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B O RJPrev, fundo de previ-
dência complementar dos
servidores estaduais do Rio,
vai lançar, até o fim deste
mês, novos serviços para os
associados em seu endereço
eletrônico (www.rj-
prev.rj.gov.br). Uma das no-
vidades é o acompanhamen-
to das contribuições feitas
pelo funcionário e pelo esta-
do, e o rendimento delas.

— O participante terá um
extrato com o histórico e o
valor atualizado, como nu-
ma conta bancária — resume
Halan Morais, diretor presi-
dente do RJPrev.

Ainda de acordo com ele,
também será possível ver o
montante acumulado num
determinado período, bas-

tando que o servidor escolha
o prazo de seu interesse. O
acesso ao sistema será libera-
do, por meio de um login e de
uma senha. Morais disse que
o objetivo da iniciativa é dar
mais transparência às ativi-
dades do RJPrev.

Outro serviço a ser lançado
este mês vai permitir que o
servidor que aderiu ao plano
complementar emita boletos
bancários, caso queira, por
exemplo, fazer uma contri-
buição voluntária, além das
que já recolhe mensalmente,
por meio de desconto no con-
tracheque. O recurso tam-
bém poderá ser usado se a
contribuição não for incluída
na folha de pagamento por
algum motivo. Segundo o di-
retor presidente do RJPrev,
nos dois casos, o dinheiro se-

rá destinado à conta do servi-
dor no dia seguinte ao do pa-
gamento do boleto. Vale lem-
brar que as contribuições vo-
luntárias não têm a
contrapartida do governo do
estado. O site do RJPrev tam-
bém abrirá possibilidade pa-
ra que o funcionário altere
seus dados cadastrais, quan-
do necessário.

Para o futuro, o órgão pre-
tende lançar um simulador
de aposentadoria, que vai cal-
cular o valor da complemen-
tação que o servidor recebe-
ria — a partir do montante
que já tiver acumulado até
aquele momento. O serviço já
existe, mas não usa os valores
reais que estão na conta do
funcionário do estado. s
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Fundo complementar do
estado lança novos serviços
Servidor poderá ver a
evolução das contribuições
como numa conta bancária
Djalma Oliveira
djalma.oliveira@extra.inf.br

Halan Morais anunciou o lançamento dos novos serviços
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B FUNCIONALISMO

<< O próprio servidor
será o fiscal do plano
de previdência >>
Halan Morais
Diretor presidente do RJPrev

Todos os 350 servidores que
aderiram ao RJPrev entraram
no governo do estado depois
de setembro de 2013.

ASSOCIADOS
O RJPrev tem cerca de 350
servidores associados. Mas
todos os que assumiram
cargos estatutários civis 
no estado a partir de 4 de
setembro do ano passado
estão submetidos ao regime
complementar e podem
aderir ao plano, se desejarem.
....................

RELATÓRIO ANUAL
O RJPrev enviou, na semana
passada, o relatório de
atividades de 2013 a todos 
os servidores que aderiram
ao fundo. Entre outras
informações, o documento
mostra os resultados dos
investimentos e as despesas
administrativas do órgão.

....................................................................................

SAIBA MAIS
....................................................................................

R$ 2,2170
Dólar comercial (compra)
....................

R$ 2,2190
Dólar comercial (venda)

R$ 2,1200
Dólar turismo (compra)
....................

R$ 2,3700
Dólar turismo (venda)

R$ 3,0000
Euro turismo (compra)
....................

R$ 3,3500
Euro turismo (venda)

R$ 724
Salário mínimo nacional
....................

R$ 874,75
Piso regional domésticas (RJ)

R$ 1, 0641
Ufir (extinta)
....................

R$ 2,5473
Ufir-RJ

0,5%
Juros da poupança (5/5)
....................

0,5%
Juros da poupança (6/5)

INDICADORES FINANCEIROS
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COMO SERÁ O SISTEMA

O servidor poderá alterar seus dados pessoais pelo site do RJPrev1

2 Outra opção será a emissão de um boleto bancário para o caso de o
funcionário querer fazer uma contribuição voluntária

Ganhe mais
Quem tomou posse depois
dessa data tem a opção de mu-
dar de regime de previdência,
mas ninguém o fez até agora.


