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EDITORIAL

Este Informativo tem como objetivo aproximar a DERMINAS de seus participantes
e assistidos, propiciando uma interlocução
sobre assuntos relativos ao sistema de
previdência complementar. O resultado
que esperamos é chegar mais perto dos
associados, permitindo o acompanhamento das atividades da atual gestão no
decorrer do ano. A finalidade principal da
DERMINAS é complementar o valor da
pensão, por morte, do regime próprio de
previdência do IPSEMG, no valor necessário para igualar o salário do ao cargo exercido pelo participante, com garantia de
benefício de, no mínimo, 15% do valor de
contribuição para o plano. Tal tarefa vem
sendo cumprida religiosamente desde a
sua fundação, em 12 de fevereiro de 1981,
apesar das diversas crises financeiras neste período.
Novamente o governo apresenta a proposta de reforma da previdência, cujos re-

flexos afetarão o equilíbrio do plano, mas
como esta medida já vem sendo anunciada há tempos, já preparamos uma série de
providências de ordem técnica, administrativa, financeira e atuarial para equacionar suas consequências de forma apropriada.

apresentando um bom resultado financeiro e assegurando o pagamento dos compromissos da Entidade até o falecimento
do último beneficiário, que deverá acontecer por volta de 2120.
Luiz Gonzaga Chaves Campos
Diretor Superintendente

No ano de 2018 as nossas contas apresentaram bons resultados, já para este ano de
2019, estão previstas dificuldades para investimentos em perfil mais conservador,
mas tenham a certeza que procuraremos
meios para manter o equilíbrio financeiro
e atuarial do nosso Plano de Benefícios
com a máxima segurança, direcionando
os investimentos de modo a rentabilizar
adequadamente os recursos, mesmo
diante deste cenário econômico adverso.
O Relatório Anual de Informações de 2018
demonstra que a situação financeira e
atuarial da DERMINAS encontra-se sólida,

DIA DO APOSENTADO

Em 24 de janeiro foi comemorado o dia do
aposentado, data escolhida devido à assinatura da Lei Eloy Chaves, em 1923, que
criou a caixa de aposentadoria e pensões,
tornando-se um marco na luta pelos direitos trabalhistas.
Antigamente, aposentadoria, era considerada apenas como fase de descanso, fim de
carreira. Hoje, é possível se aposentar de
uma empresa e ainda ter outras atividades, como no caso do
participante da Derminas, Antônio Márcio Antunes, o Mar-

cinho da Zeladoria, que mesmo aposentado pelo DEER/MG, desde 2014, continua
trabalhando até hoje com obras em geral e
afirma que boa parte delas são feitas para
colegas do DEER/MG. Quando questionado
sobre parar de trabalhar, sua resposta foi
curta: “Nunca”.
Já o participante,
Martim Francisco
Batista Roldão, aposentado desde 2010,
não tem o que se
queixar da sua aposentadoria, hoje vive
mais tranquilo, junto à sua família. Martim conta que apro-

veita seu tempo livre para visitar uma de
suas filhas que mora em Valadares e ajudar a outra que tem uma empresa de confeitaria.
Na aposentadoria, é necessário cuidar da
saúde, exercitar-se, passear, viajar, e principalmente, aproveitar o convívio com familiares e amigos. Envelhecer faz parte da
vida, mas o grande mérito é viver todas as
fases com dignidade e ter motivos para comemorar cada acontecimento com alegria.
Neste dia do aposentado, a Derminas faz
uma homenagem com respeito e valorização a estes trabalhadores que tanto contribuiram com a história do DEER/MG.

NOTÍCIAS

Políticas de Investimento
O Conselho Deliberativo da Derminas aprovou no dia 19/12/2018 a revisão das Políticas de
Investimento do Plano de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa para o exercício
de 2019. A revisão foi feita com base na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº
4.661/2018. No entendimento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc), as novas regras de investimento têm o objetivo de conduzir as entidades fechadas
de previdência complementar ao aprimoramento da gestão interna, de modo a mitigar os
riscos inerentes ao gerenciamento dos ativos e proporcionar segurança a participantes, assistidos e patrocinadores. Além disso, transparência, governança e controles internos são
exigências para assegurar a higidez das entidades. Os relatórios de ambas as políticas estarão disponíveis no site da Derminas até 1º de março de 2019, conforme disposição legal.

Cronograma de Pagamento da
Complementação de Pensão
Janeiro: .................................dia 31
Fevereiro: .............................dia 28
Março:...................................dia 29

ECONOMIA

Confira 5 orientações financeiras para sobreviver a qualquer
crise em 2019
Os efeitos da crise econômica dos últimos
anos aparentemente diminuíram, e o país já
demonstra querer voltar a crescer. Contudo,
o mestre em educação financeira, Reinaldo
Domingos, acredita que 2019 será um ano de
muitas incertezas e a economia reage com
lentidão às ações positivas e com rapidez às
negativas, o que gera reflexos diretos nas finanças pessoais. “Entretanto, mesmo com
um cenário não há motivos para desânimo, e
sim para planejamento e adequação, buscando se fortalecer e aprender com o período que
atravessamos”, afirma o especialista.
Para auxiliar, o profissional elaborou algumas orientações pertinentes. Confira!
1. Livre-se das dívidas: Muitos pensam em
como se livrar das dívidas em um momento
de crise. Pode parecer impossível, mas é exatamente nesses momentos que os credores
também oferecem as melhores condições para negociações. “A orientação é que o primeiro passo seja o de resolver o problema que
levou ao endividamento, isto é, a causa. Adequar seu padrão de vida à realidade é muito
difícil, mas é fundamental observar que não
se pode viver em uma realidade que não é
sua. Cortar gastos para ganhar fôlego e, assim, poder assumir o compromisso de pagar
as dívidas é a melhor opção agora. Se não se

livrar desse problema de forma emergencial,
pode ter certeza que a alta dos juros prejudicará a sua saúde financeira no futuro”, alerta.
2. Faça uma faxina financeira: De acordo
com o educador financeiro, em média, 25%
dos nossos gastos são com supérfluos. “As
pessoas sempre dizem que não têm mais de
onde reduzir as despesas, mas, depois, quando fazem uma análise, observam que é possível. É preciso realizar um diagnóstico de sua
vida financeira por 30 dias, anotando tudo o
que gasta por tipo de despesa, até mesmo cafezinhos e gorjetas. Assim, verá uma realidade muito diferente do que imagina”, afirma,
ressaltando que não se deve virar escravo
dessa anotação, pois, quando vira rotina, perde a eficácia.
3. Não tenha medo de sonhar: Por mais que
o cenário para muitos seja pesadelo, nessa
hora, é de grande importância sonhar, ou seja, definir os objetivos materiais, pois eles é
que farão com que se tenha foco para evitar o
descontrole ou mesmo o desespero. “Reúna a
família e converse sobre o tema, dividindo os
sonhos em três tipos: curto (até um ano), médio (até dez anos) e longo (acima de dez anos)
prazos, definindo também quanto custam e
quanto poderão poupar por mês para realizalos”, indica Reinaldo.

4. Mude o formato de seu orçamento: Na
avaliação do educador, um erro comum é
pensar que o orçamento financeiro familiar
consiste em registrar o que se ganha e subtrair o que se gasta e, caso sobre dinheiro, terá lucro e se faltar, prejuízo. “A forma correta,
no entanto, consiste em primeiramente elaborar o registro de todas as receitas mensais,
e depois separar os valores pré-definidos para os projetos da família e, somente com o
restante, readequar os gastos. Isso forçará
um ajuste do padrão de vida familiar para
conquistas financeiras”, detalha.
5. Aprenda a investir: “Observo que muitos
poupam sem estabelecer um propósito e escolhem um investimento pensando apenas
no que é mais prático. No mercado financeiro, existem diversas opções de aplicações
com riscos diferentes. A orientação é procurar variar o investimento de acordo com o
tempo em que utilizará o dinheiro”, afirma.
De forma geral, Reinaldo Domingos diz que o
risco de uma aplicação financeira é diretamente proporcional à rentabilidade desejada
pelo empreendedor, ou seja, quanto maior o
retorno estimado pelo tempo de aplicação escolhida, maior será o risco, por isso, é preciso
cautela.
Fonte: JM Online

EXPEDIENTE
Diretoria Executiva: Luiz Gonzaga Chaves Campos, Antônio José Nogueira e Arnaldo Rodrigues. Colaboração Editorial: Fernanda Paula Manso Gonçalves Pereira, Adilson
Andrade Soares, Aymon Gracielle Salles Lopes Cançado, Antônio Eustáquio Generoso, Ricardo José da Silva e Márcio José dos Reis Santos. Diagramação: Geraldo Veneroso. Periodicidade: Trimestral. Observação: As matérias aqui publicadas são de caráter meramente informativo, não gerando, por parte da Derminas, qualquer espécie de
direito ou obrigação. Derminas - Sociedade Civil de Seguridade Social - Avenida do Contorno, 6064 - 1º e 2º andares - Funcionários - Belo Horizonte/MG - Telefone: (31)
2105-8500 - E-mail: derminas@derminas.org.br - Site: www.derminas.org.br

