Fundo News é o informativo
eletrônico do Fundo Paraná
Aborda os 4 assuntos que compõem o Eixo
Temático do Programa de Educação
Financeira e Previdenciária do Fundo
Paraná:
Educação Financeira - tornar possível a

•

formação de um patrimônio para a

•

aposentadoria;

•

Educação Previdenciária – gerar
capacidade financeira para uma velhice
tranquila;

desde o final do ano passado. Entre janeiro e julho, o número

em relação a igual período de 2014.
Fica difícil fazer previdência quando o dinheiro do mês é
insuficiente para pagar as contas e as dívidas!

Saúde – chegar na aposentadoria com
autonomia e qualidade de vida;

•

Segundo a Serasa Experian, a inadimplência vem subindo

de dívidas não pagas na data do vencimento cresceu 16,8%

•

•

EDITORIAL

Sustentabilidade – contribuir para a
qualidade do meio em que o aposentado

É errado pensar que isto só acontece com trabalhadores de
menor renda. Muitos dos que “engrossam” as estatísticas da
inadimplência são pessoas com boas remunerações, que

viverá.
O Fundo News é produzido internamente.

poderiam ter uma situação financeira bastante confortável.

Reproduz notícias e matérias publicadas nas
diversas mídias, traz informações atualizadas
do Fundo Paraná, além de textos próprios.

Por que isto acontece? Falta de planejamento, consumo
excessivo. Enfim, falta de Educação Financeira. E a
responsabilidade, em grande parte, é dos governos, que
nunca incentivaram a disseminação desta cultura em nossa

Curta nossa página no Facebook

sociedade.
A Educação Financeira e Previdenciária é uma das principais
missões do Fundo Paraná.
Portanto, colocamo-nos à disposição para orientar nossos
participantes,

sempre

que

precisarem

de

ajuda

na

organização e planejamento de suas finanças.

DIRETORIA EXECUTIVA
Acesse nosso site: www.fundoparana.com.br ou pelo telefone: (41) 3351-9838
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Alunos do Colégio Marista são conscientizados
sobre Educação Financeira e Previdenciária
Alunos do 3º ano do Colégio Marista receberam na tarde de quarta-feira (30) a visita do consultor
de finanças pessoais e investimentos e diretor Administrativo Financeiro do Fundo Paraná,
Thiago Nieweglowski.
Apresentando a palestra “O futuro começa hoje”, Nieweglowski falou aos jovens sobre a
importância do planejamento financeiro, sobre endividamento, investimentos, administração
financeira, velhice e aposentadoria.

Outubro: “Mês da Criança”
Filhos, netos, sobrinhos: chegou a hora
de pensar no futuro de nossas crianças!
No Fundo Paraná, você encontra um
Plano de Previdência pensado para
garantir o #futuro

da criançada!

O JMalucelli Previdência prevê o
pagamento de uma renda mensal
durante 5 anos. Perfeito na hora de
#pagar

a faculdade, por exemplo!

Invista num Plano de Previdência e
garanta todos os sonhos que eles ainda
vão ter.
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Contribuição Compartilhada
Uma boa ideia!

Já pensou em compartilhar com os avós ou padrinhos o investimento no futuro do seu filho?
No Fundo Paraná isso é possível:

Veja o Exemplo:

Contribuição dos
Pais:
R$ 70,00

Contribuição dos
Avós:
R$ 65,00

Contribuição dos
Padrinhos:
R$ 65,00

Mande também seu depoimento:
fundoparana@fundoparana.com.br
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Dinheiro no Fundo de Pensão é Impenhorável
por Renato Follador
O artigo 649, item VII, do Código de Processo

Agora, contribuindo para um Fundo de Pensão

Civil, torna impenhoráveis as aposentadorias,

a situação é diferente.

pensões e montepios; o dinheiro periódico que
um possível executado receberia do Estado ou
de Institutos de Previdência, oficial ou privada.
Como tais benefícios são a fonte, presente ou

Primeiro, o regulamento do Fundo de Pensão
exige periodicidade de contribuições. A pessoa
difere parte de sua renda habitual mensal para
ter renda, também mensal, na velhice.

futura, da sobrevivência do segurado, os
recursos aplicados com essa finalidade, em
instituição oficialmente autorizada a operar, são
intocáveis.

Segundo, não há liquidez imediata nos Fundos
de Pensão. Os Regulamentos exigem carência
mínima, que normalmente ultrapassa os dez
anos.

As contribuições previdenciárias são renda
extraída dos salários dos trabalhadores que
optam por poupar uma parte dela para a
velhice. E renda não pode ser penhorada.
Como se vê, um segurado pode perder tudo,
menos o salário e o dinheiro da aposentadoria.

Terceiro, os Fundos de Pensão não têm
finalidade lucrativa, diferente de bancos e
seguradoras.
Por fim, muitos dos que aplicam em Fundos de
Pensão declaram no formulário completo e
optam pela tabela regressiva de IR, que

No entanto, os Tribunais Superiores têm

penaliza, e muito, resgates no curto prazo.

considerado os PGBLs e VGBLs como
investimentos comuns, não protegidos pela
regra da impenhorabilidade prevista no Código
de Processo Civil.

Outra vantagem de Fundo de Pensão:
infelizmente, com tantos divórcios, é o único
dinheiro não acessível ao ex-cônjuge.

É que esse tipo de previdência privada tem alta
liquidez. A pessoa pode resgatar o dinheiro a
qualquer momento, como em qualquer outro
investimento financeiro.
Pela alta liquidez, até a caderneta de poupança
pode ser penhorada em valores superiores a

Mande
também seu depoimento:
40 salários
mínimos.
fundoparana@fundoparana.com.br
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Semanada x Mesada
Aprendendo a administrar o dinheiro
Dar uma quantia fixa aos filhos – em forma de “semanada” – é um recurso muito importante, que
você pode usar para ajudá-los a entender como podem administrar o dinheiro que recebem. Você
deve definir um valor e combinar com seu filho que esse dinheiro é para os gastos e início da
poupança dele.
Com essa lição prática do dia a dia, seu filho vai aprendendo como é possível se organizar para
administrar o dinheiro. Segundo especialistas, a partir dos 6 anos, a semanada já pode ser dada à
criança. A partir dos 11 anos, o recomendável é a mesada.
A semanada ou mesada não é uma obrigação. É você quem decide se deve dar esse dinheiro e
qual será a quantia. Para definir esse valor de forma correta, converse com seu filho, veja como é
a sua rotina e com o que ele gasta dinheiro. Não mude o valor sem haver um motivo real. Lembrese que seu salário não muda quando você quer.
Também é importante você entender que a semanada ou mesada não é um presente, e sim uma
forma de realizar a Educação Financeira dos filhos. Nesse processo, a sua orientação é muito
importante.

Acompanhe abaixo as dicas para semanadas e mesadas.

Mande também seu depoimento:
fundoparana@fundoparana.com.br
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Semanada x Mesada
Aprendendo a administrar o dinheiro

(Cont.)

Ajude seu filho a aprender a gastar
Antes de dar essa lição, faça um exercício: liste suas últimas cinco compras e marque o que foi
realmente necessário. Isso é importante porque, se você não tem controle em relação ao seu
consumo e aos gastos desnecessários, vai ficar muito difícil ensinar isso ao seu filho. As crianças
observam tudo e, também na educação financeira, o exemplo é significativo – não adianta falar
com seu filho para gastar pouco se, no shopping, você não se controla.

Na conversa com seu filho, procure sempre mostrar exemplos das coisas que acontecem no dia a
dia. Uma atividade interessante é a ida ao supermercado, ao shopping ou à padaria. Comente
com seu filho sobre os preços dos produtos e faça comparações, pois isso vai fazer com que ele
comece a ter noção do valor das coisas. Peça ajuda à criança para escolher produtos. No caso
das crianças maiores, é importante mostrar como alguns produtos são muito caros e que existem
outros semelhantes e mais baratos (os chocolates e as balas podem ser um bom exemplo).

DICA
Em caso de birra, não se desespere! A criança vai insistir e algumas
ficam bem zangadas quando não são atendidas. Mas o papel dos pais
é EDUCAR, e isso implica dizer NÃO com firmeza.
http://meubolsofeliz.com.br/ensinando-os-filhos/criancas/semanada/

FUNDO NEWS – Educação Financeira

6

FUNDO NEWS - Saúde

Dia Nacional de Prevenção da Obesidade
Calculadora do IMC infantil
Este ano, 11 de outubro, que já é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, passa
a ser o Dia Mundial da Obesidade. A IASO - Wolrd Obesity Federation - adotou a data como
oficial. “A ideia é unir esforços para comunicar de forma intensa o impacto da obesidade na vida
das pessoas, nos sistemas de saúde e na economia. E ampliar o acesso à informação sobre a
doença e mecanismos de prevenção”, afirma a presidente da Associação Brasileira para o Estudo
da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), a endocrinologista Cintia Cercato. No Brasil, a
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) e a Abeso realizam ações em
diversas regionais, com a campanha: "Mudar para Viver mais e Melhor".

A obesidade é um dos maiores problemas
de saúde atualmente e para o futuro. E o
alerta é que crianças obesas poderão vir a
ser adultos obesos, com maior
probabilidade de desenvolver diabetes,
doença cardíaca, altas taxas de câncer e
outros problemas de saúde. “A educação
e o acesso à informação de qualidade
devem ser fatores preponderantes no
combate à obesidade infantil,
considerando as famílias e seus hábitos
de vida”, considera a diretora da Abeso,
Maria Edna de Melo.
Segundo dados da Organização, mais de 42 milhões de crianças menores de cinco anos estão
acima do peso no mundo, das quais 35 milhões estão em países em desenvolvimento e 92
milhões de crianças com risco para sobrepeso e obesidade. A campanha deflagrada pelo
Departamento de Obesidade da Sbem, com apoio da Abeso, tem como objetivo de chamar a
atenção para os riscos do sobrepeso e da obesidade, que já atinge quase 60% da população
brasileira,
segundo
dadosseu
da depoimento:
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de
Mande
também
Geografia
e Estatística (IBGE) de 2013, divulgados em 2015.
fundoparana@fundoparana.com.br
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Dia Nacional de Prevenção da Obesidade
Calculadora do IMC infantil

(Cont.)

Cálculo de IMC e obesidade infantil
O site da Abeso traz duas ferramentas. Uma delas voltada ao público adulto, em que é possível
fazer o cálculo do IMC e ter acesso a informações sobre o seu nível de peso. E outra com foco na
criança, em que é possível verificar se o peso está saudável: www.abeso.org.br

Fonte:
http://www.abeso.org.br/noticia/esta-e-a-semana-do-dia-nacional-de-prevencao-da-obesidade-11Mande também seu depoimento:
de-outubro
fundoparana@fundoparana.com.br
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Conheça o

Creator
Space™
Um espaço
colaborativo
onde você pode
juntar-se a
especialistas da
indústria ao
compartilhar,
debater e inovar
em relação a
soluções para
os desafios
econômicos,
ambientais e
sociais.

Clique

Mande também seu depoimento:
fundoparana@fundoparana.com.br
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Minuto da Previdência
por Renato Follador

PREVIDÊNCIA PRIVADA OBRIGATÓRIA AOS JOVENS
Você pai ou mãe que me houve acha correto impor ao filho pequeno que ele coma bem e
rotineiramente? E obrigá-lo a uma higiene diária, como tomar banho e escovar os dentes? Na mesma
linha, é correto impor-lhe o estudo quando ele não toma a iniciativa?
Se as respostas forem sim, vão entender isso.
O cidadão médio brasileiro é avesso a planejamento, especialmente o de longo prazo.
Ele quer mais é curtir o presente e deixar o futuro ao Deus dará ou ao governo, como se este lhe
retribuísse adequadamente os altos impostos que cobra. Nossa formação ibérica e uma longa
história de inflação descontrolada nos forjaram no imediatismo.
Pois, me parte o coração quando um cinquentão me procura dizendo que ninguém o orientou a
poupar para a velhice.
Agora vejam, países desenvolvidos, como Itália, Nova Zelândia, Reino Unido, Chile e EUA, adotaram
uma medida drástica para lidar com isso: a adesão automática a uma previdência privada de livre
escolha. Um jovem trabalhador é compulsoriamente incluído no plano, podendo, depois, dele sair se
desejar. A inércia faz com que a maioria permaneça.
Por comparar o brasileiro a uma criança, em termos de conhecimento da previdência privada, se
governante fosse, implantaria a adesão automática. Afinal, poupar nunca fez mal a ninguém.
E tenho certeza que muitos me agradeceriam na velhice.
* Programa diário produzido e apresentado por Renato Follador, na rádio CBN Curitiba
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