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 A reforma da previdência alertou a muitos sobre a 

importância de se realizar um planejamento para manter a 

qualidade de vida no futuro. Com o avanço da medicina, da 

tecnologia e de outros fatores, estamos vivendo mais. No 

entanto, para se desfrutar da longevidade é necessário um 

planejamento ao longo da vida. Nesse contexto, é 

importante realçar que quanto mais cedo tomar a decisão de 

investir na previdência complementar, melhor será o 

resultado que vai conquistar. 

Ainda, nesta edição, você poderá ler sobre como iniciar a 
conversa sobre educação financeira com seu filho. Por meio 
de atividades lúdicas e até mesmo comportamentais é 

possível inserir a importância do tema no cotidiano das 
crianças e adolescentes.

Além das novidades, aqui você vai conhecer os novos 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e também vai 
saber como foi a campanha de arrecadação de brinquedos 
para doação às crianças do Hospital Infantil. Encerramos 
essa edição, com o lançamento da coluna “Raio X Funcional 
da PREVES”, onde será possível conhecer um pouco sobre 
os funcionários que integram a Fundação. 

 Desejamos uma boa leitura, um ótimo natal e uma 
passagem de ano tranquila. Até a próxima!

MENSAGEM DIRETORIA

 A reforma da previdência foi promulgada no início 

do mês de novembro. Acreditamos que no Espírito 

Santo, ela irá trazer uma economia de R$ 3 bi em dez 

anos, conforme as estimativas divulgadas pelo 

Procurador-Geral do estado, Rodrigo de Paula, em 

coletiva à imprensa, após a apresentação da 

proposta de reformulação previdenciária aos 

Deputados Estaduais.

 Além disso, sua realização foi fundamental  devido 

à vários motivos, entre eles o aumento da expectativa 

de vida da população brasileira, o desequilíbrio entre 

contribuintes e a gama de aposentados, propor-

cionando um déficit no regime que atende os 

trabalhadores do setor privado (RGPS), e no regime 

de aposentadoria dos servidores públicos (RPPS), 

conforme divulgou o governo.

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

É PRECISO SE PREPARAR PARA 
A JORNADA DA LONGEVIDADE!
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 a todos os aniversariantes do SEGUNDO 
SEMESTRE, um Feliz Aniversário!

Nós da                                    desejamos
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LONGEVIDADE
É preciso se preparar para a jornada

De acordo com o relatório das Nações Unidas, lançado em 

junho deste ano, o “World Population Prospects 2019: Highlights”, 
a população do mundo está envelhecendo. Até 2050, uma em 
cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos (16%), contra 
uma em cada 11 em 2019 (9%). 

As regiões em que a parcela da população com 65 anos ou 
mais de idade deve dobrar entre 2019 e 2050, incluem o norte da 
África e a Ásia Ocidental, a Ásia Central e do Sul, a Ásia Oriental e 
do Sudeste e a América Latina e o Caribe. 

Para o Diretor-Presidente da Fundação de Previdência 
Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES), Alexandre 
Wernersbach Neves, é também por essa razão, a importância do 
planejamento financeiro ser realizado o mais cedo possível. 
“Promover uma estrutura financeira nos deixa mais preparados 
para enfrentar situações adversas. Sabemos que a intensidade do 
tempo, muitas vezes, não permite ter visão de longo prazo”, 
ressalta. 

O relatório também informa que em 2050, uma em cada quatro 
pessoas que vivem na Europa e na América do Norte poderá ter 65 
anos ou mais. Em 2018, pela primeira vez na história, as pessoas 
com 65 anos ou mais ultrapassavam as crianças com menos de 
cinco anos de idade no mundo. Prevê-se que o número de 
pessoas com 80 anos ou mais seja triplicado, de 143 milhões em 
2019 para 426 milhões em 2050.

“Pensamos muito mais em viver o hoje, sem se preocupar com 
um momento não menos importante da vida como a 
aposentadoria. Porém, é exatamente lá na frente aonde mais 
vamos precisar de uma segurança financeira para usufruir das 
conquistas de tantos anos de trabalho. Por isso, é primordial 
poupar e organizar as finanças para viver o presente e planejar o 
futuro”, reforça,  Alexandre.

Essa informação reforça os dados divulgados no final de 2018 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde 
1940, o instituto afirma que a longevidade dos brasileiros vem 
aumentando gradativamente. Só para se ter uma ideia, há 79 

anos, a expectativa de vida ao nascer era de 45,5 anos, sendo 
42,9 para homens e 48,3 para as mulheres. Atualmente, a 
projeção de 2019 aponta para 76,50 anos, sendo 73 para homens 
e 80,03 para as mulheres. Em termos gerais, considerando ambos 
os gêneros, o número representa um aumento de 31 anos no total.

Os dados acima citados, demonstram que o aumento da 
expectativa de vida é real e nos alertam da necessidade de 
planejamento para a ocasião, principalmente para realizar a 
manutenção da qualidade de vida. É nesse contexto, onde cada 
pessoa conhece as próprias demandas e possui uma realidade 
particular, que a decisão de assumir o controle de um 
planejamento se torna eficaz.
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NOVOS CONSELHEIROS tomam POSSE

 A Comissão Eleitoral da Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES), 

divulgou no dia 09 de outubro, o resultado do processo  elei-

toral de 2019 dos membros do Conselho Deliberativo, repre-

sentantes dos Participantes e Assistidos. 

 A chapa intitulada “Representa+Preves”, composta pelo 

titular Charles Dias de Almeida, e pelo suplente Tiago Luiz 

Freitas Roque foi a vencedora por meio de eleição direta. Os 

novos Conselheiros da gestão 12/2019-12/23 tomaram posse 

na manhã do dia 03 de dezembro (terça-feira), em uma 

cerimônia administrativa na sede da Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES), em 

Vitória. O evento foi presidido pelo Diretor-Presidente da 

PREVES, Alexandre Wernersbach Neves.

 Na abertura, Alexandre Wernersbach, argumentou que, “A 

renovação dos órgãos de Governança é muito sadia, pois traz 

conselheiros com novos pensamentos e conhecimentos, 

possibilitando a oxigenação da entidade de previdência 

complementar. ”

 Segundo Alexandre, os Conselheiros precisam atender 

aos requisitos de qualificação técnica profissional, de 

experiência e de reputação, devendo obrigatoriamente, 

possuir Certificação Profissional aprovado pela Superin-

tendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), 

em razão das exigências legais e, principalmente, pela 

responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários 

complementares que irão propiciar o pagamento de 

aposentadorias e pensões dos participantes.

 Após a leitura do termo de responsabilidade, os conse-

lheiros efetivos e suplentes assinaram a ata e tomaram posse. 

O mandato dos Conselheiros Deliberativos é de 4 anos 

podendo ser prorrogado uma vez. O mesmo ocorre para o 

Conselho Fiscal, que, no entanto, não pode haver prorrogação 

de mandato. 

 A conselheira, Milena Curto Ribeiro, indicada pelo 

Patrocinador, em razão dos seus conhecimentos e experiência 

profissional no cargo de Analista Administrativo do Tribunal de 

g e ra l
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Contas do Espírito Santo (TCE), conta que é com muita alegria 

e satisfação que integra o Conselho Fiscal da PREVES. “Sei 

do tamanho da responsabilidade de continuar fazendo a 

engrenagem rodar, mas confio no trabalho que foi realizado até 

agora pelos colegas que estiveram à frente do conselho e 

espero prosperidade nos novos trabalhos que virão. ”

 Milena Curto, destaca também a importância de o 

Conselho manter o foco em direcionar a PREVES no caminho 

do crescimento, sem perder o olhar cauteloso quanto aos 

vindouros investimentos. “Ser conselheira é assumir o 

compromisso e a responsabilidade de representar cada 

associado, e para isso, nada menos podemos fazer que 

desempenhar a função com o olhar voltado para o crescimento 

da Fundação. Parte do nosso futuro está em nossas mãos”, 

finaliza a conselheira.

 Na ocasião do evento, também foi realizado o encerra-

mento de mandatos de alguns conselheiros, dentre eles, Maria 

Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut (Executivo), Pedro Santa 

Anna Rosa (Executivo), Giuliano Medina Silva (TCEES), André 

Giestas Ferreira (TCEES), Ricardo Cassa Monteiro (TCEES) e 

Cristina Weber Ambrósio (TCEES).

 Giuliano Medina Silva (TCEES), que exerceu o seu man-

dato no Conselho Fiscal, relata que sua participação no 

conselho foi bastante enriquecedora tanto na função de 

guarda e vigilância do patrimônio dos participantes quanto no 

aprendizado que me proporcionou ao longo dos anos na 

função de conselheiro. “Desejo sorte e profícuos trabalhos 

para a nova composição do conselho fiscal que certamente 

exercerá com excelência seu papel institucional. Aos 

participantes reitero a importância de seu envolvimento seja 

opinando, criticando ou contribuindo com novas ideias afim de 

que possamos dar maior transparência na gestão dos recursos 

garantidores. ”

 O Conselho Deliberativo compõe a estrutura de gover-

nança da PREVES. É constituído por seis representantes e 

seus respectivos suplentes, sendo três indicados pelos 

Patrocinadores (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário) e três eleitos pelos participantes dos planos 

administrados pela PREVES.

 O Conselho Fiscal compõe a estrutura de fiscalização da 

gestão das atividades da Fundação. É constituído por quatro 

membros titulares e respectivos suplentes, sendo dois 

indicados pelo Tribunal de Contas e Ministério Público e dois 

eleitos pelos participantes dos planos administrados pela 

PREVES. 

Conselho FiscalConselho Deliberativo

A partir do dia 04 de dezembro de 2019, início        

dos mandatos, os Conselhos terão a seguinte 

composição:

Conselho Deliberativo

Titular-Presidente, Rodrigo Francisco de Miranda 

(ALES) – Titulares: Amanda Gabriel de Oliveira Kiffer 

(ALES); Barbara Carneiro Caniçali (Executivo); Charles 

Dias de Almeida (Executivo); Adriano Vieira Spessimilli 

(TJES); e José Adriano Pereira (TJES) – Suplentes: 

Pedro Antonio Parizzi (ALES); Fabiano Burock Freicho 

(ALES); Breno Dornelas Damm (Executivo); Tiago Luiz 

Freitas Roque (Executivo); Renato Tognere Ferron 

(TJES); e Jorge Viana Barbosa (TJES).

Conselho Fiscal

Titular-Presidente, Fabrício Ferraz Pêgo (MPES) – 

Titulares, Rosalina Frassi de Souza (MPES); Fabiano 

Valle Barros (TCE); e Milena Curto Ribeiro (TCE) – 

Suplentes: Leonardo Dadalto (TCE); e Robson José 

Dillem Zangerolame (TCE). 

g e ra l
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PREVES E GUILHERME 
ENTREGAM MAIS DE  

230 BRINQUEDOS 
ARRECADADOS 

PARA AS CRIANÇAS 
          DO HOSPITAL INFANTIL

Meu herói, o caminho é longo, mas vamos vencer.

16 de agosto

João Carlo Locatel Chipamo
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 Com o apoio da Fundação de Previdência Com-

plementar do Estado do Espírito Santo (PREVES), a 

Campanha de Doação de Brinquedos, conseguiu 

arrecadar mais de 230 brinquedos doados por 

servidores de vários órgãos do Estado para as crianças 

em tratamento oncológico do Hospital Infantil Nossa 

Senhora da Glória (HEINSG). 

 A iniciativa da Campanha partiu de Guilherme 

Santana Dias Locatel, um menino de 11 anos de idade, 

filho dos participantes da PREVES, João Carlos 

Locatel Chipano e Valéria Santana Dias. Guilherme, 

lutou arduamente contra um câncer no Fêmur, e 

durante o tratamento, o menino, que fez aniversário em 

setembro, sensibilizou-se com as outras crianças ao 

ver que muitos não tinham sequer um brinquedo e 

desejou, como forma de presente de aniversário, 

realizar uma campanha de arrecadação de brinquedos. 

 A PREVES abraçou a campanha e uniu esforços 

para a realização desta ação solidária, conseguiu 

arrecadar entre brinquedos novos e usados, também 

livros e revistas em quadrinhos para as crianças         

em tratamento contra câncer do Hospital Infantil 

(HEINSG). A entrega ocorreu no dia 14 de outubro, em 

comemoração ao Dia das Crianças.
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 A realidade da família que 
morava em Cachoeiro de 
Itapemirim, interior do Espírito 
Santo, foi totalmente transfor-
mada com a necessidade de 
mudarem-se para a capital 

Vitória para prover o tratamento 
médico, realizado no Hospital 

Infantil. “Foi um grande impacto para 
todos. Inicialmente tivemos o apoio de familiares e 
amigos, mas aqui, em Vitória, tiveram que alugar 
apartamento, solicitar transferência do local de serviço 
e, até mesmo tivemos que solicitar afastamento por 
licença médica, uma vez que o nosso filho, em muitas 
ocasiões, não suportava ficar em pé devido às dores”, 
relatou o pai.

 O Diretor-presidente da PREVES, Alexandre 
Wernersbach Neves, comentou que o apoio é 
coerente com a missão e valores institucionais          
da Fundação. “Nossa missão é gerir de forma trans-
parente, responsável e eficiente os recursos previden-
ciários, garantindo um serviço de excelência e com 
uma comunicação objetiva com os participantes, 
assistidos e patrocinadores, contribuindo  para uma 
melhor qualidade de vida. E para que tenhamos 
sucesso  n i sso  segu imos  va lo res  como  a 
responsabilidade Social. Apoiar essa campanha 
permite a todos de nossa equipe vivenciar a 
solidariedade. Uma forma de demonstrar nossa 
atenção ao próximo quando este mais necessita”, 
reforçou,  Alexandre.

 Em conversa recente com a equipe PREVES, o 
participante João Carlos relatou que Guilherme agora 
está no céu. Foi uma luta dura, e que também nos    
faz refletir sobre a vida. Guilherme foi um menino que 
Deus colocou na Terra para ser inspiração para muitos 
de nós. Nos solidarizamos com sua família e com as 
famílias de tantas outras crianças que assim como 
Guilherme enfrentam o câncer. 

 Deixamos nosso fraterno apoio e homenageamos 
Guilherme nessa matéria, por ser ter sido luz durante 
sua passagem entre todos nós, com um lindo 
resultado transformando a espera triste para o 
tratamento oncológico das crianças no Hospital 
Infantil (HEINSG), em uma manhã de alegria, amor, 
fraternidade e solidariedade. 

* Na ocasião, participaram da entrega às crianças, a Diretora de 
Administração da PREVES, Maria Leila Casagrande e os 
participantes da PREVES, João Carlos Locatel Chipano e sua 
esposa, Valéria Santana Dias.
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PREVES FAZ PARCERIA COM A SEGER E ABRE 
NOVO PONTO DE ATENDIMENTOS DENTRO DA CAS

 Com o obje�vo de levar mais informações sobre a 
previdência complementar e gerar um canal maior de 
interação com os servidores do Estado, a Fundação de 
Previdência Complementar do Estado do Espírito 
Santo (PREVES), realizou uma parceria com a Secreta-
ria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). 
Inauguramos um ponto de atendimento aberto dentro 
da Central de Atendimento ao Servidor (CAS), na 
Sobreloja do Edi�cio Fábio Ruschi, que vai prestar 
atendimentos, das 09 às 13 horas, de segunda a sexta-
feira, com exceção dos feriados e pontos faculta�vos.

 Para a Subgerente da Central de Atendimento ao 
Servidor, Adriana Barroso dos Santos, a parceria trou-
xe mais comodidade para os servidores. “Foi muito 
importante para nós porque, agora, temos mais um 
lugar onde é possível realizar os atendimentos, já que 
os servidores, muitas vezes, não possuem muito 
tempo disponível para se deslocar a vários lugares no 
mesmo dia para tratar de assuntos pessoais”, relatou.

 Muitos servidores não conhecem ou não ainda  
não �veram a oportunidade de saber sobre a 
Previdência Complementar da PREVES. Esse ponto de 
atendimento, vai permi�r que os servidores possam 
receber essas informações da previdência comple-
mentar a aposentadoria do IPAJM, o que vai ajudar      
o servidor a entender e compreender de que com    
esse planejamento a longo prazo, sua renda depois   
de se aposentar pode ser melhor, ajudando assim na 
manutenção do seu padrão social e de sua qualidade 
de vida.

 A interação ocorrida entre os agentes da PREVES e 
a equipe de atendimento do CAS se tornou uma 
complementação e humanizou ainda mais o trabalho 
em equipe, gerando um desdobramento para um 
melhor atendimento ao servidor.

 De acordo com a Gerente de Atendimento res-
ponsável pela operação PREVES, Adriana Barbosa, a 
equipe de consultores da PREVES/Mongeral Aegon é 
preparada para �rar todas as dúvidas dos par�cipan-
tes, além da adesão aos planos. “Procuramos reforçar 
a importância de um planejamento financeiro para a 
aposentadoria e as vantagens dos bene�cios de risco 
(seguros de morte e invalidez) com taxas atra�vas para 
os servidores. Agendamos horário com cada interes-
sado para que o atendimento seja exclusivo, com 
qualidade e que favoreça o diálogo para o esclareci-
mento de dúvidas”, salienta Adriana.

AGENDE O SEU ATENDIMENTO

 Os servidores que desejarem mais informações sobre os planos de benefícios 

oferecidos pela PREVES, podem ir diretamente ao Ponto de Atendimento da 

PREVES dentro da Central de Atendimento ao Servidor (CAS), localizado na 

Sobreloja do Edifício Fábio Ruschi. O horário de funcionamento é das 09 às 13 

horas, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados e pontos facultativos. 

Também é possível agendar atendimento pelo telefone 27 3322-9288.

 Adriana Barroso dos Santos, Subgerente da Central de Atendimento ao Servidor (CAS)



Para agendar, entre  em 

contato com nossa central 

de atendimento, através do 

nosso telefone.

preves.es.gov.br

contato@preves.es.gov.br

facebook/PrevesES

(27) 3322.9288
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VOCÊ SERVIDOR, SAIBA 

QUE PODE CONTAR COM 

A VISITA EM SEU ÓRGÃO, 

DE UM DE NOSSOS 

AGENTES DE 

ATENDIMENTO DA 

PREVES.
@preves.es

@preves_es
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QUER SANAR SUAS DÚVIDAS SOBRE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR? 

ENVIE SUA PERGUNTA PARA 

CONTATO@PREVES.ES.GOV.BR 

p r e v e s r e s p o n d e

13

PERGUNTA: Fui exonerado e gostaria de manter minhas 
contribuições. É possível?

Você não tem necessidade de cancelar sua previdência 
complementar porque foi exonerada do Estado.

Você pode continuar contribuindo na qualidade de Autopa-
trocinado, mantendo todos os seus benefícios previdenciários. 
Suas contribuições, neste caso, são realizadas por pagamento 
através de boleto bancário.

Para solicitar o autopatrocínio você tem duas formas:

· Agendar, com a Sra. Suelen/Dayse/Sabrina, pelo 
telefone  um atendimento (027) 3322-9802
personalizado ou;

· Através do nosso site  no www.preves.es.gov.br
item PLANOS / REQUERER. Após teclar em 
REQUERER procure por AUTOPATROCÍNIO.

ATENÇÃO: O não atendimento dos procedimentos descritos 
no site ensejará em indeferimento do pedido de autopatrocínio 
e a necessidade de comparecimento à PREVES.

PERGUNTA: Gostaria de alterar minha contribuição. Como 
devo proceder?

Solicito que entre em contato, através do telefone (027) 3322-
9288, com a Sra. Adriana, Gerente de Benefícios de Risco, ela 
poderá te auxiliar no agendamento de um atendimento 
personalizado.

PERGUNTA: Gostaria de acompanhar minhas contri-
buições previdenciárias e seus rendimentos. Como posso 
acessar o extrato de contribuições previdenciárias?

· Área do Participante
 
Na área superior direita do site da PREVES, ao lado de um 
cadeado cinza, existe o link para a “Área do Participante”. Ao 
entrar na “Área do Participante” clique em “PRIMEIRO 
ACESSO” e siga as instruções. As senhas são criadas 
aleatoriamente, seguem instruções abaixo:

 
Nesta tela serão exibidas as opções de login, e de 
criação/recuperação de senha. Para receber uma nova 
senha, o usuário deverá confirmar seu CPF e data de 
nascimento, clicar em “Cadastrar Senha”, e aguardar a 
confirmação de envio para sua conta de e-mail, o qual foi 
informado na PREVES no ato da adesão ao Plano de 
Benefícios, ou posteriormente inserido em seu cadastro 
através de uma alteração cadastral.

Caso você não tenha o e-mail cadastrado, terá               
que  atualizar  o  cadastro  vindo  a  PREVES  ou  atualizar 
o cadastro utilizando o formulário constante em nosso site, 
no menu REQUERER.

 
Em nosso sistema, você não pode 
criar sua própria senha. Reafir-
mando, as senhas são criadas 
aleatoriamente.
 

· Extrato de Con-
tribuições Previ-
denciárias

 
Conforme item anterior,  
na área restrita do site 
(Área do Participante) 
você já pode acessar seu 
extrato de contribuições e 
saber o montante que está 
registrado em sua reserva 
financeira.

tel:(027)%203322-9288
http://www.preves.es.gov.br/
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PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 
COMO ALTERNATIVA 
DE INVESTIMENTO

Diretor de Investimentos - PREVES, Gil Pimentel de Azeredo

P R E V I D Ê N C I A C O M P L E M E N TA R

bem os próximos anos de sua vida. Nesse sentido, é preciso criar 
um caminho alternativo.

 A previdência privada tem sido muito falada nos dois últimos 
anos no Brasil. Tudo por conta da Reforma da Previdência, projeto 
apresentado pelo Governo Federal junto ao Congresso Nacional. 
Gil Azeredo, reforçou também a importância de tomar a decisão 
em se investir em previdência complementar o quanto antes, ao 
diferenciar as palavras Previdência e Providência. 

“Ambas estão relacionadas ao futuro. O termo previdência 
significa prevenir ou buscar evitar previamente transtornos, 
enquanto providência trata de dispor previamente dos meios 
necessários para obter um fim, evitar um mal e remediar uma 
necessidade. Dessa forma, os investimentos em um plano de 
previdência complementar devem ser analisados como uma 
oportunidade de decidir hoje o que queremos amanhã.”

 Para um alcançar um sucesso no que tange a previdência 
complementar, o palestrante esquematizou as seguintes fases do 
planejamento previdenciário: Decidir – ato de adesão ao plano de 
previdência complementar; Executar – iniciar o processo de 
acumulação de poupança previdenciária; Avaliar – acompanhar 
de perto o plano de previdência escolhido.

 Em celebração ao Dia do Servidor Público, o Diretor de 
Investimentos da Fundação de Previdência Complementar do 
Estado do Espírito Santo (PREVES), Gil Pimentel de Azeredo, 
palestrou sobre “Previdência Complementar como alternativa de 
investimento”. O evento aconteceu no dia 22 de outubro, no 
Auditório Hermógenes Lima da Fonseca, situado dentro da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES). 

 Logo no início da apresentação o Diretor da PREVES fez as 
seguintes provocações: Vale a pena investir em Previdência Com-
plementar? Eu realmente preciso de Previdência Complementar? 
Posso gerir meus recursos previdenciários sem depender de uma 
gestão terceirizada? Finalmente, como a Educação Financeira e 
Previdenciária pode nos ajudar a responder as perguntas acima? 
No decorrer da apresentação o Diretor abordou cada uma das 
questões propostas.

 De acordo com o Diretor de Investimentos da PREVES, 
“Investir em um plano de previdência complementar é uma 
oportunidade para quem busca um planejamento melhor no futuro, 
pois trata-se de um investimento no longo prazo que pode 
proporcionar um equilíbrio e manutenção da saúde financeira da 
família no momento da inatividade”, explicou.

 Fazer uma Previdência Completar, significa investir em um 
futuro mais tranquilo, confortável e equilibrado das finanças. Cada 
vez mais, fica óbvio que depender apenas da aposentadoria do 
Regime Próprio ou do Regime Geral, não é uma garantia de passar 
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AUMENTE O VALOR DO SEU BENEFÍCIO 
COM APORTES ESPORÁDICOS

INFOPREVES - dezembro 2019

Ao colocar mais dinheiro no plano você aumenta o saldo do seu benefício, 
investe no futuro e ainda não há incidência de taxas administrativas.

 Ganhos extras, como restituição do imposto de renda, décimo terceiro, salário e abono. Tudo isso, 
pode ser usado para investimentos de longo prazo. Na PREVES, os participantes que desejam 
aumentar seus rendimentos em previdência complementar, podem aplicar seu dinheiro em aportes 
esporádicos.

 O grande benefício desse investimento é ampliar a reserva previdenciária do plano. As 
contribuições extras podem ser feitas em qualquer valor, sem que haja cobrança de taxas.
 
 Para realizar a contribuição adicional, basta enviar a solicitação para o e-mail:
 beneficio@preves.es.gov.br

 Ao informar o valor do aporte, um boleto bancário será gerado, em nome do participante, para que 
o pagamento seja efetuado.  
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R E F O R M A DA P R E V I D Ê N C I A

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

É PROMULGADA E PASSA A 

VALER AINDA EM 2019

Ana Volpe/Agência Senado

Agência Senado

O Congresso promulgou no dia 12 de novembro, a   Emenda 
Constitucional 103, de 2019, que altera o sistema de Previdência 
Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. 
Após percorrer o longo caminho que as Propostas de Emendas 
Constitucionais - PEC, mais polêmicas costumam seguir, o Con-
gresso Nacional aprovou a mais ampla reforma da Previdência na 
história do Brasil. 

 
Apresentada pelo governo em fevereiro, a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 tramitou por seis meses na 
Câmara e quase três no Senado. Com sua aprovação, ocorrem 
três mudanças essenciais para o Brasil. O objetivo da medida, 
segundo o Executivo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência 
Social. A estimativa de economia é de cerca de R$ 800 bilhões em 
10 anos. 

A primeira é o estabelecimento de uma idade mínima para 
aposentadoria, evitando assim as aposentadorias precoces como 
vinham acontecendo, onde pessoas mais ricas se aposentam por 
tempo de contribuição e assim, param de trabalhar até 8 anos 
antes que os mais pobres. 

A segunda mudança é o estabelecimento de teto comum    
para receber o benefício previdenciário, que é o valor máximo dos 
benefícios pagos pelo INSS, que em 2019 é de R$ 5.839,45. Essa 
mudança, acaba com as superaposentadorias em que uma elite 
do funcionalismo público tinha acesso, chegavam-se a receber 
mais de R$ 20.000,00 mensais. 

E a terceira mudança é o saneamento do sistema previden-
ciário brasileiro. Com as mudanças demográficas e o aumento 
contínuo do custo com Previdência, a economia proposta pela 
reforma é necessária para dar mais sustentabilidade ao sistema e 
evitar um colapso do orçamento destinado ao pagamento de 
aposentadorias. 

A Reforma, em linhas gerais, altera regras de concessão e 

cálculo de aposentadorias e pensões, dos regimes geral e próprio 

dos servidores públicos federais, instituindo também regras de 

transição. Com a reforma, quem já está no mercado de trabalho 

terá diferentes opções para se aposentar. São as chamadas 

regras de transição. Entre essas regras, existem aquelas 

específicas para trabalhadores do setor privado e outras para os 

servidores públicos.

Apesar da histórica aprovação da Reforma da Previdência, 
diversos pontos ficaram pelo caminho. Alguns deles de grande 
relevância e que já evoluem no Congresso, como é o caso dos 
Estados e Municípios. Incluídos na proposta inicial que foi 
apresentada ao Congresso, esse tópico foi excluído do texto ainda 
na Câmara dos Deputados, mesmo antes de chegar ao Senado. A 
retirada Estados e Municípios custou R$ 350 bi à Reforma e retirou 
das mudanças aprovadas todo o contingente de servidores 
públicos estaduais e municipais.  

As novas regras entram em vigor imediatamente, exceto para 
alguns pontos específicos, que valerão a partir de 1º de março de 
2020. É o caso, por exemplo, das novas alíquotas de contribuição 
que começarão a ser aplicadas sobre o salário de março, que em 
geral é pago em abril. 

Fontes
https://www.clp.org.br  - https://g1.globo.com/economia/noticia

https://www12.senado.leg.br/noticias
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R E F O R M A DA P R E V I D Ê N C I A

ENTENDA COMO FUNCIONA A
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Investimento de longo prazo voltado para quem planeja, 
como alternativa a complementação da aposentadoria e 
independente do sistema público.

 A Previdência Complementar ou Privada é um sistema de 
aposentadoria no qual não há ligação com a previdência 
pública. Para gerar os rendimentos, o dinheiro é investido em 
outros ativos, o que faz os planos de previdência se asse-
melharem aos fundos de investimentos. 

 A reforma da Previdência, além de fixar uma idade mínima 
para a aposentadoria, muda as regras de cálculo do benefício, 
com isso, dificilmente o trabalhador conseguirá manter sua 
renda quando parar de trabalhar. Nesse cenário, o mercado de 
previdência privada ganha força mirando em quem planeja ter 
uma aposentadoria mais tranquila sem depender das contas e 
variáveis da previdência pública.

 Segundo a  Federação Nacional de Previdência Privada e 
Vida (Fenaprevi), em agosto deste ano houve um salto de 23% 
em relação ao mesmo período do ano passado nos depósitos 
de recursos destes planos. Ao todo, entraram no sistema 11,5 
bilhões no mês em que o texto da reforma da Previdência foi 
aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. 

 É preciso que o trabalhador se planeje e busque saber por 
quanto tempo quer investir, os valores de carregamento e de 
administração (taxas cobradas para investir no plano), por 
quanto tempo quer receber, se de forma vitalícia ou até uma 
determinada idade, e de que maneira investir, se mensal ou 
com aplicações esporádicas.

 Pela PREVES o servidor pode fazer simulação de previ-
dência por meio do site www.preves.es.gov.br ou diretamente 
com um atendente na sede da PREVES ou na Central de 
atendimento na SEGER, é necessário informar o quanto quer 
investir e por quanto tempo para estimar sua complementação 
futura.
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Por José Luiz Costa Taborda Rauen
[18/12/2019] 

 A partir da vigência da Emenda Constitucional 103, de 12 de 
novembro de 2019, estados e municípios têm o prazo de dois anos 
para instituírem o regime de previdência complementar para seus 
servidores. Trata-se, na prática, da adoção compulsória de um 
sistema previdenciário híbrido para os servidores públicos.

 O primeiro pilar do sistema é administrado pelos já existentes 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), normalmente 
modelados como autarquias vinculadas à administração municipal ou 
estadual, presentes nos 27 estados, no Distrito Federal e em 2.995 
municípios. Os demais municípios, que não têm RPPS, servem-se do 
próprio INSS para a gestão da previdência de seus servidores.

 Os RPPS, financiados por regime de repartição, vão continuar 
cuidando das aposentadorias e pensões da atual massa de 
servidores. Para os novos servidores e para aqueles que decidam 
migrar para o novo sistema, responderão pelos benefícios 
previdenciários apenas até o teto do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), atualmente fixado em R$ 5.839,45. O teto do RGPS já 
foi equivalente a 20 salários mínimos na década de 70 e vem caindo 
progressivamente.

 O segundo pilar encontrará supedâneo no Regime de Previdência 
Complementar (RPC), que, por força da disposição constitucional que 
passou a vigorar, terá de ser adotado por todos os estados e 
municípios. Trata-se de uma proteção previdenciária adicional. Nessa 
segunda camada protetiva, os servidores contarão com o patrocínio 
do ente federado: até os limites da lei, para cada real de contribuição 
do servidor à previdência complementar, o ente contribuirá com mais 
um real. Assim, os participantes do sistema formarão uma poupança 
previdenciária complementar que, a depender do esforço 
previdenciário de cada um, poderá proporcionar benefícios 
equivalentes ou até mesmo superiores às últimas remunerações.

 A previdência complementar contém uma relação ganha-ganha. 
Além da perspectiva concreta de uma aposentadoria digna para os 
servidores, estados e municípios terão significativa economia em 
seus orçamentos, já que, para as parcelas remuneratórias acima do 
teto do RGPS, farão contribuição patronal com alíquotas de 7,5% a 
8,5%, inferiores àquelas dos RPPS.

 A “mágica” da previdência complementar é o efeito “bola de neve”. 
A experiência nacional e internacional mostra que a partir do 15.º ano, 
aproximadamente, a rentabilidade tem peso mais importante para o 
crescimento da poupança previdenciária do que todas as 
contribuições somadas. Ao fim de 35 anos, se alcança a integralidade 
do patrimônio previdenciário individual, contando com apenas 20% de 
contribuição do trabalhador e outros 20% de contrapartida do 
patrocinador, sendo os 60% restantes oriundos do retorno da 
rentabilidade.

 Ou seja, o trabalhador paga por uma fatia e leva a pizza inteira. De 
quebra, há um efeito colateral muito positivo para a nação: os recursos 
acumulados são investidos no desenvolvimento do país, fazendo toda 
a roda da economia girar.

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-previdencia-dos-servidores-e-a-justica-social/

A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E A JUSTIÇA SOCIAL
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A PREVES POSSUI UM SIMULADOR DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE AJUDA 

OS SERVIDORES PÚBLICOS A TEREM UMA 

ESTIMATIVA DO BENEFÍCIO NO FUTURO.

ACESSe O NOSSO SITE E CONFIRA !
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E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
COMO DESENVOLVER?

 Quantos de nós olhamos para trás, em nossa infância e 
desejamos ter aprendido mais sobre dinheiro? Muitas pessoas 
não têm ideia alguma de como gerenciar seu salário ou o saldo de 
sua conta bancária. Talvez você já tenha sido assim, agora que já 
aprendeu mais sobre como administrar seu dinheiro, gostaria de 
ajudar seus filhos a não cometerem os mesmos erros.

 Então, como podemos fazer para dar uma boa educação 
financeira para crianças? Vai levar um bom tempo, e nem sempre 
será fácil, mas se você quer que seus filhos aprendam como 
gerenciar o dinheiro com êxito, pode seguir algumas das dicas a 
seguir. Elas o ajudarão a guiar seus filhos desde o jardim de 
infância até a adolescência e ensinar a eles valores como 
responsabilidade e planejamento. 

cofre de economias. Isso mostrará para ele que poupar é 
normal. Seus hábitos de consumo também influenciam a 
relação da criança com dinheiro. Se a família vive endividada e 
trata isso como um problema comum, os pequenos vão se 
habituar a essa realidade.

Mostre-lhe que as coisas custam dinheiro. Você tem que 
fazer mais do que apenas dizer. Ajude-os pegando alguns 
reais do frasco e levando-os para a padaria ou uma loja de 
brinquedos.

É importante que a criança entenda que os pais têm um 
trabalho, e recebem valores em dinheiro como contrapartida. 
Você também pode dar pequenas tarefas a seu filho, como 
arrumar seu quarto, e explicar que elas são um trabalho dele. 
Assim, eles entendem que o dinheiro vem do esforço.

Brinque com seus filhos - Há uma 
série de jogos disponíveis para 
ensinar conceitos financeiros, como 
o Banco Imobiliário e o Jogo da 
Vida. Ambos podem ensinar habili-
dade de gerenciamento de dinheiro 
e a importância de planejar adiante, 
essenciais para a educação finan-
ceiras para crianças.

Por Portal Escola da Inteligência

DOS TRÊS AOS SEIS ANOS 
No jardim de infância - Quando as crianças 
ainda são muito pequenas, temos receio de 
ensiná-las sobre dinheiro. A verdade é que se 
elas aprendem desde cedo a lidar com ele, 
terão menos problemas no futuro. 

Use um frasco transparente para guardar 
dinheiro - O cofrinho é uma ótima ideia, mas 
não dá às crianças o estímulo visual neces-
sário para que aprendam a poupar. Quando 
você usa um pote transparente, eles veem o 

dinheiro crescendo, ontem, tinham pouco mais de duas moedas, 
hoje já são dez.

Nada de mesada - As crianças, nessa faixa etária, geralmente não 
estão interessadas em subsídios, mas você pode dar-lhes dinheiro 
de vez em quando para seus cofrinhos. Dê a seu filho um real e 
explique que ele pode comprar um pedaço de doce ou um 
brinquedo, mas não ambos. A gestão de dinheiro deve envolver 
escolhas, mesmo nessa idade.

Dê exemplos - Os pequenos estão sempre observando os pais e 
moldam seu comportamento com base neles. Se no final de cada 
mês você e seu cônjuge discutem sobre dinheiro, eles perceberão. 
Defina um exemplo saudável e eles estarão mais propensos a 
segui-lo quando envelhecerem.

Uma das melhores atitudes que você pode tomar é deixar seu filho 
ver que você economiza também. Coloque o dinheiro em um 
frasco quando seu filho estiver prestando atenção e diga que é seu 
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DOS 7 AOS 13 ANOS 

Nesse período, seu filho já sabe o que é dinheiro e deve aprender 
como conquistá-lo, além dos malefícios do endividamento. 
Portanto, as dicas a seguir serão preciosas para a educação 
financeira para crianças e adolescentes.

Defina uma mesada - Uma mesada é um valor mensal (ou 
semanal) que tem como principal propósito ensiná-la a administrar 
um orçamento. Por volta dos 7 anos de idade, as crianças podem 
começar a receber uma mesada. É importante que durante as 
primeiras semanas seu filho lhe mostre como o dinheiro foi gasto. 
Assim, você poderá orientá-lo em sua relação com o dinheiro. 

Tente o método dos envelopes - Peça que seu filho desenhe em 
envelopes ou frascos aquilo que gostaria de adquirir e os ensine a 
guardar dinheiro pensando no futuro. A foto de um brinquedo 
específico ou uma viagem vão inspirar a poupança, e metas de 
curto e longo prazo são uma boa forma de fazer as crianças 
entenderem que alguns itens custam mais caro do que outros.

Faça uma tabela de metas de poupança - É importante ensinar 
seu filho a definir metas e objetivos. Brinquedos, viagens ou 
passeios custam dinheiro, portanto, se a criança quer viver essas 
experiências, deve entender quanto cada uma delas custa. 

Uma vez que você sabe o que a criança deseja adquirir, descobrir 
quantas semanas vai demorar para fazer isso pode resultar num 
gráfico interessante. Você pode representar cada semana com 
uma caixa, e seu filho pode colocar um adesivo nessa caixa uma 
vez que o valor almejado foi alcançado. Evidencie o custo da 
oportunidade

Entender o valor do dinheiro - O custo da oportunidade está no 
poder de fazer escolhas. Quando compra uma coisa, não terá 
dinheiro para outra. Um dos mais importantes conceitos ao lidar 
com dinheiro é o de saber pesar decisões e entender as suas 
consequências.

Dê comissões, não subsídios -  Pague comissões a seus filhos 
com base em tarefas que fazem dentro de casa, como limpar seu 
quarto ou ajudar a tirar o lixo. Isso os ajudará a entender que o 
dinheiro é ganho e não apenas dado a eles. Fale sobre dinheiro.

Talvez você não queira discutir seu salário na frente dos seus 
filhos, mas deixá-los ouvir você e seu parceiro discutirem um plano 
financeiro e os arranjos que estão fazendo para a aposentadoria é 
uma proposta interessante. Dessa forma, as crianças podem 
entender que poupar é um esforço para toda vida.

NA ADOLESCÊNCIA
Os adolescentes já podem experimentar mais liberdade em 
relação ao dinheiro e devem ser incentivados a administrá-lo 
sozinhos. Dê-lhes a responsabilidade de uma conta bancária 
simples. Isso levará o gerenciamento de dinheiro para o próximo 
nível e vai prepará-lo para gerenciar um saldo maior quando 
estiver mais velho. Ensine os perigos do cartão de crédito

Antes de sair para a faculdade, seu filho deverá ser ensinado a 
lidar com o cartão de crédito. É preciso explicar que dívidas são 
uma má ideia, e que todos os gastos feitos no cartão deverão ser 
pagos em sua totalidade, para evitar os altos juros que incidem 
sobre essa modalidade de crédito.

Mostre a ele exemplos de pessoas que perderam o controle de 
suas dívidas, mas sem terrorismo. Queremos que ele tenha uma 
relação positiva com o crédito, sem se tornar refém dele.

Reforce a importância da doação - Uma vez que eles 
começarem a poupar algum dinheiro, não se esqueça de ensiná-
los sobre a doação. Precisamos transmitir a empatia também. Eles 
podem escolher uma igreja, instituição de caridade ou mesmo 
alguém que saibam que precisa de uma pequena ajuda. Assim, 
perceberão que doar não beneficia apenas as pessoas que dão, 
mas também o doador. A importância de doar ao próximo não deve 
ser ensinada apenas na adolescência. Você pode introduzi-la 
ainda no jardim de infância, condicionando a criança a dar um de 
seus brinquedos antigos sempre que ganhar um novo.

Deixe seu filho cometer erros - Às vezes, a melhor lição vem de 
uma decisão ruim, especialmente quando seu filho ainda é jovem e 
a perda financeira não é tão grande. Quando crianças e 
adolescentes ganham quantias de dinheiro e gastam sem pensar, 
têm a oportunidade de aprender, e isso é muito valioso.

Digamos que seu filho queria muito ir a um show, mas ao longo do 
ano gastou toda a sua mesada com lanches e passeios. Na hora 
de comprar o ingresso, ele não tinha nenhuma reserva financeira e 
acabou perdendo essa oportunidade. Pode ser doloroso para os 
pais ver um adolescente triste com algo que poderiam resolver, 
mas a lição é valorosa para o futuro financeiro de seu filho.
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A PREVES DESEJA A TODOS 
OS PARTICIPANTES, UM 

FELIZ NATAL E UM 
PRÓSPERO ANO NOVO.
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ra i o  x  f u n c i o n a l - p r e v e s

Ohhh... Wal! 
Nesta edição, lançamos a coluna “Raio X Funcional - PREVES”, 
onde você, leitor, poderá conferir em cada edição, uma entrevista 
ping-pong com um funcionário da Fundação. A nossa a primeira 
participante é a Assessora de Governança Corporativa, Waleska 
Fromholz Madi.

Waleska, chamada por Wal, atua como contadora da Fundação de 
Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo 
(PREVES), desde 2014, cuida da elaboração dos demonstrativos 
contábeis, no cumprimento de obrigações acessórias e também 
na área de Recursos Humanos. Além disso, participa da Comissão 
Eleitoral e Comissão de Licitação e trabalha como professora de 
ensino superior no Grupo Multivix, ministrando aulas para os 
cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis.

Como é trabalhar na PREVES? 
WFM - Como somos em poucos funcionários, temos muitas 
atividades! Trabalhar aqui é muito prazeroso para mim! A PREVES 
tem uma equipe qualificada e responsável para a aplicação dos 
recursos dos participantes.

Qual sua visão sobre a Previdência Complementar Fechada? 
WFM - Acho importantíssimo, principalmente no cenário atual de 
nosso país onde a previdência social, possivelmente, será 
insuficiente. Infelizmente a cultura previdenciária é pouco divulga-
da e o povo brasileiro não tem o costume de poupar. Dessa forma, 
a previdência fechada é uma grande aliada para formar um saldo 
de reservas para nos amparar no futuro.

Você conseguiria classificar os principais benefícios que uma 
pessoa possui ao participar dos planos de previdência 
complementar da PREVES? 
WFM - O principal deles é a ação em se preocupar com o futuro, 
poupando recursos que suprirão algumas necessidades no 
momento em que precisarmos desacelerar, mas vejo outros bene-

fícios atrelados! Além dessa 
responsabilidade, também des-
tacamos os benefícios de risco 
ligados aos planos!

- Você também atua como 
professora universitária em 
uma faculdade particular, qual 
seria seu conselho para seus 
alunos sobre a Previdência 
Complementar? 
WFM - Sempre que tenho a 
oportunidade, falo com meus 
alunos da necessidade de pou-
par para o futuro! Muitos deles 
ainda não estão no mercado de 

trabalho, então ficam impossibilitados de contribuir para planos de 
entidades fechadas. Porém, incentivo a poupança de longo prazo, 
com foco em complementação de aposentadoria! Todo o trabalho 
de mudar a cultura do povo brasileiro começa com educação 
financeira!

Para os servidores, quais são seus conselhos?
WFM - Venham conhecer a PREVES, conhecer os planos e o 
histórico dos investimentos! Tire suas dúvidas conosco! Conhe-
cimento leva a uma base segura para aprender a se planejar e 
para se tomar decisões acertas a longo prazo.

O que você destacaria como diferencial da PREVES? 
WFM - O comprometimento das pessoas! Somos um grupo focado 
em oferecer o melhor. Como é bom participar dessa equipe, temos 
segurança na realização de nossas obrigações, pois sabemos que 
todos buscam o mesmo objetivo. Entregar o melhor de nós para o 
trabalho e uns para os outros.

Fale mais, sobre você... Qual o seu filme, livro e música 
favoritos?
WFM - Tenho lido muitos livros de contabilidade e metodologia da 
pesquisa! Kkkkk. De vez em quando releio “O monge e o 
executivo” e “Pai rico, pai pobre”. Sobre música, meus colegas 
aqui sabem que sou bem eclética! Gosto de sertanejo, pop, rock... 
e canto tudo! 

Quais são suas séries favoritas? 
WFM - Fico alternando entre duas que gosto muito! “Friends” e 
“How I meet your mother”.

Que dica você daria sobre programas interessantes para 
fazer com a família ou amigos? 
WFM - Nosso Estado é lindo e tem praias e montanhas na 
distância de “um pulo”. Saia com a família e amigos, contém 
piadas, riam uns dos outros, reúnam-se! A tecnologia e as redes 
sociais agilizam alguns contatos, mas não o substituem!

Quais são seus planos para o futuro? 
WFM - Trabalhar sempre, o trabalho dignifica o homem. Claro que 
também, viver com saúde para poder viajar e a aproveitar a vida!
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