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Novos diretores da PREVISC tomam
posse e apresentam seus objetivos

A

nova Diretoria Executiva da
PREVISC foi empossada durante reunião do Conselho
Deliberativo que ocorreu no
dia 8 de março. De acordo com as normas da entidade, o diretor superintendente é nomeado pelo presidente do
Conselho Deliberativo, e os demais diretores são indicados pelo superintendente e submetidos à apreciação do
mesmo Conselho. A nova diretoria é
composta da seguinte forma:
Diretor Superintendente
João Laercio de Amorim
Diretora de Seguridade
Regídia Alvina Frantz
Diretor Administrativo e Financeiro
Sérgio de Andrade
Os três diretores são funcionários de
carreira da PREVISC. João Laercio de
Amorim ocupava a função de Diretor
Administrativo e Financeiro até o início
de janeiro, quando o ex-Diretor Superintendente, Carlos Henrique Ramos
Fonseca, pediu licença para assumir a
Diretoria Nacional do SESI na CNI em
Brasília. Nesta ocasião, Amorim assumiu seu cargo interinamente com o consentimento do Conselho Deliberativo.
A Diretora de Seguridade Regídia
Frantz já havia assumido em dezembro
de 2005, ainda na gestão de Carlos
Henrique. Já o atual Diretor Financeiro, Sérgio Andrade, ocupava a função
de Gerente de Investimentos.

Sérgio de Andrade, Regídia Frantz e João Laercio de Amorim na posse da nova diretoria

cipantes e funcionários a manutenção
da qualidade, transparência e responsabilidade dos serviços prestados pela
entidade.

A experiência e a comprovada competência dos três diretores na coordenação des suas equipes na PREVISC
asseguram aos patrocinadores, parti-

Metas e planos dos novos diretores
João Laercio: Nossos principais objetivos são a implementação do Código
de Ética, do Manual de Governança Corporativa e de Controles Internos, todos
em fase de conclusão. A busca de novos patrocinadores para planos previdenciais também está na pauta, como forma de aumentar o volume de recursos
administrados.
Sérgio de Andrade: Procuraremos oferecer uma transparência cada vez
maior, buscando segurança e rentabilidade para nossos participantes,
objetivando também aproxima-los da administração, a começar pelos representantes nos conselhos.
Regídia Frantz: Pretendemos ampliar as adesões dos participantes aos
planos de benefícios existentes e a comunicação entre a PREVISC e os participantes e patrocinadoras. Os primeiros passos já estão sendo dados quando
buscamos disponibilizar as informações numa linguagem clara e objetiva.

Atendimento ao Participante

0800 48 8088

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

PREVISC on-line

24 horas com você

www.previsc.com.br

Acesse e confira um mundo de informações
Endereço: Rod. Admar Gonzaga, 2.765 - 1o andar - Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP 88034-001
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C U R TA S
Imposto de renda:
informações são
trocadas no envio
A PREVISC pede desculpas aos participantes assistidos que receberam o seu
Informe de Rendimentos para fins de
Imposto de Renda trocados. Esclarecemos que a nossa estrutura administrativa não permite que tenhamos uma área
para envelopamento e envio de correspondências em grande quantidade,
motivo pelo qual utilizamos os serviços
do franqueado da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT) sempre
que necessitamos. Neste ano, emitimos
os comprovantes de rendimentos e as
etiquetas de endereçamento e os entregamos à agência para o despacho, que
equivocadamente inverteu a ordem dos
documentos em relação às etiquetas,
provocando o envio indevido de um
lote. Já há vários anos que nos prestam tal serviço, não havendo registro
de erros deste tipo.
Conseqüência disso, a Diretoria
determinou a mudança de procedimentos, inclusive com a emissão do
referido comprovante no sistema de
envelope fechado, nos moldes dos extratos de contribuições e recibo de pagamento. Desta forma o endereço será
impresso diretamente no mesmo documento original, evitando-se trocas
indesejadas. Já foram enviadas novas vias do referido documento.

ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL
Neste mês de março foram
suspensos os pagamentos dos
beneficiários que não fizeram o recadastramento anual, conforme informado por ocasião do envio dos
formulários. Aqueles que não receberem o benefício devem entrar em
contato com a PREVISC para regularizar sua situação.

UNIPREV faz adequação
no plano de benefícios antigo
O Plenário do Conselho de Administração Superior da Fundação UNIVALI
aprovou em março as alterações no Regulamento do Plano de Benefícios PREVISCUNIPREV. As principais modificações são:
a) adequação às exigências da legislação, equiparando as contribuições normais vertidas pelos Participantes às da Patrocinadora, alterando-se a sistemática de custeio do Plano;
b) correção do valor da Unidade de Referência UNIPREV, adequando-a às
reformas operadas no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pelas
Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.
É importante ressaltar que tais alterações ainda dependem de aprovação
pela Secretaria de Previdência Complementar e atingem somente os 170 participantes remanescentes do Plano de Benefícios PREVISC-UNIPREV, em fase de
extinção. Não haverá nenhuma mudança para os participantes que
já efetuaram sua migração para o Plano de Benefícios UNIVALIPREVIDÊNCIA.

Pesquisa de satisfação avaliará
qualidade dos serviços da PREVISC
Durante o mês de abril a PREVISC
realizará a Pesquisa de Satisfação 2006.
Participantes ativos e assistidos e representantes dos patrocinadores serão entrevistados por telefone, para que avaliem a qualidade dos serviços oferecidos
pela PREVISC em diversos aspectos, como
atendimento, veículos de comunicação,
solução de problemas, entre outros.
Para isso, está sendo contratada uma
empresa especializada em pesquisas. Ela

receberá os nomes e telefones de todos
os participantes e patrocinadores e sorteará uma quantidade representativa do
grupo, os quais serão entrevistados. A
PREVISC não terá conhecimento das
entrevistas, e sim de um relatório com
os resultados globais da pesquisa. Caso
você seja um dos sorteados identifique
as áreas em que podemos nos aperfeiçoar e faça sugestões para que possamos atendê-lo cada dia melhor.

Enquete aponta conscientização
ambiental dos participantes
A edição passada do PREVISC Notícias foi impressa pela primeira vez em
papel reciclado. No nosso site realizamos uma enquete perguntando se deveríamos continuar usando este papel. O
resultado final, após 3 meses de votação, é o apresentado no quadro abaixo.
Apesar desta pesquisa não ter cará-

ter científico, entendemos que, entre os
que se manifestaram, é muito forte o
sentimento de preservação dos recursos naturais. Apenas 4% dos
respondentes preferem o papel branco
tradicional. Sendo assim, o PREVISC
Notícias passará a ser impresso definitivamente em papel reciclado.

Utilizar sempre papel reciclado
Utilizar reciclado apenas em edições especiais
Voltar ao papel tradicional
Tanto faz

86%
5%
4%
5%
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PREVISC homenageia participante
no Dia Nacional dos Aposentados
Com um público superior a duzentas pessoas, o Instituto
Cultural de Seguridade Social (ICSS), promoveu no dia 24 de
janeiro cerimônia em homenagem ao Dia Nacional dos Aposentados. A solenidade, realizada no Rio de Janeiro, contou
com a entrega de diploma a assistidos indicados por seus
fundos de pensão para representar os demais aposentados e
pensionistas.
O Presidente do ICSS, Wagner Pinheiro, ao abrir o evento, sublinhou em seu discurso que “essa data é das mais
importantes do calendário dos fundos de pensão, porque é
nela que manifestamos a nossa gratidão à geração de trabalhadores brasileiros que tanto ajudou a erguer o sistema sólido que temos e que foi construído com bravura e talento,
exatamente para assegurar vossa qualidade de vida na aposentadoria”.

“Os fundos de pensão nunca deixaram de
pagar regularmente os benefícios aos seus
mais de 600 mil assistidos”.
Jarbas de Biagi

O Presidente da Abrapp, Fernando Pimentel, por sua vez,
explanou sobre o mérito dos fundos. De acordo com ele “proporcionar qualidade de vida na aposentadoria é o objetivo e
a razão da existência da previdência complementar”. Pimentel
salientou também a importância da data: “esse é um evento
que cresce a cada ano e cada vez mais emociona as pessoas”. De sua parte, o Presidente do Sindapp, Jarbas de Biagi,
lembrou que “os fundos de pensão nunca deixaram de pagar regularmente os benefícios aos seus mais de 600 mil assistidos”, o que a seu ver é uma prova da estabilidade do
sistema. Já o professor Arnaldo Niskier, ex-presidente do ICSS
e que compareceu ao ato na qualidade de Secretário da Cul-

Arnaldo Pulchério recebe o diploma do representante da Abrapp

tura do Estado do Rio de Janeiro, ressaltou que “a previdência privada revela-se cada vez mais fundamental para a manutenção da qualidade de vida na aposentadoria”. Niskier
parabenizou os fundos de pensão pela realização de tão expressiva homenagem.
Em relação ao diploma oferecido aos homenageados, que
estavam representando os demais aposentados e pensionistas, Pinheiro destacou que é uma forma de sublinhar a união
de empresas patrocinadoras, dirigentes de fundos e participantes dos planos, agradecendo a contribuição dos
aposentados à causa dos fundos de pensão. Todos juntos
desenvolveram e consolidaram as bases de um sistema que
se tornou sinônimo de aposentadoria com qualidade.
A PREVISC indicou o participante aposentado Arnaldo
Pulchério, residente na cidade do Rio de Janeiro, para receber a homenagem representando os demais 873 aposentados e pensionistas.

Prazos e incentivos para migração de planos na reta final
Conforme anunciamos na última edição do PREVISC
Notícias, várias patrocinadoras estão em campanha de migração de planos do tipo Benefício Definido para Contribuição Definida. Abaixo, a situação atual. Se você é participante de um destes planos fique atento aos prazos e apro-

veite os incentivos. Não deixe para a última hora!
Os novos planos da Fecomércio/SESC-SC e do SENAIMA já foram elaborados e estão em análise na Secretaria
de Previdência Complementar. Assim que forem aprovados, a PREVISC iniciará a campanha de migração.

Atenção: dos quatro planos
em campanha de migração,
o do SENAI-PI já encerrou o
prazo; o dos Sistemas FIESC
e FIEMS acaba em maio; o
da UNIVALI, em julho.
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VIVER MELHOR

SAÚDE

Atividades físicas regulam o
corpo e melhoram a memória

Praticar uma atividade física regular pode melhorar muito a qualidade de vida, mas os maiores benefícios só serão percebidos com o passar dos anos.
Uma novidade interessante é que este hábito pode
melhorar a capacidade de memória, algo que pode
fazer uma grande diferença para um envelhecimento
saudável. A relação
entre atividade física e
memória foi observada em um estudo brasileiro recente, realizado pelo Centro de
Estudos em Psicobiologia e Exercício do
Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp).
Durante cinco meses, 50 voluntários de
60 a 75 anos participaram de um programa de atividade física três vezes por semana, com exercícios em bicicleta
ergométrica e sessões de alongamento e flexibilidade.
Todos tiveram uma melhora na capacidade
cardiorespiratória e muscular, e diminuíram sintomas
de depressão e ansiedade. “Foi observado ainda um
aumento da capacidade de memória”, afirma a edu-

cadora física Hanna Karen Antunes, responsável pelo estudo. Segundo a pesquisadora, a atividade física ajuda a diminuir a viscosidade do sangue, o que contribui para aumentar o fluxo sangüíneo cerebral, melhorando as capacidades cognitivas, como a memória.
Tem-se observado que mantendo uma vida ativa, com
atividades física e
intelectual, além de
convivência social,
o idoso diminui o
risco de demência,
que tem como um
dos sintomas a perda de memória. Estudar a relação entre memória e atividade física abre novas perspectivas
nessa área. “Os resultados indicam
que o exercício é
uma alternativa não
medicamentosa em
se tratando de funções cognitivas”, afirma Hanna.
Uma boa recomendação é adotar o hábito da atividade
física desde a juventude. “Começar uma atividade física o
quanto antes é uma boa maneira de evitar a perda de memória que pode acontecer no envelhecimento”, alerta a
pesquisadora.

Drenagem linfática: aliada das mulheres
no tratamento estético das celulites
O método de drenagem linfática manual foi desenvolvido em 1932 pelo terapeuta dinamarquês Vodder,
que trabalhava junto com sua esposa na Riviera Francesa.
Vodder observou que a maioria de seus pacientes
sofria de constipação, retenção de líquidos e apresentava os gânglios linfáticos alterados. Ele passou a tratar estes pacientes intuitivamente com massagens que
estimulavam estes gânglios, atingindo grandes êxitos
com diversos pacientes.
Seu método foi desenvolvido e se tornou muito eficaz. Hoje em dia, a drenagem linfática manual é usa-

da na estimulação da circulação linfática,
que ajuda o corpo a eliminar toxinas, e na
nutrição dos tecidos. A estagnação dos
gânglios linfáticos pode causar dor. Embora todos os tipos de massagem estimulem
a corrente linfática, a técnica de Vodder
é focada na drenagem do excesso linfático.
Geralmente este método é recomendado no tratamento estético de celulite (eliminando líquidos), espasmos musculares
e na recuperação pós-operatória.
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DESTINOS TURÍSTICOS
Chegaram as férias,
Veneza: ornada por dezenas
de ilhas
tempo de viajar
e interligada por centenas de canais
Veneza parece ter sido tirada de
uma história de fantasia. A cidade impressiona desde o primeiro momento,
pois não há nada igual em todo o
mundo. Conhecida como cidade do
romantismo, Veneza inspira paixões por
sua beleza e pelo movimento das
gôndolas que deslizam na água suavemente. Prédios antigos, arquitetura
típica, cafés e bares aconchegantes,
pequenas lojas, restaurantes charmosos,
museus, atrações que fazem o visitante

Média, além de um importante centro
de intercâmbio comercial e cultural com
o Oriente. Hoje, a cidade não sustenta
mais essa onipotência, vivendo quase
exclusivamente do turismo.
Veneza foi construída sobre uma série de ilhas interligadas por mais de 400
pontes, formando 177 canais. Não circulam carros pelo local, sendo os vários
tipos de embarcações o único transporte disponível. Entre eles estão as tradicionais gôndolas, as modernas lanchas

pode-se encontrar desde pratos rápidos em pequenos restaurantes, como
risotos, capelette ao sugo, talharim ao
molho branco e pizzas, até pratos mais
refinados de frutos do mar em luxuosos ambientes à beira dos canais . Vale
a pena provar também o típico pastel
de Veneza, recheado com mussarela e
anchova (a pastelaria mais tradicional encontra-se no Campo S. Angelo). Não deixe de ir aos cafés na praça de São Marcos, eles são belíssimos

não descansar um minuto sequer.
Situada na região de Vêneto, no
nordeste da Itália, e banhada pelo mar
Adriático, Veneza tornou-se uma das
maiores potências marítimas da Idade

alugadas por hora e os barcos municipais, que funcionam como ônibus com
passes especiais para turistas.
A típica culinária italiana está presente em todos os lugares. No centro,

e cheios de histórias, além de terem
sempre uma orquestra tocando ao ar
livre. Para beber, vinho, é claro, cujo
preço da taça pode chegar a ser mais
barato que uma coca-cola.

DICAS DE SITES

Jornais diários disponibilizam notícias em tempo real na internet
Atualmente, estamos cercados de informação, principalmente se tivermos acesso à internet. Deve-se alertar, no entanto, que muitos
conteúdos na rede não passam de equívocos, mentiras
e bobagens. Para se ter informações corretas e mais
confiáveis sobre o que está
acontecendo no Brasil e no
mundo, o melhor é acessar
os sites dos grandes jornais
brasileiros, que hoje disponibilizam boa parte das matérias que saem no jornal impresso. Claro que nada
substitui o prazer de pegar

as folhas de papel do jornal e
ler em qualquer lugar, numa
cadeira confortável, na rede
ou na mesa do café da manhã.
O acesso aos maiores jornais brasileiros é gratuito, fácil
e a maioria ainda conta com
informações em tempo real, ou
seja, o jornalista acaba de es-

crever a matéria na redação e
o texto já é colocado no site,
antes mesmo de o jornal ser
impresso. Alguns endereços:
Folha de S. Paulo (www.folha.
uol.com.br), O Estado de S.
Paulo (www.estadao. com.br),
O Globo (oglobo. globo.com)
e Diário Catarinense (www.
diario.com.br). Nesse último o

internauta deve fazer um cadastro antes de entrar.
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INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DOS
INVESTIMENTOS E
ENQUADRAMENTO
DAS APLICAÇÕES
Resumo das aplicações
4o trimestre de 2005
posição de 31/12/2005

Especificação dos desenquadramentos
A PREVISC não apresenta desenquadramentos em relação à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº
3.121, de 25/09/2003, nem à Política de Investimentos
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 05/05/2005.

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.

Observações

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) 3322-0711
e-mail: auditor@terra.com.br

João Laercio de Amorim
CPF 495.578.319-87
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone (48) 3239-3313 - Fax (48) 3239-3330
amorim@previsc.com.br

Durante o período apresentado os investimentos em carteira da PREVISC
renderam R$ 13.277.304,43. Deduzidas as tarifas bancárias incidentes sobre as operações no
valor de R$ 6.201,08, CPMF R$ 47.831,46, despesas relacionadas com tributos, totalizaram no
período, o valor de R$ 30.121,55, pagamos R$ 24.048,57 para o Banco Itaú S/A fazer a custódia
dos títulos da carteira própria. O custeio administrativo dos nvestimentos, calculado de acordo
com critérios de rateio, acumulou no trimestre o valor de R$ 311.130,55, gerando um resultado de
R$ 12.857.971,22 que foi distribuido proporcionalmente aos diversos planos previdenciais e aos
programas administrativo e assistencial, além da formação do fundo de garantia dos empréstimos
aos participantes.
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Beneficiários do Período
APOSENTADOS
E NTIDADE

Março 2006

Dezembro 2005
ORLANDO FRANÇA CORREA
JOSE CARLOS PASQUALINI
VICTORIA SCHAUFFERT
CARMELITA MAGRO VIEIRA
SONIA MIRIAM TEIXEIRA MOREIRA
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA
JOAO IGNACIO DA SILVA FILHO
JONAS TADEU NUNES
HELENA PEREIRA DE MIRANDA

Janeiro 2006
MARIA TERESA HEINZEN
ERNA HARDT DA ROSA
MARIA ROSA HELENO SCHULTE
ESTEFANO BALUCH
MARILSA RODRIGUES TRES
ROSEMARI MAGGIONI
VALTER RICARDO CORREA
FLAVIO SEBASTIAO DIAS
FRANCISCO DAS ARAUJO
JOSE MANOEL DA SILVEIRA
VALDEMAR C. RODRIGUES
IRENE SOARES MOSER

SENAI-SC
UNIVALI
UNIVALI
SESI-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SENAC-SC
UNIVALI
UNIVALI
SENAI-PR
UNIVALI
SESI-PR
Fecomércio-SC

UNIVALI
SENAI-PI
Fecomércio-SC
Fecomércio-SC

UNIVALI

Fevereiro 2006
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SESI-SC
SESC-SC
UNIVALI
UNIVALI

JAIME MERA MESIAS
PAULO ROGERIO MAES
ADALBERTO PEDRO WOHLKE
CECILIA STEIN DE LIMA
LOURDES A. CONCEICÂO
LIZETE DE OLIVEIRA CRISPIM
TUSSI FELSKI PEREIRA

P ENSIONISTAS
Dezembro 2005
LAURA ANGELICA DORNBUSCH

E NTIDADE
SEBRAE-SC

Janeiro 2006
SESI-SC

NEUSA LESSA DE SOUSA

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

março - 28/03/2006
abril - 28/04/2006
fevereiro - 29/05/2006

VOCÊ SABIA

Unidade de Referência
PATROCINADORA

UR(R$)

FECOMÉRCIO – SC
FUNPEX – SC
SEBRAE – SC
SENAC – SC
SENAI – MA
SESC – SC
Sistema FIESC
Sistema FIEMS (BD)
FIEMSprev (CD)
Sistema FIEP
UNIVALI – SC

214,77
199,82
185,22
231,36
188,04
211,70
220,81
196,92
244,98
215,67
199,82

... que no PREVISC on-line
você conhece detalhes
sobre os benefícios do seu
plano e a rentabilidade da
sua poupança?

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 - Fevereiro 2006
PARTICIP.
T ITULARES
D EPEND .
NO
S ISTEMA
T ITULARES D EPEND . AUTÔNOMOS AUTÔNOMOS
FIESC
SESC/FECOM.
SENAI-PI
FIEMS
SENAC-SC
SENAI -MA
SEBRAE-SC
UNIVALI-SC
FIEP
FUNPEX-SC

1.591
475
223
229
162
93
83
2.264
710
15

1.932
583
379
334
217
158
124
2.557
1.060
6

57
1
2
1
14
54
-

69
2
10
71
-

TOTAL

5.845

7.350

129

152

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

Benefícios Concedidos por Patrocinadora (fevereiro 2006)
BENEFÍCIO

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

Aposentadoria T. Serv. 299
Aposentadoria Idade
34
Aposentadoria Inv.
60
Pensão
59
Auxílio Doença
44
TOTAL
496

40
10
17
9
5
81

18
1
2
8
1
30

36
12
18
10
7
83

26
0
2
6
1
35

35
5
1
9
4
54

7
0
4
2
0
13

62
4
22
10
3
101

SISTEMA F UNPEX
FIEP

24
0
14
7
9
54

0
0
1
0
0
1

TOTAL
547
66
141
120
74
948

3
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Rentabilidade dos investimentos da PREVISC
chega a até 180% acima da meta em 2005

O

exercício de 2005 foi marcado pela mudança na gestão dos recursos da PREVISC,
a partir do segundo semestre. Todos os antigos gestores foram substituídos, tendo
sido mudado também o perfil da carteira. Se o
benchmark predominante era o IGP-M, que se adequava às metas atuariais dos planos, agora é o CDI,
que tem mostrado um retorno bem acima dos índices
de preços. A avaliação dos novos gestores está a cargo da PPS, empresa de consultoria especializada em
performance, fazendo avaliações mensais através de
relatórios e reuniões trimestrais com o Comitê de Investimentos e Gestores, determinando pontos fortes e
fracos da Carteira. Com a contratação dos novos
gestores é visível a melhora na rentabilidade, acompanhando uma tendência de mercado, que passa,
nos últimos meses, por uma ótima fase.
No segmento de Renda Fixa obtivemos uma rentabilidade de 16,30%, que comparada ao CDI, taxa
média de retorno dos depósitos interbancários, ficou
em 97,73% do benchmark.
Os fundos de Renda Variável renderam 27,99%
no ano, ou 93,34% do Índice Brasil (IBX) do período
analisado, utilizado como comparativo para o mercado de ações pela política de investimentos.
A carteira de imóveis, composta basicamente por
direitos de alienações feitas em anos anteriores, obteve um retorno de 9,83%, e está vinculada aos
indexadores da dívida, TR (taxa referencial), IPCA e
IGPM.
As operações com Participantes, na modalidade
de Empréstimo Simples, geraram um retorno líquido
de 26,55%. Esta fatia do patrimônio, apesar de mais
rentável, não pôde ser ampliada, pois depende da
necessidade de crédito dos participantes.
O retorno consolidado dos investimentos foi de
17,66%, aproximadamente 280,76% da meta para
os planos indexados ao IGP-DI+5%, e 160,55% dos
planos cujo objetivo é superar o INPC+6% ao ano.
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