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BOLETIM INFORMATIVO

Eleições 2014/2015 – RJPrev inicia processo eleitoral
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A Fundação de Previdência Complementar 
do Estado do Rio de Janeiro inicia o pro-
cesso eleitoral para eleger seus Conse-
lho Fiscal e Deliberativo, representantes 

dos Participantes e Assistidos do Plano de Benefí-
cios administrado pela RJPrev.

Os participantes poderão votar pela internet, 
conferindo assim uma maior participação e re-
presentatividade aos eleitos. Esse processo prevê 
recursos de segurança, ou seja, todo o acesso dos 
participantes será feito por meio de CPF e senha.

Objetivo é eleger Conselhos Fiscal e Deliberativo. 

Prazo para candidatura vai até 09 de novembro.

Candidate-se! O prazo para inscrição das chapas 
e encaminhamento dos documentos referentes à 
inscrição é de 20/10 a 09/11/2014. 

Para se candidatar você deve:

- Ser Participante ou Assistido, em gozo de seus di-
reitos estatutários, maior de 21 (vinte e um) anos, 
vinculado a Plano de Benefícios oferecido pela RJ-
Prev;
- Ter formação de nível superior;
- Ter comprovada experiência no exercício de ativi-
dade na área financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscaliza-ção, atuarial ou de auditoria;
- Não ter sofrido condenação criminal transitada 
em julgado;
- Não ter sofrido penalidade administrativa por in-
fração à legislação da seguridade social, inclusive 
à de previdência complementar, ou como servi-
dor público;
- Estar ciente das vedações e obrigações legais, 
regulamentares e estatutárias referentes ao exer-
cício da função para a qual se candidata;
- Ter reputação ilibada;
- Não estar sujeito a restrição decorrente de pro-
cesso admi-nistrativo ou judicial que lhe impeça 
de exercer o mandato;
- Não ter exercido mandato anterior no âmbito do 
mesmo órgão estatutário, como titular ou suplen-
te, quando vedada a recondução; e
- Estar habilitado a votar na eleição em que se 
candidata, na forma do artigo 35 do Regulamento 
Eleitoral.
- Contar com certificação técnica exigida pelo 
órgão regula-dor e fiscalizador das entidades fe-
chadas de previdência complementar, conforme 
legislação aplicável; 

Confira o edital de convocação. 
Acesse: www.rjprev.rj.gov.br e participe.
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Expediente

Telefones: (21) 2334-9653 / 2333-4161
E-mail: atendimento@rjprev.rj.br

Endereço: Avenida Rio Branco 
n° 185 sobreloja 203, Centro, RJ.
Horário de atendimento: 9h às 18h.

Curta no facebook:
 facebook.com/rjprev

Siga-nos no twitter: 
twitter.com/rjprev

Whatsapp - (21) 96507-2122

Fale Conosco
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EdiTORiAl

Após o lançamento do seu portal corporativo, e 
na busca de uma maior comunicação com os seus 
participantes e patrocinadores, a RJPrev criou o 
seu primeiro Boletim Informativo. 

Com foco na boa comunicação e com objetivos 
na qualidade de gestão, na transparência das in-
formações e na governança corporativa, a RJPrev 
procura maximizar os resultados, com uma ad-
ministração segura e sustentável. Queremos que 
a aposentadoria seja uma fase da vida tranquila 
para todos os nossos participantes e suas famílias, 
por isso, concentramos esforços para a melhoria 
contínua dos processos e no relacionamento com 
nossos participantes. 

Nesta edição, mostramos a criação da Área do 
Participante no site da Fundação e o boletim, que 
será publicado bimestralmente. O objetivo é reu-
nir as principais notícias sobre a previdência com-
plementar, divulgar novos serviços e promover a 
educação financeira, não só àqueles que aderiram 
ao plano de benefícios RJPrev-CD, como também 
aos interessados no tema e visitantes do portal.

Boa leitura. 

Diretoria executiva

As matérias publicadas no 
Boletim Informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.



RJPrev e SEPLAG promovem evento para RHS do Estado
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Palestras ministradas por gestores dos órgãos apresentaram plano de benefícios da enti-
dade e os impactos nos RHs
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Eventos RJPrev

A Fundação de Previdência Complemen-
tar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) 
em parceria com a Secretaria de Plane-
jamento e Gestão (SEPLAG) promoveu 

na última quarta-feira, 22, o II encontro com ges-
tores de RH. 

Com cerca de 140 pessoas presentes, o evento 
intitulado “Café com RH”, ofereceu um café da 
manhã e apresentou palestras sobre Previdência 
Complementar.

O Presidente da RJPrev, Halan Morais, mostrou, 
entre outros fatores, a importância da previdên-
cia complementar para um futuro mais tranqui-
lo. A ideia é alertar os RHs para que sempre lem-
brem aos servidores que ain-da não aderiram que 
quanto mais tarde essa decisão for tomada, me-
nos reserva o partici-pante vai constituir.

“Previdência não se faz em cinco ou dez anos. O 
Sistema é baseado na constituição de reservas fi-
nanceiras que garantam o benefício contratado 
pelo participante, sendo facultativa a adesão a 
este regime. O nosso modelo é de capitalização”, 
explicou o Presidente da Fundação.

Morais falou ainda que agora o servidor pode 
também contratar uma parcela adicional de risco 
para cobertura dos eventos como morte e invali-
dez.

Ele lembrou também que os servidores que in-
gressaram no serviço público estadual após 
4/09/2013 terão seu benefício de aposentado-
ria limitado ao valor do teto do RGPS, hoje de R$ 
4.390,24. “É um dos fatores importantes de se 
aderir à Previdência Complementar, e assim ga-
rantir uma complementação da renda futura”, ex-
plicou.

Convidada da SEPLAG, a Superintendente de Sis-
temas de Gestão de Recursos Humanos, Solange 
Morais, falou sobre os impactos da previdência 
complementar nos RHs, bem como as mudanças 
nas formas de preenchimento no SIGRH.

“O preenchimento correto das informações pres-
tadas pelo servidor na tela de ingresso, por oca-
sião da posse, é fundamental para a definição do 
plano previdenciário ao qual estará vinculado”, 
diz Solange, e destaca “É importante estabelecer 
diretamente as regras de lançamento e de cálculo 
dos atributos de contribuição por adesão à Previ-
dência Complementar”.

Site: www.rjprev.rj.gov.br 



EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Ensino Acessível
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O Brasil conta com muitos projetos, públi-
cos e privados, de educação financeira. 
Um estudo da Associação Educação Fi-
nanceira do Brasil (AEF-Brasil) mostrou 

que a internet aparece como um dos principais 
meios de acesso aos projetos e possibilita que 
metade deles (50%) tenha alcance nacional. Além 
disso, 60% dos programas educativos são gratui-
tos. Os jovens são os mais contemplados: 45% das 
propostas para pessoas físicas são voltadas à faixa 
etária entre 19 e 29 anos. E não só diferentes ida-
des como também distintos níveis de escolarida-
de são beneficiados pelos planos.

Para a AEF e associadas, os dados indicam uma 
preocupação das organizações em estarem alinha-
das à Estratégia Nacional de Educação Financeira 
(Enef). O plano federal foi instituído pelo decreto 
n° 7.397 de 22 de dezembro de 2010 e determina 
o fornecimento gratuito e imparcial de informa-
ção, orientação e formação sobre finanças. 

Mesmo otimista com o atual cenário, Luis Feltrin, 
diretor de relacionamento institucional e cidada-
nia do Banco Central do Brasil, alerta para o en-
volvimento da população e de organizações que 
ainda não se mobilizaram. “Apenas com o auxílio 
de todos os setores da sociedade conseguiremos 
atingir os objetivos da Enef, contribuir para o for-
talecimento da cidadania, a eficiência e a solidez 
do sistema financeiro nacional e a tomada de de-
cisões conscientes do cidadão relativas aos seus 
recursos”, afirmou o representante.

Educação Financeira na RJPrev

A RJPrev sempre ministra palestras nos órgãos 
para que se entenda sobre Educação Previdenci-
ária, e quando solicitado, a entidade também dis-
ponibiliza informações e cursos sobre Educação 
Financeira.

Para solicitar uma palestra no seu órgão, entre em 
contato com a central de atendimento da RJPrev 
através do e-mail: aten-dimento@rjprev.rj.gov.br 
ou pelo telefone: 2333-4161.

Conheça algumas iniciativas

- A Escolha Certa
www.aescolhacerta.com.br/site/
Programa planejado e executado por 13 entidades, 
através da Associação Catarinense das Entidades 
de Previdência Complementar (ASCPrev).
 
- Portal do Investidor
www.portaldoinvestidor.gov.br/
O projeto da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
fornece informação para investidores brasileiros e 
estrangeiros com o objetivo de estimular o mercado 
de capitais.

- Programa da Caixa de Previdência e Assis-
tência dos Servidores da Fundação Nacional 
de Saúde (Capesesp)
www.capesesp.com.br/web/pep/home
O site busca conscientizar os participantes, fomen-
tando a importância e necessidade do planejamen-
to financeiro e a poupança.

- CBSPrev perto de você
www.cbsprev.com.br/hotsites/educacaopreviden-
ciaria
A Caixa Beneficente dos Empregados da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CBS) desenvolveu um 
portal com simuladores e material multimídia.

- Futuro da gente e Sempre ativo
www.futurodagente.com.br www.sempreativo.pe-
tros.com.br
As iniciativas da Funcef e da Petros são similares e 
têm gerenciador de objetivos, consultor financeiro, 
simulador, área de perguntas e respostas, artigos, 
notícias, podcasts e videocasts.

- Como investir
www.comoinvestir.com.br 
Portal da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), que 
representa mais de 340 instituições. A página apre-
senta os principais produtos do mercado ao inves-
tidor brasileiro.

- Dinheiro no bolso
www.futura.org.br/programacao/dinheiro-no-bol-
so/ 
Competição sobre educação financeira voltada para 
a faixa etária de 18 a 24 anos, realizada pelo Canal 
Futura em parceria com a BM&FBOVESPA.

- Escola de Educação Financeira
http://www.rioprevidencia.rj.gov.br/eef/index.html
Escola de Educação Financeira oferece cursos gra-
tuitos. relacionados a economia e finanças em geral 
e é aberta a todos os interessados.
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TRANSPARÊNCIA

RJPrev lança área do participante
      Serviço permite ao servidor acompanhar diariamente extrato da conta individual no site 

Para muitos, a aposentadoria é um sonho 
distante. Com o objetivo de tornar o pla-
nejamento a longo prazo mais palpável e 
acessível ao servidor, a Fundação de Pre-

vidência Complementar do Estado do Rio de Ja-
neiro (RJPrev) criou uma área de acesso restrito e 
personalizado no site, o www.rjprev.rj.gov.br.

O serviço permite o acompanhamento diário da 
conta individual do participante e a fiscalização 
dos recursos investidos. Na página, estarão dispo-
níveis as contribuições do próprio servidor e do 
patrocinador, com os respectivos rendimentos al-
cançados. Basta um login e uma senha para visua-
lizar o extrato e saldo das aplicações financeiras e 
realizar, por meio da impressão de boletos bancá-
rios, contribuições adicionais ao Plano.

O Diretor Presidente da instituição, Halan Morais, 
acredita que, além de facilitar o acompanhamen-
to das informações pelo participante, o portal 
web consolida uma etapa.

“O acesso à informação sempre foi uma das prio-
rida-des da Fundação. Primeiro, lançamos o site 
corporativo com o simulador de aposentadoria. 
Depois, implantamos todo o sistema interno de 
gestão e controle. Agora concluímos esta fase 
com a criação da área do participante que conterá 
dados cadastrais e financei-ros”, argumenta.

A novidade faz parte de uma política de transpa-
rência e estreitamento de laços com o servidor. 
Com as ações, a Fundação visa diminuir os riscos e 
ampliar o conhecimento dos participantes acerca 
dos rendimentos do fundo previdenciário.


