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Comece o ano com o pé direito

ontribuições, modalidades de investimento, resgate, aposentadorias. São estes 

alguns dos principais pontos de seu plano de previdência que o Futuro retoma 

para você tirar as dúvidas que ainda tem e passar a investir na aposentadoria. A 

edição também aproveita para lhe entregar a versão mais atualizada do folheto 

explicativo* do plano, um material didático e de fácil consulta no dia-a-dia. Se 

ainda assim precisar de mais esclarecimentos, contate seu DHO (ou RH) local, ou 

a própria Funsejem pelo e-mail funsejem@funsejem.org.br e pelo telefone (11) 

3224-7300 (a linha aceita chamadas a cobrar).
* Somente para participantes do VotorantimPrev, pois o regulamento do plano VCNE não passou 

por mudanças desde sua última aprovação, em 2005.
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Tire suas dúvidas, entenda o plano e invista em uma aposentadoria tranqüila

Extrato semestral
A partir de fevereiro você recebe, de seu DHO (ou RH) local, o extrato que a Funsejem está pre-

parando com informações sobre sua conta, relativas ao segundo semestre de 2006. Dentre elas, 

o total de contribuições realizadas (por participante e patrocinadora) e o rendimento das mo-

dalidades de investimento vigentes: conservadora, moderada e agressiva. O documento também 

apresenta o saldo de conta total formado desde a adesão do participante ao plano.

Além do extrato, preparado a cada seis meses, é possível acompanhar a evolução do saldo na 

Fundação, mensalmente, pelo site www.funsejem.org.br, na área restrita, acessada com código e 

senha. Para obtê-los, contate a Funsejem pelo email funsejem@funsejem.org.br ou pelo telefone 

(11) 3224-7300 (a linha aceita chamadas a cobrar).

Dia 24 de janeiro é o dia nacional do aposentado e a Funsejem aproveita essa 

data para homenagear aqueles que são a razão de nosso trabalho. Parabéns a 

cada um dos 160 participantes assistidos, por compreenderem a importância de 

poupar, ao longo dos anos, os recursos necessários para a preservação da quali-

dade de vida na aposentadoria. Compartilhamos com todos vocês o empenho 

no cumprimento de nossas responsabilidades diárias, e a determinação para 

honrar os compromissos assumidos ao longo desses 13 anos de atividade. 

A você, participante assistido, nossa sincera homenagem!

Parabéns, aposentados!
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Funsejem Informa

O jornal da Funsejem – Fundação Sen. José 
Ermírio de Moraes, Futuro, é uma publicação 
bimestral distribuída a todos os fun cionários 
do Grupo Votorantim participantes do plano 
de previdência da Funsejem.

Cartas

“Estou interessada em aumentar a minha participação no plano. 
Quais são as opções?”

Gislene Joana Pogetti, Votorantim Cimentos - São Paulo/SP

Resposta: Você possui duas alternativas: aumentar seu porcentual de 
contribuição básica, caso ele ainda esteja abaixo de 6%, ou fazer uma 
contribuição adicional. Para ambas situações, basta solicitar e preencher 
um formulário no DHO de sua empresa.

“Recebo minhas contribuições e um percentual das contribuições 
da patrocinadora independentemente de ser eu ou a empresa a 
solicitar meu desligamento?”

Daniel Luis da Silveira Silva, Siderúrgica Barra Mansa - Rio de 
Janeiro/RJ

Resposta: Sim. Você tem direito a solicitar o resgate nos dois casos, 
quando pede desligamento da empresa ou quando é desligado.

Presidente do Conselho Deliberativo: Nelson Koichi Shimada Presidente do Conselho Fiscal: André Monteiro Diretor-Superintendente: Paulo Roberto 
Pisauro Diretores: Gilberto Lara Nogueira, Marcelo Eduardo Martins e Paulo Prignolato Gerente de Previdência Privada: José Serafi m de Freitas 
Coordenação geral e jornalista responsável: Cintia Santos, MTb nº 31.062 Reportagem: Cássia Calzolari Projeto Gráfi co: Adriana Yamauti Edição 
de Arte: Arbore Comunicação Empresarial Fotografi a: Arquivo Funsejem e das Patrocinadoras Impressão: CopyPress Tiragem: 26 mil exemplares. 
Distribuição interna e gratuita. Esta edição foi impressa em papel Couché Lumimax Matte 115 g/m2, produzido pela VCP.

Mande suas dúvidas, sugestões, críticas e elogios para a Funsejem. 

Praça Ramos de Azevedo, 254 – 5º andar – CEP 01037-912 – São Paulo, SP.
Escreva no envelope: “Carta para o Jornal Futuro”.
E-mail: funsejem@funsejem.org.br
www.funsejem.org.br - Fale com a Gente
Tels.: (11) 3224-7041 / 3224-7043 / 3224-7097 / 3224-7176 / 3224-7281 /  
 3224-7329 / 3224-7395 / 3224-7300 (aceita chamadas a cobrar)  
Fax: (11) 3224-7023 

Base dos dados: Total de participantes: 25.994 
Janeiro de 2007  Assistidos (Aposentados): 160 Pensão por morte: 13
  Autofi nanciados: 130 Diferidos: VotorantimPrev: 14
    VCNE: 7
Janeiro de 2007
 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM COTAS - FIC’S
GESTOR GESTÃO TOTAL EMPRÉSTIMO
 Conservadora Agressiva R$ Carteira 

Votorantim R$ 51.802.903 R$ 55.946.495 R$ 107.749.397 R$ 254.515
Itaú R$ 33.373.363 R$ 35.210.594 R$ 68.583.957  
BNP Paribas R$ 39.425.698 R$ 41.922.698 R$ 81.348.396  
Unibanco R$ 27.412.921 R$ 29.253.812 R$ 56.666.733  
Consolidado R$ 152.014.885 R$ 162.333.599 R$ 314.348.484 R$ 254.515

segurança e responsabilidade fi nanceira à ausência de custo admi-

nistrativo para o participante, e à contribuição que este recebe em 

seu nome – dois incentivos econômicos de peso, que representam 

enorme vantagem sobre os planos individuais de aposentadoria 

oferecidos por entidades abertas (bancos e seguradoras).

A bem da verdade, não apenas essas, mas todas as facilidades 

e vantagens implementadas continuamente no plano, nada mais 

representam que nossa preocupação em facilitar e propiciar seu 

planejamento fi nanceiro para a aposentadoria. Administrar seu 

patrimônio é conseqüência. Da sua decisão de investir no futu-

ro. Como trabalhamos, esperamos e torcemos por isso, conte 

conosco e mãos à obra.

 fechamento dos resultados da Funsejem em 2006 veio para 

confi rmar uma boa performance. A rentabilidade, medida pelas 

modalidades de investimento, oscilou entre 15,57% e 17,66%, 

conforme o perfi l escolhido pelo participante. O desempenho, 

como mostra esta edição do Futuro, está acima de metas e 

benchmarks, acumula mais de 1.000% de valorização das cotas 

nesses 13 anos, e já coloca o patrimônio da Funsejem na casa 

dos R$ 316,8 milhões.

Com números tão positivos e crescentes, e uma perspectiva 

positiva do mercado fi nanceiro em 2007, em especial o acioná-

rio, contribuir para o plano de previdência privada da Fundação 

torna-se ainda mais vantajoso. Principalmente quando somamos 
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Tome nota! Modalidades:
• conservadora: 100% dos investimentos são renda fi xa• moderada: resulta das gestões conservadora (50%) e agressiva (50%)
• agressiva: 65% (mín.) dos investimentos são renda fi xa; 35% (máx.), variável
 Escolha da modalidade: pode ser feita a qualquer momento. Basta preencher um formulário disponível no DHO ou no site www.funsejem.org.br.

Investimentos

o

Modalidades têm resultado

superior a 15% em 2006

 o dia 10 de janeiro de 2007, a Fun-

sejem completou 13 anos. Desde sua 

criação, em 1994, até os dias de hoje, a 

Fundação vem conquistando cada vez 

mais a confi ança de seus participantes. Ela 

que iniciou com um plano de previdência 

  sistema multicotas fechou o ano de 2006 de forma bastan-

te positiva. Suas modalidades de investimento - conservadora, 

moderada e agressiva – superaram a meta atuarial (de ganhos) 

estabelecida pela Funsejem em sua política de investimentos, que 

equivale à infl ação acumulada no ano (medida pelo IGP-M), mais 

6%. As modalidades também apresentaram uma performance 

superior a de outro índice, o CDI, que normalmente refl ete o 

rendimento dos investimentos do mercado de renda fi xa.

Veja abaixo os dois últimos resultados apurados em 2006, 

além da variação acumulada das três modalidades de investimento 

da Fundação e de outros indicadores.

2006
Modalidades de investimento Funsejem

CDI Meta atuarial
(de ganhos) Poupança

CONSERVADORA MODERADA AGRESSIVA

Novembro 1,15% 1,60% 2,06% 1,02% 1,24% 0,63%

Dezembro 1,08% 1,40% 1,73% 0,99% 0,81% 0,65%

Resultado acumulado 15,57% 16,62% 17,66% 15,05% 10,06% 8,33%

Funsejem comemora seu 13º aniversário

13 anos de resultados

Planos: VCNE e VotorantimPrev
Empresas patrocinadoras: 25
Total de participantes: 25,9 mil
Participantes autofi nanciados: 130
Participantes assistidos 
(aposentados) e pensionistas: 173
Patrimônio: R$ 316,8 milhões
Rentabilidade: 1.024, 84% (conservadora); 

1.037,66 % (moderada); 
1.050,52 % (agressiva)

Benefícios concedidos: R$ 45,3 milhões

n apenas para os funcionários de empresas 

Votorantim no Nordeste, hoje atinge seis 

unidades de negócio do Grupo (Agroindús-

tria, Celulose e Papel, Cimentos, Energia, 

Metais e Química), estendendo-se a 25,9 mil 

funcionários. Parabéns a todos nós!

Linha do tempo...

1994 Clóvis Scripilliti, então presidente da Votorantim nas regiões Norte e Nor-
deste, funda a Funsejem e seu primeiro plano, o VCNE;

2000 Surgem os planos VCPREV,para funcionários VC, e o VCPPREV, 
para funcionários VCP;

2001
 surgem os planos METAISPREV, CBAPREV e o CLFPREV para 
funcionários da Metais e Energia, CBA e CLF, respectivamente;

2004 nasce o Agro-QuímicaPrev, para funcionários da VA, VQ e VI;

2005 de sete planos, seis unifi cam-se no VotorantimPrev. O VCNE mantém-se;

2006 a Funsejem adota o Código de Conduta do Grupo, cria um Manual 
de Governança Corporativa, e tem o novo Regulamento do 
VotorantimPrev e o novo Estatuto aprovados.
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Especial: seu plano

e dúvidas sobre o plano da Funsejem são empecilhos para sua participação mais ativa, 

fi que tranqüilo. O Futuro resolveu resgatar os principais pontos do VotorantimPrev e do VCNE 

e facilitar, assim, sua compreensão sobre o funcionamento desse benefício de aposentadoria. 

Adicionalmente, esta edição traz a versão mais atualizada do folheto explicativo do plano*, 

com outras questões não abrangidas nessa matéria, mas não menos importantes. Aproveite 

essa oportunidade, tire suas dúvidas e invista no futuro. Ele agradece.

Dúvidas nunca mais
Entenda e invista em seu plano de aposentadoria

Contribuições da patrocinadora
Para ajudar e incentivar, a 

patrocinadora faz uma contribuição 

em nome de todo participante que 

efetua contribuições básicas. A empre-

sa também é responsável pelas contri-

buições administrativas que custeiam 

o plano, deixando o funcionário livre 

de encargos. É ou não é uma enorme 

vantagem sobre os planos privados 

individuais oferecidos por bancos e 

seguradoras?

Quanto a empresa contribui para mim?

No VCNE, a contribuição normal da empresa equivale à metade da con-
tribuição básica do participante;

No VotorantimPrev, para participantes com salário inferior a 15 URFs**, 
a contribuição normal da empresa iguala-se à contribuição básica do 
participante até o limite de 1,5% de seu salário aplicável;

No VotorantimPrev, para participantes com salário igual ou superior a
15 URFs, a contribuição normal da empresa iguala-se à contribuição básica 
do participante até o limite de 6% de seu salário aplicável.

Contribuições do participante
Contribuir para o plano é muito simples. Basta o participante informar, em 

um formulário próprio, a ser retirado e devolvido ao DHO (ou RH) local, com quanto 

deseja contribuir. O valor é descontado da folha de pagamento no mês seguinte, ou 

depositado pelo participante diretamente na conta da Funsejem, mas apenas quando 

se tratar de contribuições adicionais. Veja a seguir:

Contribuição básica: feita todos os meses, por meio de desconto na folha de 

pagamento. O porcentual de desconto pode variar de 3% a 5%, no VCNE, e de 

1% a 6% no VotorantimPrev, que também admite a suspensão de contribuições 

(0%), em caso de necessidade.

Contribuição adicional: essa contribuição é feita pelo participante que deseja 

depositar no plano um dinheirinho extra. Ela pode ser feita por desconto em 

folha (o porcentual é livre). Mas também pode dar-se via depósito em dinheiro ou 

cheque, DOC, TED, transferência ou ordem de pagamento. Neste caso, é preciso 

contatar a Fundação para mais orientações e dados do depósito.

Como mudar o porcentual de 
contribuição básica?
Contate o seu DHO (ou RH) local, 
ou a própria a Funsejem, retire e 
preencha um formulário próprio, 
indicando o novo porcentual e de-
volva-o à sua área de DHO (ou RH).

Quando posso solicitar a mu-
dança e quando ela acontece?
É possível mudar o porcentual de 
contribuição a qualquer momento, 
desde que por, no máximo, duas 
vezes ao ano. A mudança ocorre 
até um mês depois de seu pedido 
de mudança.

* Somente para participantes do VotorantimPrev, pois o regulamento do plano VCNE não passou por mudanças desde sua última aprovação, em 2005.
** O valor da URF (Unidade de Referência Funsejem) válida para 2007 é de R$ 242,93.
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Resgate das minhas aplicações
O resgate do saldo formado no 

plano acontece somente quando o parti-

cipante desliga-se ou é desligado da em-

presa patrocinadora em que trabalha.

Quanto recebo no resgate?
O participante recebe 100% do saldo formado por suas contribuições, e 
parte do saldo formado pela empresa. Veja a relação de quanto levar do 
saldo da empresa na última página do folheto explicativo.

Rendimento do meu dinheiro
Todas as contribuições feitas ao plano vão para uma conta 

na Funsejem, que é corrigida conforme a modalidade de inves-

timento escolhida pelo participante: conservadora, moderada e 

agressiva. Em 2006, o rendimento acumulado dessas modalidades 

foi de 15,57%, 16,62%, e 17,66%, respectivamente. Para saber os 

resultados de anos anteriores, acesse o site da Fundação (www.

funsejem.org.br). Lembre-se de que a Funsejem também prepara 

extratos semestrais, informando seu saldo e o rendimento do pe-

ríodo. O próximo extrato já está sendo preparado. Você o receberá 

a partir de fevereiro.

Como escolher uma modalidade?
Contate o seu DHO (ou RH) local, ou acesse o site da 
Funsejem, retire e preencha um formulário próprio, 
indicando sua modalidade. Devolva-o à Funsejem.

Quando e como mudar de modalidade?
Para mudar de modalidade basta preencher o formulário 
citado acima. É possível mudar de modalidade a qualquer 
momento e quantas vezes quiser. Porém, não é reco-
mendável efetuar muitas mudanças em intervalos 
curtos de tempo.

Qual a melhor modalidade para mim?
A escolha é pessoal e deve basear-se no seu entendi-
mento sobre as modalidades, e no seu perfi l de investidor. 
No site, há informações, além de um simulador para te 
ajudar. O DHO (ou RH) local também dispõe de um gibi 
sobre o assunto.

Valor da aposentadoria 
pelo plano

O valor da aposentadoria depende do saldo formado 

no plano. Funciona da seguinte maneira, a Funsejem, 

no momento de você se aposentar, pegará o saldo de 

conta total formado e o dividirá pelo período em que 

você quiser receber seu benefício mensal de aposenta-

doria. Pode ser por até 15 anos, no VCNE, e 20 anos, no 

VotorantimPrev. Neste plano ainda é possível fi xar um 

valor ou um porcentual do saldo de conta total para sua 

aposentadoria.

Posso receber a aposentadoria 
de uma vez?
Não. É preciso receber a aposentadoria mensal-
mente por, no mínimo, cinco anos. É possível, 
porém, sacar 25% do saldo de conta total no mo-
mento do pagamento da primeira aposentadoria.

Nota: A forma de recebimento mensal de 
aposentadoria é descartada quando o saldo de conta to-

tal é baixo. Neste caso, realiza-se um pagamento único.

Quando recebo a aposentadoria 
pelo plano?
Ao se desligar ou ser desligado da empresa, 
tendo a idade mínima de 53 anos, no Votoran-
timPrev, e 55 anos, no VCNE. Em ambos planos 
o participante também precisa ter prestado, no 
mínimo, 10 anos de serviço contínuo no Grupo.
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Saúde

litando a infecção. Todo cuidado é pouco, 

porque a micose se alastra de maneira 

muita acelerada.

O que é a escabiose? 

A escabiose, conhecida como sarna, é 

causada por um pequeno carrapato, prati-

camente invisível a olho nu. Essa doença 

pode acometer qualquer pessoa, até mesmo 

as que possuem bons hábitos de higiene. 

E isso é possível devido sua transmissão 

proceder de animais domésticos e pessoas 

infectadas. As áreas mais afetadas são o 

abdômen, mãos, pernas e braços.

Quais são os sintomas da escabiose? 

Como se prevenir? 

Seus principais sintomas são a coceira 

e lesões avermelhadas que inicialmente 

são pequenas, mas podem evoluir com o 

tempo. A prevenção é bem simples: basta 

lavar as mãos ao voltar da rua e após brincar 

com animais.

Como tratar a escabiose?

O tratamento é feito através de me-

dicamentos específicos. É importante 

também isolar e ferver roupas, toalhas e 

lençóis da pessoa contaminada para que 

seus familiares e o próprio paciente não se 

infectem novamente. Estes cuidados devem 

ser mantidos durante toda a semana de 

tratamento.

O que é o bicho geográfi co?

O bicho geográfi co possui lesão seme-

lhante à micose, porém com traçado mais 

forte e com ocorrência mais freqüente na 

planta dos pés. A contaminação provém de 

uma larva que freqüentemente é contraída 

na praia, após contato com as fezes de 

animais. O principal sintoma que o bicho 

geográfi co causa é a coceira. O tratamento 

é diferente das micoses comuns e também 

requer orientação médica.

Como tratar as pequenas infecções de 

pele?

Esse tipo de infecção é muito comum e 

quase sempre se resolve espontaneamente. 

O tratamento é simples, basta lavar o local 

com água e sabão por duas a três vezes 

ao dia. Caso não haja cura no período 

de dois a três dias, deve-se procurar um 

médico para uma avaliação mais apurada 

do quadro. Em diabéticos, entretanto, o 

cuidado deve ser maior, pois a infecção 

pode progredir de forma rápida.

Fique atento às instruções do Dr. Vila 

para não atrapalhar suas férias de verão!

Calor e praia: 
cuidado com essa soma
Saiba quais são e como evitar as infecções 
de pele mais comuns no verão

esta época do ano, devido às altas temperaturas, é necessário tomar algumas 

precauções. O calor do verão proporciona condições ideais para a ocorrência de 

doenças de pele causadas por agentes infecciosos, entre eles, as micoses, a escabiose 

e o bicho geográfi co. Veja a seguir alguns esclarecimentos de José Henrique Andrade 

Vila, médico do Grupo Votorantim, sobre como prevenir e tratar esses males.

O que são micoses?

As micoses são doenças transmitidas 

por fungos. A ocorrência dessas conta-

minações é mais comum no verão e em 

ambientes úmidos. O local afetado é for-

mado por placas brevemente avermelha-

das de pele circundadas por uma borda 

mais elevada. Geralmente, as áreas mais 

atingidas são os pés, entre os dedos e as 

unhas, embaixo dos braços e a virilha.

Qual o principal sintoma das micoses? 

Como tratá-las?

Seu principal sintoma é a coceira. O 

uso de pomadas comuns, sem agentes 

fungicidas, pode ser prejudicial, levando 

o paciente à piora da infecção, principal-

mente se a pomada tiver corticosteróide 

na molécula, componente que provoca a 

baixa resistência do organismo. Portanto, 

é fundamental a procura de ajuda médica 

para o diagnóstico correto e tratamento 

específi co.

Como prevenir as micoses?

A prevenção deve ser feita com a ado-

ção das seguintes medidas: enxugar bem 

os dedos, a virilha e a região interglútea 

após o banho, pois a umidade favorece 

o crescimento dos fungos. Deve-se dar 

preferência ao uso de roupas íntimas e 

meias de algodão ao invés de tecidos 

sintéticos que podem irritar a pele, faci-
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ferramenta imprescindível para avaliar o 

grau de satisfação e entendimento de todos 

os colaboradores”.

O próximo passo é saber, afinal, o 

que pensam os participantes da Funsejem. 

Os resultados já estão sendo tabulados. 

Aguarde!

ois planos, oferecidos a 25,9 mil 

funcionários, de 25 empresas do Grupo 

Votorantim. O retrato é o mais atual da 

Funsejem, tirado em janeiro deste ano, 

com muito para mostrar. Um exemplo: 

19,5 mil participantes efetuaram contri-

buições nesse primeiro mês de 2007. Ou-

tro exemplo: 16 empresas patrocinadoras 

apresentaram, no mesmo período, uma 

participação de funcionários contribuin-

tes superior a 80%. Os números são de 

peso, mas há espaço para mais. Contate 

seu DHO (ou RH). São eles os multi-

plicadores e responsáveis por orientar e 

incentivar a adesão à Funsejem em sua 

unidade. Veja os quadros que prepara-

mos e aproveite para seguir o exemplo 

dos que já investem forte no futuro.

Retrato da participação
d 

Pesquisa de Satisfação realizada 

pela Funsejem já se encerrou. Iniciada 

em novembro, quando foi anunciada, a 

pesquisa teve sua aplicação entre os me-

ses de dezembro e janeiro, envolvendo 8 

empresas, 42 localidades, e participantes 

animados. “Entendo ser de grande im-

a

Pesquisa de Satisfação, 
resultado a caminho

Contribuição

Notícias

Raio-x geral
Total de funcionários nas 
patrocinadoras: 25.922

Total de funcionários
contribuintes: 19.599

% de funcionários participantes 
contribuintes: 75,61%

Total de contribuições de 
participantes em 2006: 
R$ 24.788.235,18

portância que as empresas se preocupem 

com a carreira de seus colaboradores, com 

um plano de previdência”, diz Celso Tadeu 

F. Francisco, funcionário da Companhia 

Brasileira de Alumínio, do escritório cen-

tral em São Paulo (SP). “Por esse motivo, 

acredito que a pesquisa de satisfação é uma 

EMPRESA TOTAL DE TOTAL DE % DE
 FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS
  CONTRIBUINTES CONTRIBUINTES

VOTENER 4 4 100,00%

ITAU AGRO 17 17 100,00%

FUNSEJEM 7 7 100,00%

STA CRUZ DISTRIBUIÇÃO 403 391 97,02%

CIA BRAS. DE ALUMÍNIO 6849 6521 95,21%

CIA AGRO IND IGARASSU 92 87 94,57%

VOT ENERGIA 40 37 92,50%

VOT METAIS 178 164 92,13%

VOT PARTICIPAÇÕES 58 52 89,66%

STA CRUZ GERAÇÃO 44 39 88,64%

ATLAS 454 399 87,89%

SID BARRA MANSA 1223 1074 87,82%

VOT INTERNACIONAL 43 36 83,72%

VOT CIMENTOS BRASIL 3355 2811 83,79%

VOT CIMENTOS N/NE 1042 855 82,05%

VOT INVESTIMENTOS IND 414 337 81,40%

VOT CELULOSE E PAPEL 2814 2154 76,55%

INTERAVIA 51 39 76,47%

LA CELULOSE E PAPEL 794 602 75,82%

VOT CIMENTOS 251 185 73,71%

VOT METAIS ZINCO 2822 1947 68,99%

VOT METAIS NIQUEL 1874 1193 63,66%

CITROVITA AGRO IND 758 294 38,79%

NITROQUÍMICA 620 194 31,29%

CITROVITA  AGRO PEC 1715 160 9,33%
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s novidades do plano VotorantimPrev, 

implementadas no fi nal do ano passado e 

retomadas na matéria de capa desta edição, 

já foram incorporadas ao simulador de 

aposentadoria no site www.funsejem.org.
br. Dentre as mudanças estão a nova idade 

mínima para requerer a aposentadoria (53 

anos), as novas formas de recebê-la, além 

da contribuição normal da empresa, agora 

realizada ao participante por mais tempo.

Veja como usar o novo simulador e esti-

me o valor de sua aposentadoria.

Calcule sua aposentadoria com o 
novo simulador
a

Atenção para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2007. 

Ela vai de 1º de março a 30 de abril, e pode ser usada para abater as 

contribuições que você fez ao plano da Funsejem em 2006.

O total dessas contribuições está no Informe de Rendimentos a 

ser entregue pela empresa patrocinadora em que você trabalha. Se 

preferir, acesse a área restrita do site da Funsejem (www.funsejem.
org.br), com seu código e senha, e imprima um extrato.

Para quem preenche o modelo completo da declaração, o valor 

Declaração de IR 2007
máximo considerado pela Receita Federal para 

abatimento do IR será o correspondente a 12% 

de sua renda bruta anual. No modelo simples de 

declaração, as deduções de previdência privada 

fazem parte do desconto-padrão de 20%.

Declarar as contribuições ao plano é simples, 

basta informá-las no campo Pagamentos e Doa-

ções Efetuados da declaração.

a razão social da Funsejem  Fundação Sen. José Ermírio de Moraes

 O CNPJ da Funsejem  74.060.534/0001-40

Para a declaração, 
informe:

*A contribuição especial é devida somente a alguns participantes 
que no momento da implantação do plano preenchiam alguns 
requisitos mínimos, estipulados no regulamento.

1. Informe seu nome, a empresa em que trabalha, salário, 
datas da simulação, de nascimento e de admissão.

2. Indique o saldo que já tem no plano e a idade com 
que pretende aposentar-se.

3. As hipóteses fi nanceiras estão preenchidas com 
valores-padrão, mas que você pode alterar. Uma 
delas é o crescimento salarial. A outra é o retorno 
real dos investimentos, ou seja, a rentabilidade da 
Funsejem, já descontada a infl ação.

4. Preencha os campos das contribuições que você 
faz: básica e adicional, se houver. A contribuição
normal de empresa será calculada automatica-
mente. Já a especial*, também da empresa,
deverá ser preenchida por você, caso a receba.

5. O saldo de conta total, formado por suas con-
tribuições e pelas da empresa até o momento
 de sua aposentadoria, aparece automaticamente.

6. Decida se e quanto quer receber de seu saldo de 
conta total a vista. Depois, opte por uma forma de 
recebimento da aposentadoria.

7. Pronto. Está calculado o valor de sua primeira 
aposentadoria pelo plano. Para saber o valor mensal 
de seu benefício ao longo dos anos, preencha a pá-
gina de cálculo do imposto de renda e, em seguida, 
clique em Benefício Mensal.


