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BOLETIM INFORMATIVO

A RJPrev tem a preocupação de garantir 
bem estar dos participantes e dos de-
pendentes. Por vezes, mesmo aderindo 
a um plano previdenciário, não temos 

como evitar complicações decorrentes de morte 
ou invalidez do chefe de família.

Nos momentos de dificuldade, a RJPrev tem um 
plano que prevê cobertura em situações difíceis, 
pois garante aposentadoria por invalidez e pensão 
por morte. 

O objetivo é evitar que os participantes e familia-
res fiquem desamparados no momento em que 
mais precisam. 

Aposentadoria por invalidez 

Para aposentadoria por invalidez, o participante 
deve estar aposentado também pelo Rioprevidên-
cia e ter pelo menos 12 meses de filiação a plano 
-exceto no caso de acidente em serviço, situação 
em que não há prazo de carência. 

Pensão por morte 

Pode ocorrer em duas ocasiões: quando o servi-

Cobertura nos momentos de adversidade

dor está ativo ou quando está aposentado. Quan-
do ativo, o valor da pensão será calculado em fun-
ção da reserva acumulada mais o valor aportado 
do Fundo Cobertura dos Benefícios não Progra-
mados (FBnP) sobre a expectativa de vida do be-
neficiário vitalício com maior expectativa de vida. 

Opção pela expectativa de vida 

Caso o participante opte por receber pela sua 
expectativa de vida, no entanto faleça antes de 
completar a idade estimada e não tenha benefici-
ários cadastrados (ou os filhos tenham mais de 24 
anos), o saldo remanescente da conta vai para o 
espólio. Ou seja, fica para a família como herança. 
Hoje não existe tal vantagem no Regime Próprio 
e é uma vantagem da previdência complementar. 

Seguro adicional para morte e/ou invalidez: 
Parcela Adicional de risco 

A Parcela adicional de risco garante ainda mais se-
gurança ao servidor no caso de algum infortúnio. 
“Contratamos uma seguradora e isso aumentará 
a capilaridade da entidade”, explica Marcelo Fres-
teiro, Diretor de administração da entidade. Mais 
sobre a PAR na página 3.
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Benefício de risco, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, são diferenciais da 
previdência complementar
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EDiTORiAl

A RJPrev quer estar cada vez mais perto do participan-
te em 2015. Queremos cuidar do plano de previdência 
complementar do servidor, construindo e proporcio-
nando a opção de um futuro financeiro mais tranquilo. 
Fundos de pensão como a RJPrev desempenham papel 
importante em um cenário em que a expectativa de 
vida cresce em ritmo acelerado e os custos com apo-
sentadorias, em consequência, também se elevam. 

Tivemos muitas novidades em 2014, como o lança-
mento do Boletim informativo, a Área do Participante 
no site e criação de mídias sociais, tudo para que a in-
formação chegue ao servidor de forma clara e simples, 
sem rodeios. 

Em 2015, já começamos o ano com as eleições para os 
conselhos Deliberativo e Fiscal e isso é só o começo da 
proposta de boa comunicação e foco nos objetivos de 
qualidade de gestão, na transparência das informações 
e na governança corporativa. 

Nesta edição você encontra dicas de finanças pessoais, 
conhecerá a parcela adicional de risco, além do benefí-
cio fiscal com dedução do iR nas contribuições voluntá-
rias e facultativas. 

Boa leitura

Diretoria executiva

As matérias publicadas no 
Boletim informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.
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PAR: Seguro adicional para morte e/ou invalidez 
Benefício pode ser contratado por todos os participantes RJPrev  

A Parcela adicional de risco garante ainda mais 
segurança ao servidor no caso de algum infor-
túnio, pois ele aumenta o valor do benefício 
em caso de morte e/ou invalidez. 

“A contratação da seguradora além de permitir 
o oferecimento da PAR aos servidores, permi-
tirá o aumento da capilaridade da entidade”, 
explica Marcelo Fresteiro, Diretor de adminis-
tração da entidade. 

Parcela Adicional de Risco (Pagamento Mensal)
Valores para seguro de R$ 100.00,00

A PAR pode ser contratada por todos os servido-
res públicos civis e: 

-Têm opção de desconto em folha de pagamento; 

-Possibilidade de proteção adicional para o servi-
dor e a sua família. 

Confira na tabela abaixo como é feito o cálculo:

Dedução do IR: um benefício a mais
Servidor pode fazer contribuições voluntárias e facultativas para alcançar os 12% dedutíveis 

Declarar o imposto de Renda de Pessoa Fí-
sica (iRPF) exige organização e certa dose 
de paciência, mas com planejamento é 
possível reduzir a mordida do leão. 

Não é segredo que o contribuinte pode lançar 
mão de várias deduções sobre a base de cálculo 
para diminuir o prejuízo e quem sabe até conse-
guir uma restituição. 

Muitos não sabem, porém, que as contribuições à 
previdência complementar também fazem parte 
da lista de despesas a serem deduzidas. 

Assim como os gastos com educação e dependen-
tes, os valores depositados em fundos de previ-
dência complementar que corresponderem a até 
12% da renda tributável são passíveis de dedução. 

Para aproveitar ao máximo o benefício fiscal, o 

participante da RJPrev deve estar atento aos valo-
res limites da dedução.

Caso não atinja os 12% com as contribuições pa-
trocinadas, ele pode fazer aportes facultativos e 
voluntários a o plano.

MORTE iNVAliDEZ
idade                                                      Valor (R$) idade                                                      Valor (R$)
25                                                                4,75 25                                                                4,15
30                                                                5,88 30                                                                5,25
35                                                                7,16 35                                                                6,48
40                                                               10,21 40                                                                8,83
45                                                               17,25 45                                                               13,35
50                                                               28,85 50                                                               21,78
55                                                               43,55 55                                                               34,41 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Finanças pessoais: como ter um consumo consciente

Uma opção para maximização das receitas pode 
ser investir na carreira, buscando, por exemplo, a 
qualificação profissional. Outra pode ser investir 
no mercado financeiro.

Para redução das despesas é primordial conhecer 
o seu estado financeiro. Para tanto é essencial 
anotar e monitorar todos os ganhos e gastos. Uma 
análise criteriosa desses registros permitirá a visu-
alização de despesas que poderão ser reduzidas 
ou eliminadas.

Nunca é demais ressaltar que o crédito deve ser 
utilizado de maneira consciente. 

Para isso, antes de adquirir financiamentos, é im-
portante garantir parcelas compatíveis com o or-
çamento, além de buscar a instituição com o me-
nor Custo Efetivo Total (taxas de juros + encargos) 
na operação de crédito pretendida.

Marcelo Fresteiro é diretor de administração da 
RJPrev e atua também como Dr. Finanças pela Es-
cola de Educação Financeira do Rioprevidência.

As pessoas, frequentemente, buscam 
formas para atingir uma vida financeira 
saudável. Entretanto, ainda existe muita 
dificuldade em consumir de forma cons-

ciente, fazer poupança e planejar a realização dos 
sonhos. 

Apesar de não existir uma fórmula mágica para 
o sucesso financeiro, manter um controle efetivo 
do orçamento, conhecer seu estado e estabelecer 
metas financeiras são alguns dos passos funda-
mentais para alcançar a saúde financeira. 

Um bom estabelecimento de metas deve consi-
derar as expectativas, sonhos e objetivos pessoais 
de curto e longo prazo (Ex: pagar uma dívida, pla-
nejar a aposentadoria, etc.).

Estas considerações devem ser suficientemente 
relevantes para que possa servir de estimulo à 
formação de poupança. 

Na definição das estratégias para atingir as metas, 
deve-se considerar tanto a possibilidade de au-
mentar os ganhos, quanto à de diminuir os gastos.


