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Aumento da longevidade obriga planos
de previdência mudarem tábua atuarial
expectativa de vida dos seres
humanos está aumentando a
cada ano que passa, seja por
dietas alimentares, prática de
esportes, uso de medicamentos ou
confortos que a modernidade oferece. Esse fato é de suma importância para os fundos de pensão,
que calculam os benefícios levando em conta tabelas que apresentam expectativas de sobrevida para
cada idade dos participantes, as
chamadas tábuas atuariais.
Preocupado com essa situação
que pode desestabilizar os planos
de previdência, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar
(CGPC) aprovou uma resolução
que eleva a tábua atuarial mínima
a ser adotada pelos fundos de pensão até 2008. Antes, as regras exigiam que a premissa mínima fosse
a tábua AT-49, que prevê uma
sobrevida de 18,5 anos para
aqueles que chegam aos 60 anos
de idade. Com a nova regra, será
preciso adotar, pelo menos, a AT83, cuja sobrevida prevista acima
dos 60 anos é de 22,5 anos.
A resolução não obriga os fundos a
adotarem a tábua AT-83, mas de acordo com o então secretário de Previdência Complementar, Adacir Reis, “esse é
o conservadorismo mínimo exigido, sendo de responsabilidade do fundo e de
seus administradores estudar a tábua que

A

seja a mais adequada às suas necessidades e nada impede que esta estime longevidade ainda maior que a da AT-83,
como a AT-2000, por exemplo”.

vidade, a taxa de rotatividade, os índices de inflação (que deverão reger reajustes) e a taxa de juro atuarial os números podem indicar que existe uma
tranqüilidade nas contas que, na
verdade, está sendo amenizada
por premissas desatualizadas. Isso
pode gerar problemas para honrar benefícios no futuro”, adverte
Reis.
Um exemplo da diferença que
premissas desatualizadas geram na
contabilidade é o que ocorreu recentemente na Petros. Em 2004, o
fundo atualizou os parâmetros
adotados, de acordo com o perfil
atual do plano. As estimativas antigas trabalhavam, por exemplo,
com uma expectativa de 649 mortes de aposentados por ano, enquanto a média de fato já era de
apenas 410 óbitos. Após a atualização dos parâmetros, verificou-se
um déficit atuarial de R$ 5,2 bilhões, na época, que agora passou a ser abatido. Ou seja, se as
projeções não fossem revistas, a
fundação poderia ter um passivo
“invisível” e enfrentar problemas no
futuro.
A Previsc continuará a explicar esse
assunto nas próximas edições devido a
sua grande importância. Também serão
informados quais os planos que já estão adequados e como os demais serão
enquadrados na nova legislação.

De acordo com a nova resolução, um
diretor deverá ser definido como responsável por esse assunto e a patrocinadora
deverá encaminhar por escrito documentos nos quais informa a rotatividade e a
política salarial previstas. “Quando o fundo não prevê corretamente a real longe-

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
Novidades
a caminho
A próxima edição do seu informativo virá repleta de novidades.
Uma delas é o novo projeto gráfico.
A sugestão dada pelos participantes de
adotar como padrão o papel reciclado
exige uma nova composição de cores
que, juntamente com mudanças na disposição do texto, tornará a leitura mais
dinâmica e agradável.
Além disso traremos uma reportagem
especial com os resultados da pesquisa
de satisfação de participantes e patrocinadores, realizada no período de abril
a junho. Foram feitas nada menos que
720 entrevistas por telefone. Os resultados preliminares são bastante positivos.
Outra novidade importantíssima é o
Código de Ética da Previsc. Redigido
por um grupo de trabalho formado por
funcionários, com a consultoria do SESISC e acompanhamento do Conselho
Deliberativo, o texto está praticamente
pronto. O próximo número do Previsc
Notícias trará um encarte com a íntegra
do novo Código, para que você conheça a conduta esperada dos técnicos que
operam o seu plano de previdência complementar.

O que você tem
a dizer?
Se você quiser sugerir uma matéria,
fazer um comentário, uma pergunta,
crítica ou elogio, escreva para o Previsc
Notícias. Envie um e-mail para
noticias@previsc.com.br - ou envie uma
carta para o endereço da Previsc, aos
cuidados do Previsc Notícias.

Recadastramento dos
beneficiários
Informamos aos aposentados e
pensionistas que o recadastramento
anual passará a ser no mês de outubro, para não tumultuar o mês de
dezembro. Além de tradicionalmente
mais curto, pelos feriados, é o mês
de processamento da folha do 13°.

Campanha de migração
A seguir o panorama das campanhas de migração deste ano. Conforme
anunciamos na última edição do Previsc Notícias, várias patrocinadoras estão em campanha de migração de planos do tipo Benefício Definido (BD) para
Contribuição Definida (CD) ou Contribuição Variável (CV).
Se você é participante de um desses

planos verifique os prazos e aproveite
os incentivos. Não deixe para a última
hora!
A campanha de migração do plano
SESCprev, válido para o SESC e
Fecomércio de Santa Catarina, teve início em junho e se destina somente aos
participantes ativos. Conheça os detalhes e não perca o prazo de opção!

Grande festa para a paz mundial
acontecerá em Florianópolis
Florianópolis será a sede, entre os dias
1º e 6 de setembro deste ano, do Festival
Mundial da Paz. O objetivo é reunir pessoas e instituições que estejam em sintonia
com a cultura da paz e oferecer ao planeta a alternativa de escolher
esse caminho para a criação
de novas realidades.
Durante o evento acontecerão diariamente inúmeras atividades gratuitas, como
mostras artísticas (artes plásticas, cinema,
fotografia, artesanato etc.), práticas (yoga, tai chi chuan,
aikido, caminhadas e capoeira), oficinas
(danças circulares, jogos cooperativos,
biodança, meditação, discussões e
vivências em grupo etc.) e atividades terapêuticas e infantis, entre muitas outras
atrações.
Também haverá espaço para discussões e trocas de experiências como os

“Grandes Encontros”, que têm a finalidade de gerar uma carta de compromisso para a promoção e implementação da paz. Serão seis encontros: Conselhos de Paz , Mídia de Paz, II Encontro de Mulheres e Homens, Educação para Cultura de Paz e
Direitos Humanos, Encontro
dos Povos Originários e Encontro Inter-religioso. Além
disso, acontecerá um
grande seminário
com palestrantes
internacionais
renomados.
A organização do evento já abriu as inscrições
para os interessados, que também podem ajudar como voluntários. Mais informações podem ser acessadas no site
www.festivalmundialdapaz.org, pelo telefone (48) 3225-6484 ou com Guido
Luiz Niehues, aposentado do SENAISC, presidente do Comitê de Logística
do evento (48) 9101-2601.
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Empréstimos ficam mais atrativos para participantes
O Comitê de Investimentos, com a aprovação do Conselho Deliberativo da Previsc decidiu facilitar ainda mais a
concessão de empréstimos aos participantes. As novidades
estão valendo desde o início de junho. Confira:
A taxa de juros baixou de 1,70% para 1,53% ao
mês;
As liberações passaram de quinzenais para semanais.

EM

OUTRAS PALAVRAS, SEU CRÉDITO ESTÁ
MAIS RÁPIDO E MAIS BARATO!

O empréstimo está disponível para os participantes ativos e assistidos de todos os planos de benefícios da Previsc.
O depósito é feito em conta corrente na sexta-feira da semana seguinte ao recebimento da solicitação, desde que
aprovada pela respectiva área de Recursos Humanos (RH).
As parcelas são descontadas em folha e podem ser dividi-

das em de três até 24 vezes. As demais regras foram mantidas.
Você pode simular o seu empréstimo pela internet e imprimir o formulário de solicitação já preenchido, pronto para
enviar à Previsc.
Compare, reflita e aproveite essas vantagens para fazer novos
investimentos, cobrir despesas inesperadas ou mesmo para
quitar outro financiamento que tenha juros maiores.

Planos de previdência BD, CD
e CV: faz alguma diferença?
Um dos assuntos que mais confunde os participantes de planos de previdência complementar é a classificação
quanto à concepção dos mesmos.
Essa confusão tem sua razão de existir, pois há cerca de dez anos todos os
planos eram do tipo BD. Somente no
final de 2005 o Conselho de Gestão da
Previdência Complementar regulamentou o assunto através da Resolução n°
16, que, em resumo, diz o seguinte:
Planos BD (Benefício Definido) são
aqueles em que o benefício de aposentadoria programada tem o seu valor previamente determinado, sendo as contribuições recalculadas periodicamente
para garantir a sua concessão e manutenção;
Planos CD (Contribuição Definida) são aqueles em que o benefício de
aposentadoria programada tem o seu
valor determinado a partir do saldo da
sua conta individual, inclusive após a
concessão, sendo o benefício corrigido
periodicamente em razão do saldo remanescente e da evolução da expectativa de vida do participante;
Planos CV (Contribuição Variá-

vel) são aqueles em que o benefício de
aposentadoria programada é calculado
conjugando-se características CD na fase
de poupança com BD na fase de recebimento.
A maior vantagem dos planos CD e
CV é a conta individual. Com ela cada
participante pode acompanhar mensalmente a evolução da sua poupança e as
contribuições da patrocinadora. Isso possibilita que cada um tenha controle sobre a sua aposentadoria, aumentando ou
reduzindo as contribuições conforme a
sua capacidade contributiva em cada
período. Quanto maior for o saldo acumulado ao longo da carreira maior será
a aposentadoria. Os participantes de planos BD não podem mudar o valor do
seu benefício.
Na Previsc todos os planos implantados antes de 1998 são do tipo BD.
Embora inicialmente anunciados como
CD, os planos implantados de 1998 a
2005 são todos do tipo CV, já que essa
denominação é recente. A partir do final
de 2005 foram implantados os primeiros
planos tidos como CD “puros”: SENAIPIprev e SESCprev.

Enquete do site
A Previsc pretende ampliar os canais de comunicação com você participante. A nova enquete do site Previsc On-line (www.previsc.com.br) pergunta qual dos canais informados
você considera mais adequado para
tirar dúvidas sobre o seu plano. As
opções de resposta são:
Telefone
E-mail
Contato pelo site
Fórum na internet
Messenger / Skype
Comunidade no Orkut
São três canais tradicionais e três
novos. No próprio site você encontra
a descrição de cada um deles.
Acesse

www.previsc.com.br
www.previsc.com.br
www.previsc.com.br
e deixe a sua opinião!
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Hábitos saudáveis aumentam long

Pesquisas derrubam os mitos associados ao
envelhecimento e mostram que é possível
amadurecer de bem com o mundo e não
temer o avanço do relógio.
Em pouco mais de um século, a expectativa de vida dobrou graças principalmente ao controle das doenças infectocontagiosas. Quem nascia no Brasil em
1900 vivia, em média, 34 anos. Hoje, os
brasileiros atingem em torno de 71 anos,
segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Com o

avanço da medicina, os números devem
subir ainda mais. O Núcleo de Estudos e
Saúde do Idoso da Fundação Osvaldo
Cruz estima que o país terá três milhões
de pessoas na faixa de 80 anos em 2020
(em 2000 havia 1,8 milhão de octagenários).
Os cientistas ainda não consegui-

Seis grandes pedras no caminho
Independentemente de que fase da vida que se está, saiba
que é preciso evitar alguns comprovados inimigos da saúde.
Conheça esses vilões e fique longe deles:

Fumo - É a principal causa evitável de câncer. Não só de pulmão como
de outras áreas, como a bexiga. Arrasa
as artérias, sendo responsável por 25%
das mortes associadas às doenças do
coração. Dobra o risco de derrames,
atrapalha o mecanismo de renovação
dos ossos, adianta em dois anos a menopausa e produz rugas precoces.
Sedentarismo - O pior impacto na qualidade de vida de qualquer pessoa é a perda da autonomia física. Por
exemplo, a incapacidade de dar uma
volta no quarteirão sem ajuda pode ser
seqüela de distúrbios cardíacos, derra-

me e enfisema pulmonar, entre outras doenças, ou da síndrome da imobilidade,
que se caracteriza por redução progressiva da força e massa muscular por falta
de uso. O exercício físico regular previne
todos esses quadros. Ele ativa o sistema
cardiovascular, auxilia no controle do
colesterol, da pressão arterial, dos diabetes e também do peso, fortalece a musculatura e preserva a flexibilidade. Deve-se
praticar exercícios de três a cinco vezes
por semana, por 30 a 40 minutos. A intensidade moderada é a ideal e é importante contar com a supervisão de um profissional.

ram localizar o gene responsável pelo
envelhecimento, nem formular o tão
esperado elixir da juventude. Em compensação, estão derrubando a idéia de
que envelhecer é sinônimo de decadência física e mental. Estudos realizados em comunidades com um grande número de idosos ativos, caso de
Veranópolis, na Serra Gaúcha, a cidade brasileira campeã de longevidade, mostram que hábitos saudáveis
podem fazer a diferença.
O que compromete a qualidade de
vida não é o amadurecimento do corpo

Obesidade - Muito mais do que
um problema estético, o excesso de peso
está associado a um aumento na incidência de doenças, como o diabetes e
problemas cardiovasculares, câncer, distúrbios do sono, além de dores na coluna e nas articulações. O tratamento mais
eficiente é a dobradinha dieta balanceada e exercícios físicos. Remédios também
podem ajudar, desde que usados com a
devida supervisão médica. As cirurgias
são indicadas para obesos mórbidos,
aqueles que estão mais de 50 quilos acima do seu peso ideal.
Má alimentação - Pratos desbalanceados tornam a pessoa mais vulnerável a doenças e a ganho de peso.
Um cardápio equilibrado, por outro lado,
só traz benefícios. A vitamina C, por
exemplo, é um poderoso antioxidante
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evidade e qualidade de vida
humano, um processo lento e gradual que
se inicia por volta dos 25 anos, mas as
doenças que incidem sobretudo nessa etapa e a perda da capacidade funcional
(não conseguir se locomover, raciocinar,
realizar tarefas) às vezes imposta por elas.
Livre de males, o cérebro e outros órgãos
podem se manter totalmente ativos por
décadas após os 50 anos. Basta que sejam usados.
Para alcançar esse objetivo é necessário afastar os vilões que aceleram o relógio biológico. Quanto antes você se cuidar, melhores os resultados. A prevenção

deve começar na infância, mas nunca é
tarde para dar o primeiro passo.
Recentes pesquisas constataram que
até pessoas que só deixaram de ser sedentárias aos 80 anos tiveram melhoras
no seu estado clínico. Os idosos avaliados se exercitavam em bicicletas
ergométricas ou esteiras por cerca de 20
minutos, duas vezes por semana, e foram
percebidos progressos entre os que apresentavam distúrbios como artrite e doença coronariana. Se tivessem começado
anos antes, talvez esses males nem chegassem a se manifestar.

(pode bloquear reações que conduzem ao
câncer) e contribui para a saúde de ossos, cartilagens, gengivas, músculos, vasos sangüíneos e pele. O ferro garante o
transporte de oxigênio aos tecidos..
Prefira alimentar-se com frutas, verduras, legumes, cereais integrais, nozes,
laticínios desnatados, peixes e carnes
magras. São cada vez maiores as evidências de que esses alimentos colaboram
para prevenir doenças.
Sol em excesso - Os raios ultravioletas têm um lado bom: eles estimulam a síntese de vitamina D, que é fundamental para fixar cálcio nos ossos. Os
idosos são aconselhados a se expor ao
sol todos os dias, de manhã ou à tardinha, justamente para prevenir e/ou combater a osteoporose, doença que se caracteriza pela desmineralização do esque-

leto. Mas a exposição prolongada e em
horários inadequados (das 10 da manhã
às três da tarde) causa estragos. Além de
acelerar o envelhecimento da pele, favorece o aparecimento de câncer.
Estresse - A descarga de adrenalina, que prepara nosso corpo para lutar
ou fugir e nos ajuda a escapar de situações de perigo de vida, está se tornando
um grande vilão da saúde. O problema
não é o mecanismo em si, mas a freqüência com que tem sido disparado ultimamente. O estresse prolongado desgasta o organismo. E, pior, traz dores,
insônia, cansaço, distúrbios gástricos,
depressão e queda nas defesas orgânicas. Procure desenvolver hábitos saudáveis e reserve momentos para seu relaxamento, faça massagem, converse com
amigos, cultive um hobby e durma bem.

DESTINOS TURÍSTICOS

Delícias de Viena
A cidade de Viena, capital da Áustria, respira tradição e cultura. Nela viveram grandes personalidades como Mozart, Haydn,
Beethoven, Freud, Leon Trotsky e muitos outros. Caminhar
pelo centro da cidade é passear
pela história, com
inúmeros palácios, monumentos,
casarões e igrejas
centenárias. Os
cafés são uma
atração à parte.
Com estilo requintado e ambiente aconchegante são um
convite para passar longos momentos se deliciando com doces
Loja tradicional no centro
e café.
Uma das especialidades gastronômicas da
cidade são as salsichas, feitas a partir de várias carnes e recheadas com queijo. O melhor local para experimentá-las é no Mercado Central (rua Linke Wienzeille). Lá também
se pode encontrar outras especiarias como
queijos, chucrutes e inúmeros embutidos. A
variedade e
qualidade das
cervejas também é uma das
peculiaridades
da cidade. A
bebida pode
ser apreciada
na agitada noite em casas
noturnas com
shows ao vivo. Produtores de queijo na feira
Outra atração que deve ser visitada é o Rio Danúbio,
que já serviu de inspiração para diversas músicas, e que tem em suas margens um lindo
parque. No domingo não deixe de visitar a
feira ao ar livre que acontece ao lado do mercado, onde se pode sentir de perto toda a
tradição e cultura desse povo, reunindo produtos alimentícios, antigüidades e todo o tipo
de objetos curiosos.
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INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DOS
INVESTIMENTOS E
ENQUADRAMENTO
DAS APLICAÇÕES
Resumo das aplicações
1o trimestre de 2006
posição de 31/03/2006

Especificação dos desenquadramentos

Responsável pela auditoria de Gestão

A Previsc não apresenta desenquadramentos em relação à
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.121, de
25/9/2003, nem à Política de Investimentos aprovada pelo
Conselho Deliberativo em 13 de dezembro de 2005.

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

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

Administrador tecnicamente qualificado
Sergio de Andrade
CPF 417.395.079-91
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone (48) 3239-3317 - Fax (48) 3239-3330
andrade@previsc.com.br

Durante o período apresentado os investimentos em carteira da Previsc
renderam R$ 17.944.681,68.Deduzidas as tarifas bancárias incidentes sobre as operações no valor
de R$ 5.247,92,CPMF R$119.908,81, despesas relacionadas com tributos, totalizaram no período,
o valor de R$ 51.304,85, pagamos R$ 26.046,05 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 o valor de R$ 232.147,81, gerando um resultado de R$ 17.510.026,24
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
FRANCISCO A. DE SOUZA FILHO
OSIRIS CARDENAS
ROSANGELA DA LUZ VIEIRA*
MARIA ELIZETE ALVES PIRES*
EDISON D’AVILA
DEBORA FERREIRA DE SOUZA
ARMANDO FURLANI
IVANA CHUEIRE*
TEREZA M. S. O. BITTENCOURT
LOIRENA FISCHER

SENAI-PI
SENAI-MS
SESC-SC
SENAC-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
FIEP
SESI-PR
SENAI-PR

Junho 2006

PATROCINADORA PLANO
Fecomércio-SC
SESCSC
Fecom./SESC
SEBRAE-SC
SENAC-SC
SENAI-MA
SENAI-PI
Sistema FIEMS

Abril 2006
GEORGINA M. A. E. GARCIA
ANTONIO S. S. DO CARMO*
MARCIO DA CUNHA

UNIVALI
UNIVALI
FUNPEX

Maio 2006
ANTONIO ELIAS VEIGA
JOSÉ LEOPOLDO SERPA*
ANTONIO SCATOLIN PINHEIRO
ARMANDO FURLANI
ENIO LUIZ SPANIOL*
RUTH MASKE
SONIA GOULART MARTINS*
GISELE C. NASC. DE OLIVEIRA*
LUCIANA SANTAELLA MALAGUTI

SESC-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
IEL-SC

P ENSIONISTAS

E NTIDADE

Março 2006
CLOTILDE MOURA

SENAI-SC

Abril 2006
NOEMI BARROS SOARES
CARLOS EDUARDO MAIA FLORES

SENAI-PI
SESI-MS

* Benefícios de Pagamento Único (BPU)

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

julho - 28/07/2006
agosto - 29/08/2006
setembro - 28/09/2006

VOCÊ SABIA

Unidade de Referência

Sistema FIEP
Sistema FIESC
UNIVALI-SC
FUNPEX-SC

BD
BD
CD
BD
Todos
BD
CD
BD
CV
CV
Todos

UR(R$)
214,77
211,70
277,94
185,22
231,36
197,54
2.698,67
196,92
244,98
215,67
231,85

Todos

210,81

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.

... que pelo Previsc on line
você tem acesso à Política de
Investimentos que define as
aplicações dos recursos do
seu plano?

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

Sócios Participantes da PREVISC - Maio 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

1.670
498
219
259
162
97
83
2.261
742
12

1.895
594
382
353
203
150
124
2.529
1.076
5

59
3
16
47
-

65
3
13
60
-

TOTAL

6.003

7.311

125

141

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

Benefícios Concedidos por Patrocinadora (maio 2006)
BENEFÍCIO

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

Aposentadoria T. Serv. 283
Aposentadoria Idade
29
Aposentadoria Inv.
53
Pensão
49
Auxílio Doença
41
TOTAL
455

40
10
18
9
6
83

17
1
3
9
0
30

34
8
12
9
8
71

26
2
6
1
0
35

35
5
1
9
3
53

7
0
4
2
0
13

69
3
22
10
3
107

SISTEMA F UNPEX
FIEP

27
0
15
7
10
59

0
0
2
0
0
2

TOTAL
538
58
136
105
71
908

3
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Mercado financeiro brasileiro se desequilibra
com elevação da taxa de juros americana
aio foi marcado pela alta dos juros pelo
Federal Reserve (Banco Central Americano) e pela preocupação com a taxa de inflação nos EUA. A partir do dia 10 de
maio, quando foi anunciada a elevação da taxa de
juros, os investidores em mercados emergentes como
o Brasil passaram a achar mais interessante investir
em papéis do tesouro americano, vendendo seus ativos nesses países. Conseqüentemente a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma das maiores quedas dos
últimos anos. O índice de ações recuou 14,74% do
dia nove até o dia 24 de maio. A turbulência do mercado global serviu para o Copom ser mais conservador e reduzir o ritmo de corte dos juros - a Selic foi
reduzida em 0,5%.
A carteira consolidada da Previsc sofreu uma desvalorização de 0,38% no mês, puxada pelo segmento
de renda variável, que perdeu 6,55%. Para o exercício de 2006 a carteira de ações rendeu 14,16%. Em
renda fixa obtivemos uma rentabilidade de 0,90% em
maio, acumulando 6,01% no ano. A carteira total
rendeu 7,33% nos primeiros cinco meses de 2006.
Nos últimos 12 meses, o rendimento do FAC Previsc
foi de 21,20%, equivalente a 116,56% do CDI. A carteira consolidada valorizou 21,06% em um ano.

M

Sérgio de Andrade
Diretor Adm.-Financeiro
andrade@previsc.com.br
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