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RJPrev comemora dois anos de criação

Evolução dos recursos garantidores (R$ mil) 

Em setembro de 2013, com a intenção de 
equilibrar o sistema previdenciário, o Esta-
do do Rio de Janeiro adotou o regime de 
previdência complementar para seus servi-

dores públicos. Nascia a partir deste ano, a Funda-
ção de Previdência Complementar do Estado do 
Rio de Janeiro – RJPrev, uma previdência exclusiva 
para os servidores públicos civis do Estado do Rio 
de Janeiro. O valor máximo para os benefícios de 
aposentadorias e pensões dos servidores pagas 
pelo Rioprevidência passou então a ser igual ao 
teto do INSS para aqueles que tomaram posse a 
partir desta de 04/09/2013.

A RJPrev começou um trabalho contínuo de de-
senvolvimento e disseminação de informação. Era 
preciso divulgar a novidade e mostrar os benefí-
cios da previdência complementar e o quão im-
portante ela é na vida dos servidores. A Funda-
ção investiu em comunicação e hoje conta com o 
Boletim Informativo, e-mail marketing, mídias so-
ciais, palestras e outras formas de levar a informa-
ção ao servidor esclarecendo questionamentos e 
ouvindo sugestões.  As palestras são ferramentas 
importantes que a entidade oferece em toda pos-
se e sempre que solicitado. Para se ter uma ideia, 
no primeiro ano a RJPrev ofereceu 40 palestras e 
hoje já conta com um total de 313, um crescimen-
to médio anual de mais de 300% de palestras re-
alizadas.

O aumento no número de participantes também 
é uma das provas de que a entidade trabalha com 
transparência e zelo com os recursos do servidor, 
além de boas práticas de governança corporativa.  

Se no ano de sua criação a RJPrev contava com um 
total de 114 participantes, nos dias atuais esse nú-
mero aumentou para mais de 1400 participantes.  

Cuidado com os recursos dos participantes é 
prioridade

O crescimento não para por aí. Para alcançar seus 
objetivos e a expectativa dos servidores na gestão 
de recursos, ao longo desses dois anos a entidade 
elaborou diversas ações tendo em vista aprimorar 
a governança, o controle e a gestão dos investi-
mentos da entidade. 

A RJPrev monitora e acompanha diariamente as 
alocações dos investimentos e seus resultados 
que são divulgados em relatório específico. “To-
das essas ações são fundamentais para trazer se-
gurança, transparência e confiança ao processo 
decisório”, afirma o Gerente de Investimentos da 
RJPrev, Gabriel Monteiro, enfatizando que a Fun-
dação divulga essas informações detalhadamente 
em sua página na internet.   
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EDITORIAL 

Estamos em nossa 6ª edição do Boletim Informativo e o 
objetivo de levar conhecimento ao participante vem sendo 
cumprido.

Ao longo desses dois anos, a RJPrev manteve a preocupa-
ção de informar ao servidor, sempre de forma clara e com 
linguagem agradável, qualquer mudança acerca da previ-
dência social, em especial sobre o PLANO DE BENEFÍCIOS 
RJPREV-CD. 

Nosso anseio é disseminar a informação sobre as mudan-
ças nas novas regras de aposentadoria do Estado, enfati-
zando que essa alteração veio para auxiliar o servidor no 
momento em que ele mais precisa, sua aposentadoria. 

Temos sempre muito respeito e cuidado com os recursos 
de nossos participantes, gerindo-o com muita responsabi-
lidade e dentro de regras claras de transparência. Para isso 
adotamos ações de aprimoramento de nossa governança 
corporativa, mapeamento dos processos, gestão de riscos, 
controle e monitoramento dos investimentos, zelando 
sempre pela tranparência e credibilidade da Fundação.

Esperamos que o servidor conte conosco sempre que tiver 
dúvidas ou sugestões que possam auxiliar no crescimento 
da Fundação.

Boa leitura

Diretoria Executiva.

As matérias publicadas no 
Boletim Informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.
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Site novo no ar... 

O site da RJPrev está de cara nova. O servi-
dor agora conta com um portal que busca 
a clareza e uma maior navegabilidade.

Os servidores do setor de Recursos Humanos dos 
patrocinadores ganharam um espaço especial vol-
tado exclusivamente para a área, com documen-
tos, eventos e promoções. 

O participante pode verificar sua conta individual 
diariamente, acompanhando a evolução da sua-
reserva previdenciária através da ‘Área do Partici-
pante’, além de checar informações sobre a gover-
nança corporativa da entidade, os seus Conselhos 
e a Diretoria.

O servidor pode ainda conferir onde serão reali-
zadas as próximas palestras da RJPrev através de 
nossa agenda que fica localizada na home do site. 

Na área de notícias, destacamos sempre informa-
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ções importantes que podem ajudá-lo quando o 
assunto é finanças e previdência. 

Lembramos ainda que o servidor pode encontrar 
a RJPrev nas mídias sociais como Twitter e Face-
book.  Nessas páginas você encontra informações 
sobre previdência e finanças, Educação Financei-
ra, além de novidades sobre a RJPrev.

O atendimento da entidade está disponível de se-
gunda a sexta de 9h às 18h por telefone, What-
sApp e e-mail. Entre em contato conosco sempre 
que precisar.

RJPrev reformula site e traz novidades para o servidor
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(21) 2333-4161 (9h às 18h)

(21) 96507-2122 (9h às 18h)

atendimento@rjprev.rj.gov.br



Maioria das mães cede à vontade dos filhos na hora das compras

Fazer com que os filhos entendam o valor 
dos objetos e passem a consumir de for-
ma responsável não é tarefa fácil e exige 
paciência e determinação. A insistência 

das crianças e a vontade de satisfazer às vontades 
dos filhos, muitas vezes para compensar ausência, 
é uma das razões que fazem as mães cederem aos 
caprichos dos pequenos. 

Pelo menos é o que aponta um estudo feito pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL).  

De acordo com a pesquisa, seis em cada dez mu-
lheres (64,4%) não resistem aos apelos dos filhos 
quando eles pedem brinquedos, roupas e doces. 
O percentual é mais expressivo entre as mães de 
meninas (68,9%) e entrevistadas das classes C, D e 
E (69%). Além disso, quatro em cada dez mulheres 
(46,4%) admitem não adotar regras para presen-
tear os filhos. 

“A obrigação de agradar e de proporcionar o me-
lhor aos seus filhos faz com que parte das mães 
adote padrões de consumo diferentes para os fi-
lhos em relação ao restante da família”, diz a eco-
nomista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Levar o filho às compras faz as mães gastarem 
mais

Quatro em cada dez mulheres entrevistadas pela 
SPC Brasil (38,6%) admitem que sempre acabam 
gastando mais quando saem às compras e levam 
seus filhos. Por isso o ideal é que os pequenos fi-
quem em casa quando os pais forem fazer com-
pras, seja no shopping center ou supermercado.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Pesquisa revela que 6 em cada 10 mulheres não resistem aos apelos das crianças

Mais de um terço das mães se endividam por 
causa dos filhos

Fazer a vontade dos filhos quando o assunto é 
compras, pode trazer consequências para a saúde 
financeira da família. 

Quatro em cada dez mães (36,7%) ouvidas já fica-
ram em algum momento endividadas por causa 
das compras que fizeram para os filhos e 9,9% já 
deixaram de comprar produtos importantes para 
a casa ou de pagar alguma conta porque compra-
ram algo que viram na mídia. 

Foram entrevistadas para o levantamento 843 
mulheres com filhos entre dois a 18 anos de idade 
em todas as capitais brasileiras. A margem de erro 
da pesquisa é de até 3,4 pontos percentuais.
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Se for preciso levar os filhos às compras, o ideal é 
que se estabeleça regras sobre o que poderá ou 
não ser comprado.


