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nesta edição

a

ocê participou e aqui estão as respostas. a pesquisa de satisfação da Fun-

sejem, promovida no site no final do ano passado, trouxe boas avaliações.

o plano de aposentadoria foi classificado como bom e muito bom para 99% 

dos respondentes. a aplicação financeira, em termos de segurança, transparência 

e resultados, não ficou muito atrás, 98% a consideraram boa ou muito boa.

mas alguns alertas também foram apontados. apesar de o plano ter sido 

bem avaliado, 13% dos respondentes deram pouca ou nenhuma importância 

ao fato de participar do benefício. o índice preocupa. Quem não investe em 

um plano como o da Fundação deixa de formar uma reserva importante para 

a vida financeira futura, abrindo mão de vantagens como a contribuição da 

empresa. Leia mais nas páginas 4 e 5. 

Funsejem: 98% indicariam

gora sim! o novo site da Funsejem está no ar. da antiga versão, só 
o endereço ficou: www.funsejem.org.br. de resto, tudo passou 
por mudanças, menos ou mais impactantes.

o lançamento foi em fevereiro, e trouxe melhorias gerais no visual, 
na disposição do conteúdo, além de facilidade na busca de informa-
ções, simuladores, relatórios e formulários. 

a área de educação Financeira ganhou novos textos, com 
conceitos sobre juros, orçamento 
pessoal, risco, segmentos de apli-
cação, oscilação e volatilidade. e 
uma área nomeada serviços on-
-line foi criada, centralizando 
simuladores, glossário, dúvi-
das comuns e documentos.  

como todo aniversário 
tem presente, este é o seu. 
esperamos que curta! 

Funsejem: 
20 anos!
No dia 10 de janeiro, a Funse-

jem comemorou 20 anos. Idade 
de uma Fundação jovem, mas 

madura e consistente neste 
caminhar iniciado em 1994. 

O benefício, que começou na 
época para 1,5 mil empregados do Grupo, tem hoje 

o 13º maior plano fechado de previdência no país, 
na modalidade de contribuição definida.

O patrimônio da entidade, que teve crescimento 
médio anual de 19% nos últimos cinco anos, é impor-

tante, mas não só. A abrangência do plano tem peso 
bem maior. Hoje, 30 mil pessoas contam com uma 

proteção, representada pelo saldo complementar que vem 
sendo formado. É essa conquista conjunta que devemos 

festejar. Parabéns! 

V



envie suas dúvidas, sugestões,  
críticas e elogios. 

avenida jabaquara, 1909 - 2º andar
cep 04045-003 - são paulo/sp. 
escreva no envelope: “carta para o jornal Futuro”
e-mail: funsejem@funsejem.org.br
site: www.funsejem.org.br - Fale conosco
tel: (11) 3386-6500 

opInIão22

á 12 anos, com esta saudação inicial e neste mesmo 
espaço, me apresentei ao assumir a então posição 
de superintende da diretoria desta Fundação. senti 

orgulho e responsabilidade pelo que, na ocasião, eram expec-
tativas futuras. o momento agora é outro, mas os sentimen-
tos expressados lá atrás permanecem, com a diferença de 
resultarem dos avanços promovidos ao longo deste período.

o mais expressivo foi, sem dúvida, permitir aos partici-
pantes escolher um grau de risco para a aplicação de seus 
recursos, com a implantação do sistema de modalidades de 
investimento multicotas, aprovado no regulamento em 2005. 
mais que instituir a co-responsabilidade, a ideia do sistema 
surgiu da possibilidade de adequar o objetivo patrimonial do 
participante, ao seu respectivo perfil, à sua tolerância ou 
aversão ao risco, ao seu momento de vida, à sua perspectiva 
de curto, médio ou longo prazo.

são características de liberdade, de flexibilidade e que 
não pautaram apenas o multicotas, mas também as demais 
melhorias. dentre elas, a portabilidade. nascida de um 
avanço na legislação, ela entrou no regulamento do plano 
há nove anos, passando a permitir ao participante trazer 
recursos previdenciários de outro plano para a Fundação e 
vice-versa, dando-lhe continuidade à formação da poupança 
para a aposentadoria, mesmo com a mudança dos vínculos 
empregatícios em sua trajetória profissional.

ainda nesta linha da flexibilidade, temos os diferentes 
porcentuais e formas de contribuição, que beneficiam o 
participante à medida que atendem aos variados momentos 
de vida pelos quais passamos em termos orçamentários. por 
fim, a modernização da aposentadoria, com três formas de 
recebimento, todas com opções de alteração seja no prazo 

o jornal da Funsejem – Fundação sen. josé ermírio de moraes, Futuro, é uma publicação bimestral dis-
tribuída a todos os fun cionários de empresas patrocinadoras da Funsejem, no grupo votorantim, e par-

ticipantes do plano. Presidente do Conselho deliberativo célia picon (suplente em exercício) Presidente do Conselho Fiscal andré 
monteiro diretor-superintendente Luiz aparecido caruso neto diretores josé serafim de Freitas, 

paulo cesar santos, arlene vasconcelos heiderich domingues, ana paula de medeiros carracedo 
Coor denação geral e jornalista responsável cintia santos, mtb nº 31.062 Reportagem cássia calzolari, 

mtb nº 59.686 Projeto Gráfico arbore comunicação empresarial Fotografia arquivo Funsejem e pessoal 
impressão coktail tiragem 25.250 exemplares. distribuição interna e gratuita. impresso em papel produzi-

do a partir de florestas plantadas de eucalipto. preservando matas nativas, em harmonia com o meio ambiente.

H de duração do benefício, ou 
no próprio modo de recebê-lo.

as conquistas são inúme-
ras. e vão além de novas re-
gras de plano, algumas inclu-
sive a caminho, aguardando apenas aprovação na previc. 
a Fundação, com patrimônio de r$ 1,05 bilhão e 20 anos 
comemorados em 2014, virou gente grande. ou melhor, 
uma família muito grande, formada por 30 mil participantes, 
população que arrisco elevar a quase 100 mil, se formos 
considerar dependentes legais e beneficiários indicados. ta-
manho porte fez crescer a preocupação e as ações em torno 
de uma governança ética e profissional, com a estruturação 
de áreas, procedimentos e sistemas internos alinhados ao 
nosso grau de complexidade.

o participante tem hoje espaço nos órgãos administrati-
vos, podendo se candidatar a conselheiro da entidade. tem 
canais de informação, orientação e instrução, representados 
por jornal, boletim, site, palestras, simuladores e vídeos 
educativos. tem ainda uma voz que é ouvida diariamente pela 
central de atendimento e pelas pesquisas de satisfação, ago-
ra anuais, que posicionam a Funsejem em suas melhorias.

tudo isso é progresso, ou seja, avanço, propagação, 
expansão e que aqui, em especial, tem como característica 
a continuidade.

Quero agradecer aos profissionais da equipe Funsejem, 
os atuais e os que por aqui já passaram, e a todos que de 
forma direta ou indireta participaram do crescimento deste 
benefício no grupo. aos novos diretores, meus sinceros 
votos de sucesso.

Paulo Roberto Pisauro

Diretoria Funsejem 2014 a 2016

Prezados amigos e colegas,

Luiz aparecido Caruso neto: diretor de contro-
ladoria e do centro de serviços compartilhados 
da votorantim industrial (curitiba-pr).

José serafim de Freitas: após 14 anos na posição 
de gerente de previdência da Funsejem, assume 
como diretor-executivo.

Paulo Cesar santos: gerente-geral de contro-
ladoria da votorantim industrial (curitiba-pr).

arlene Vasconcelos Heiderich domingues: 
diretora de desenvolvimento humano e organi-
zacional da votorantim metais (são paulo-sp).

ana Paula de Medeiros Carracedo: gerente de 
riscos e compliance da votorantim cimentos 
(são paulo- sp).

cartas

Excepcionalmente nesta edição, a seção Funsejem em Núme-
ros foi para a página 2, e a seção Cartas não será publicada.



perfis e indicadores econômicos: 36 meses
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InvestImentos 3

BenefícIos concedIdos

aposentadoria, pensão, resgate,  
benefício por morte e invalidez

r$ 6.244.786,80

partIcIpantes

ativos e afastados contribuintes 23.093
aguardando benefício/resgate 5.582
aposentados e pensionistas 512
autopatrocinados e vinculados 703
resgate parcelado 30
total 29.920

contrIBuIções ao plano

dos funcionários r$ 4.334.094,34
das empresas r$ 2.906.194,93

InvestImentos: desempenho

modalidades agressiva -2,10%
conservadora 0,77% superagressiva -2,73%
moderada -0,67% parcela Bd* 1,18%
empréstimo valor concedido r$ 639.125,15
juros 1,39% carteira atual r$ 17.039.961,80

InvestImentos

r$ 602.550.588r$ 313.205.979 4.944

633391.540

23.034

conservadora

agressiva
superagressiva

moderada
patrimônio participantes

parcela Bd*

r$ 70.869.727

r$ 16.484.502

r$ 45.799.744

2014 estreia 
volátil
o

*valores referentes à parcela de Benefício definido (renda 
vitalícia) do antigo plano vcne (fechado para adesões). o 
patrimônio destes participantes tem gestão exclusiva, e não 
por modalidade.

patrimônio R$ 1.048.910.541,18

gestores Bnp paribas, Bradesco, hsBc, itaú, votorantim

ano começou apresentando a insta-
bilidade e os resultados negativos 
vistos em 2013 no mercado de ações, 

e nos títulos públicos pré-fixados e atrelados 
à inflação.

o iBrx, índice da bolsa de valores Bm&F 
Bovespa, que faz parte do benchmark (meta 
de rentabilidade) dos perfis agressivos da 
Funsejem variou -8,15% somente em janeiro. 
outro índice de referência para estes perfis é 
o ima geral. ele apura a rentabilidade média 
de todos os títulos públicos, e também variou 
no vermelho no primeiro mês do ano: -0,88%.

os resultados do agressivo e do superagressivo foram, assim, de -2,10% e -2,73%, respectivamente.
situação diferente vive o perfil conservador, que tem oscilação, mas mínima, decorrente da pequena parcela de investimentos 

mais voláteis em sua carteira. a maior parte das aplicações deste perfil, que abriu o ano rendendo 0,77%, está atrelada ao 
cdi. o índice acompanha a taxa básica de juros da economia (selic), e variou 0,84% em janeiro.

o quarto perfil da Fundação, o moderado, não tem carteira própria de investimentos. ele reflete os resultados conservador 
e agressivo e fechou janeiro com -0,67%. 
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Resultados da pesquisa realizada no 
último bimestre do ano passado apontam 

satisfação e questões a melhorar

guInada

o final de 2013, a Funsejem realizou uma pes-
quisa de satisfação na área restrita do site, 
acessada com login e senha, entre os partici-

pantes e assistidos dos planos votorantim prev e vcne 
(fechado para adesão). de conteúdo curto, dividido em 
12 perguntas, a pesquisa obteve retorno praticamente 

Pesquisa: 98% in dicariam a Funsejem

 ruim

 não tenho visto

 Boa

 muito boa

62%

4% 7% 27%

clareza do funsejem Informa soBre os perfIs

 Insatisfeito

 satisfeito

 muito satisfeito

65%

3% 32%

grau de satIsfação geral com o sIte

 sim

 não

83%

17%

o jornal futuro o ajuda a ententer como seu dInheIro é InvestIdo?

 ruim

 Boa

 muito boa2%56% 42%
avalIação da aplIcação fInanceIra

 nenhuma importância

5% 7% 88%
ImportâncIa de partIcIpar do plano da funsejem

 pouca importância
 muita importância

 nota 8

 nota 5

 não opinaram

 nota 9

 nota 6

 nota 10

 nota 7

32%

2% 8%
nota de 0 a 10 para a funsejem

15%
4% 18%

28%

n

o plano e a funsejem 
a importância de participar do plano de aposentadoria foi apontada como alta para 88% dos respondentes. o plano em si também foi bem avaliado: 46% o classificaram como muito bom, e 53% como bom.

a aplicação dos recursos financeiros feita pela Funsejem, tema que é sempre de grande interesse, pelo impacto que gera no patrimônio de cada um, teve as seguintes avaliações: 42% a consideraram muito boa, 56%, como boa e 2%, como ruim.mais duas perguntas foram feitas sobre a Funsejem. uma delas sobre a possibilidade de indicar a entidade a um colega. a resposta foi muito positiva, 98%. a outra pergunta era uma avaliação, em nota de 0 a 10 para a Fundação, que obteve um resultado médio de 8,24.

comunIcação

a primeira questão acerca dos canais de comunicação era para 

identificar o índice de leitura do jornal Futuro. as respostas obtidas 

foram: 44% o fazem regularmente, 44% às vezes, 3% nunca o leem, 

e 10% não o têm recebido. dentre os que acompanham o informati-

vo, 21% estão muito satisfeitos, 74% satisfeitos, e 5% insatisfeitos.

também houve avaliações para o site, com 32% dos respon-

dentes muito satisfeitos, 65% satisfeitos e 5% insatisfeitos, além 

do Funsejem informa sobre os resultados dos perfis, divulgado na 

primeira semana do mês. a clareza de informações do boletim, 

dentre os que o leem, foi apontada como muito boa para 29%, boa 

para 67%, e ruim para 4%.

idêntico ao da pesquisa abrangente, promovida a cada três 
anos, por questionário impresso, telefone e email, e que 
ocorrerá no segundo semestre de 2014.

ao todo, 1.443 participantes responderam a esta pesquisa 
do site espontaneamente, com os índices de satisfação que 
você vê a seguir, de forma resumida, e no site, na íntegra.
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A pesquisa entre participantes do VCNE obteve apenas 13 respondentes, o que não 
configura base consistente para uma avaliação segregada do plano. Ainda assim, a íntegra 
dos resultados pode ser conferida no site.

O VCNE será novamente avaliado, para obtenção de índices de satisfação, com a pesquisa 
já programada para o segundo semestre, entre todos os participantes da Fundação. 

Pesquisa: 98% in dicariam a Funsejem

 Insatisfeito

 nunca contatei  
a área

 satisfeito

 muito satisfeito

47%

6% 20% 27%
orIentações dadas pela funsejem

 Insatisfeito

 nunca recebi

 satisfeito
 muito satisfeito

59%

12% 12% 17%

orIentações dadas pelo dho/

gente & gestão

atendImento
o atendimento a participantes, e também a empregados não participantes que solicitam informações do plano é uma das atividades da área de relacionamento da Funsejem, criada em 2012. a pesquisa buscou saber a avaliação deste atendimento, e do atendimento pres-tado pelas áreas de dho e gente & gestão  das empresas.

os resultados sobre o atendimento da Funsejem, dentre os que já o acionaram, fo-ram: 23% muito satisfeitos, 68% satisfeitos e 9% insatisfeitos. e as avaliações de quem já recebeu esclarecimentos na empresa foram: 20% muito satisfeitos, 67% satisfeitos e 14% insatisfeitos.

conclusão
a pesquisa trouxe respostas bem satisfatórias como as rela-

cionadas à imagem e à confiança do participante na Funsejem. 
isso pode ser observado com os altos índices de uma possível 
recomendação da entidade a colegas, e de aprovação da apli-
cação financeira.

o plano também teve avaliação geral positiva, mas 13% credi-
taram pouca ou nenhuma importância em participar. o resultado 
preocupa, pois a aposentadoria complementar é um benefício para 
manutenção da qualidade de vida no pós-carreira, tem incentivo 
fiscal e os participantes ainda recebem contribuição da empresa.

na comunicação, o sinal amarelo ficou para o Futuro, que 
teve avaliação geral positiva, mas 17% dos respondentes consi-
derando que o jornal não ajuda no entendimento sobre como os 
recursos do participante são investidos.

por fim, o atendimento. tal qual observado nos outros temas, 
a maioria o avaliou bem, mas é preciso reduzir os índices de 
insatisfação: 9% para o atendimento Funsejem, e 14% para o 
atendimento das áreas de dho e gente & gestão das empresas.

mais uma vez agradecemos por você participar. as respostas 
dadas apontam claramente as ações a manter e, principalmente, 
as questões a ajustar. saiba que trabalharemos sobre todas elas 
ao longo do ano, de modo a conquistar as melhorias desejadas. 

plano vcne



espaço do aposentado6 www.memoriavotorantim.com.br

dia nacional do aposentado é 24 de janeiro, sempre 
lembrado pela Funsejem, pois só há mesmo o que 
comemorar. os aposentados e pensionistas dos 

planos votorantim prev e vcne (fechado a adesões), bem 
como o total pago em benefícios crescem ano a ano. de 
2009 para cá, saímos de 311 para 511 participantes rece-
bendo benefício mensal. a renda média evoluiu 10,86% e 
a folha total de pagamentos mais que dobrou, crescendo 
122,12%. parabéns a todos nós! 

m 1980, alessio manoel p. 
carvalho ingressou na área 
de Logística da votorantim 

celulose papel, atual Fibria, onde 
trabalhou até 2011, de faturista a 
consultor. “atuei 26 anos em pira-
cicaba (sp), 1 ano em Limeira (sp) 
e 4 anos em campinas (sp), onde 
participei da implantação do centro 
de distribuição, fato marcante em 
minha trajetória”.

dentre as lembranças, há algumas bem engraçadas. “viajei 
muito a trabalho e em uma dessas viagens esqueci a mala, 
mas só me dei conta às três da manhã, quando cheguei ao 
hotel. Que mico!”. ele cita outra história. “no prédio da Ksr 
(ex-distribuidora do grupo), eu e mais dois amigos ‘de peso’ 

e

o

De papel a cachepô

 Recadastramento
Em março, a Funsejem inicia o recadastramento 

2014 de aposentados e pensionistas. Um formulário 
próprio é enviado à residência destes participantes, 
que devem devolvê-lo à Fundação até 30 de abril, 
para que o pagamento da aposentadoria ou pensão 
não seja suspenso. 

Parabéns, 
aposentado!

pegamos o elevador para subir. ele entrou em funcionamento 
e de repente, ‘plim’, achamos que tivesse chegado ao destino. 
Quando a porta abriu, percebemos que estávamos no mesmo 
lugar, por conta do excesso de bagagem", brinca. 

a longa jornada também marcou pelas amizades. “Lembro-
-me com saudade de quando meus colegas de trabalho me 
chamavam de avô, porque eu tinha cabelo branco e também 
porque sempre gostei de passar meus conhecimentos adiante”.

em 2012, carvalho se aposentou pela Funsejem e algumas 
coisas mudaram em sua vida. “posso me dedicar mais à vida 
social, passear com a família e conviver mais entre amigos. 
passei a ajudar minha esposa em seu empreendimento, e 
pude desenvolver habilidades, atuando na produção de vasos 
e cachepôs de madeira”. ele não tem dúvidas de que valeu a 
pena investir na Funsejem. “recomendo a todos. hoje, esse 
complemento vem em boa hora”. 

dez/09 dez/10 dez/13dez/12dez/11

r$ 2.806,00

r$ 3.005,00

r$ 3.149,00

r$ 2.930,00

r$ 3.110,00

renda média mensal

r$ 3.250,00

r$ 3.000,00

r$ 2.750,00

r$ 2.500,00

dez/09 dez/10 dez/13dez/12dez/11

r$ 16,1 
milhões

r$ 11,4  
milhõesr$ 8,2  

milhões

r$ 18,2  
milhões

Benefícios pagos

r$ 20

r$ 16

r$ 12

r$ 8

r$ 4

r$ 0

r$ 10,3  
milhões



7PoR DeNtRo Do PlaN

inança pessoal é algo que deve ser ques-
tionado sempre, pois não existirá futuro 
tranquilo sem planejamento de forma con-

tínua, consciente e segura”. É assim que sérgio 
de almeida miguel júnior, operador de ustulação 
da votorantim metais, unidade juiz de Fora (mg), 
define a importância de poupar por meio da pre-
vidência complementar. ele destaca as vantagens 
de investir com o plano votorantim prev. “eu decido 
quanto quero economizar e essa flexibilidade é 
ótima. posso poupar aos poucos, mensalmente, 
sem depender de grandes aplicações”.

ele contribui com 6%, valor que considera sufi-
ciente para garantir uma boa renda extra no futuro. 
“É um investimento em longo prazo, de modo que 
eu possa turbinar meus rendimentos, sem me 
privar muito ou fazer grandes sacrifícios”.

Quando pensa na Funsejem, a 
mensagem que vem a sua cabeça 
é: “poupança de longo prazo, que 
sempre dá dicas de educação finan-
ceira e outras informações valiosas 
para podermos administrar cada vez 
melhor nosso dinheiro”.

aos empregados que 
ainda não aderiram à Fun-
sejem, ele dá um recado: 
“se preparar para o fu-
turo é uma preocupa-
ção que todos devem 
ter, por mais tranquila 
que a situação esteja”. 
Quanto ao futuro: “apo-
sentadoria não significa 
aposentar as chuteiras. 
pretendo viajar, buscar 
prazer nas coisas sim-
ples da vida. o segredo é 
não parar”. 

m janeiro, a unidade de referência Funsejem (urF) 
aplicada ao plano votorantim prev foi reajustada para 
r$ 359,74. com o novo valor, os limites da contribuição 

da empresa ficam assim:
•	 Até	1,5%,	para	salário	de	até	R$	5.396,09;
•	 Até	6%	para	salário	superior.

maIs soBre a ur
a urF, que é sempre atualizada pela inflação (ipca) do 

ano anterior, também é parâmetro para as aposentadorias, 
servindo de valor mínimo de renda mensal.

no vcne, a unidade utilizada é a unidade de referência 
votorantim (urv), atualmente em r$ 416,91.

para mais informações sobre as urs, contate a área de 
relacionamento da Funsejem: telefone 11 3386-6500, email 
funsejem@funsejem.org.br. 

e

Planejar e 
não parar

espaço do partIcIpante

atualização 
da URF Confira o novo valor da 

Unidade de Referência 
Funsejem para 2014 F

Com as contribuições que você faz, mais as contri-
buições depositadas pela Votorantim em seu nome, a 
formação do seu saldo no plano se dá de modo muito 
mais fácil, principalmente quando você tem o longo 
prazo a seu favor.

Acesse o simulador de aposentadoria no site e veja. 
Imagine diferentes situações de contribuição, aumentan-
do seu porcentual atual, ou inserindo uma adicional, e 

confira as estimativas 
apresentadas. Lembre-
-se, no novo site, os 
s imuladores foram 
reunidos em um úni-
co espaço, na área de 
livre acesso, chamada 
Serviços On-line.

Quanto acumular



saúde 8

or meio da obra artística repre-
sentada nesta página, intitulada 
“caveira com cigarro aceso”, de 

1886, um dos mais famosos e notórios 
pintores holandeses, vincent van gogh, 
quis denunciar e alertar para os malefí-
cios do cigarro, de acordo com especia-
listas em arte. para dr. josé henrique 
andrade vila, clínico e cardiologista do 
hospital Beneficência portuguesa, de 
são paulo (sp), a relação entre o cigar-
ro e os incontáveis prejuízos à saúde, 
apesar de óbvia, ainda não foi suficiente 
para barrar ou controlar o crescimento 
deste vício nas sociedades.

“por trás do quadro, tem uma denún-
cia. vemos pelo exemplo desta obra que 
homens cultos e inteligentes, há mais 
de um século, perceberam o que as 
autoridades públicas do mundo todo já 
deveriam ter percebido”, diz dr. vila. “só 
recentemente elas tomaram providên-
cias para coibir este vício, pelo menos 
ao restringir a publicidade enganosa 
em horários em que crianças assistem 
à televisão”.  

segundo o médico, no Brasil, me-
didas de prevenção e esclarecimentos 
foram criadas em decorrência dos 
apelos da sociedade médica. e também 
depois de comprovado que o ganho em 
arrecadação com os altíssimos impos-

tos taxados sobre 
o cigarro nada re-
presenta diante dos 
enormes gastos que 
a sociedade passa 
a ter com saúde, 
devido às doen-
ças causadas por 
esta droga. “É uma 
constatação triste. 

P

A nicotina é uma droga presente 
no cigarro que acelera o funciona-
mento do sistema nervoso central. 
Depois de inalada e absorvida pe-
los pulmões, atinge o cérebro pela 
corrente circulatória. Lá, estimula 
a liberação de uma substância de-
nominada dopamina, que propor-
ciona imensa sensação de prazer 

Nicotina. 
o que é,  
o que faz?

os governos não têm preocupação com 
a saúde da população, mas com a arre-
cadação dos impostos que sustentam a 
máquina obesa que detêm”.

para dr. vila, a postura das autori-
dades públicas diante do cigarro é a 
mesma perante as bebidas alcoólicas. 
“e agora, pior ainda, pelas notícias 
preocupantes que lemos e ouvimos 
como a liberalização da maconha no 
Brasil”, afirma dr. vila. ele alerta para 
o risco da droga, tida como indutora 
de psicopatias potencialmente graves 
e porta de entrada para outras drogas 
de altos índices de dependência. “isso 
tudo com objetivos eleitoreiros, de an-
gariar votos ao agradar aos setores da 
sociedade que apoiam de uma maneira 
velada ou não esse tipo de prática”, fala 

o médico, lembrando que estamos em 
ano de eleições.

mas qual será, enfim, o melhor ca-
minho, as melhores medidas a adotar 
em torno do cigarro e seus impactos 
negativos sobre a saúde? “em primeiro 
lugar, precisamos buscar o que é raro 
em vereadores, deputados e senado-
res: atenção e cuidado verdadeiros 
com medidas preventivas de saúde. 
mais importante que isso, precisamos 
nos debruçar sobre nossas famílias 
e escolas, em uma campanha de boa 
vontade com os jovens, destacando 
alternativas saudáveis ao vício, como 
a leitura e a prática de esportes. só 
assim conseguiremos suplantar o que 
foi magnificamente estampado nesta 
tela de van gogh”. 

Fonte: Secretaria da Saúdo do Governo do estado de São Paulo (www.saude.sp.gov.br).

os males do 
cigarro E a conivência das autoridades 

públicas de saúde

dr. josé henrique 
andrade vila

e bem-estar. O trajeto da inalação 
até a liberação da dopamina dura 
de 7 a 19 segundos. E cada vez que 
os níveis de dopamina começam 
a cair na corrente circulatória, o 
fumante acende um novo cigarro, 
sem se dar conta do ato automáti-
co. Neste momento, está instalada 
a dependência. 



9

Educação Financeira e Previdenciária

Palestras de finanças 2014
úvidas sobre planejamento, orçamento, juros, 
entre outros assuntos financeiros? então fique 
atento ao ciclo de palestras de educação finan-

ceira 2014. pelo quarto ano consecutivo, as palestras 
serão realizadas em parceira com a bolsa de valores 
Bm&F Bovespa. a instituição cede os consultores que 
realizam as apresentações nas unidades do grupo 
votorantim, em qualquer lugar do país.

o objetivo das palestras é transmitir noções básicas, 
através de linguagem simples, sobre planejamento 
do orçamento pessoal, hábitos de poupança e tipos 
de investimentos.

o agendamento e a organização ficam sob respon-
sabilidade das áreas de dho e gente & gestão das 
empresas, que devem contatar a Funsejem um mês 
antes da data desejada para as apresentações.

mais de 1.500 empregados e familiares já assistiram 
às palestras. então preste atenção à programação local 
e aproveite esta oportunidade.  

d

maIs soBre educação

Vídeos
ocê também pode e deve aproveitar 
ações e materiais educativos dis-
ponibilizados em outro formato. no 

site www.funsejem.org.br, na área de livre 
acesso, há quatro vídeos desenvolvidos 
pela Funsejem. um sobre por que e como 
complementar sua aposentadoria, um sobre 
as contribuições ao votorantim prev, outro 
sobre o resgate e os benefícios do plano, e 
um sobre os perfis de investimento.

a Bm&F Bovespa também tem em seu 
site (www.bmfbovespa.com.br), a tv edu-
cação Financeira, uma iniciativa realizada 
em parceria com a tv cultura, com vários 
vídeos sobre orçamento, investimentos e 
planejamento das finanças.  

V

Veja a relação de temas abordados na palestra:

 • A importância da educação financeira

 • Como a moeda é usada na economia

 • O que é risco

 • Noções sobre o Sistema Financeiro Nacional

 • Juros e inflação

 • O orçamento pessoal e familiar

 • Como fazer para que sobre dinheiro

 • O que fazer com o dinheiro que sobra

 • Aposentadoria

 • Planejamento e educação dos filhos

 • Opções de investimento

   •  A importância do mercado de ações  
para a economia

PaLestRa Finanças Pessoais

utro conteúdo educativo à disposição é 
um curso à distância (e-learning) sobre o 
plano de aposentadoria votorantim prev, 

exclusivo aos profissionais de dho e gente & ges-
tão do grupo. inclui regras do plano, mas também 
orientações sobre os procedimentos a adotar com 
os empregados, da admissão ao desligamento.

para mais informações sobre o acesso, contate 
a área de relacionamento da Funsejem: telefone 
11 3386-6500, email funsejem@funsejem.org.br 

Curso à distância

o
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e você quer ter uma ideia de quanto economiza 
em imposto de renda ao poupar em seu plano de 
aposentadoria, acesse o simulador de incentivo 

fiscal disponível no site www.funsejem.org.br. ele faz dois 
cálculos de forma fácil e rápida.

o primeiro mostra quanto paga de imposto quem não 
contribui para um plano como o da Funsejem, em com-
paração a quem contribui. já a outra simulação indica ao 

omeçou a declaração do imposto de renda pessoa 
Física 2014. os informes e extratos com os dados a 
declarar já foram encaminhados e disponibilizados 

no site. prepare-se, pois como em todos os anos, você tem 
até 30 de abril para entregar sua declaração.

partIcIpante contrIBuInte
Quem usa o modelo completo deve informar as contribui-

ções feitas ao plano de aposentadoria em 2013, no campo 
pagamentos e doações efetuados. os valores, em caso de 
participante ativo, estão no informe de rendimentos emitido 
pela empresa, e no demonstrativo de contribuições adicionais 
que a Fundação preparou só a quem fez aportes ao plano 
por depósito. 

já o participante autopatrocinado ou vinculado deve utilizar 
o extrato que a Funsejem enviou exclusivamente para fins da 
declaração 2014.

 
aposentado e pensIonIsta

os aposentados e pensionistas também têm informações 
a declarar. para isso, a Fundação preparou o informe de 

C

S

Declaração de IR 2014

Simulador de  
incentivo fiscal 
Calcule sua economia e saiba quanto poupar

rendimentos, com todos os dados 
necessários: valores recebidos, 
imposto retido e isenções.

maIs e maIs soBre o Ir
1.  as contribuições a declarar 

no modelo completo devem 
ser apenas de participante.

2.  no modelo simples de declaração, não é preciso informar 
as contribuições ao plano.

3.  o saldo de conta total formado no plano não precisa ser 
informado. ele não é patrimônio.

4.  as contribuições ao plano reduzem a base de cálculo do ir 
até o limite de 12% de sua renda bruta anual, no modelo 
completo. no simples, as deduções relativas à previdência 
privada fazem parte do desconto-padrão de 20%.

5.  as contribuições sobre o 13º salário abatem somente o ir 
cobrado sobre esta renda.

6.  os dados cadastrais da Funsejem para a declaração são: 
a razão social Fundação sen. josé ermírio de moraes e o 
CnPJ 74.060.534/0001-40. 

http://www.funsejem.org.br

participante contribuinte quanto falta poupar no plano 
para aproveitar a dedução fiscal anual no limite.

a ferramenta funciona de modo simples. Basta esco-
lher o cálculo a fazer, inserir informações como rendi-
mentos salariais e contribuições ao plano, e checar os 
resultados. Lembre-se, no novo site, os simuladores foram 
reunidos em um único espaço, na área de livre de acesso, 
chamada serviços on-line. 


