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EDITORIAL

Planejar para
co n q u i sta r
O primeiro semestre já está quase no ﬁnal, mas
ainda há tempo para organizar as ﬁnanças até o
ﬁnal do ano. Com esse obje vo, a PREVES
preparou uma matéria que aponta algumas dicas
importantes para quem deseja mais
tranquilidade ﬁnanceira. Vale à pena conferir!
E você sabia que é possível aumentar o valor do
seu bene cio com aportes esporádicos? Inves r
ganhos extras na previdência complementar,
como abono e 13º salário, é uma boa opção para
isso. Saiba como solicitar!
O INFOPREVES também ra sua dúvida sobre
como é realizado o pagamento dos bene cios de
risco e uma matéria especial sobre longevidade e
cuidados com a saúde para viver mais.
Boa leitura e até a próxima edição!

MENSAGEM DIRETORIA
E que venham mais conquistas!
A PREVES encerrou 2018 com muitos mo vos para
comemorar: alcançou a marca de cinco mil
par cipantes, mudou suas instalações para oferecer
um atendimento compa vel às necessidades dos seus
parceiros e tem atuado com uma gestão transparente
e responsável para proporcionar mais segurança
ﬁnanceira ao futuro dos seus par cipantes.
Todo trabalho é guiado pelos olhos dos conselhos
Fiscal e Delibera vo e de forma alinhada à missão e
valores da en dade. É com uma equipe
comprome da em várias frentes de trabalho que

temos alcançado bons resultados, tais como solidez,
rentabilidade e mais de R$ 45 milhões em recursos
administrados. Sabemos, sobretudo, que nossas
conquistas vêm acompanhadas de mais
responsabilidade.
E que 2019 seja ainda mais produ vo e que
possamos con nuar contribuindo com o seu projeto
de vida. A você, par cipante, só temos a agradecer
pela conﬁança depositada e fazemos votos que esse
novo ciclo que está por vir seja repleto de novas
realizações.
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CAPA

VIDA FINANCEIRA
ORGANIZADA!
Manter as contas equilibradas para não entrar no vermelho, evitar compras
parceladas ou negociar dívidas com credores são medidas importantes para
quem deseja mais tranquilidade ﬁnanceira.
Por Sandra Dalton
Entre os dias 20 e 26 de junho, foi
realizada a 6ª Semana Nacional de
Educação Financeira ( Semana
ENEF 2019) em todo o pais. E para
promovê-la, separamos algumas
dicas que podem ajudar a organizar
o orçamento domés co e a manter
o foco na economia. Conﬁra!
Metas
Reveja suas contas, organize
as ﬁnanças e não perca o foco
no seu projeto de vida.
Estabeleça metas ﬁnanceiras
para realizar seus sonhos.
Viagens
Quando realizar uma
viagem, não esqueça de
e c o n o m i z a r. A v a l i a r
preços de hotéis e
p a s s a g e n s a é re a s c o m
antecedência são medidas que
aliviam o bolso e ajudam a
manter o equilíbrio das
ﬁnanças.
Compras
Sempre pesquise os preços e
faça aquilo que cabe no seu
bolso.
Uma dica importante é
estabelecer um valor a ser
gasto.
E s s e p l a n e j a m e nto é

fundamental para não
comprometer seu orçamento.
Lazer
Aproveite para fazer a vidades de
lazer com quem você ama. Dê
preferência para a vidades ao ar
livre, visitas em museus com
entrada franca, parques municipais
e praia. Dessa forma, é possível
garan r uma diversão e ainda
economizar.
Abaixo, algumas dicas pontuais
para já colocar em prá ca o seu
planejamento ﬁnanceiro:
Junho
Dia dos Namorados (12/06)
signiﬁca mais um mo vo para
gastos extras. Por isso, se deseja
presentear àquela pessoa especial
e evitar dívidas futuras, estabeleça
um valor real dentro do seu
orçamento. Apostar em um jantar
mais in mista, em casa, é uma boa
dica!
O feriado de Corpus Chris (20/06)
pode possibilitar dias de descanso
prolongado para muita gente. Por
isso, reveja seu orçamento para
gastar com responsabilidade.
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CAPA
Julho
É o mês das férias escolares. Manter uma reserva
ﬁnanceira para passeios e viagens com seus ﬁlhos
pode ajudar a cur r esse momento com mais
tranquilidade, sem ﬁcar no vermelho.
Agosto
Quer presentear seu pai sem se endividar? Liste o
que ele gostaria de ganhar e veja o que mais se
encaixa no seu orçamento. Um almoço especial
também pode ser uma boa homenagem.
Setembro
Manter o orçamento familiar equilibrado exige
planejamento e controle do dinheiro que entra e sai
todo mês. U lize planilhas ﬁnanceiras que ajudam a
organizar seu orçamento.
Outubro
É importante destacar que educação ﬁnanceira deve
começar desde cedo, com o es mulo e exemplo da
família.
Mesmo sem presente, é possível oferecer diversão
para os pequenos com a vidades cria vas e baratas.
Um exemplo disso é organizar um cineminha em casa
com a família ou montar uma cesta de guloseimas
para um piquenique no parque. Oﬁcinas de pintura e
a vidades manuais são outras dicas que animam a
criançada.
Novembro
Abono salarial e Décimo Terceiro são boas
oportunidades para quitar dívidas ou inves r em
projetos futuros. Aproveite o ganho extra para
organizar suas ﬁnanças.
Dezembro
Final de ano é tempo de muitas confraternizações.
Programe o que vai gastar com presentes de Natal e
festa de Ano Novo. Esse controle é fundamental para
não começar o ano no vermelho.
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A PREVES deseja aos aniversariantes do primeiro semestre

FELIZ ANIVERSÁRIO!

paz,

Muita

alegria
e

sucesso.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Foto A GAZETA /José Carlos Schaeﬀer

PREVES par cipa de grupo
de análise sobre a proposta
da Reforma da Previdência
Por Christiano Mattos
A Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo (PREVES), por meio do diretor-presidente, Alexandre
Wernesbach Neves, integra uma comissão estadual instaurada pelo governador do Estado, Renato Casagrande,
em março deste ano, para estudar os efeitos e como será aplicada a Proposta da Reforma da Previdência que está
em trâmite no Congresso Nacional, se aprovada.
Alexandre destaca que, embora a situação local apresente equilíbrio, os dados apontam alerta e por isso a
importância da comissão, que é composta por representantes da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), do Ins tuto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) e da Fundação
de Previdência Complementar do Espírito Santo (PREVES).
Ainda, no âmbito nacional, o Espírito Santo é representado pelo governador do estado que par cipa da comissão
do fórum de governadores que avaliam os impactos nos estados e; pelo diretor-presidente da PREVES, que ocupa
uma cadeira como Conselheiro do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social
(CONAPREV) e analisa, juntamente com os demais integrantes, a proposta de Reforma da Previdência.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Aumente o valor do
seu benefício com
aportes esporádicos
Ao colocar mais dinheiro no plano você aumenta o
saldo do seu bene cio e investe no futuro!

Ganhos extras, como décimo terceiro salário e abono,
podem ser usados para inves mentos de longo prazo. Na
PREVES, os par cipantes que desejam aumentar os
rendimentos em previdência, podem aplicar seu dinheiro
em aportes esporádicos.
O grande bene cio desse inves mento 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 par cipante, para que o pagamento seja
efetuado.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Planejamento Financeiro é tema de palestra na
6ª Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF)
Por Christiano Mattos
Com o obje vo de fomentar a 6ª
S e m a n a N a c i o n a l d e Ed u ca çã o
Financeira (ENEF), a Fundação de
Previdência Complementar do Estado
do Espírito Santo (PREVES), a Fundação
Banestes de Seguridade Social
(BANESES) e a Fundação Assistencial
dos Empregados da CESAN (FAECES),
en dades que administram planos de
p r e v i d ê n c i a c o m p l e m e n t a r,
promoveram a palestra
“Planejamento Financeiro e Você”,
com o Planejador Financeiro Pessoal,
Lélio Monteiro. O evento contou com a
par cipação de mais de 130 pessoas e
aconteceu no dia 21 de maio, no
auditório do Tribunal de Contas do
Estado.
Na ocasião, Lélio Monteiro apresentou
vários conceitos do mercado
ﬁnanceiro e destacou a importância do
planejamento para a ngir os obje vos

de vida. “O dinheiro é o meio e não o
ﬁm. Ele é como uma estrada que nos
leva até o nosso des no. O
planejamento ﬁnanceiro transforma a
vida das pessoas”, destacou.

Semana Nacional de
Educação Financeira –
Semana ENEF
A Semana Nacional de
Educação Financeira –
Semana ENEF – é uma
inicia va do Comitê
Nacional de Educação
Financeira (CONEF),
re a l i za d a a n u a l m e n te
desde 2014, para promover
a Estratégia Nacional de
Educação Financeira
(ENEF).
Na semana, ocorrem
d i ve rs a s a çõ e s
educacionais gratuitas em
todo o Brasil, com o
obje vo de disseminar a
educação ﬁnanceira,
previdenciária e de
seguros, além de contribuir
para o fortalecimento da
cidadania e autonomia.
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GERAL

Idosos capixabas são os
que vivem mais, de acordo
com IBGE
Dados divulgados no mês de novembro pelo Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e
Esta s ca (IBGE) apontam que a expecta va de vida da população idosa do Espírito
Santo é a maior do País.
Por Sandra Dalton
D e a c o r d o c o m a Tá b u a d e
Mortalidade do Ins tuto, idosos
que completaram 60 e 65 anos em
2017 podem esperar viver mais
24,1 e 20,3 anos, respec vamente,
o que signiﬁca a ngir mais de 84
anos.
O índice supera a média nacional
que é de 83,7. Para as mulheres, o
quadro é ainda mais posi vo,
podendo alcançar 22 anos a mais.
O médico Heitor Spagnol dos

Santos, geriatra do São
Bernardo Apart Hospital,
relaciona alguns fatores para
o aumento da longevidade
do brasileiro.
Entre eles, o cuidado com a
própria saúde e mudanças no
es lo de vida por hábitos
mais saudáveis.
“A s p e s s o a s e s t ã o
procurando conhecer melhor
o seu corpo e buscando o

médico com certa antecedência
para fazer a promoção da saúde. O
segundo ponto é em relação ao
es lo de vida.
As pessoas têm do hábitos de vida
mais saudáveis, com a prá ca de
exercício sico de forma regular,
com mudanças na alimentação,
controle de doenças como
hipertensão, diabetes e colesterol
alto”, explica.
Além disso, o geriatra considera os
INFOPREVES - Maio 2019
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GERAL
avanços da medicina como fator
determinante para o aumento da
longevidade. “É possível viver mais
p o r q u e , fe l i z m e n t e , h o j e a
medicina disponibiliza maior
acessibilidade das pessoas a
determinados exames que são
capazes de detectar doenças na
fase mais precoce e, portanto,
trazer maior chance de cura”,
destaca.
O par cipante da PREVES, Luiz
Antonio Mar ns de Souza, tem 65
anos e é servidor da Secretaria de
Estado da Fazenda (Sefaz). Ele
ressalta que, além de cuidar da
saúde sica e mental, é preciso
planejar as ﬁnanças para o futuro.
“Após os 60 deve-se ter mais
atenção com a saúde sica e
mental, para que a sobrevida, que a
princípio não é mais tão longa, seja
gra ﬁcante. E, como fator
importante nessa longevidade que
vemos hoje, a estabilidade
e co n ô m i ca é fato r d e s u m a
importância”, diz.
Luiz Antonio também classiﬁca a
previdência complementar como
uma alterna va de segurança
ﬁnanceira a longo prazo e conta que

‘As pessoas estão procurando
conhecer melhor o seu corpo e
buscando o médico com certa
antecedência para fazer a promoção
da saúde.’
experiências na família mostram
que é preciso inves r no futuro
ﬁnanceiro.

“Com o passar dos anos os
proventos dos bene cios do
governo vão se achatando. Como
exemplo disso, lembro do meu pai
que, quando se aposentou, nha
um bene cio muito bom até
mesmo para os dias de hoje.
Porém, ao ﬁnal da vida, já muito
doente, o valor desse bene cio
passou a ser menor do que a
metade daquele que ele auferia no
começo de sua aposentadoria.
Seguindo essa linha de raciocínio, e
c o m e xe m p l o t ã o p r ó x i m o ,
evidentemente não abro mão de
contribuir com a previdência
complementar de forma
nenhuma”, destaca Luiz Antonio.
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Você sabia que no site da
PREVES é possível simular
uma estimativa do seu
benefício no futuro?

Basta informar alguns dados essenciais, tais
como: tipo de plano escolhido, valor do
rendimento inicial e progressão salarial, idade
que deseja se aposentar, percentual de
contribuição, além da opção por benefícios de
risco (seguros de vida e invalidez).
Após o preenchimento dos dados, a ferramenta
informará uma simulação de benefícios a serem
recebidos.
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Já acessou o portal do participante?
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PREVES RESPONDE
Quer sanar suas dúvidas sobre previdência complementar?
Envie sua pergunta para o e-mail contato@preves.es.gov.br e par cipe!
Sou par cipante da PREVES desde 2014 e quando aderi ao plano de previdência complementar, também optei
pelos bene cios de risco. Em caso de algum imprevisto, como é feito o pagamento dos seguros?
Os bene cios da aposentadoria por invalidez ou pensão por morte serão concedidos como forma de renda mensal
e de acordo com o valor contratado. É importante lembrar que a cobertura dos bene cios de risco é feita pela
seguradora Mongeral Aegon e funciona da seguinte forma:
INVALIDEZ
Uma vez comprovada a situação de invalidez, a seguradora credita para a Fundação o valor ﬁnanceiro que será
repassado ao assis do, conforme o disposto em contrato. É necessário comprovar a invalidez por meio de
requerimento perante à PREVES.
MORTE
Em caso de falecimento do par cipante, o valor do seguro contratado é repassado à PREVES pela seguradora e
creditado no Fundo Pessoal óbito, conforme a cobertura contratada. O bene cio será pago ao beneﬁciário
apontado pelo par cipante no momento da contratação, desde que atenda aos requisitos do Plano de Bene cios.
Caso haja mais de um beneﬁciário, os valores serão rateados em partes iguais a cada inscrito.
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VIDA SAUDÁVEL

Viver mais requer planejamento para o futuro
Por Sandra Dalton
O avanço na medicina está entre os motivos do
aumento da expectativa de vida do brasileiro. E,
diante de um cenário cada vez mais longevo, é
preciso se preparar para novas necessidades e
mudanças que a terceira idade requer. A
preparação ﬁnanceira é um dos pontos
essenciais para essa fase da vida.

preocupar com um momento não menos
importante da vida como a aposentadoria.
Porém, é exatamente lá na frente onde mais
vamos precisar de uma segurança ﬁnanceira
para usufruir das conquistas de tantos anos de
trabalho. Exatamente por isso, é primordial
poupar e organizar as ﬁnanças para viver o
presente e planejar o futuro”, enfatiza.

O diretor-presidente da Fundação de Previdência
Complementar do Estado do Espírito Santo
(PREVES), Alexandre Wernersbach Neves,
lembra que para ter qualidade de vida é
necessário planejar as ﬁnanças desde cedo.
“Sabemos que a intensidade do tempo, muitas
vezes, não permite ter visão de longo prazo.
Pensamos muito mais em viver o hoje, sem se
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Acesse o nosso Relatório Anual de
Informações 2019 e acompanhe o
desenvolvimento da PREVES!

Disponível
em nosso
site!
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VIDA SAUDÁVEL

Cuidar da saúde é receita
para longevidade
Por Sandra Dalton
Se preparar para um cenário cada vez mais longevo requer,
sobretudo, preocupação com a saúde física e mental. O
médico Heitor Spagnol dos Santos, geriatra do São
Bernardo Apart Hospital, explica quais os cuidados que
devemos ter ao longo da vida para envelhecer com saúde.
“Devemos controlar os hábitos de vida. Sabemos que ter
uma alimentação irregular predispõe o paciente a
desenvolver inúmeras doenças, como colesterol alto e a
desencadear doenças como o mal de Alzheimer. Uma
alimentação saudável, balanceada em termos de proteínas
e carboidratos, traz melhor qualidade de vida”, orienta.
De acordo com o médico, praticar atividade física regular
reduz o risco de queda, de perda de massa muscular e de
baixa imunidade, contribuindo para um envelhecimento de
forma saudável.
Dentre as orientações de cuidado com a saúde, o geriatra
recomenda consultas periódicas a cada seis meses ou um
ano, além de exames regulares. “É o que chamamos de
política de rastreamento para descobrir doenças como
câncer de mama, de próstata, do intestino e do pulmão.
Dessa forma, os pacientes têm procurado os médicos e
realizado exames controlados, como mamograﬁa,
ultrassonograﬁa, toque retal e colonoscopia. É possível
viver mais porque, felizmente, hoje a medicina disponibiliza
maior acessibilidade das pessoas a determinados exames
que são capazes de detectar doenças na fase mais precoce
e, portanto, trazer uma maior chance de cura”, alerta.

“Uma alimentação
saudável, balanceada em
termos de proteínas e
carboidratos, traz melhor
qualidade de vida”

“A pessoa não precisa ﬁcar doente para procurar um médico.
Temos que mudar esse conceito no Brasil. É preciso procurar o
médico quando ainda estamos saudáveis para continuarmos
saudáveis ou então detectarmos doenças numa fase precoce, em
que os sintomas ainda não se manifestaram. Consultar de forma
regular o médico de conﬁança, que possa orientar hábitos de vida
saudáveis e realizar exames adequados para cada faixa etária, vai
fazer com que a pessoa tenha maior qualidade de vida”, orienta o
geriatra.
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Investir no futuro da sua família
é adquirir previdência complementar.

w w w. p r e v e s . e s . g o v. b r

PrevesES
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