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Ampliação do prazo para definir
tributação emperra no Congresso

J

á estava quase tudo certo: o
prazo para os participantes da
previdência complementar optarem por uma das duas formas de tributação do imposto de renda
seria prorrogado do dia 1o de julho para
31 de dezembro. Quase... A Câmara
dos Deputados já tinha aprovado, faltava apenas o Senado, e foi aí que tudo
parou. A paralisação foi motivada pelas denúncias do mensalão e
da corrupção nos Correios.
Os fundos de pensão, através de sua associação, ABRAPP,
prevendo que o prazo seria
muito curto para explicar com
exatidão a todos os contribuintes o teor das duas opções de
tributação, começaram a se organizar para mudar a data limite. O plano era anexar uma
emenda de prorrogação de prazo na medida provisória que
criava a Superintendência Nacional da Previdência Complementar – PREVIC. A Superintendência,
outra luta das entidades previdenciárias, teria autonomia administrativa e financeira e atuaria como órgão de fiscalização dos fundos de pensão, substituindo a atual Secretaria de Previdência Complementar (SPC), do Ministério
da Previdência. O objetivo era substituir a estrutura insuficiente e de poucos poderes da Secretaria para atuar

sobre uma indústria de previdência
complementar em expansão.
Em maio, o plenário da Câmara dos
Deputados aprovou a Medida Provisória
que criava a PREVIC e a ampliação do
prazo para os participantes. A partir daí,
iniciou-se a construção da PREVIC e as
entidades tranqüilizaram-se em relação
à escolha dos participantes. Só não se
imaginava que o Senado, que tinha pra-

zo de 120 dias, determinado pela constituição, para votar, não o fizesse. O problema ocorreu por causa da mobilização
dos parlamentares em torno das denúncias do deputado Roberto Jefferson, que
paralisou as votações. Assim, a medida
provisória que criava a Superintendência Nacional de Previdência Complementar perdeu sua eficácia, assim como todas as emendas.

Os senadores da base do governo
tentaram votar, mas os senadores do
PFL, PSDB, e PDT deixaram o plenário. O governo não conseguiu o
quorum mínimo de 41 senadores - só
29 registraram seus votos no painel. O
Congresso terá agora que votar em 60
dias um decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes da
medida provisória. Dois pontos precisam ser resolvidos: como fica
a PREVIC, que já estava em
funcionamento, e como será
ampliado o prazo para os participantes de planos de previdência, já que as entidades
não se mobilizaram para o
antigo prazo.
Uma das sugestões é
anexar essas questões a outra medida provisória que já
esteja tramitando no Congresso. Até o fechamento
desta edição, nada de concreto havia sido decidido. A
PREVISC, no entanto, esclareceu na
reportagem de capa do informativo
passado (número 36) as duas opções de contribuição e enviou para
seus participantes o formulário de
adesão em junho. Você pode acompanhar o desenrolar desse assunto
através das notícias divulgadas no
site de nossa entidade:

www
.previsc.com.br
w.previsc.com.br

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
Ampliação de parcerias
é avaliada em reunião
Em junho, o sócio-gerente da CD Consultoria, Cristiano Lefèvre, esteve na PREVISC. A
CD presta consultoria a um grande número
de regimes próprios de previdência no estado
de Goiás, onde possui sua sede. Estavam presentes também Luciano Fernandes e Ladislau
de Moura, respectivamente presidente e tesoureiro da AGOPREM, a associação que congrega os institutos de previdência daquele estado.
O objetivo da visita era, além de aprofundar
conhecimentos acerca do sistema Atenas, que
a PREVISC fornece aos institutos em Goiás por
intermédio da CD, discutir maneiras de ampliar as parcerias, tanto em termos de fronteiras
geográficas como em serviços oferecidos.

Novo site terá ampliação
de serviços e interatividade
Está em fase final de desenvolvimento o
novo site da PREVISC, cujo objetivo é buscar
uma aproximação maior com os participantes. Além do novo visual, haverá mais informações sobre a entidade, planos e demais serviços, bem como novos recursos interativos,
como enquetes . Caso você tenha alguma sugestão para o novo site, envie uma mensagem para o e-mail noticias@previsc.com.br.

AP
AS
APAS
Novos projetos para ajudar
analfabetos e necessitados
Estamos desenvolvendo campanhas de doação de alimentos, fraldas geriátricas, material de higiene e limpeza, agasalhos e brinquedos novos e usados. Todos os materiais
arrecadados serão doados a asilos, creches,
hospitais e comunidades carentes.
Outros programas da APAS são o de alfabetização de adultos e idosos e as sessões
com contadores de histórias, como as que
acontecem no Asilo Irmão Joaquim, em Florianópolis, com o apoio de universitários.

Participe você também!

R. Antônio Dib Mussi, 473 – 2º andar
Florianópolis – SC
Fone/Fax: (48) 224-3934 Cel: 9982-4296

Migração dos funcionários
da UNIVALI está paralisada
O início do processo de migração dos participantes do plano
PREVISC/UNIPREV para o UNIVALI
PREVIDÊNCIA terá que esperar mais
algumas semanas. A Secretaria de
Previdência Complementar - SPC solicitou algumas adequações no regulamento, o que exigiu encaminhamento de
novo processo de
análise àquele órgão.
Logo após concedida a aprovação, os
técnicos da UNIPREV e da PREVISC
realizarão reuniões de esclarecimento
e será encaminhado material
explicativo aos participantes que têm
condições de migrar.
O objetivo da migração é transferir os participantes do plano de be-

nefício definido (BD) para o de contribuição definida (CD), mais flexível
e condizente com a atual conjuntura
econômica, sem falar na possibilidade de reduzir a alíquota do imposto
de renda. Assim, a
UNIVALI pretende extinguir o plano antigo, que já está fechado para novas inscrições desde 1998.
A migração é
opcional e cada participante deverá avaliar a sua situação
perante os dois planos antes de decidir. A partir do momento da concessão do aval pela SPC o prazo de
opção será de seis meses. Aqueles que
optarem por migrar terão reconhecidos os seus direitos acumulados perante o plano BD.

Empréstimos na PREVISC têm
juros reduzidos para 1,7% ao mês
Na última reunião do Conselho Deliberativo, em maio, foi proposto e aprovado por consenso que
a taxa de juros dos empréstimos
para os participantes de todos os
planos fosse reduzida para 1,7%
ao mês.
A decisão é benéfica tanto para
os participantes, que passam a contar com empréstimos ainda mais
baratos, quanto para os planos, que
têm nessa modalidade de aplicação um retorno relevante e de baixo risco. Com isso os participantes
acabam ganhando duas vezes.
Para requerer um empréstimo
o participante deve estar vinculado ao plano há pelo menos seis
meses. É preciso preencher um
formulário específico, disponível
no site PREVISC on-line, e encaminhar ao setor de pessoal da sua
unidade de trabalho. As libera-

ções ocorrem quinzenalmente e
as parcelas são deduzidas da folha de salário. Existem, entretanto, algumas restrições:
- o valor a emprestar não pode
ser superior ao saldo de poupança
do participante;
- o valor da parcela a pagar não
pode ser superior a 20% do salário;
- não podem haver empréstimos
concomitantes, ou seja, é necessário quitar um empréstimo antigo
para requerer um novo.
Além da menor taxa de juros, o
empréstimo a participante tem a
vantagem de não necessitar de taxa
de abertura de crédito, comum nos
bancos, que acaba por aumentar
indiretamente os juros cobrados.
Os prazos de pagamento variam
de 3 a 24 meses, dependendo do
plano, sempre em parcelas de valor fixo.
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Tábuas atuariais ajudam a
definir valor de benefícios

NOS
SA PREVIS
C
OSSA
REVISC

Você talvez já tenha ouvido falar que todos os planos de
previdência precisam de um atuário. Esse profissional trabalha
com tábuas e projeções que influenciam diretamente nos valores pagos aos participantes. Para sabermos mais sobre esse
trabalho, o PREVISC Notícias entrevistou Didier Andrade de
Albuquerque Júnior, atuário da PREVISC.
No âmbito dos planos de previdência complementar, muito tem se falado
neste primeiro semestre de 2005 sobre
mudanças de tábuas atuariais. Do que
se trata?
Didier - Para calcular o custo de
um plano de previdência, muitas são
as hipóteses utilizadas, como: taxas de
juros, indexadores econômicos, projeções do crescimento salarial dos participantes, do crescimento dos benefícios, da rotatividade, dos fatores de capacidade, da composição familiar e
também as tábuas de mortalidade,
invalidez e morbidez. Tábuas atuariais
são, basicamente, tabelas que apresentam expectativas de sobrevida para cada
idade dos participantes em determinadas situações.

vigor, não podemos utilizar tábua com
expectativas inferiores às da AT-49.
Assim, já podemos deduzir que,
para um grupo de participantes de fundo de pensão, a expectativa de vida é
maior da que a informada pelo IBGE
e menor do que nos Estados Unidos,
devido ao acesso à saúde, ao saneamento básico, a uma melhor qualidade de vida etc.

Como elas são elaboradas?
Didier - No Brasil existe a tábua do
IBGE, que se baseia nos censos e nas certidões dos cartórios. Recentemente passou-se
IDADE
a observar também as experiências das Entidades Abertas de
0
Previdência Complementar.
50
Entretanto, analisar toda a
55
população brasileira é muito
difícil, principalmente quando
60
nascidos e falecidos não são
65
registrados. Atualmente as me70
todologias utilizadas estão sen75
do questionadas, pois as expectativas geradas influenciam no
cálculo do fator previdenciário, no caso
de aposentadoria pelo INSS.
Por conta disso, os fundos de pensão normalmente se baseiam em experiências norte-americanas para os seus
cálculos. As principais tábuas são as
ATs (49, 83 e 2000), GAMs (71, 83 e
94) e UPs (84 e 94). Pela legislação em

E que impacto tem uma mudança de
tábua para o plano?
Didier - Primeiro, é importante esclarecer que, se o plaEXPECTATIVAS DE VIDA
no usa uma tábua com expecIBGE 2003 GAM 71 AT 49 AT 83 AT 2000
tativas de vida inferiores às reais, acabará pagando benefí67,6
74,4
73,2 78,7
80,1
cios por prazos maiores que os
76,2
76,9
76,2 81,1
82,3
esperados, causando déficit
77,5
77,7
77,2 81,8
82,9
(falta de recursos). Mas para ter
certeza disso é necessário que
79,1
78,8
78,5 82,6
83,6
o plano já tenha um certo his80,9
80,1
80,0 83,6
84,5
tórico, que possa ser compara83,1
81,9
81,9 85,0
85,8
do à tábua utilizada.
85,7
84,2
84,1 86,7
87,4
Portanto, a mudança para
uma tábua com maior expectaUm grande problema na adequação tiva de vida implica em maior necessidas tábuas são os tempos para aposen- dade de recursos para cobrir os comtadoria, pois temos planos que já pos- promissos do plano. O que tem sido nosuem pessoas em benefício que podem ticiado pela imprensa especializada nos
estar enquadradas numa tábua antiga, últimos meses é que muitos fundos estão
mas ao mesmo tempo temos pessoas que aproveitando a rentabilidade acima das
estarão se aposentando em poucos anos metas para trocarem suas tábuas sem que
e que terão uma expectativa de vida um seja necessário aportar novos recursos.

Mas na prática, como se escolhe uma
tábua?
Didier - Veja no quadro as expectativas de vida das principais tábuas e idades para o sexo masculino. Apenas para
lembrar, quando lemos notícias no jornal, normalmente se referem à expectativa de vida ao nascer (idade=0). Para
nós o mais importante é a expectativa
de vida na idade da aposentadoria, que
será a base de cálculo do benefício.

pouco maior e que, portanto, devem utilizar uma tábua um pouco mais conservadora. Temos ainda aquelas pessoas
sendo admitidas hoje com 18 anos e que
se aposentarão aos 55 (daqui a 37 anos)
e que possuirão uma expectativa de vida
que ainda não conhecemos.
Devemos adotar tábuas condizentes
com a realidade atual, mas efetuando
estudos de projeções futuras para mapear
possíveis distorções.
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VIVER MELHOR
DICAS DE LIVROS

Aprendendo a
educar os filhos
Limites
Sem Trauma
Tania Zagury
Editora Record
174 páginas
Educar os filhos não
é nada fácil. Mesmo que
o pequeno não cause grandes problemas na escola e tenha um bom relacionamento com os amigos, sempre haverá desavenças com os pais devido a
choques de idéias. Para se educar um
filho precisa-se muita paciência, repetir
o que é certo duas, dez, vinte, cem vezes. Precisa-se de tempo, doação, atenção e muito amor. Não adianta delegar
para uma babá, para os avós, para o
colégio ou até para uma psicóloga. São
os pais, em primeira instância, que precisam estar presentes. Enfim, são os pais
mais do que ninguém que podem compreender os filhos e a partir daí educar
suas personalidades para que sejam
adultos éticos. Além disso, é essencial
informação, relatos de experiências de
outros pais e dicas de especialistas.
“Criando Meninos” (“Criando Meninas”) e “Limites Sem Trauma” são livros que ajudam os pais a entender e
educar os filhos. O primeiro, best-seller
na Europa, traz um panorama completo da infância, caracterizando as diferenças entre os meninos e as meninas.
Já o segundo traz dicas de como educar sem medo e sem
transformar os filhos em
“pequenos ditadores”.

Criando
Meninos
Steve Biddulph
Ed. Fundamento
166 páginas

ENVELHECENDO COM SAÚDE

Teste a sua memória
Assinale os itens que se aplicam a você. Depois, descubra como anda
sua memória.

Você se esquece de...
...compromissos
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...atividades da casa, como tirar o
lixo e arrumar as camas
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...pagar contas
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...comprar algo no supermercado
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...levar suas coisas com você
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...nomes de pessoas
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...objetos em lugares públicos
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...nomes de lugares familiares
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...dar recados
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...ocasiões especiais, como aniversários e festas
raramente
às vezes
com freqüência
sempre

...o caminho a ser tomado para
chegar a lugares conhecidos
...acontecimentos recentes, como
raramente
onde jantou e o que comeu
às vezes
raramente
com freqüência
às vezes
sempre
com freqüência
sempre
...itens da rotina diária, como escovar os dentes ou tomar banho ...onde guardou seus pertences
raramente
raramente
às vezes
às vezes
com freqüência
com freqüência
sempre
sempre
Faça a contagem de cada uma das opções escolhidas. Se RARAMENTE foi o que mais apareceu, fique
descansado. Sua memória trabalha bem. Se você respondeu ÀS VEZES para metade das perguntas, suas
falhas de memória são circunstanciais e não crônicas. Se COM FREQÜÊNCIA foi o que você mais respondeu, é
hora de pensar numa ajuda especializada. Se você assinalou SEMPRE em 70% das respostas converse com seu
médico e procure tratamento.
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NUTRIÇÃO

Bonitos, muito gostosos e perigosos
Todos nós sabemos que a chamada fast food (comida rápida) não faz
bem à saúde e engorda. Claro que é
quase impossível resistir a um hambúrguer com batatas fritas e milk
shake. Mas é importante que se diga:
está provado cientificamente que o excessivo consumo
desse tipo de comida causa
obesidade. O estudo foi publicado na edição de janeiro da revista “Lancet” e vem
ao encontro do recém-lançado filme “Super Size ME”,
onde o personagem Mr.
Spurluck consome refeições
do McDonald´s três vezes ao
dia durante um mês e engorda 11 quilos.
Outro estudo, chamado
“The Coronary Artery Risk

Development in Young Adults” (CARDYA),
que analisa riscos de doenças cardiovasculares em adultos jovens americanos,
também aponta para a mesma direção.
Nessa pesquisa, mais de três mil jovens
foram acompanhados por 15 anos e os

resultados demonstraram que a freqüência de consumo de fast food está associado a ganho de peso e risco de diabetes tipo II.
O estudo verificou ainda que indivíduos que consumiam fast food mais do
que duas vezes por semana
ganharam 4,5 quilos a mais
e apresentaram 104% mais
resistência à insulina do que
aqueles que consumiam apenas uma vez por semana. Embora ainda haja poucos estudos e as empresas aleguem
que os dados não podem ser
generalizados, é conveniente
que o consumidor esteja alerta
e não exagere no consumo
desses alimentos, preferindo
refeições mais naturais e saudáveis.

DESTINOS TURÍSTICOS

Toque europeu e exuberante natureza
Para quem gosta do frio, as férias
do mês de julho podem se tornar um
sonho. Um sonho regado a um bom
vinho da região, ao pé da lareira, delícias gastronômicas como fondues, passeios pelo bosque e até neve. Estamos
falando da Serra Gaúcha, uma região
que, apesar do sotaque europeu, dos

ra Gaúcha foi inicialmente colonizada
por imigrantes alemães em 1824. Cinqüenta anos depois vieram os italianos,
que plantaram suas raízes em terras mais
altas. A adaptação foi rápida nas montanhas que chegam a 900 metros de altitude e clima temperado, semelhante ao
da terra natal.

natureza. Ao lado está Canela, que se
destaca por sua natureza exuberante.
Pertinho está a região dos vinhedos,
que tem como ponto central Bento Gonçalves, denominada a capital brasileira do vinho. A região é toda cercada
por parreirais e reúne mais de 40 vinícolas. A maioria abre suas portas ao

olhos verdes e azuis, da pele clara e
dos cabelos louros, fala português e é
muito hospitaleira.
Localizada a pouco mais de 100 km
da capital do Rio Grande do Sul, a Ser-

A cidade de Gramado é um dos principais centros de turismo do país, oferecendo inúmeros hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de artesanato, arquitetura no estilo da Baviera e passeios pela

público, oferecendo degustação e
visitação.
A melhor maneira de conhecer a região é de carro, mas também existem
diversas opções de excursões.

6

No 37 - 3o Trimestre 2005

INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DOS
INVESTIMENTOS E
ENQUADRAMENTO
DAS APLICAÇÕES
Resumo das aplicações
1o trimestre de 2005
posição de 31/03/2005

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 em carteira da
PREVISC renderam R$ 9.010.606,38, deduzidas as tarifas bancárias incidentes sobre as operações de
R$ 4.216,95, CPMF R$ 46.626,05, despesas relacionadas com tributos, totalizaram no período R$
50.732,92, pagamos R$ 21.156,61 para o Banco Itaú S/A fazer a custódia dos títulos da carteira
própria. O custeio administrativo dos investimentos, calculado de acordo com critérios de rateio,
acumulou no trimestre R$ 292.508,74, gerando um resultado de R$8.595.365,11 que foi distribuido

proporcionalmente aos diversos planos previdenciais e aos programas administrativo e
assistencial, além da formação do fundo de grantial dos empréstimos aos participantes.
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Beneficiários do Período
APOSENTADOS
E NTIDADE

Junho 2005

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
185,22
216,22
188,04
197,85
220,80
196,92
203,46
199,82

Março 2005
ERSI DIESEL
MARIA MADALENA NOVAK
RITA DE CASSIA DE MELO
JOSE MARIA OLIVEIRA LINHARES
LENIR NOVAES
MARIA LUIZA PIAZZA
MARLENE COUTO DE SOUZA
NEY GERMANO STOLF
ROSENEIA MARIA PEREIRA
EDUARDO ALVES VIEIRA

SESI-SC
SESI-SC
SENAI-SC
SENAI-PI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SESI-PR

Abril 2005
PAULINA IRACEMA LINZMEIER
RUBENS MARTINS
TEREZINHA P. MONTIBELLER
IRAIDE ANTONIO PIOVESAN
JOSE DOMINGOS DE ANDRADE
MARIA IVANI MARTINS

SESI-SC
SESI-SC
SESI-SC
SENAI-SC
UNIVALI
UNIVALI

Maio 2005
SESI-SC
SENAI-PI
UNIVALI
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
SENAI-PR

LUDENIR DA SILVA
VALDIR VIANA LIMA
ANGELA VERGINIA C. COSTA
GISELA MARION K.SCHNEIDER
IRONE JOSE MACHADO
RUI CESAR PRADI PEREIRA
CACILDA MALVEZZI

P ENSIONISTAS

E NTIDADE

Maio 2005
SENAI-SC

SIDINHA TEREZINHA B. ALEGRE

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

junho - 28/06/2005
julho - 28/07/2005
agosto - 29/08/2005

VOCÊ SABIA

Unidade de Referência

...que no PREVISC
on-line existe uma seção
que esclarece as dúvidas mais freqüentes em
relação à PREVISC e os
seus serviços?

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.

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

Sócios Participantes da PREVISC - Abril 2005
PARTICIP .
DEPEND .
T ITULARES
NO
S ISTEMA
T ITULARES DEPEND . AUTÔNOMOS AUTÔNOMOS
FIESC
SESC/FECOM.
SENAI-PI
FIEMS
SENAC-SC
SENAI -MA
SEBRAE-SC
UNIVALI-SC
FIEP
FUNPEX-SC

1.654
459
217
227
157
100
82
2.348
631
20

2.067
528
399
345
203
170
126
2.656
947
6

44
1
4
14
55
-

52
1
6
5
91
-

TOTAL

5.895

7.447

117

154

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

Benefícios Concedidos por Patrocinadora (Maio 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.
68
Pensão
70
Auxcílio Doença
53
TOTAL
531

38
10
15
12
8
83

37
12
18
10
7
84

16
1
2
8
2
29

25
0
2
7
3
37

34
5
1
9
5
54

7
0
5
1
0
13

39
7
14
12
5
77

SISTEMA F UNPEX
FIEP

21
0
13
7
8
49

0
0
0
0
1
1

TOTAL
506
86
138
136
92
958

3
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O

exercício de 2005 vem se
mostrando árduo na obtenção de resultado nos investimentos. A PREVISC
implementou uma mudança em sua política de investimentos a partir do mês
de maio, visando uma alocação
otimizada do trinômio “Risco, Retorno
e Liquidez”.
Os segmentos apresentaram o seguinte desempenho até 31 de maio:
Renda Fixa: O resultado em maio
foi de 1,31%, totalizando em 2005 um
retorno de 5,96%. As posições
indexadas ao IGP-M têm sofrido em relação ao CDI, porém têm atingido com
Classificação contábil
Caixa e bancos
Letras hipotecárias
Fundos exclusivos de aplicações em cotas
Títulos de empresas
Fundo empresas emergentes
Imóveis
Empréstimos
Outros investimentos
TOTAL

%
0,07%
0,05%
94,85%
1,07%
0,66%
1,68%
1,60%
0,01%
100%

Apesar das dificuldades, meta dos
últimos 12 meses é alcançada
folga a meta atuarial de todos os planos.
Renda Variável: A Bolsa, após dois
meses de queda, obteve recuperação no
mês de maio, com alta de 3,75% no
Ibovespa e de 3,29% no IBrX. Foram dois
os fatores para o desempenho positivo:
recuperação após queda expressiva em
abril; e o acompanhamento pela bolsa
brasileira do movimento de alta das bolsas americanas (+3% S&P/+7% Nasdaq).
O nosso desempenho inferior ao índice
no mês deveu-se principalmente ao desempenho do setor elétrico, que surpreendeu. Nossos recursos de renda variável continuam focados em empresas de
desempenho global, que acabam sofrendo mais as influências
Recursos
do mercado internaci97.240,23
onal. Durante 2005 o
132.381,68
segmento sofreu uma
259.060.064,18
queda de 5,06%, pu2.932.814,57
xando a rentabilidade
1.808.056,42
da carteira para baixo.
4.592.404,20
Mercado Imobiliá4.383.084,90
16.014,52
rio: obtivemos uma ren273.122.060,70
tabilidade de 3,92% no

exercício de 2005, devido à redução da
carteira e à indexação a índices de preços dos valores a receber.
Empréstimos a Participantes: obtivemos rentabilidade de 10,04% sobre os
saldos acumulados em 2005. No mês
de maio houve uma pequena redução
dos valores emprestados, devido à baixa procura pelos participantes. Por sugestão do Conselho Fiscal, ratificada
pelo Conselho Deliberativo, o Comitê
de Investimentos decidiu pela redução
da taxa de juros cobrada sobre os empréstimos para 1,70% ao mês e pela ampliação do prazo para até 24 meses.
Para este prazo e limite de crédito não
existe taxa similar no mercado, tornando-a uma modalidade de empréstimo
muito atrativa.
O retorno consolidado em maio foi
de 1,30% e em 12 meses acumulamos
um retorno de 17,78%, que corresponde
a 129,03% da meta atuarial dos planos
indexados ao IGP-DI, e 133,18% para
os planos indexados ao INPC. Em relação ao CDI, os investimentos financeiros atingiram 102,52% enquanto a carteira consolidada rendeu 100,68%.

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