prevista no planejamento estra-
tégico da Fundação, a política tem 

por objetivo "estabelecer diretrizes, princí-
pios e parâmetros para nortear a atuação da 
FUNCEF como organização reconhecidamente 

sustentável "no relacionamento com todos os 
seus públicos de interesse". As ações da Po-
lítica de Responsabilidade socioempresarial 
deverão ser alinhadas à missão, à visão e aos 
valores da FUNCEF. Um dos desafios é criar 
uma cultura interna que possibilite a conscien-
tização de empregados e colaboradores, além 
da formação de multiplicadores de opinião. 

A implementação das ações propostas no 
documento contará com participação de em-
pregados de todas as áreas. 

Associados em visita à FUNCEF
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Aposentados conhecem a FUNCEF

Se você é associado FUNCEF e tem uma
obra publicada, envie informações para o

e-mail comunicacao@funcef.com.br.
Não se esqueça de informar seu nome

completo, e-mail e telefone para contato.

Previdência: Um dia Você Vai Precisar Dela
Márcia Renato Follador

O livro aborda a origem 
da Previdência no Brasil 
e no Mundo, INSS, pre-
vidência privada, fundos 
de pensão, previdência 
dos servidores públicos 
e aspectos gerais da 
previdência.

Como organizar sua vida financeira 
Gustavo Cerbasi

O objetivo principal 
deste livro é ajudar 
o leitor a ter maior 
consciência sobre suas 
escolhas financeiras, 
incluindo sua rotina 
de gastos básicos 
e gastos eventuais, 
seu uso do crédito, 
seus investimentos e 
escolhas de bem-estar 
e segurança.

Como Administrar Melhor Seu Dinheiro
Mauro Halfeld

O livro traz dicas de como 
administrar bem o seu di-
nheiro e fazer com que ele 
renda mais. Entre outros 
temas, mostra como gerir 
seu orçamento pessoal, 
como comprar um imóvel, 
além de apresentar uma 
análise sobre os mercados 
financeiros.

Novo fundo de 
reflorestamento no Brasil

A FUNCEF, em parceria com o Grupo 
Engevix, lançou dia 14/5 a CEVIX 
- Energias Renováveis S.A. A nova 

empresa tem como foco investir em empre-
endimentos de geração de energia elétrica 
renovável, como usinas e centrais hidrelé-
tricas, além de parques eólicos.

A CEVIX tem patrimônio total de pouco mais 
de R$1 bilhão. Deste valor, a FUNCEF fez o apor-
te de R$118 milhões (poderá chegar a R$260 

milhões), que serão direcionados ao 
financiamento de novos investimentos.

A FUNCEF com a Vale, o BNDES e a 
Petros formaram um dos maiores 
fundos de investimento do país, 

Vale Florestar Fundo de Investimento em 
Participações. Ele terá patrimônio de R$ 605 
milhões a ser integralizado até 2014 e sua 
estruturação financeira será realizada pela 
Global Equity Administradora de Recursos, 
que ficará também responsável pela identi-
ficação e avaliação de novas oportunidades 
de investimento. A Fundação terá 20% de 
participação no Fundo, com uma rentabili-
dade real de 8% a 10% a.a. Para lançá-lo, 

ocorreu no dia 05/05 o evento Vale 
Florestar. 

A solenidade, realizada no auditório 
da Vale, no Rio de Janeiro, contou com 
a participação de Guilherme Lacerda, 
presidente da FUNCEF, Wagner Pinhei-
ro, presidente da Petros, Roger Agnelli, 
diretor-presidente da Vale, Eduardo 
Rath Fingerl, diretor de Meio Ambiente 
do BNDES e Onito Barbosa, diretor da 
Global Equity. Segundo o presidente da 
FUNCEF, o investimento é produtivo. 
"Estamos seguros de que é um negó-
cio rentável e não podemos brincar em 
fazer um investimento desses que não 
seja com uma taxa de retorno atrativa", 
afirmou Guilherme Lacerda.

Iniciado em 2007, na região su-
deste do Pará, o Vale Florestar S.A é 
o maior projeto de recuperação am-
biental já implantado na Amazônia. e 
foi concebido para conservar a biodi-
versidade e implementar o conceito de 
reflorestamento na região.

FUNCEF lança empresa de 
energias renováveis

Guilherme Lacerda no lançamento da CEVIX

Wagner Pinheiro, presidente da Petros, Roger Agnelli, diretor-presidente da 
Vale, Guilherme Lacerda, presidente da FUNCEF, e Guto Quintella, diretor de 
Desenvolvimento e Implantação de Projetos de Capital, Sustentabilidade e 
Relações Institucionais da Vale
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Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubistchek, com a arquitetura marcante de Oscar Niemeyer 
e o moderno plano urbanístico de Lúcio Costa, Brasília é a capital de todos os brasileiros.

Palco de vários pontos turísticos como Panteão da Pátria, Torre de TV, Parque Sarah Kubitschek, Congresso Nacional, Espla-
nada dos Ministérios e Catedral, a capital federal foi considerada, pela UNESCO, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.

Cenário das decisões nacionais, a cidade atrai atenções, pressões, anseios, reivindicações e a vigilância da sociedade.
As pessoas que compõem essa cidade trouxeram consigo as tradições de suas regiões, fazendo da capital uma cidade 

rica e diversificada na sua cultura.

Criada em 24 de outubro de 1985, a AEA-DF conta hoje com 1483 associados. Ela dá apoio, 
acompanha e auxilia no atendimento médico, além de prestar ajuda nos trâmites, em caso de 
falecimento de associado. Foram despendidos em 2009, R$31.644,69 com despesas de medica-
mentos e aquisição de cestas básicas para associados carentes.

Quando algum associado recorre à associação na busca de socorro financeiro são concedi-
dos empréstimos emergenciais para ressarcimento em até quatro parcelas mensais.

Uma das atividades desenvolvidas na AEA é a oficina de costura, onde roupas são confec-
cionadas e distribuídas a entidades que cuidam de pessoas carentes.A oficina de dança de salão 
é uma novidade que atrai os aposentaos todas as quarta-feiras, 14h às 15h30.

Neste ano, foi concedida ajuda de custo (passagens e uniformes) aos atletas aposentados 
para representarem a Associação nos “I Jogos dos Aposentados FENACEF 2010”, a serem rea-
lizados em Curitiba (PR), no período de 24 a 28 de maio. 

AEA-DF UNEI–DF

Número de participantes no 
Distrito Federal

Total: 9.484
Ativos: 7.687
Assistidos: 1.601
Facultativos: 158
Licenciados: 38
Não Associados: 681    

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Distrito Federal oferece aos seus as-
sociados várias atividades socioesportivas voltadas ao lazer e à qualidade de vida a quem frequenta 
o clube, que fica aberto durante toda a semana.  

Campeonatos de futebol, futsal, sinuca e eventos sociais, como bailes e e festas comemo-
rativas ( Reveillon, Dias das Mães e São João). Uma das atividades para o público infantil é a 
Copa Magia do Gol, que costuma atrair um grande número de crianças. Nos Jogos Regionais e 
Nacionais da FENAE, associados participam de várias modalidades esportivas.

Associação do Pessoal da CAIXA do Distrito Federal
Presidente: Ismael Arthur Galleazi
Endereço: SCEN - Tr. 03 - Conj. 03 - L. 2A/2B - Via L-4 Norte
CEP: 70800-130
Telefone: (61) 3202-5950   Fax: (61) 3202-5949
E-mail: secretaria@apcefdf.com.br Site: www.apcefdf.com.br

APCEF - DF 

AE
A-

DF

Fonte: COPAC/DIBEN

Associação dos Economiários Aposentados deBrasília
Presidente: Carlos Levino Vilanova
Sede própria: SCS – QD 01 - Bloco “I” - Ed. Central - 11º andar
Telefone: (61) 3037.8065   Fax: (61) 3037.8061
E-mail: aeadf@aeadf.com.br   Site: www.aeadf.com.br
Horário de funcionamento: 12h às 18 horas

   BRASÍLIA
      CAPITAL DE TODOS OS BRASILEIROS

União Nacional dos Economiários 
do Distrito Federal 
Delegado: José Mário Cavalcanti
Endereço: SCS Qd. 01, Ed. Baracat - 
Sala 303   CEP: 70309-900 
Telefone/Fax: (61) 3323.5610   
E-mail: uneibsb@hotmail.com   

AEA-DF

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Endereço: 
SCN - Q. 02 - Bl. A - 12º e 13º andares - Ed. 
Corporate Financial Center   CEP: 70712-
900
Telefone/Fax: (61) 3329.1700   
Horário de atendimento: 9h às 18 horas
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história bem-vivida

V iver quase um século “sem ter cultivado 
uma inimizade” e "sem nenhuma extrava-
gância" é, para dona Lourdes Sabóia Lima, 

uma vitória. Aos 90 anos completos, a aposentada 
da CAIXA afirma que só tem coisas boas para re-
cordar. “Quando trabalhava fiz muitas amizades e 
só tive chefes bons”, garante. Após trabalhar nas 
agências de Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ), ela 
foi transferida para Brasília, onde permanece até 
hoje. “Quando cheguei aqui a quadra da Igrejinha 
Nossa Senhora de Fátima (localizada na SQS 108, 
em Brasília) ainda não estava pronta. Posso dizer 
que vi Brasília sendo construída”, conta. 

Família - Viúva e de hábitos simples, dona Lourdes 
adora reunir-se com a família, viajar e participar das 
festas realizadas pela Associação dos Aposentados 
da CAIXA (AEA) do Distrito Federal. “Já fiz mais 
de 30 viagens com o grupo”, orgulha-se. Além 
disso, costuma ir três vezes por ano ao Rio de 
Janeiro, onde vive uma de suas filhas gêmeas, 
netos e bisnetos. “Dos três filhos que tive um já 
morreu, uma mora comigo e outra vive no Rio”, 
explica. 

Comunicativa, a aposentada é assídua às 
reuniões da AEA-DF, realizadas às quartas-fei-
ras. “Além de participar da oficina de costura, 
aqui encontro amigos que me acompanham 
desde a época da ativa”, diz dona Lourdes. 

Quando está em casa, passa a maior parte do tem-
po costurando. “Gosto muito de fazer enxoval de 
bebê para dar de presente”.   

Socialização - Quem frequenta os arredores da 
quadra 308 Sul pode se deparar com dona Lourdes 
em companhia de sua cachorrinha, a “xodó” da fa-
mília. “Sempre vou andando para o supermercado 
e gosto de levar a Lili para passear”, diz, deixando 
escapar um sorriso espontâneo. 

Sabedoria - Católica e devota de Cosme e Damião, a 
aposentada gosta de participar das procissões que 
acontecem no seu bairro. “Sou uma mulher sem ex-
travagâncias.  Nunca tive vícios, nunca fumei, nun-
ca joguei, nunca fiz nenhuma inimizade. Gosto de 
todo mundo. Para mim, todo mundo é bom”, conclui.   

Uma vida sem 
extravagâncias 

Arquivo pessoal

Dona Lourdes e as colegas da AEA-DF 

Conheça a trajetória de vida da aposentada Lourdes Sabóia Lima, 90 anos  
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