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EDITORIAL

É com imensa satisfação que a DERMINAS lança o seu “Informativo”, com periodicidade trimestral, de forma a aproximar-se dos
participantes e assistidos de seu plano de benefícios, exclusivamente de complementação de pensão, dando-lhes oportunidade
de conhecer e manifestar sobre assuntos relativos ao sistema de
previdência complementar.

Vale lembrar que no site da DERMINAS, www.derminas.org.br
você encontrará outros assuntos de seu interesse.
Aproveitamos para comunicar que o Relatório Anual de Informações 2014 e o Informativo nº 2 serão apresentados na próxima
edição de abril. Aguarde-os!

O estreitamento desse relacionamento facilitará a compreensão
e o acompanhamento dos atos regulares de gestão da entidade
durante o decorrer do presente exercício.

Hélio Caixeta Borges
Diretor Superintendente

Você sabia?
A administração da DERMINAS, composta
pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, detém o seu Código de Ética, documento
que estabelece os princípios básicos fundamentais de conduta no atendimento aos seus
participantes e assistidos, bem como nos negócios e operações que realiza no mercado financeiro.

A Política de Investimentos do Plano de Benefícios para 2015 foi aprovada pelo Conselho
Deliberativo da DERMINAS, em 16.12.2014,
com destaque para o aumento da alocação
em ativos de renda fixa de longo prazo e redução no segmento de renda variável, com base
no resultado de estudo técnico que vem sendo
realizado a cada dois anos com o objetivo de

O crédito do benefício da complementação
de pensão é realizado sempre no último dia
útil de cada mês e em dezembro o benefício é
liberado antes do NATAL.
O Empréstimo aos participantes e assistidos
tem taxa de juros menor do que a maioria das
instituições financeiras que oferecem crédito
consignado. A taxa de juros da DERMINAS é
de 1,4 % ao mês.
Antes de decidir, pesquise, compare!

avaliar as necessidades de fluxo de caixa para
pagamento das pensões. O Conselho aprovou,
também, a Política de Investimento do Plano
de Gestão Administrativa e o Orçamento para
o exercício de 2015 no limite de 1% dos recursos garantidores do plano de benefícios.
O mercado financeiro tem apresentado alta
volatilidade nos últimos anos, até mesmo no
segmento de renda fixa, diferentemente do
esperado. Os investimentos de maior risco
têm trazido retornos inexpressivos e dificultado o cumprimento da meta atuarial. Para
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do seu Plano de Benefícios, a DERMINAS
tem direcionado seus investimentos para um
perfil mais conservador com o objetivo de, a
longo prazo, rentabilizar adequadamente os
recursos por ela administrados, mesmo diante de um cenário econômico adverso no Brasil e no mundo.

Novidades
A DERMINAS está trazendo uma novidade em seu site com o objetivo facilitar a comunicação com os seus assistidos. Agora os pensionistas contam com uma área de acesso restrito, dentro do site da Entidade, onde poderão, através do número de CPF e senha, consultar os últimos contracheques, o informe de rendimentos financeiros, atualizar dados
cadastrais e gerar o formulário de recadastramento anual no mês de seu aniversário.
Para saber mais sobre a funcionalidade acesse: www.derminas.org.br e na área “IMPORTANTE” tenha o passo a passo completo.

Cronograma de Pagamento da
Complementação de Pensão
Janeiro: ................................dia 30
Fevereiro:.............................dia 27
Março: ..................................dia 31

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

13 orientações para fazer de 2015 o ano da educação financeira
Ano novo com muito dinheiro no bolso, saúde financeira para dar e vender! O maior desafio para milhões de brasileiros é começar o ano sem problemas financeiros. Mas, como fazer de forma diferente? Para responder a essa pergunta, desenvolvi algumas orientações práticas para você e sua família:
1 Registre mês a mês numa agenda, caderno ou de forma eletrônica os compromissos
que ocorrerão em 2015 (aniversários, datas
comemorativas como: Dia das Mães, Dos Namorados, Dos Pais, Das Crianças, além de
compromissos como IPVA, IPTU, matrícula e
material , etc.);
2 Para cada evento é preciso registrar o valor de intenção do investimento e gasto;
3 Se tiver prestações já assumidas, você deverá registrar, também, nos respectivos meses;
4 No começo do ano faça reuniões com a família, inclusive as crianças e converse sobre
os sonhos realizados e os sonhos que querem
realizar neste novo ano e também nos próximos;
5 Para cada sonho e desejo é preciso que seja registrado o quanto custa, o quanto será
guardado e em quanto tempo será realizado;
6 Ter no mínimo três sonhos para cada

membro da família (curto até um ano, médio
até dez anos e de longo, acima de dez anos).
Para as crianças sonhos têm o tempo diferente: curto até um mês, médio até seis meses e longo, até um ano;
7 Nas famílias brasileiras, em pesquisas já
realizadas, foi constatado que existem excessos de despesas em média de 20% (energia
elétrica, água, alimentação, telefone, etc.), é
preciso realizar um diagnóstico financeiro
minucioso por categoria de despesa pelo período de 30 dias, incluindo até mesmo o cafezinho e as gorjetas. É dessa forma que você
descobrirá para onde está indo cada centavo
de seu dinheiro;
8 Elabore um orçamento financeiro diferente dos últimos anos, este deverá ter a seguinte composição: Ganho (-), Sonhos e (-) Despesas, priorizar os sonhos antes das despesas
é o segredo para realizá-los;
9 Para que a realização dos sonhos seja possível, é preciso poupar (guardar dinheiro) para cada um, respeitando o tempo estipulado;

10 Tenha bem claro onde investir o dinheiro
para a realização dos sonhos (curto prazo - na
caderneta de poupança; médio prazo - CDB,
Tesouro Direto, fundos de investimentos, e
longo prazo - Tesouro Direto, previdência privada e ações);
11 Aprenda a comprar apenas o que é realmente necessário, o consumo consciente é
importante para todos, eliminando desperdícios;
12 Ajuste sua vida financeira ao seu real padrão de vida, de nada adianta ter muitas coisas para ostentar se o resultado destas serão
dívidas e um futuro incerto. É preciso ter uma
visão clara do que se pode ou não;
13 Se estiver endividado é hora de fazer uma
grande faxina financeira e buscar a causa do
problema, nada de sair renegociando com
credor sem antes descobrir porque você gasta mais do que recebe, retomar as rédeas de
sua vida financeira por meio da reeducação
financeira é o grande segredo para iniciar um
novo ano sustentável financeiramente.

Escrito por Reinaldo Domingos
Fonte: http://www.dsop.com.br/blog/13-orientacoes-para-fazer-de-2015-o-ano-da-educacao-financeira

Notícias
n O Governo de Minas criou a PREVCOM-MG, através da Lei Complementar

nº 132, de 07.01.2014, e instituiu o regime de previdência complementar para os novos entrantes no serviço público, cuja adesão é facultativa.
n A União Federal ajustou, através da Medida Provisória nº 664, de
30.12.2014, os critérios para concessão do benefício de “pensão por morte”,
aplicável tão somente às pensionistas do INSS.
n Foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, em 06.01.2015, a designação de Célio Dantas de Brito para o cargo de Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Formado em Engenharia
Civil, possui experiência tanto na iniciativa privada quanto no setor público.

Economia
A nova equipe econômica do segundo mandato da presidente Dilma vem animando o mercado, principalmente
com os discursos de Joaquim Levy, novo ministro da Fazenda. Empossado há duas semanas, Levy declarou que
será mais restritivo quanto à política fiscal, com o objetivo
de encerrar 2015 com um superávit primário de 1,2% do
PIB ou R$ 66,325 bilhões, de acordo com a Lei de Diretriz
Orçamentárias aprovada pela presidência. Os juros futuros apresentaram um recuo de mais de 0,5 ponto percentual depois da posse da nova equipe. No que tange ao crescimento, a prévia do PIB, o IBC-Br de novembro apontou
uma pequena elevação de 0,04.
Fonte: Risk Office- Dez/2014
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