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Participantes de planos de previdência
têm prazo para definir tributação

O

s participantes que ingressaram em planos de previdência privada até 31 de dezembro de 2004 têm até 1º de
julho deste ano para definir que regime
de tributação desejam ter no futuro,
quando forem receber os benefícios ou resgatar suas contribuições.
Desde o início do ano há
duas alternativas de tributação de Imposto de Renda.
Uma delas, a mais antiga,
prevê o pagamento do Imposto segundo as faixas de
rendimento de pessoa física.
Com isso, os que têm renda
mensal de até R$ 1.164 são
isentos. Entre R$ 1.164,01 e
R$ 2.326, a alíquota é de
15% e, acima desse valor,
de 27,5%.
Nessa sistemática, o que
é recebido durante o ano é
somado a outros rendimentos que o contribuinte eventualmente vier a obter, declarando no ajuste anual. É
a ocasião em que o contribuinte poderá ter Imposto de
Renda a pagar ou restituir
de acordo com os valores
acumulados no decorrer
do ano.
A nova forma de tribu-

tação foi criada para estimular a poupança de longo prazo e financiar o
setor produtivo. O regime regressivo,
como é chamado, permite a redução
da alíquota de acordo com o tempo
em que os recursos ficarem aplicados.

Quanto maior o tempo, menor o
percentual de tributação. Os recursos que ficarem aplicados por até dois
anos sofrem a maior incidência, de
35%. A partir daí há uma redução de
conco pontos percentuais a cada dois
anos. Ou seja: de dois a
quatro anos 30%, de quatro a seis anos 25%, de
seis a oito anos 20%, de
oito a dez anos 15% e acima de 10 anos 10%, sendo este o menor percentual.
Caso o participante não
faça a opção pelo novo sistema de tributação _ o regime regressivo _ e venha
a se desligar da patrocinadora e solicitar o resgate de
suas contribuições, o valor
total resgatado será tributado com alíquota única de
15%, como forma de antecipação de imposto devido
na declaração de ajuste
anual.
O contribuinte pode escolher livremente entre as
duas opções, mas depois de
definida não pode mais ser
alterada. A exigência é para
evitar mudanças contínuas.
Os novos participantes precisam fazer a opção no momento da inscrição.

PREVISC on-line

Atendimento ao Participante

24 horas com você

0800 48 8088

www.previsc.com.br

Ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil
Dias úteis: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

Acesse e confira um mundo de informações
Endereço: Rod. Admar Gonzaga, 2.765 - 1 andar - Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP 88034-001
o
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C U R TA S
PREVISC é referência
em sistemas no Brasil
A PREVISC foi convidada pela
Abipem – Associação Brasileira das Instituições de Previdência Estaduais e
Municipais, a participar de um processo de avaliação dos softwares de gestão de institutos de previdência existentes no mercado brasileiro.
A primeira etapa do processo foi responder um extenso questionário que visava conhecer detalhes da empresa, sua
estrutura, clientes e da aplicação em si.
Dentre as 22 empresas contatadas, apenas oito foram convidadas a fazer uma
apresentação formal num simpósio em
Brasília, na primeira semana de março. Como resultado desse processo a
Abipem emitirá um laudo que auxiliará
os institutos de previdência em todo o
Brasil a escolher o sistema mais adequado às suas necessidades.
O software Atenas começou a ser
desenvolvido em 1995 pela PREVISC e
atualmente conta com duas versões,
sendo uma para institutos e outra para
empresas de previdência complementar.

AP
AS
APAS
Reinício das
atividades
Os grupos de convivência da
APAS já retornaram às suas atividades em 2005. Continuam realizando
serviços de voluntariado em asilos de
idosos, hospitais e comunidades carentes, tanto na capital como no interior. Na sede da associação, desenvolvem trabalhos manuais como
tricô, pintura em tecido e costura infantil. As peças são doadas a crianças carentes.
R. Antônio Dib Mussi, 473
2º andar – Florianópolis – SC
Fone/Fax: (48) 224-3934
Cel: (48) 9982-4296 e 9972-6326

Conselho e diretoria da
Previsc apresentam alterações
O Conselho Deliberativo da PREVISC
reuniu-se no dia 8 de março para tratar
da renovação da presidência do Conselho Deliberativo e do diretor-superintendente, entre outros assuntos.
De acordo com o estatuto da PREVISC
o presidente do Conselho Deliberativo é
indicado pelas patrocinadoras fundadoras, as entidades do Sistema FIESC. Este,
por sua vez, indica o superintendente, que
deve ser aprovado pelo Conselho.
Após cumprir o mandato de três anos,
Glauco José Côrte passou o cargo de
presidente do Conselho Deliberativo para
o industrial Vicente Donini. O nome de
Donini foi uma escolha pessoal do presidente do Sistema FIESC, José Fernando
Xavier Faraco, e teve amparo, além de
Côrte, do primeiro vice-presidente, Alcantaro Corrêa. “É uma entidade onde o

compromisso de longo prazo não deixa espaço para aventuras. Estamos vindo de exercícios notáveis e isso torna o
desafio ainda maior”, afirmou Donini.
Luiz Alberto Cavalheiro, funcionário da PREVISC desde 1990 e diretorsuperintendente desde 1997, passa a
direção executiva da entidade para
Carlos Henrique Ramos Fonseca, atual
Diretor Administrativo da FIESC. A gestão de Cavalheiro foi muito elogiada
pelos conselheiros presentes, evidenciando a responsabilidade do novo diretor ao sucedê-lo.
Para assegurar a continuidade dos
trabalhos, Carlos Henrique manteve
os demais membros da diretoria e solicitou que Cavalheiro continuasse
coordenando os projetos já em andamento.

Cavalheiro, Corrêa, Donini, Faraco, Côrte e Fonseca na reunião do Conselho Deliberativo

Atualização cadastral
Participantes ativos: solicitamos àqueles que ainda não entregaram sua atualização cadastral, enviada para o local
de trabalho ou endereço residencial no
segundo semestre de 2004, a gentileza
de devolver à PREVISC o mais brevemente
possível. É imprescindível que os cadastros estejam atualizados para que tenhamos avaliações atuariais fidedignas e facilidade de contato com os participantes.
Aposentados e pensionistas: informamos que aqueles que não efetuaram o
recadastramento dentro do prazo estipulado em 2004, terão os benefícios
suspensos a partir do mês de fevereiro de
2005 até a regularização por meio do envio do formulário devidamente preenchido e assinado.

Imposto de Renda
Se você recebeu benefício ou restituição de contribuições em 2004 já deve
ter em mãos o Informe de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte. Caso não o tenha recebido, entre em contato através do
Atendimento ao Participante.
Os números de CNPJ a seguir podem ser necessários no preenchimento
da sua declaração de ajuste anual:
PREVISC: 80.150.857/0001-27
UNIMED (plano único):
76.590.884/0001-43
UNIFLEX: 77.858.611/0001-08
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Nova tributação ampara
a poupança previdenciária

NOS
SA PREVIS
C
OSSA
REVISC

Convidamos o Diretor de Seguridade da PREVISC, Ulisses
José da Fonseca Sales, para explicar e exemplificar as regras
do novo regime tributário pela qual os participantes dos planos de previdência têm que optar até julho
Por que foi criado o novo regime de
tributação?
Ulisses Sales - O conceito de previdência nos leva a pensar em algo que
devemos cuidar. Está associado a aposentadoria, aposento, situação que o ser
humano alcança quando não tem mais
condições de trabalhar. Partindo desse
princípio, podemos dizer que a previdência é algo que deve ser cuidado para
ser utilizado a longo prazo.
Com o objetivo de dar suporte a essa
previdência, o mercado reivindicava do
Governo Federal a não cobrança do
Imposto de Renda sobre a formação da
poupança previdenciária. Essa conquista foi concretizada no início deste ano,
com a promulgação da Lei 11.053, que
trouxe no seu bojo o diferimento da cobrança do IRRF. Ou seja, enquanto a

Ulisses Sales - Podemos explicitar as
vantagens em dois aspectos principais:

poupança previdenciária estiver na fase
de formação, recebendo contribuições
e rendendo no mercado financeiro, não
há tributação, sendo aplicada somente
na concessão do benefício ou quando
forem efetuados resgates, premiando especialmente aqueles que contribuem há
mais tempo.

Em termos gerais, podemos avaliar
alguns casos:

Com relação à formação da
reserva de poupança
Não havendo tributação no período
em que a patrocinadora e o participante
efetuam as contribuições e estas são
rentabilizadas no mercado financeiro faz
com que a reserva para pagamento do
benefício possa ser constituída com contribuições menores.

Com relação à data de
concessão do benefício
O novo sistema, conforme exposto,
está ligado ao tempo de permanência
da reserva de poupança e à data de
concessão do benefício. Então quanto
mais tempo a poupança permanecer no
plano, menor será
o percentual a ser
aplicado no benefício concedido.
“enquanto a poupança previNão é possível
dizer com segudenciária estiver na fase de formarança quem terá
vantagem, mas
ção, recebendo contribuição e renvai depender principalmente da idadendo no mercado financeiro, não
de do beneficiário
há tributação...”
e do valor do benefício na data da
concessão.

Para quem o novo regime é vantajoso?

A pessoa, de qualquer idade, cuja
renda líquida resulte igual ou inferior a
R$ 1.164,00 terá vantagens ao permanecer no regime antigo, uma vez que
esse valor é isento de tributação.
As pessoas que deixarem sua poupança no plano por mais de oito anos,
que tiverem benefício superior ao equi-

valente hoje a R$ 4.250,00, terão vantagens migrando para o novo regime.
Quem deve avaliar com critério antes de optar?
Ulisses Sales - Todos devem avaliar, sem esquecer que poupança previdenciária tem a característica de longo
prazo. O participante deve analisar primeiro o valor do benefício que pretende receber no futuro. Precisa considerar que, após 65 anos de idade, existe
uma dedução na base do cálculo do
IRRF pelo método antigo, que hoje
corresponde a R$ 1.164,00. E também
que o valor tributado pelo novo regime
é definitivo, sem a possibilidade de ajuste
anual.
Cabe ressaltar que a contagem do
tempo de poupança inicia em 01/01/
2005 para os participantes inscritos até
2004.
O que acontece se o participante
não declarar sua opção?
Ulisses Sales - Todos os participantes ativos receberão pelo correio o termo
de opção nos próximos dias. Os aposentados e pensionistas permanecerão no
regime antigo, assim como os ativos não
optantes. A Lei 11.053 faculta ao contribuinte optar pelo novo regime de tributação e essa opção é definitiva, não podendo ser alterada no futuro.
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VIVER MELHOR

NUTRIÇÃO

As vantagens de se comer fibras

Em busca de uma alimentação saudável e do combate à obesidade, estudiosos da área de nutrição desenvolveram pesquisas em sociedades pouco industrializadas, com alimentação rica em fibras, e descobriram a ausência
de obesidade entre seus integrantes. A partir daí, o poder emagrecedor das fibras vem ganhando força e fama.
A explicação para isso é que as
fibras desempenham no corpo humano o papel de regular a assimilação de gorduras e açúcares no
organismo, aprisionando moléculas
de gordura e colesterol presentes em
nosso sangue.
As fibras também proporcionam
um grande efeito de saciedade, dando a sensação de que estamos com
o estômago cheio. Isso porque no

estômago essas substâncias incham como
esponjas e algumas delas, como farelo
de trigo, por exemplo, podem reter quatro vezes seu peso em líquido. Ao final
da digestão, essas substâncias desencadeiam outro saudável processo: aceleram os movimentos do intestino, evitando a prisão de ventre.
Outra vantagem é a consistência
mais dura desses alimentos, que nos obriga a mastigá-los mais tempo. Pois são

PRINCIPAIS ALIMENTOS QUE

exatamente a mastigação e a deglutição
que enviam ao cérebro os primeiros sinais de saciedade. Assim, além de comermos mais devagar _ o que é ótimo
para uma boa digestão _ também ficamos satisfeitos mais depressa.
Apesar de todos esses benefícios, não
é aconselhável entrar de cabeça numa
dieta composta apenas por fibras. O correto é introduzir o consumo pouco a pouco na alimentação.

Cereais integrais: substitua o pão
e arroz branco por integrais. No caféda-manhã, outras ótimas alternativas
são os flocos de aveia, granola ou
musli. Mas prefira os que têm pouco
ou nenhum açúcar.

CONTÊM FIBRAS

Verduras e legumes: ricos em
fibras, vitaminas e sais minerais.
Prefira comê-los crus, pois o
cozimento abranda o poder das fibras.

Frutas: para aproveitar as fibras das
frutas, coma-as com casca, semente e
bagaço. Se fizer suco, não coe.

Leguminosas: são basicamente os grãos (feijão, ervilha, lentilha,
grão-de-bico). Deixe de molho antes de cozinhar e não use produtos
muito gordurosos, como toucinho,
na hora de preparar.

Farelo de trigo: um dos alimentos
mais ricos em fibras. Misture-o ao iogurte, suco ou leite. Ou polvilhe sobre sopas, saladas e frutas.

DICAS DE LIVROS

Reaprendendo a escrever
Escrever é fácil
Alexandre Raposo
Editora Record
140 páginas

O livro do jornalista e escritor Alexandre Raposo diferencia-se da maioria
dos manuais de redação já publicados.
Em Escrever é Fácil os ensinamentos são
colocados dentro de uma história fictícia. Nela o autor é contratado para ensinar uma turma de pré-vestibulandos a
escrever melhores redações. Dessa forma, em cada capítulo são passados dicas e informações de como redigir um
texto. Além de prender a atenção do lei-

tor, a narrativa colabora para transformar os ensinamentos em algo fácil e
simples de ser assimilado, não deixando o livro chato e maçante. Os ensinamentos são objetivos, sem tornarem-se
complicados, e ao final de cada capítulo há uma tarefa para exercitar o que
foi transmitido. O livro é dirigido para
todas as pessoas que queiram escrever
melhor, não só para estudantes que
necessitam prestar vestibular, mas também para empresários, funcionários e
donas-de-casa.
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ENVELHECENDO COM SAÚDE

Prevenindo o fotoenvelhecimento
O verão está acabando, mas os
cuidados com a pele devem continuar pelo resto do ano. As exposições
repetidas ao sol exercem efeito sobre
a pele de forma acumulativa, devendo-se cuidar desde a infância até a
terceira idade. Essa exposição, mesmo para quem não freqüenta a praia,
causa danos à pele, o chamado fotoenvelhecimento.
Enquanto somos jovens, a pele
possui mecanismos que corrigem o
dano solar, impedindo o surgimento
das alterações causadas pelo sol. No
entanto, o efeito se acumula e mais
tarde os mecanismos de defesa não
conseguem mais reverter o mal causado à pele. É quando começam a
aparecer os sinais do envelhecimento. É fácil perceber a ação do sol no
envelhecimento cutâneo comparandose a pele da face, do colo e do dorso
dos braços, que recebem maior exposição solar, com a pele da axila, que
fica escondida do sol.
Além de causar o envelhecimento
cutâneo, as queimaduras solares repetidas e freqüentes deixam a pele
mais predisposta ao surgimento do
câncer, especialmente em indivíduos

de pele clara. A radiação ultravioleta do
sol, além de alterar o código genético das
células, inibe mecanismos de defesa que
nos protegem contra o câncer de pele.
Algumas das características do envelhecimento cutâneo, como as “casquinhas”
e “asperezas” que aparecem com a idade, são lesões que podem vir a se transformar futuramente em um câncer de pele
e devem ser tratadas.
A principal forma de prevenir o envelhecimento da pele é a proteção solar.
Tomando-se certos cuidados, os efeitos
danosos do sol podem ser atenuados.
Use diariamente protetor solar com
FPS 15 ou maior, nas áreas de pele
continuamente expostas ao sol e que
mais envelhecem, como a face, pescoço, colo, braços e mãos.
Para o dia-a-dia, dê preferência aos
filtros solares “oil free” que são mais
agradáveis de se usar, pois não deixam a pele gordurosa.
A duração da ação de um filtro solar é de cerca de 2 horas. Após esse
período deve ser reaplicado.
Use chapéu e guarda-sol quando
for à praia. Ainda assim, use o filtro

solar, pois parte da radiação ultravioleta reflete-se na areia atingindo a
sua pele.
Evite o sol no período entre 10 e
15 horas.
Essas recomendações são especialmente importantes para as pessoas de pele clara, as quais devem
evitar qualquer tipo de exposição ao
sol sem proteção.

DESTINOS TURÍSTICOS

Bariloche: charme, esqui e ecoturismo

San Carlos de Bariloche está localizada na Cordilheira dos Andes, na Argentina, distante 2.000 km de Buenos
Aires. A cidade situa-se à beira do Lago
Nahuel Huapi, e é cercada de montanhas, bosques e vales. Bastante badalada e muita freqüentada por turistas,

oferece uma ampla rede de hotéis, restaurantes, butiques e produtos regionais,
como artesanato, patês de truta defumada e chocolates. O ponto alto da cidade
é sua temporada de esqui, entre junho e
setembro. O Centro de Ski Internacional
Cerro Catedral, localizado a 21 km do

centro, está equipado com uma completa infra-estrutura, com escolas de esqui, lojas de aluguel de equipamento,
restaurantes, lanchonetes e teleféricos.
Para quem não pratica esqui, Bariloche
também oferece roteiros de trekking pelas
lindas paisagens da região.
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INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DOS
INVESTIMENTOS E
ENQUADRAMENTO
DAS APLICAÇÕES
Resumo das aplicações
4o trimestre de 2004
posição de 31/12/2004

Especificação dos desenquadramentos
A PREVISC não apresenta desenquadramentos em relação à Resolução do Conselho Monetário Nacional
nº 3.121, de 25 de setembro de 2003.

Segregação dos ativos
A segregação dos Ativos da PREVISC
entre os planos previdenciais por ela administrados é mista, sendo que os segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável são segregados por cotas, e os segmentos de imóveis e operações com
participantes têm segregação real.

Responsável pela auditoria de Gestão

Administrador tecnicamente qualificado

Nome: Muller Bazzaneze & Ciad Auditores
CNPJ: 40.184.046/0001-22
Sócio Diretor: Oscar Weiller
Telefone para contato: (47) 322-0711
e-mail: auditor@terra.com.br

João Laercio de Amorim
CPF 495.578.319-87
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone (48) 239-3313 - Fax (48) 239-3330
amorim@previsc.com.br

Observações
Durante o período apresentado os investimentos da PREVISC renderam R$ 12.011.095,36. Deduzidas as Tarifas
bancárias sobre as operações no valor de R$ 5.333,97 e CPMF R$ 36.411,61. Os impostos calculados de acordo com
a MP 2.222 (RET) foram de R$ 475.655,57. Pagamos R$ 19.637,11 para o Banco Itaú S/A para custódia dos títulos da
carteira própria. O custeio administrativo dos investimentos, calculado de acordo com critérios de rateio, acumulou no
trimestre o valor de R$ 297.085,83, gerando um resultado de R$ 11.176.971,27 distribuido aos diversos planos
previdenciais e programas administrativo e assistencial. Por determinação do Conselho Deliberativo, promovemos a
alienação dos imóveis Edificio Dib Mussi, Beiramar Shopping e Sala 402 do Edificio Olmiro Faraco.
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Beneficiários do Período
APOSENTADOS
E NTIDADE

Março 2005

Dezembro 2004
SESI-SC
SESI-SC

MARIA MONTEIRO LIMAS
VICENTE MEDARDO FERREIRA

Janeiro 2005
SESI-SC
SENAI-SC
FIEP
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR

MARLI HACHOW
ADELINO JOSE VIEIRA
DELZI CAPTAN
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA
SONIA MARIA P. SCHULTZ
ODAZILMA BLUM
MARIA APARECIDA DE P RONQUI

Fevereiro 2005
UNIVALI
SESI-PR

MARIA LUZIA AMARAL
HELENA GAGLIASTRI RIBEIRO

P ENSIONISTAS

E NTIDADE

Dezembro 2004
UNIVALI

NORMA SCHMIDT GEVAERD

P ATROCINADORA

UR(R$)

FECOMÉRCIO – SC
FUNPEX – SC
SEBRAE – SC
SENAC – SC
SENAI – MA
SESC – SC
Sistema FIESC
Sistema FIEMS
Sistema FIEP
UNIVALI – SC

200,72
188,67
173,74
216,22
174,43
197,85
206,36
184,71
203,46
188,67

SENAI-MA
UNIVALI
UNIVALI
SENAI-PR

CONCEIÇÃO HOMEM FROES
DALCI MARIA FACHINI DA SILVA
PAULO ROBERTO DA SILVA
DIRCE WERNECK DO CARMO

Folha de Benefícios
Calendário de pagamento dos benefícios para os
próximos meses:

março - 28/03/2005
abril - 28/04/2005
maio - 27/05/2005

Acesse
www.previsc.com.br
e confira!!!

Sócios Participantes da PREVISC - Janeiro 2005
PARTICIP .
DEPEND .
T ITULARES
NO
S ISTEMA
T ITULARES DEPEND . AUTÔNOMOS AUTÔNOMOS

FIESC
SESC-SC

Fevereiro 2005

... que através do
PREVISC on-line você
pode consultar onde estão investidos os recursos do seu plano de previdência complementar?

As Unidades de Referência (URs) são
utilizadas no cálculo de contribuições
e de benefícios dos planos administrados pela PREVISC. Cada plano tem
a sua, ajustada anualmente na mesma época e com o mesmo percentual
dos reajustes de salários.

Janeiro 2005
LAURA ALCANTARA HORST
BERENICE ZELIA M. D. WARKEN

VOCÊ SABIA

Unidade de Referência

FIESC
SESC/FECOM.
SENAI-PI
FIEMS
SENAC-SC
SENAI -MA
SEBRAE-SC
UNIVALI-SC
FIEP
FUNPEX-SC

1.666
452
218
225
157
103
82
2.375
610
25

2.133
510
403
349
201
176
127
2.720
899
11

40
1
2
8
58
-

46
1
2
3
107
-

TOTAL

5.913

7.529

109

159

Obs: Os Participantes Autônomos são aqueles que, mesmo tendo se desligado
das Patrocinadoras, optam por continuar nos planos.

Benefícios Concedidos por Patrocinadora (Fevereiro 2005)
BENEFÍCIO

SISTEMA SESC SISTEMA SENAI SENAC SENAI SEBRAE UNIVALI
SC
SC
MA
SC
FIESC FECOM. FIEMS
PI

Aposentados. T. Serv. 289
Aposentados. Idade
51
Aposentados. Inv.
66
Pensão
70
Aux. Doença
49
TOTAL
525

38
10
15
9
6
78

37
12
18
10
5
82

15
0
2
8
0
25

25
0
2
5
3
35

34
5
1
9
4
53

7
0
5
1
0
13

35
7
12
10
5
69

SISTEMA F UNPEX
FIEP

18
0
13
7
9
47

0
0
0
0
0
0

TOTAL
498
85
134
129
81
927
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PERFIL & DESEMPENHO
4

Saldo das contas individuais dos participantes
da PREVISC renderam bem acima da poupança

O

exercício de 2004 foi marcado pela alienação dos investimentos imobiliários,
determinada pelo Conselho
Deliberativo. Durante esse período os
investimentos da PREVISC renderam
19,29%, contra uma inflação medida
pelo IGP-M de 12,41%, o que representa um retorno real de 6,12%. No
mesmo período a poupança acumulou
um retorno total de 8,10%. Os saldos
das contas individuais de nossos participantes renderam 10,35% acima da
caderneta de poupança. No segmento
de renda fixa o resultado consolidado
foi de 17,19%, ou 106,31% do CDI,

índice utilizado como parâmetro para o
segmento. Os investimentos em Renda
Variável obtiveram retorno de 30,93%,
enquanto a Bovespa acumulou alta de
17,80%. Comparando com o IBX – Índice Brasil de Ações, obtivemos 103,44%
do benchmark.
Os Imóveis renderam 22,11%, graças às vendas, que proporcionaram um
retorno de IGP-DI mais 6% durante todo
o período de aplicação, um ponto
percentual acima da meta atuarial anual. No segmento de Operações com Participantes, representados pelos empréstimos, obtivemos um retorno de 25,18%
no ano, ou 154,95% da Selic. Durante o

exercício de 2004 foram liberados 1.949
empréstimos aos participantes,
totalizando um montante de R$ 4,9
milhões.Em 2004, o retorno consolidado da carteira ficou em 108,74% da
meta atuarial dos planos indexados ao
IGP-DI, e em 154,32% para os planos
indexados ao INPC, somando um volume de receitas da ordem de R$ 41,594
milhões, já descontadas as taxas de administração e gestão.

João Laercio de Amorim
Diretor Administrativo-Financeiro
amorim@previsc.com.br
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