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Pesquisa de satisfação supera expectativa

O

s participantes ativos e assistidos da Previsc estão mais satisfeitos com
os serviços prestados pela entidade. Foi
o que revelou a pesquisa que comparou
os índices de 2006 com aqueles obtidos
quatro anos atrás. Houve melhora em
praticamente todos os índices pesquisados, como comunicação, atendimento, imagem e serviços.
Um dos números mais representativos foi o da eficiência no atendimento
(gráfico ao lado). Para 89% dos entrevistados, o atendimento da Previsc é
sempre eficiente. Apenas 2% assinalaram a opção “às vezes” e 9% disseram
não saber. Em 2002, 42% dos pesquisados disseram ser sempre atendidos
de forma eficiente e 56% não souberam
responder. Segundo a direção da Previsc, a melhora significativa no índice
deveu-se principalmente ao esforço em
melhorar nos pontos que não apresentavam índices de satisfação tão bons
no levantamento anterior. “Isso mostra a importância desse tipo de levantamento para atender cada vez melhor
o nosso público”, diz o superintendente
da Previsc, João Laercio de Amorim.
Outro item que mostra evolução é
o do recebimento dos informativos da
Previsc. Em 2002, o Previsc Notícias
alcançava 49% dos participantes sempre. Em 2006, o percentual saltou para
96%. O que ocorreu foi uma mudança
na distribuição. Antes o material era
enviado às patrocinadoras, que se encarregavam de distribuir o periódico.
Agora o jornal chega pelo correio diretamente à casa do participante. Nos casos em que a pessoa não é encontrada,
a equipe da Previsc entra em contato

com a patrocinadora e tenta localizar o
novo endereço do participante. O conteúdo do informativo também melhorou, passando de 41% para 85% a avaliação “muito adequado”.
Algumas medidas aparentemente
simples também foram implantadas,
mas representaram avanço para os
clientes. Atualmente 78% dos problemas são resolvidos após apenas um
contato do participante, ante 41% na
pesquisa anterior.
Mais eficiência e qualidade no atendimento também se refletiram nos ín-

Sistema FIEMT é
nova patrocinadora
da Previsc

Saiba como a simples Rentabilidade dos
investimentos é de
ingestão de água
20,67% em 12 meses
melhora a saúde
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Eficiência no atendimento da Previsc
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dices de avaliação da comunicação da
Previsc como um todo. A qualidade da
comunicação está melhor para 48% dos
entrevistados, enquanto o índice “piorou” ficou em 0%. Os bons índices deixaram os funcionários da Previsc contentes, mas eles também ressaltam que
parte da melhora, especialmente na redução das respostas “não sabe” e “não
conhece” deve-se a uma mudança metodológica: entre os participantes ativos,
somente aqueles com mais de um ano
de inscrição na Previsc participaram da
pesquisa. (Continua na página 2)
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Pesquisa aponta desejos dos participantes

O

s números apurados na pesquisa indicam que os participantes ativos tendem a ser mais críticos do que
os assistidos em suas avaliações. Embora não tenha sido feito levantamento
sobre os motivos, acredita-se que seja
porque os ativos ainda não recebem os
benefícios a que seu plano dá direito.
Deficiências também foram apontadas pelos entrevistados. Entre as prin-
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Previsc tem representante
em comissão da Abrapp
Rodrigo de Carvalho, representante eleito pelos participantes no Conselho Deliberativo da Previsc para o
triênio 2004-2007, foi indicado pela
Previsc para integrar a Comissão Técnica Regional Sul de Assuntos Jurídicos da
Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que reúne advogados dos
três estados do Sul.
As comissões técnicas da Abrapp
destinam-se a oferecer subsídios para
a realização de estudos, treinamentos e
desenvolvimento dos profissionais do sistema de fundos de pensão, dando apoio
técnico às ações da diretoria da associação e dos fundos em geral, sob a forma
de estudos e pareceres técnicos.
Rodrigo é advogado, mestre em ciência jurídica e professor da disciplina
de direito previdenciário na Univali.
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trevistas individuais realizadas com
base em questionários estruturados
contendo perguntas e respostas. Para
tanto foi contratada a empresa Vortex
Pesquisas, sob coordenação do professor Eduardo Santos. Ao todo foram
entrevistados 402 participantes ativos,
300 participantes assistidos e 26 patrocinadoras. A pesquisa se estendeu
de abril a julho de 2006.

Adequação do conteúdo do jornal
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cipais está a falta de mais relacionamento direto com o pessoal do interior.
Segundo a direção da Previsc, será implantado aumento na freqüência de visitas ao interior e treinamento dos funcionários das unidades de pessoal das
patrocinadoras, que geralmente são o
único vínculo pessoal que os participantes têm com a Previsc.
A pesquisa foi feita através de en-
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Previsc elabora código de ética com valores
e diretrizes de conduta e relacionamento
O Conselho Deliberativo aprovou, no
mês de agosto, o código de ética da Previsc, que vinha sendo construído há
cerca de um ano. O documento já está
sendo usado no dia-a-dia da instituição e será lançado oficialmente em dezembro.
A idéia de criar o código surgiu em
2004, quando o Ministério da Previdência editou uma resolução com regras de
governança para os fundos de pensão.
“O ministério apenas recomendou a
adoção do código de ética”, explica o diretor-superintendente da Previsc, João
Laercio de Amorim. “Mas nós já tínhamos essa questão da conduta ética muito arraigada. Bastava colocar no papel.”
O trabalho teve início em agosto
de 2005. Em outubro, a Consultoria
em Responsabilidade Corporativa do
SESI/SC foi contratada para conduzir
o processo. Depois de um workshop
inicial, foi formado um comitê, com representantes das diversas áreas que

compõem a entidade. Constantemente, todos os colaboradores eram chamados a participar da construção do
documento. “Não foi preciso sequer
apresentar o documento final para os
funcionários porque eles participaram
da construção. Não se trata de um código de ética que ficará na gaveta”, afirma Amorim.
O documento traz os valores da Previsc (comprometimento, transparência,
honestidade e respeito) e diretrizes para
o relacionamento com os públicos com
os quais a instituição se relaciona. “O
código de ética não tem punições, mas
mostra um caminho. É educativo”, diz
Amorim. “É uma ferramenta poderosa,
que dá clareza à atuação das pessoas e
ajuda na tomada de decisões.”
Em outubro, a Previsc vai eleger o
comitê de ética, que terá a finalidade
de orientar, promover e fazer com que
o código seja cumprido. O documento
será periodicamente revisado.

Federação das Indústrias de
Mato Grosso adere à Previsc

Recadastramento:
garanta seus direitos
Todos os participantes ativos e assistidos receberão em suas residências, até
o fim de outubro, o formulário de recadastramento da Previsc. Pedimos sua
atenção às informações incorretas ou
incompletas, que podem ser prejudiciais
ao seu benefício atual ou futuro. Você
deve preencher as novas informações e
devolver o formulário à Previsc até o dia
30 de novembro.

Empréstimo pessoal

Convênio de adesão foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em agosto

O

ministração aos novos patrocinadores.
Atualmente a Previsc tem 6,1 mil
participantes ativos e 900 assistidos,
com reservas de R$ 345 milhões. “A entrada de novas entidades é boa porque
aumenta a base de clientes e a segurança de todos os participantes”, diz o
superintendente da Previsc, João Laercio de Amorim.
“A contratação de um plano de previdência era uma reivindicação de mais
de dez anos de nossos funcionários, que
chegaram a fazer um abaixo-assinado
pedindo a adesão a um fundo”, disse
o diretor-superintendente do Sesi/MT,
Luiz Augusto Moreira da Silva, o coordenador do processo de escolha no Sistema FIEMT. “Para nós é também uma
boa maneira de reter talentos. Não pagamos salários elevados, então temos
que oferecer uma boa contrapartida em
benefícios”. O novo plano será implantado até final de 2006.

Conselho Deliberativo da Previsc aprovou a adesão do Sistema Federação das Indústrias do Estado de
Mato Grosso (FIEMT). Com a assinatura do novo convênio, o fundo de pensão
sediado em Florianópolis passa a ter 32
entidades patrocinadoras de várias partes do Brasil – além dos funcionários
do Sistema FIESC e de outras entidades de Santa Catarina, participam trabalhadores do Paraná, do Mato Grosso
do Sul, do Piauí e do Maranhão.
No começo deste ano, o Sistema
FIEMT abriu licitação para escolha de
um fundo de pensão para os funcionários das instituições que o compõe
(FIEMT, Sesi/MT, Senai/MT e IEL/MT).
A Previsc foi a vencedora porque, além
de apresentar os custos mais competitivos, foi bem avaliada em itens como
qualificação técnica, capacidade para
oferecer empréstimos aos participantes
e garantia de lugar no conselho de ad-

Prazos para migrações estão encerrados
Conforme informamos nas últimas edições
do Previsc Notícias, todos
os planos BD estão fechados para novas inscrições, com tendência de
extinção em médio prazo.
Confira a posição atualizada do número de participantes após encerrados
os prazos de migração.
Apenas os participantes do Senai-MA aguardam aprovação do seu
novo plano.

Início da Campanha
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Na última edição do Previsc Notícias informamos que os empréstimos
passaram a ser liberados semanalmente. Porém, algumas liberações estão
demorando mais que o esperado por
falhas de preenchimento. É muito importante que todas as informações solicitadas sejam preenchidas corretamente para garantir a rápida liberação.
Visando a otimização de espaço,
informamos que os documentos de solicitações de empréstimos cujos prazos
legais de arquivamento (5 anos) já expiraram serão descartados. Serão mantidos somente os registros eletrônicos
das transações.

Custo do seguro
de vida fica menor
A Vida Seguradora continuará sendo a responsável, nos próximos 12 meses, pelo seguro de vida em grupo dos
funcionários do Sistema FIESC e assistidos optantes da Previsc. Para estes, o
desconto mensal (prêmio) reduziu de
1,59% para 1,29% da complementação de benefício. Não houve alteração
nas coberturas.

PALAVRA DO PARTICIPANTE
Gostaria muito de agradecer aos
funcionários da Previsc, que sempre me
atenderam cordialmente e sempre que
necessitei de informações as mesmas
me foram repassadas corretamente,
possibilitando o recebimento do meu
benefício. A administração da Previsc
é competente pela tranqüilidade, confiança e cordialidade que passa aos
seus sócios. Muito obrigado!
Cilena Naufal Peres Dias
Por e-mail
Envie sua mensagem para o
e-mail noticias@previsc.com.br
ou ligue para (48) 3239-3301.
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SAÚDE
TERCEIRA IDADE

Site Universidade
da Terceira Idade
O site da Universidade Aberta da
Terceira Idade (UnATI) é um portal para
quem busca conhecimento sobre o assunto. Em suas páginas pode-se encontrar informações sobre os programas
desenvolvidos que priorizam o idoso, o
estudo e a pesquisa acadêmica da terceira idade e a conscientização da opinião pública. Além de inúmeros eventos
desenvolvidos no Rio de Janeiro, podese procurar por atividades em todos os
estados brasileiros, pesquisar na biblioteca com inúmeras publicações, acesso
a artigos e textos sobre envelhecimento
com enfoques sociais, médicos e saúde.
O site também disponibiliza números do
IBGE referentes ao perfil do idoso no
Brasil, o Estatuto do Idoso, e uma cartilha para prevenção da violência contra
o idoso. www.unati.uerj.br

Notícias da APAS
Eventos: A APAS, no mês de setembro, apoiou e participou de dois eventos
na Grande Florianópolis: o “Mês do Idoso” que contou uma extensa programação de atividades, como palestras, bailes,
jogos e apresentações de corais, e o Festival Mundial da Paz que recebeu participantes de diversos países com o objetivo
de congregar pessoas para partilhar e desenvolver a cultura da paz.
Parcerias: continuamos mantendo
parcerias com o Conselho Municipal do
Idoso, Associações Nacional e Estadual
de Gerontologia, Voluntários em Ação,
Hospital de Caridade, Asilo Irmão Joaquim e Lar Recanto do Carinho. Participe
você também!
Campanha do Agasalho: desenvolvida em conjunto pela APAS e a rede de
farmácias do SESI da Grande Florianópolis, arrecadou 4.600 peças de roupas
e calçados, que foram distribuídas a 13
entidades filantrópicas.
APAS - Associação dos Aposentados
e Pensionistas do Sistema FIESC

R. Antônio Dib Mussi, 473/2º andar - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3224-3934 - Cel: (48) 9982-4296
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Beber muita água é o grande
segredo da saúde e da beleza

N

osso corpo é formado por cerca
de 70% de água, presente nas células e
nos diversos órgãos. Todo o funcionamento do organismo depende de água:
as reações químicas, a respiração, a
circulação, o funcionamento dos rins,
a desintoxicação, a digestão, os sistemas de defesa e a pele.
Para um bom funcionamento, a
água precisa ser renovada continuamente. Quando falta ou existe pouco
líquido no corpo, todas as funções ficam prejudicadas. Beber bastante água
todos os dias faz com que o organismo
fique mais equilibrado, mais resistente
e também contribui para a cura de problemas de saúde existentes.
O sistema natural de limpeza e desintoxicação de nosso corpo é regido
pela água. Esse sistema é indispensável para a saúde, mas só funciona com
grande circulação de água. Seria possível fazer uma limpeza em casa com
apenas um ou dois copos de água?
Claro que não, e no organismo também
acontece o mesmo. Se a água é pouca, não é possível fazer as eliminações
e limpezas necessárias. Assim, ficam
retidas dentro do corpo substâncias
tóxicas e prejudiciais que contribuem
para o aparecimento das mais variadas
doenças.
A água é o líquido ideal para a hidratação do organismo. Líquidos como
refrigerantes, chás e sucos também
ajudam, apesar de não serem recomendados para esse fim, pois contêm outros elementos misturados.

COMO

TOMAR ÁGUA

A água deve ser tomada ao longo de
todo o dia. O ideal é beber um ou dois
copos pela manhã, ao acordar e durante o dia, de uma em uma hora. Deve-se
beber água mesmo que não se tenha
sede, pois isso não significa que o organismo não precise. De preferência não
beba água junto com as refeições, pois
atrapalha a digestão. Beba meia hora
antes e uma hora após as refeições.
Para não esquecer, coloque a água ao
seu alcance: no local de trabalho, na
sua mesa, no quarto, na viagem, de
maneira que você a veja sempre e lembre-se de tomá-la. Aos poucos você vai
se acostumando até não mais esquecer
e sentir falta dela.

QUAL

A QUANTIDADE NECESSÁRIA

Pelos cálculos dos médicos nosso
organismo elimina dois litros de água
por dia através da urina, do suor e das
fezes. Por isso, o ideal é beber de dois
a quatro litros por dia (8 a 16 copos).
Nunca menos. A quantidade depende
da temperatura, da atividade que se realiza, do esforço físico e da exposição
ao sol, entre outros fatores.

COMO

SABER SE ESTÁ SUFICIENTE

Existem sinais fáceis para saber: a
urina eliminada em grande quantidade
e em cor clara sinaliza que está tudo
bem, mas se ela é pouca e de cor escura, o seu corpo está avisando que precisa de mais água. Nas fezes os sintomas
de falta de água são o endurecimento
e a dificuldade de serem eliminadas,
causando a prisão de ventre.

Sintomas e doenças que a falta de água pode causar
Desidratação
Cansaço
Indisposição
Pele seca
Cabelos secos

Dores de cabeça
Problemas digestivos
Inflamações
Cistites
Formação de cálculos (pedras)

TURISMO

Ilhas e praias fazem de Angra
dos Reis um pedaço do paraíso

A

poucos quilômetros do Rio de
Janeiro, em meio à Serra do Mar, está
Angra dos Reis. A cidade reúne 2.000
praias distribuídas em 365 ilhas e em
pequenas baías continentais. A floresta
tropical é parte integrante desse cenário, ocupando 80% de toda a área.
Antes da chegada dos portugueses
em 1502, a região era habitada por várias tribos de índios Tupis que foram
quase totalmente dizimados. Em 1608
foi criada a Vila dos Reis Magos da Ilha
Grande, atual Angra dos Reis. A cidade sofreu inúmeras transformações,
alternando momentos gloriosos e decadentes. Devido à sua localização, as
atividades portuárias sempre tiveram
importância econômica. Até o século
XVIII foi o maior escoadouro de ouro extraído em Minas Gerais. Mais tarde, se
destacou na produção de cana-de-açúcar e posteriormente café. Com a decadência deste último na segunda metade do século XIX, a economia da cidade
entrou em declínio e só se recuperou a
partir de 1950, com a implantação de
grandes projetos governamentais como
o estaleiro Verolme, o terminal de petróleo e as usinas nucleares. Estes provocaram uma explosão demográfica na
cidade, que viu seus prédios em estilo
colonial serem derrubados para dar lugar a novas construções.
Mesmo assim, ainda hoje Angra
dos Reis guarda características de cidade pequena, com uma população
aproximada de 100 mil habitantes. A
cidade mantém ruas estreitas de paralelepípedo, trânsito tranqüilo e vida
sem violência. Muitas igrejas e prédios
históricos ainda podem ser admirados
na cidade, como a Igreja e o Convento Nossa Senhora do Carmo (1593), na
Praça General Osório, o Convento São
Bernardino de Sena (1653), no alto do
morro de Santo Antônio, o Paço Municipal (1876), atual sede da prefeitura, e
a Casa da Câmara e da Cadeia (1610),

onde atualmente funciona a Câmara
Municipal, ambas na Praça Nilo Peçanha. Todas essas atrações e muitas
outras estão localizadas no centro da
cidade e podem ser visitadas durante
uma caminhada.

A

EXUBERANTE NATUREZA

A grande atração da cidade, no entanto, é o seu meio ambiente. Para velejadores, mergulhadores e amantes da
natureza Angra dos Reis é, sem dúvida,
um pedaço do paraíso. Não se admite
visitar a cidade e não sair para o mar.
Para isso, Angra possui a maior frota
da América do Sul: 6.626 embarcações,
sendo 5.589 de esporte e lazer. A navegação a vela e a motor é o princípio de
qualquer passeio na região.
As águas calmas e cristalinas da
baía da Ilha Grande, rodeada por montanhas que descem abruptamente em
direção ao mar, são palco ideal para diversos esportes náuticos. Um dos mais
praticados é o mergulho, cujas atrações
principais são os 20 navios naufragados na baía e as cavernas submersas.
Cursos e mergulhos nas ilhas (até para
quem nunca mergulhou) podem ser
feitos através de diversas agências que
mantêm lojas no centro da cidade.
Várias são as formas de desfrutar desse paraíso. Pode-se participar
de passeios de escunas para grupos,
com parada para mergulho e banho de
mar nas ilhas da Gipóia, Botinas e Cataguases. Esses passeios partem pela
manhã no cais do Carmo. Outra opção
é alugar um barco ou lancha e fazer o
próprio roteiro. Dessa forma, pode-se
visitar praias menos freqüentadas e os
tradicionais bares e restaurantes flutuantes. Para alugar um barco pode-se
ir ao cais de Santa Luzia, onde vários
condutores se reúnem, ou ao posto da
Associação dos Barqueiros, em frente.
As diárias dos barcos começam geralmente às 9h e terminam às17h.

Igreja da Freguesia de Santana

Encontro de barcos nas pequenas
ilhas da baia de Angra dos Reis

Restaurante flutuante Teppan Yaki

Os restaurantes flutuantes podem ser
encontrados nas pequenas enseadas das
ilhas. Além do Teppan Yaki (Praia da Piedade, Ilha da Gipóia), que serve comida japonesa em grande estilo, um outro
bom exemplo é o Barco Bar (Praia de Jurubaíba, Ilha da Gipóia), especializado
em petiscos de frutos do mar.

Praia de Lopes
Mendes, na Ilha
Grande
5

Demonstrativo
Analítico dos
Investimentos e
Enquadramento
das Aplicações
Resumo das aplicações
2o trimestre de 2006
posição de 30/06/2006

I - Aplicações

30/6/2006

%

30/6/2005

%

RECURSOS GARANTIDORES (Art. 1º;§1;anexo Res. BACEN nº 3121)

325.587.112,13

100,00%

275.628.026,60

100,00%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

325.587.112,13

100,00%

275.628.026,60

100,00%

3.962.002,26
558.638,11
7.012.594,58
11.260.709,92
601.685,21
3.812.405,14
6.620.010,83
8.839.622,30
13.784.478,44
4.845.891,62
30.796.511,15
551.276,62
91.766.310,79
1.481,54
1.941.767,40
11.662.806,36
5.543.872,10
122.025.047,76

1,22%
0,17%
2,15%
3,46%
0,18%
1,17%
2,03%
2,71%
4,23%
1,49%
9,46%
0,17%
28,18%
0,00%
0,60%
3,58%
1,70%
37,48%

3.576.520,55
440.070,02
49.734.986,89
8.643.026,76
1.409.068,27
13.957.359,46
5.927.006,74
7.183.851,58
11.979.613,87
70.676.462,17
24.036.318,03
460.951,35
40.238.211,88
4.097.610,89
33.266.968,14

1,30%
0,16%
18,04%
3,14%
0,51%
5,06%
2,15%
2,61%
4,35%
25,64%
8,72%
0,17%
14,60%
0,00%
0,00%
0,00%
1,49%
12,07%

II - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

325.430.872,23

99,95

274.663.647,48

99,65

RENDA FIXA

313.110.719,33

96,17

263.663.829,97

95,66

Letras Hipotecárias - Caixa Econômica Federal
Faq de FIF Renda Fixa - Mellon Brascan Prev
Certificado de Recebíveis Imobiliários - CIBRASEC
Cédula de Crédito Bancário - Banco Itaú
Debêntures não-conversíveis - Subestação Eletrometrô

136.994,46
298.574.750,43
4.376.582,25
7.876.407,16
2.145.985,03

0,04%
91,70%
1,34%
2,42%
0,66%

133.637,40
260.652.344,65
2.877.847,92

0,05%
94,57%
0,00%
0,00%
1,04%

RENDA VARIÁVEL

2.078.718,29

0,64%

2.064.758,12

0,75%

1.816.501,19
262.217,10

0,56%
0,08%

1.773.277,64
291.480,48

0,64%
0,11%

3.898.879,14

1,20%

4.537.984,06

1,65%

198.687,49
25.685,77
1.646.007,20
1.250.946,12
777.552,56
-

0,06%
0,01%
0,51%
0,00%
0,38%
0,24%
0,00%

203.308,21
26.135,53
1.691.667,41
274.568,95
1.547.540,67
794.763,29
-

0,07%
0,01%
0,61%
0,10%
0,56%
0,29%
0,00%

6.342.555,47

1,95%

4.393.620,78

1,59%

6.342.555,47

1,95%

4.393.620,78

1,59%

OUTROS REALIZÁVEIS

-

0,00%

3.454,55

0,00%

Impostos a Recuperar

-

0,00%

3.454,55

0,00%

OUTROS REALIZÁVEIS

156.239,90

0,05%

964.379,12

0,35%

Disponível
Contas a pagar

175.089,69
(18.849,79)

0,05%
-0,01%

993.753,39
(29.374,27)

0,36%
-0,01%

Programa Administrativo
Programa Assistencial
Plano Previdencial - Previsc Sistema FIESC
Plano Previdencial - Previsc Fecomercio/Sesc-SC
Plano Previdencial - Previsc Senai-PI
Plano Previdencial - Previsc Sistema FIEMS
Plano Previdencial - Previsc Senac-SC
Plano Previdencial - Previsc Senai-MA
Plano Previdencial - PrevSebrae-SC
Plano Previdencial - Previsc Uniprev
Plano Previdencial - Previsc Sistema FIEP
Plano Previdencial - Previsc Uniprev II (Funpex)
Plano Previdencial - FIESCprev
Plano Previdencial - SESCprev
Plano Previdencial - SENAI - PIprev
Plano Previdencial - FIEMSprev
Plano Previdencial - SENACprev
Plano Previdencial - Univaliprevidência

II - Segmento de aplicação

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.

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, nem à Política
de Investimentos aprovada pelo
Conselho Deliberativo em 13 de
dezembro de 2005.

Fundo de Invest. em Empresas Emergentes - Fator FIEE-SC
Fundo de Invest. em Empresas Emergentes - FIMEE-SCTEC
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Sala 1202 - Edif. Reflex - Florianópolis
Shopping Neumarkt Blumenau
Direito Alienação de Imóvel - Brasão Alimentos Ltda - Chapecó
Direito em Alienação de Imóvel - CIEE-SC
Direito em Alienação de Imóvel - Koerich S/A
Cotas partes - Condomínio Centro Século 21 - Curitiba
Aluguéis a receber
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
Empréstimo Simples - Pré-fixado

III - Tabela de Rentabilidade por Segmento
SEGMENTO

Observações
Durante o período apresentado
os investimentos em carteira da Previsc renderam R$ 7.379.540,31.
Deduzidas as tarifas bancárias incidentes sobre as operações, no
valor de R$ 6.662,63 e CPMF de
R$ 65.991,33, as despesas relacionadas com tributos totalizaram no
período R$ 54.293,17. Pagamos
R$ 27.391,38 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$ 524.280,76, gerando um resultado de R$ 6.700.921,04, 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.

2,31%
3,05%
-1,63%
2,43%
6,69%

BENCH-MARK
1,65%
3,58%
-2,81%
3,00%
3,58%

% BM

INPC+6% ao ano
- CDI
- IBXX
- ALUGUEL
- SELIC

140,00%
85,20%
58,10%
81,00%
187,10%

IV - Montante dos Investimentos com Gestão Terceirizada
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
GESTÃO TERCEIRIZADA (DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS)
BNP Paribas
Sul América
Santander
Unibanco
Schroders
ABN Amro

Bulacho
Badejo
Calhau
Guarás
Cardos FIA
Corais FIA

CARTEIRA PRÓPRIA
Mellon Global - FIF
Mellon Global - FIF
Cédulas de Crédito Bancário - Banco Itaú
Operações com Participantes
Certificado de Recebíveis Imobiliários
Investimentos Imobiliários
Debêntures - Subestação Eletrometrô
Renda Variável - Fundos de Empresas Emergentes
Letras Hipotecárias - Caixa Econômica Federal
Disponível, contas a pagar e a receber

Auditor Independente
Nome: Muller Bazzaneze & Ciad Auditores
CNPJ: 40.184.046/0001-22
Pessoa Responsável: Oscar Weiller (Sócio Diretor)
Telefone: (47) 3322-0711 - E-mail: auditor@terra.com.br
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Consolidado
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes

MB Cash
Arvoredo
Arbeit
CIBRASEC

100,00%

100,00%

325.587.112,13

71,33%

100,00%

232.227.883,83

13,86%
13,85%
13,78%
13,72%
8,37%
7,74%

19,43%
19,41%
19,32%
19,24%
11,74%
10,86%

45.131.679,39
45.084.303,97
44.867.909,45
44.678.494,28
27.253.460,45
25.212.036,29

28,67%

100,00%

93.359.228,30

10,43%
9,95%
2,42%
1,95%
1,34%
1,20%
0,66%
0,64%
0,04%
0,05%

36,37%
34,70%
8,44%
6,79%
4,69%
4,18%
2,30%
2,23%
0,15%
0,17%

33.954.170,52
32.392.696,08
7.876.407,16
6.342.555,47
4.376.582,25
3.898.879,14
2.145.985,03
2.078.718,29
136.994,46
156.239,90

Diretor Estatutário tecnicamente qualificado
Sérgio de Andrade
CPF 417.395.079-91
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone (48) 3239-3317 - Email: andrade@previsc.com.br

Unidades de referência
setembro 2006

Beneficiários do período
Aposentados

Entidade

JUNHO 2006

CILENO CLÓVIS PEREIRA
MARIA ADRIANO *
RISA MARIA S. BRIGIDO *
FRANCISCO COUTINHO ROCHA
MARIA DA GLÓRIA A. C. SILVA
ANTONIO JOSÉ SEVERINO *
VILMA DE FÁTIMA B. MACIEL *
MARUCIA MARIANA ABRAMCZUK
CLARA GABRIELA M. BEWALSKI
JOSEFINA PALAZZO AYRES *
MARILDA BUSATO *
PAULO SÉRGIO BASSFELD
SUZANA GREIN DEL SANTORO
TEREZINHA R. DA SILVA *
LEIA LUIZA LISBOA
LUIZ ANDREOLE SILVA

SESI-SC
SESI-SC
SENAC-SC
SENAI-MA
SENAI-MA
UNIVALI
UNIVALI
FIEP
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
SESI-PR
SENAI-PR
SENAI-PR

JULHO 2006

LAURA ALBINO BERNARDO *
IONE LAURINDO FLORENÇO
AILTON LIMAS PATRÍCIO
ARLINDO FERNANDES HANSEN
DALVA CUSTÓDIO COSTA PINTO
EROTIDES DA SILVA CAMPOS *
ROSANGELA TOLENTINO DA SILVA
SÉRGIO DE OLIVEIRA RAMOS *
YEDA MARIA WIESE
CILENA NAUFAL PERES DIAS
DINA MARIA OSTERNACK BLANSKI
LOURDES NICOLADELLI NOCKO
JULIO CESAR INGENCHKI
PEDRO ACIOLI PEREIRA

AGOSTO 2006

MARGOT RENATE ELIAS
VILSON STEIL
ACYR OSMAR DE OLIVEIRA *
JANETE ARAGONES DIDONÉ
JOÃO RODRIGO SEVERINO JUNIOR *
LAURO MARQUES
MARIA FÁTIMA K. MAZURKEVIC

Pensionistas
JULHO 2006

SESI-SC

Fecomércio-SC
Sesc-SC
Fecom./Sesc

BD
BD
CD

225,51
222,29
291,84

Sebrae-SC

BD

185,22

Senac-SC

Todos

242,93

Senai-MA

BD

197,54

Senai-PI

CD

2.698,67

Sistema FIEMS

BD
CV

205,78
256,00

Sistema FIEP

CV

215,67

Sistema FIESC

Todos

231,85

Univali-SC
Funpex-SC

Todos

210,81

Sistema

UR (R$)

Participantes
titulares

Sistema FIESC

Entidade

AGOSTO 2006
ROSA SCHAUFFERT

Plano

Para os próximos meses:
Outubro - 27/10/2006
Novembro - 29/11/2006
13o - 15/12/2006

Você sabia?
... que é possível consultar o contra-cheque do seu benefício no Previsc
on-line até 3 dias antes do depósito?

www.previsc.com.br

Sócios participantes da Previsc - agosto 2006

FIESC
SESI-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SENAI-PR

UNIVALI

Patrocinadora

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. Consulte o regulamento complementar do seu plano de
benefícios para maiores informações.

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

JERSON BATISTA MARTINS

Folha de benefícios

Titulares
autopatrocin.

Dependentes
autopatrocin.

1.699

1.921

58

60

Sesc / Fecomércio

513

588

-

-

Senai-PI

216

381

-

-

Sistema FIEMS

263

353

3

3

Senac-SC

164

208

-

-

Senai-MA

95

151

-

-

Sebrae-SC

83

123

-

-

Univali-SC

2.191

2.423

18

15

814

1.140

30

35

Sistema FIEP
Funpex-SC
Total

* Beneficiários de Pagamento
Único (BPU)

Número de
dependentes

12

5

-

-

6.050

7.293

109

113

Obs: os participantes autopatrocinados são aqueles que mesmo tendo se
desligado das patrocinadoras optaram por continuar nos planos.

Benefícios Concedidos por Patrocinadora - agosto 2006
Sistema
FIESC

Sesc
Fecormercio

Aposentadoria T. Serv.

283

40

17

34

26

36

7

Aposentadoria Idade

29

10

1

8

0

5

Aposentadoria Invalidez

52

18

3

11

2

Pensão

50

12

9

9

7

46

10

1

9

0

3

460

90

31

71

35

54

Benefício

Auxilio doença
Total

Senai
PI

Sistema
FIEMS

Senac
SC

Senai
MA

Sebrae
SC

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

79

38

1

561

0

0

0

0

53

2

4

19

14

1

126

8

2

11

7

0

115

0

4

13

0

86

13

113

72

2

941
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PERFIL E DESEMPENHO

Ambiente estável no mercado financeiro
mantém a boa rentabilidade da renda fixa

O

mês de julho foi marcado por mais uma redução na taxa básica de juros, acompanhando a expectativa de todo o mercado financeiro. O forte controle
das expectativas de inflação, abaixo do centro da meta
do Banco Central, permite ainda uma perspectiva de
continuidade na queda da taxa Selic. Os gestores de
renda fixa mantiveram a boa performance, atingindo uma rentabilidade líquida de 1,17%, equivalente a
100% do CDI no mês. No segmento de renda variável,
o aumento de aversão a risco nos mercados internacionais provocou a saída de R$ 655 milhões do Brasil.
Porém, nos últimos pregões do mês obtivemos um fluxo positivo. Houve o resgate de cotas do FMIEE-SC, da
ordem de R$ 1.264 mil. A rentabilidade líquida apurada foi de 2,44%, ou 146,11% do IBX. No mercado
imobiliário, a correção dos valores a receber ajudou
a manter a rentabilidade em 0,56%. Com a venda da
Sala 1202, o resultado líquido deve aumentar, pois diminuem as despesas de condomínio e IPTU. A redução
dos encargos sobre os empréstimos a participantes e
o aumento das datas de liberação continuam a fazer
efeito no volume emprestado. No mês a rentabilidade
apurada foi de 1,67%. O resultado acumulado no ano
demonstra um retorno de 9,85% consolidado.

Composição da carteira
6,29 %
65,95 %

Títulos públicos

6,62 %

Títulos de bancos
Títulos de empresas

18,01 %

Ações
Imóveis

1,17 %
1,97 %

Participantes

Gestores
Previsc

9,79 %
12,40 %

12,49 %

ABN Amro
BNP Paribas

7,05 %

7,62 %

Mellon Brascan
Santander

12,46 %

Schroders

25,80 %

Sul América

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

12,37 %

Unibanco

Evolução da cota nos últimos 12 meses
PREVISC
CDI
Política de Investimentos
IGP-DI+5%
INPC +6%

Rentabilidade mensal
Índices

ago/05

set/05

out/05

2,47%

2,55%

0,41%

2,09%

1,97%

4,06%

1,00%

CDI-Certificado de Depósito Interbancário

1,65%

1,50%

1,40%

1,38%

1,47%

1,43%

Meta atuarial (IGP-DI+5%)

-0,39%

0,28%

1,04%

0,74%

0,48%

1,13%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,49%

0,64%

0,99%

0,89%

0,79%

Previsão Orçamentária (Política)

1,32%

1,30%

1,29%

1,27%

1,24%

Rentabilidade descontada meta IGP-DI

2,87%

2,27%

-0,62%

1,34%

Rentabilidade descontada meta INPC

1,98%

1,90%

-0,57%

1,19%

Rentabilidade real (Política)

1,14%

1,23%

-0,86%

0,80%

Carteira Previsc Consolidade

nov/05 dez/05 jan/06

fev/06

mar/06 abr/06

jul/06

12 meses

0,77%

1,73%

mai/06 jun/06
-0,34%

0,91%

1,38%

20,67%

1,14%

1,42%

1,08%

1,28%

1,18%

1,17%

17,34%

0,35%

-0,04%

0,43%

0,79%

1,08%

0,58%

6,64%

0,87%

0,72%

0,76%

0,61%

0,62%

0,42%

0,60%

8,70%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

16,23%

1,49%

2,90%

0,65%

0,82%

1,30%

-1,12%

-0,17%

0,80%

13,16%

1,18%

3,16%

0,28%

0,01%

1,12%

-0,95%

0,49%

0,78%

11,01%

0,72%

2,78%

-0,25%

-0,47%

0,48%

-1,56%

-0,33%

0,14%

3,82%

Previsc Notícias é uma publicação da Previsc, entidade integrante do Sistema FIESC.
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