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ntre novembro e dezembro, milhares de brasileiros 
recebem o 13º salário. Poupar, pagar dívidas ou 

gastar tudo? A decisão é difícil, mas a dica inicial é fazer 
um levantamento da situação financeira, identificando 
gastos para os próximos meses. Depois disso, negocie 
dívidas, faça uma reserva para as despesas de começo 
de ano e poupe.

Pode parecer complicado organizar o uso do 13º salá-
rio, mas com planejamento tudo fica mais fácil. Para ajudar 
você a usar de forma consciente esse dinheiro extra, 
conversamos com Celina Ramalho, economista da FGV 
EAESP. Confira a matéria nas páginas 6 e 7. Boa leitura! 

E

Não deixe para última hora a contribuição adicional de final de ano, além de 
aumentar seu saldo, ela ajuda a reduzir seu imposto de 2018. 

Veja como é simples fazer um aporte extra. Você pode escolher por des-
conto em folha ou depósito na conta da Funsejem. Na primeira opção, basta 
procurar a área de DHO ou Gente de sua empresa. No caso de depósito, entre 
em contato com a Fundação para obter os dados necessários. Mas lembre-se, caso 
a contribuição seja sobre o 13º salário, como a tributação é exclusiva, para apro-
veitar a dedução fiscal sobre esta renda, é preciso optar pela adicional via folha.

Fique atento para não perder o prazo. Verifique com sua empresa as datas em que fecham as folhas do salário de 
dezembro, e a do 13º, caso queira fazer por desconto. Já a adicional por depósito pode ser feita até a última semana do 
ano. Mas atenção, contate a Funsejem para saber a data limite. 

ADICIONAL DE FIM DE ANO

Saiba como usar
o 13º salário

SAIBA   
Quem preenche o modelo completo 
de declaração de IR, e investe no 
plano de aposentadoria, pode de-
duzir até 12% da renda bruta anual, 
da base de cálculo do imposto.



 î

CARTAS

NESTA EDIÇÃO

OPINIÃO

m 2030, de acordo com dados divulgados 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o número de brasileiros com 60 anos ou 
mais vai ultrapassar o de crianças de 0 a 14 anos. O 
IBGE aponta também que, em 2016, o Brasil tinha 
3,4 milhões de idosos com idade superior a 80 anos. 
Para 2060, é esperado que essa população alcance 
19 milhões.

Essas informações indicam que nosso país está 

em plena transição de sua estrutura etária. Alguns 

países de economia avançada já passaram por 

essa mudança e a maioria estava preparada para a 

inversão da pirâmide etária. Aqui, no entanto, onde 

o processo está em aceleração, sequer iniciou essa 

organização.

No Brasil, falar em reforma nas regras da pre-

vidência social, se pensada estritamente de um 

ponto de vista econômico, não resolverá a questão 

do envelhecimento populacional se não vier acom-

panhada de um conjunto de reformas de base, afinal 

as pessoas almejam qualidade de vida. 

Nesse cenário, de completo despreparo por parte 

governamental precisamos de modo independente 

nos preparar para aposentadoria, visto que não 

teremos esse respaldo. A Funsejem está aqui para 

te apoiar nessa trajetória de construção de futuro. 

Mantenha-se firme nesse propósito.

Fonte: Mirador Atuarial

E

Como faço para aderir ao plano Votorantim Prev?
Resposta: Para ingressar ao plano de benefícios, basta 
ir ao seu DHO/Gente local e solicitar o kit de adesão da 
Funsejem. Após preencher e assinar o formulário de ins-
crição, entregue-o ao DHO/Gente para que sua empresa 
providencie o desconto em folha de pagamento.

Gabriel da Silva Ferreira, Nexa, Juiz de Fora (MG)

Como proceder para alterar meu porcentual 
de contribuição?
Resposta: Para alterar sua contribuição básica, basta 
preencher o formulário de alteração de contribuição dis-
ponível no site www.funsejem.org.br e em seu DHO/
Gente local. Após preencher e assinar, entregue-o à área 
de DHO/Gente para que sua empresa providencie o novo 
desconto em folha já no mês seguinte.

José Eduardo Brasileira dos Santos, Votorantim 
Cimentos N/NE, Xambioá (TO)

Como faço para atualizar meus dados cadastrais?
Resposta: A alteração de seus dados é realizada via 
folha de pagamento, portanto, basta solicitar a alteração 
ao seu DHO/Gente local.

Willian Pereira de Freitas, Companhia Brasileira 
de Alumínio, Alumínio (SP)
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INVESTIMENTOS

Setembro volátil,  
mas de recuperação

e o mercado financeiro já é vo-
látil, imagina em ano eleitoral. O 

ano de 2018, como estamos observan-
do vem sendo de constante instabili-
dade. Em setembro, a Bolsa de Valores 
registrou queda nas duas primeiras 
semanas, recuperando-se nas duas 
últimas. As ações que compõem o 
índice IBrX fecharam o mês em 3,23%, 
e o acumulado do ano foi para 3,15%. 

O segmento de renda fixa tam-
bém apresentou oscilação. Dentre os 

S

PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: 12 MESES
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PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: 24 MESES

PERFIS E INDICADORES ECONÔMICOS: 36 MESES 

Os resultados dos perfis de investi-
mentos estão diretamente ligados 
ao desempenho dos papéis em 
que aplicam. É importante, assim, 
que você também acompanhe o 
mercado financeiro, em especial 
o de alto risco, pela possibilidade 
que ele tem de provocar oscilações 
e perdas.

Aplicação Set/18

ações IBrX 3,23%

títulos públicos  
(média geral) 0,64%

CDI (juros Selic) 0,47%

 alto risco    baixo e médio risco
 baixo risco

FIQUE DE OLHO

Dúvida sobre seu perfil de inves-
timento? Então, acesse no site 
www.funsejem.org.br o simu-
lador de perfil de investidor.

Resultados perfis set/18

Perfis %

conservador 0,48%

moderado 0,46%

agressivo 0,45%

superagressivo 0,43%

SIMULADOR NO SITE

papéis que mais variaram estão os 
de longo prazo indexados à inflação, 
que fecharam em -1,03% (IMA-B5+). 
A melhor atuação de setembro foi 
dos títulos públicos pré-fixados, que 
rendeu 1,30% (IRF-M). O CDI, índice que 
remunera as aplicações mais conser-
vadoras, rendeu 0,47%. E na média 
entre todos os papéis do governo, a 
rentabilidade foi de 0,64% (IMA Geral). 

Neste cenário, os perfis de inves-
timentos da Funsejem apresentaram 

as seguintes rentabilidades líquidas: 
0,48% no perfil conservador, 0,46% 
no moderado, 0,45% no agressivo e 
0,43% no superagressivo.

3



EMPRÉSTIMORENDA MENSAL MÉDIA

ADESÃO: 82% FLUXO DE RECURSOS NOS PLANOS

PATRIMÔNIO: R$ 1.835.157.043

POPULAÇÃO TOTAL: 22.477

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA

PARTICIPANTE POR PERFIL

FUNSEJEM EM NÚMEROS • SET/18

  Participantes ativos
  Autopatrocinados: ex-empregados, continuam no 

plano contribuindo
  Aposentados, pensionistas e benefício por invalidez
  Vinculados: ex-empregados, continuam no plano 

aguardando a aposentadoria 
  Ex-empregados, ainda não formalizaram opção  

de pagamento
  Afastados
  Cancelamento voluntário de inscrição
 Desligados recebendo resgate mensal

RENTABILIDADE:
1,24%

CONCESSÕES:
R$ 1.261.027

CONTRATOS:
2.636

CARTEIRA:
R$ 24.269.188

aposentadorias 
e pensões

R$ 4.043
set/18

R$ 5.962
set/17

ativos e 
autopatrocinados

R$ 294
set/17

R$ 279
set/18

*Benefício vitalício do plano VCNE (fechado)

Conservador: 16.886
Moderado: 4.035
Agressivo: 1.062
Superagressivo: 435
Parcela BD*: 59

75,1%18,0%
4,7% 1,9% 0,3%
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R$ 5.257.562

R$ 1.803.808

R$ 3.051.485

R$ 3.178.273

R$ 3.163.003

R$ 51.062

Gestores: 
BNP Paribas, 

Bradesco, 
Itaú 

Unibanco, 
Votorantim

*Benefício vitalício do plano VCNE (fechado)

Conservador: R$ 1.097.577.021
Moderado: R$ 557.801.860
Agressivo: R$ 93.707.066
Superagressivo: R$ 34.946.540
Parcela BD*: R$ 51.124.557
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CURTAS

O resultado da campanha SMS Funsejem mostra que os 
participantes estão cada vez mais antenados com o futuro. 
A campanha durou três meses, e a solicitação ao cadastro 
atingiu 42% do total de participantes da Fundação.

Até o mês de setembro, entre participantes ativos, 
autopatrocinados, BPDs, assistidos e pensionistas, o 
total de inscrições para receber as mensagens instan-
tâneas foi de 8.480 números de celulares.

A campanha já se encerrou, mas se você não se ca-
dastrou ainda é possível solicitar inclusão para receber 
notícias curtas de seu interesse sobre seu plano de 
benefícios. Basta acessar o site www.funsejem.org.br, 

Você que aderiu recentemente ao plano Votorantim 
Prev não deixe de acessar no site www.funsejem.org.br 
a área restrita de participante. Lá, além de acompanhar 
a evolução de seu saldo é muito importante que você 
confirme se sua opção pelo regime tributário foi regis-
trada conforme sua escolha: progressivo ou regressivo. 
Essa ratificação é necessária por ser irretratável, e deve 
ser feita até o último dia útil do mês seguinte à adesão 
ao plano de benefícios, portanto, caso esteja incorreta, 
contate-nos o mais breve possível.

Outra conferência que deve fazer pelo site é sobre 
seu perfil de investimento, escolha também feita no ato 
da adesão. Lembramos que a mudança de perfil pode 
ser solicitada a qualquer momento pelo site, em sua 

área restrita, ou por formulário de alteração disponível 

no site e em seu DHO/Gente local.

Agora, se ainda não aderiu ao plano Votorantim Prev, 

mas pretende se inscrever, o site da Funsejem também 

pode te ajudar muito sobre estas duas escolhas. O si-

mulador de aposentadoria e IR e o vídeo “Veja quais são 

os benefícios do plano” podem te auxiliar na opção pelo 

regime mais adequado aos seus objetivos. 

Aproveite a visita ao site e acesse também o simula-

dor de perfil de investidor e o vídeo “Escolha seu perfil de 

investimento”, ferramentas simples e úteis que podem 

contribuir na tomada de decisão mais apropriada ao seu 

estilo de investimentos. 

8,5 mil cadastros ao SMS Funsejem
em sua área restrita aces-
sada com login e senha, 
ou enviar um emai l  para 
funsejem@funsejem.org.br e 
também através do fale conosco 
do site, informando seu celular 
com DDD, nome completo e CPF.

Sempre lembramos que em 
respeito às boas práticas de rela-
cionamento, você poderá, a qualquer 
momento, interromper o recebimento 
das mensagens.

SMS SOBRE O QUÊ?
O SMS Funsejem é enviado por até no máximo duas vezes ao mês, sobre assuntos como: rentabilidade mensal, 
atualização de saldo no site, declaração de IR, publicação do Futuro on-line etc.

Em dia com a Funsejem
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CAPA

pagamento do 13º salário é bastante esperado pelos brasileiros. Para muitos, a quantia extra é a oportunidade 
perfeita para se livrar daquele aperto no bolso. No entanto, muitas pessoas caem em tentação e com-

pram itens que desejaram o ano inteiro e gastam tudo em um piscar de olhos, muitas vezes adquirindo novas 
dívidas. Para não cair nessa cilada, o segredo é planejar bem o uso do dinheiro, fazer um levantamento da 
situação financeira atual, além de pensar nos gastos para os próximos meses, como presentes de fim de 
ano e contas de janeiro e fevereiro, é o que explica a economista da FGV EAESP, Celina Ramalho. “É preciso 
usar de forma muito consciente o 13º salário. O consumo precisa ser racional e focado nas necessidades”.

O

“Para quem está no azul, a dica que sempre vale a pena re-
petir é poupar o valor do 13º salário”, afirma a economista. 

No caso dos participantes da Funsejem, aplicar parte desse 
dinheiro no plano é uma oportunidade de ampliar o patri-
mônio e se beneficiar com o incentivo fiscal. Para isso, faça 
uma contribuição adicional sobre a folha do 13º salário. Mas 
contate a área de DHO ou Gente de sua empresa já no 
início da segunda quinzena de novembro para dar tempo. 
Aproveite e analise a possibilidade de aumentar sua contri-
buição mensal. Vale destacar que o valor das contribuições 

é deduzido da base de cálculo do imposto de renda até o 
limite de 12% da renda bruta anual.

“O tempo é o principal aliado quando o assunto é a apo-
sentadoria”, destaca José Serafim de Freitas, diretor da 
Funsejem. “Quanto maior o período de contribuição, maior 
o efeito da capitalização sobre o saldo”, diz ele. “Comece a 
poupar o quanto antes e ajuste sua contribuição com o passar 
do tempo, pois valores muito baixos, mesmo ao longo de 
anos podem não formar o saldo necessário para atender suas 
expectativas futuras. E sempre que possível, faça adicionais” 

CASO ESTEJA EM UMA SITUAÇÃO CONFORTÁVEL, O MELHOR A FAZER É INVESTIR! 

NEGOCIE DÍVIDAS
Como os juros estão altos e a expectativa é de que 

eles continuem elevados, a recomendação de Celina 
é tentar negociar as dívidas. “Os credores precisam 
de liquidez e estão dispostos a negociar”, revela a 
economista. “Por exemplo, quem tem uma dívida de 
R$ 10 mil pode tentar o pagamento à vista e assim 
conseguir um desconto maior, pois a dívida cresceu ao 
longo do ano por conta de meses de juros altos. Com 
a negociação, é possível reduzir o valor e a incidência 
de juros futuros.”

GUARDE PARA OS GASTOS DO COMEÇO DE ANO
“Quem não tem dívidas pode destinar parte do 

13º salário para as tradicionais despesas de começo 
de ano, como IPTU, IPVA, material escolar (para quem 
tem filhos) etc. Além disso, também é possível adian-
tar as compras dos presentes de Natal, garantindo 

Dicas para usar o 13º salário
de forma consciente

preços menores e mais margem para a negociação”, 
orienta Celina. 

Aproveite o novo ano para fazer um planejamento 
financeiro e evitar os erros cometidos no ano anterior. 
Considere sua renda mensal e mantenha seu orçamento 
sempre dentro dela. Além disso, tente fazer uma reserva 
para situações de emergências, evitando o endividamen-
to. Os especialistas recomendam que esse colchão de 
segurança cubra, pelo menos, seis meses dos gastos 
mensais. Por exemplo, quem gasta R$ 1 mil por mês, pre-
cisaria ter uma reserva equivalente a R$ 6 mil, no mínimo. 

O QUE NÃO FAZER COM O 13º SALÁRIO
“Gastar tudo, dar como entrada para um novo endivi-

damento, ter uma atitude extrema de consumo”, alerta 
Celina. “Racionalidade é fundamental na hora de usar 
o 13º salário”. Use essa quantia de forma inteligente e 
comece o ano no azul.
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Faça um levantamento 
da situação financeira, 

anotando todos os gastos 
dos meses atuais (novembro 
e dezembro) e dos próximos 

(janeiro e fevereiro), além 
de identificar as dívidas.

LIÇÃO DE CASA

Priorize a negociação de dívidas 
com juros maiores, como o 

cheque especial e o cartão de 
crédito (lembre-se: a Funsejem 

tem empréstimo a juros de 1,10% 
(out/18)). Tente conseguir com 
os credores e negocie melhores 

condições de pagamento. Se 
possível, quite as dívidas à vista.

Faça uma reserva para os 
gastos de fim de ano, como 
os presentes de Natal, por 
exemplo. Além disso, se 

programe para o pagamento 
dos impostos IPTU e IPVA. 
Não se surpreenda quando 
as contas chegarem. Tê-las 
no radar e se preparar para 

pagá-las é a melhor forma de 
começar 2019 mais tranquilo.

Para quem tem filhos, 
é preciso pensar no 

material escolar. Reserve 
uma quantia para esse 
gasto, assim você evita 
excessos e consegue 

desconto ao pagar à vista.

Poupe e aumente seus aportes  
ao plano da Funsejem. É só baixar 
no site www.funsejem.org.br 
os formulários de alteração de 
contribuição ou de adicional. 

É sempre tempo para planejar a 
aposentadoria com tranquilidade!
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POR DENTRO DO PLANO

ESPAÇO DO PARTICIPANTE 

a previdência privada é assim, duas vantagens em uma ação: você poupa e 
ainda economiza em imposto. 

Se ainda não fez ou se pretende fazer mais contribuições adicionais ao plano che-

gou o momento. Dezembro é o mês limite para quem quer reduzir o imposto de renda 

pago no ano. Isso porque quem investe em planos de aposentadoria como o seu da 

Funsejem tem como incentivo a redução de imposto, com até no máximo 12% da renda 

bruta total no ano, caso o participante preencha o modelo completo de declaração de 

imposto de renda. Veja a seguir um exemplo de como funciona:

N

Incentivo fiscal ao poupar

um dos melhores benefícios da Votorantim, pois a 
empresa também faz contribuições em nome do 

participante”. Essa é a mensagem que Carlos Leonardo 
Grimaldi de Queiroz, coordenador Comercial da Votoran-
tim Cimentos N/NE, unidade Camaçari (BA), deixa aos 
empregados que ainda não se inscreveram na Funsejem.

Queiroz está na Votorantim desde 2016, e consi-
dera essencial ter uma previdência privada como a da 
Fundação. “É muito importante para o futuro ter uma 
complementação de renda na aposentadoria”.

Complemento de renda
"É

Atualmente, ele investe com o 
porcentual máximo da contribuição 
básica de participante, 6%. “Decidi con-
tribuir com este porcentual para poder 
receber um valor representativo no futuro”.

Quando pensa em seu investimento na Funsejem 
chega a conclusão que “é a melhor maneira de garantir 
uma renda complementar no amanhã”. E para a aposen-
tadoria, quando receber este benefício espera: “ainda 
estar ativo, trabalhando em um negócio próprio”. 

Assim como no exemplo, acesse o simulador do site www.funsejem.org.br e 
veja o quanto pode economizar em imposto de renda ao investir em seu plano 
de benefícios. A ferramenta é simples, basta inserir informações de rendimentos 
salariais, contribuições ao plano e checar os resultados. 

SIMULADOR DE INCENTIVO FISCAL

Nota: para esta simulação, não foram consideradas deduções de INSS e dependentes.

Se contribuir com 12% (R$ 564,00) o imposto cai para R$ 294,47

Se contribuir com 6% (R$ 282,00) o imposto cai para R$ 357,92

Se não contribuir para o plano paga R$ 423,14 de imposto

Salário: R$ 4.700,00 nesta faixa, a alíquota de imposto é de 27,5%

Uma economia de R$ 1.544,04 no ano

8



ESPAÇO DO APOSENTADO

ecomendo a Funsejem, pois 

é um complemento de renda 

para o futuro. Invista seu dinheiro 

em você mesmo”. Essa sugestão é 

de José de Souza Silva, aposentado 

pela Fundação desde 2014.

Em 1973, ele ingressou na CBA 

(Companhia Brasileira de Alumínio), 

empresa a qual permaneceu durante 

toda sua carreira profissional. Silva 

trabalhou no departamento Pessoal, 

escritório da embalagem, oficina 

mecânica, Depex, salas de Redução 

(sala fornos IV) e no transporte de 

metal. “Fui aprendiz, mecânico mon-

tador, técnico metalúrgico, chefe 

de turno e técnico em operações no 

transporte de metal líquido”.

São muitas as lembran-

ças positivas dessa lon-

ga trajetória de 41 anos 

dedicados à empresa. 

“Foram bons tempos 

de aprendizado que tive 

Invista em você
“R

da CBA em minha vida profissional, 
a qual tive a oportunidade de entrar 
como aprendiz e sair como técnico 
em Metalurgia”.

Dentre os fatos que marcaram 
seu caminho, ele destaca o estí-

mulo que a CBA dava aos seus 
estudos. “Eu tinha que levar 

meu boletim com notas 
da escola Senai para as-
sinarem. Recebia elogios 
motivadores ou puxões 

de orelha. Agradeço hoje 

pelo incentivo da empresa para o 
meu próprio bem.

Atualmente, ele trabalha como 
corretor imobiliário, mas conta que 
ele e a esposa são apicultores: “hoje 
minha dedicação é na apicultura”. 

Silva recebe o benefício da Fun-
sejem desde 2014, e diz que ela foi 
e ainda é essencial. “O benefício da 
Fundação é muito importante na 
complementação da aposentadoria, 
deixa o orçamento mais folgado 
dando até para poupar”. 

Dia mundial do idoso
No dia 1º de outubro se comemora o dia Internacional do 

Idoso, data instituída pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). A pessoa idosa é aquela que possui 60 anos ou mais. 
No mundo todo a população está ficando mais velha. Em nosso 
país, são mais ou menos 15 milhões de pessoas. Daqui a 20 anos, 
essa população deve dobrar. 

Essa data comemorativa coincide com a publicação do Estatuto 
do Idoso. Este documento traz leis de proteção, benefícios como des-
conto de 50% nas atividades culturais, programas com conteúdo culturais 
e educativos sobre o processo do envelhecimento, penalidades para quem 
mostrar imagens que desrespeitem essas pessoas e a quem abandonar os 
idosos sem assistência, entre outras. 

Que estamos vivendo mais é fato. São inúmeros os motivos para você 
que ainda não se aposentou buscar alimentar cada vez mais seu plano 
de previdência complementar na Funsejem. Pense nisso. 

Fonte: Uol Educação
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SAÚDE

m estudo realizado com 

74 países pela Funda-

ção Internacional de Osteo-

porose (IOF, sigla em inglês) 

constatou que apenas 16 

deles ultrapassam o consumo 

de 900 mg de cálcio por dia – a reco-

mendação da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) é 1.000 mg diários. 

O Brasil ocupa o 47º lugar do ranking, 

com um consumo de 505 mg, prati-

camente metade do nível ideal. Mas 

qual é a quantidade diária necessária? 

Veja as orientações da Dra. Marise 

Lazaretti Castro, endocrinologista, 

presidente da Associação Brasileira 

de Avaliação Óssea e Osteometabo-

lismo (Abrasso).

QUAL A QUANTIDADE DE CÁLCIO 

QUE UMA PESSOA DEVE CONSUMIR 

DIARIAMENTE?

A quantidade diária de cálcio é ba-

seada na idade de cada pessoa (veja 

quadro ao lado). Você pode calcular a 

sua ingestão do mineral, usando uma 

tabela nutricional disponível no site da 

Abrasso (abrasso.org.br).

O LEITE É A FONTE MAIS INDICADA 

PARA INGESTÃO DE CÁLCIO? 

Sim, o leite e derivados são as 

principais fontes de cálcio para o or-

ganismo, pois o mineral dos laticínios 

é melhor aproveitado pelo corpo que 

o encontrado nas folhas verdes, por 

exemplo. Em uma dieta sem a ingestão 

de leite, temos o consumo de 250 a 

300 mg de cálcio no dia, muito longe 

dos 800 a 1.000 mg diários que o or-

ganismo precisa.

U

Brasileiros consomem
pouco cálcio por diaFique atento: você 

pode ser um deles

E QUEM NÃO PODE TOMAR 
LEITE E DERIVADOS COMO 
DEVE FAZER?

Quando existe intole-
rância à lactose comprova-

da, o suplemento de cálcio 
pode ajudar na ingestão diária 

do mineral. É indicado consultar um 
médico para que seja realizada uma 
avaliação da quantidade de cálcio in-
gerida diariamente pelo consumo de 
outros alimentos, pois o suplemento 
vai complementar essa dieta. 

COMO A FALTA DE CÁLCIO AFETA O 
ORGANISMO AO LONGO DOS ANOS? 

É muito importante consumir cálcio 
a vida inteira. O bebê se alimenta nos 
primeiros seis meses só com leite por-
que ele é ideal para o rápido crescimen-
to dessa fase. Na infância o esqueleto 
também está crescendo, em especial 
na adolescência, e o cálcio é funda-
mental para que o osso se desenvolva 

de forma saudável e resistente. Uma 
pessoa com baixa ingestão de cálcio 
tem mais probabilidade de fraturas, 
mesmo na juventude e, posteriormen-
te, de desenvolver a osteoporose. 

É POSSÍVEL REVERTER OS REFLEXOS 
DA FALTA DE CÁLCIO NO ORGANISMO? 
TEM UMA IDADE MÉDIA PARA ISSO? 

Quando uma criança tem uma 
ingestão ruim de cálcio ao longo dos 
primeiros anos de vida, isso é irrever-
sível. Nesse sentido, ingerir cálcio e 
outros nutrientes nos primeiros vinte 
anos de existência é fundamental 
para construir um esqueleto saudável. 
Depois dos 50 anos para as mulhe-
res, entre 65 e 70 para os homens, 
existe uma perda considerável de 
massa óssea, que não é possível ser 
recuperada. Em uma dieta pobre em 
cálcio, essa perda é mais acentuada, 
portanto a osteoporose chega com 
mais velocidade. 

RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CÁLCIO (em mg)

0 a 6 meses
210 mg

7 a 12 meses
270 mg

1 a 3 anos
500 mg

4 a 8 anos
800 mg

9 a 13 anos
1.300 mg

14 a 18 anos
1.300 mg

19 a 30 anos
1.000 mg

31 a 50 anos
1.000 mg

51 a 70 anos
1.200 mg

Acima de 70 anos
1.200 mg
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ducação financeira para virar cultura deve 
ser aplicada desde a infância. Aquela menta-

lidade de que mexer com dinheiro é coisa só para 
adultos está ficando para trás. Escolas em todo 
o país já incluíram em suas grades curriculares 
disciplinas que envolvem educação financeira para 
crianças e adolescentes.

Educação financeira infantil
E

DÊ DINHEIRO AO SEU FILHO
O melhor jeito de ensinar uma criança a lidar com dinheiro é dando a responsabilidade a ela, para que 

possa administrar. Os especialistas defendem a “semanada”. Você pode estipular o valor a partir do que 
ela já gasta com lanches, diversão e compras.

MOSTRE OS GASTOS
A educação financeira é fundamental para 

que eles compreendam que o dinheiro é parte 
integrante da nossa vida, que é preciso poupar, 
fazer escolhas e que o consumismo pode trazer 
problemas de caixa.

POUPE NAS COMPRAS E ENSINE A CRIANÇA A FAZER O MESMO
Não adianta ensinar a criança a poupar se você não faz o mesmo. Crianças aprendem pelo exemplo, 

e levá-las às compras é uma boa forma de mostrar o valor das coisas. Indique marcas mais baratas e 
mostre o aumento dos preços ao longo do tempo.

Cada vez mais percebemos, especialmente com 
a amarga crise econômica, que é preciso ter contro-
le financeiro nas mais variadas situações e, se isso 
acontecer desde cedo, mais fácil será lidar com o 
dinheiro na vida adulta. Abaixo listamos algumas 
dicas de como ensinar as crianças sobre finanças 
e necessidade de poupar.

CUIDE DO SEU FUTURO
De nada adianta um enorme sacrifício 

financeiro para deixar uma reserva para os 
filhos se os pais dependerem deles no futuro. 
Cuide da sua aposentadoria para manter sua 
independência.

MELHOR HERANÇA
Um dos melhores ensinamentos que você pode deixar para seu filho 

é a consciência sobre se planejar para o futuro. De forma lúdica explique 
a ele que se poupar parte da mesada poderá, por exemplo, comprar um 
presente tão desejado, mas conquistado com esforço.

Fonte: www.aescolhacerta.com.br

CRIANÇA PREVIDENTE
Acesse o site da Fundação, e mostre ao seu filho 

como o saldo evolui mês a mês. Ensine, motive a 
cultura previdenciária, e mantenha a disciplina de 
poupar em sua previdência privada, a Funsejem. 



GESTÃO

Reeleitos pela Assembleia de Patrocinadoras
Mandato: 01/08/2018 a 31/07/2021
ü	Fábio Rogerio Zanfelice

Presidente (Votorantim Energia)
ü	Luiz Marcelo Pinheiro Fins

Vice-presidente (Votorantim S/A)

ü	Ricardo Rodrigues de Carvalho
Conselheiro titular (CBA)

ü	Valdecir Aparecido Botassini
Conselheiro titular (Nexa)

ü	Luiz Fernando Torres Pinto
Conselheiro titular (Fibria)

ü	Cristiano Carvalho Brasil
Conselheiro suplente (Votorantim Cimentos)

Eleita pelo Conselho Deliberativo
Mandato: 01/09/2018 a 31/08/2021
Reeleitos 
ü	Luiz Aparecido Caruso Neto
 Diretor-Superintendente (Votorantim S/A)
ü	José Serafim de Freitas
 Direto-Executivo AETQ (Funsejem)
ü	Ana Paula de Medeiros Carracedo 
 Diretora-Executiva (Votorantim S/A)
ü	Adjarbas Guerra Neto
 Diretor-Executivo (Fibria)

Eleito pela 1º primeira vez
ü	Rômulo Marçal Vieira
 Diretor-Executivo (Votorantim Energia)

Reeleitos pela Assembleia de Patrocinadoras
ü	André Monteiro

Presidente (VSA - Votorantim Empreendimentos)
ü	Paulo Midena

Vice-presidente (Votorantim S/A)

Mandato: 01/08/2018 a 31/07/2021
ü	Paulo Cesar Santos

Conselheiro titular (Votorantim S/A)
ü	Arvelino Cassaro

Conselheiro suplente (Fibria) 

Novo mandato 
dirigentes

o mês de julho, foi realizada a eleição de dirigentes da Funse-
jem para atender às demandas estabelecidas no novo esta-

tuto aprovado. Entre as mudanças está o aumento do mandato da 
Diretoria-Executiva, de dois para três anos. Uma outra alteração é 
a redução no número de suplentes para as vagas dos conselheiros 
eleitos pelas patrocinadoras. Confira a seguir os dirigentes eleitos:

N

DIRETORIA-EXECUTIVA CONSELHEIROS DELIBERATIVOS 

CONSELHEIROS FISCAIS 

Novo site pra você!
Um site novinho está saindo do forno. É o site da Funsejem que vem repleto de melhorias para você, nosso partici-

pante. Com lançamento previsto para novembro, as mudanças abrangem conteúdo dinâmico, simuladores práticos, 
design atual, disposição de conteúdo facilitada e muito mais. 

Dentre as novidades podemos destacar a área “Resolva por aqui”. De modo didático, essa página trará soluções 
e orientações para as principais dúvidas de participantes sobre saldo e extrato, troca de perfil, como fazer contri-
buição adicional, solicitar resgate, mudar a contribuição, além da disponibilidade de formulários e documentos etc. 

A home será bem moderna, irá apresentar um calendário com as datas das concessões de empréstimo, apo-
sentadoria, resgate, e gráficos de rentabilidade interativos.

O novo site que manterá o mesmo endereço www.funsejem.org.br, também terá novidades na área restrita de 
participante, acessada com login e senha. Aguarde! 

Obs.: Lembramos que esta eleição definiu dois terços das vagas dos Conselhos da Funsejem, as demais cadeiras estão ocupadas pelos 
representantes eleitos pelos participantes no final de 2017, com início de mandato em 2018.
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