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Participe da gestão de seu plano

E

stá a pleno vapor o processo eleitoral que escolherá
os representantes dos participantes e assistidos (aposentados e pensionistas)
para os conselhos Deliberativo e Fiscal da Previsc. O Regulamento
das Eleições está à disposição dos interessados no site www.previsc.com.
br, na seção de Documentos Institucionais. No mesmo endereço se pode
consultar o Estatuto da Previsc, que
apresenta as funções a serem desempenhadas pelos conselheiros eleitos.
Aqueles que não tiverem acesso à internet podem solicitar a documentação
por telefone.
Confira ao lado o cronograma das
eleições e fique atento aos prazos. Até

Cronograma das Eleições 2007
Etapa

Período

Inscrição de candidaturas

19/03 a 09/04

Publicação dos candidatos habilitados

17/04

Análise, impugnação e recursos

18/04 a 07/05

Divulgação das candidaturas homologadas

10/05

Envio do material de votação

11 a 17/05

Propaganda dos candidatos

11 a 27/05

Votação

28/05 a 12/06

Apuração dos votos

27 e 28/06

Divulgação do resultado

29/06

Posse dos eleitos

16/08

o dia 9 de abril os candidatos podem
se inscrever para concorrer às três vagas de representação dos participantes
ativos e duas dos assistidos, bem como
dos seus suplentes.
Após a aprovação das candidaturas, que devem atender aos requisitos
determinados no regulamento, os candidatos poderão realizar suas campanhas entre os eleitores, que receberão
pelo correio as instruções para votar
por carta ou pela internet. O voto será
facultativo e cada eleitor poderá votar
uma única vez.
Além dos representantes dos participantes e assistidos, compõem os conselhos membros indicados pelas patrocinadoras dos planos administrados
pela Previsc. Os novos conselheiros tomarão posse no mês de agosto, para
um mandato de três anos.
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Fique atento: acerto com o leão vai até 30 de abril

P

ara os que receberam pagamentos extras em 2006, como resgates de contribuições ou benefícios em pagamento único,
chegou a oportunidade de resgatar o imposto pago a mais.
Como acontece todos os anos, nos
meses de março e abril, os contribuintes devem elaborar a Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física. Este ano, precisam declarar aqueles que, durante o ano de
2006, se enquadraram em pelo menos
uma das situações a seguir:
Tiveram renda anual superior a R$
14.992,32;
Receberam rendimentos isentos,
não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
Foram proprietários, sócios ou acionistas de empresas ou cooperativas,
com participação superior a R$ 1.000;
Obtiveram renda de aluguel ou de
aplicação em bolsa;
Obtiveram receita superior a R$
74.961,60 em atividade rural ou pretendam compensar prejuízos anteriores relativos a essa atividade;
Tiveram posse ou propriedade de
bens, individualmente, inclusive imóveis, de valor total superior a R$ 80.000
em 31 de dezembro;
Passaram a residir no Brasil;
Optaram pela isenção do imposto de renda sobre ganho de capital na
venda de imóveis residenciais.
Estão dispensados da declaração de ajuste anual aqueles que forem apresentados como dependentes de outra pessoa, desde que seus
bens sejam informados em tal declaração. Porém, mesmo os dispen-

Previsc estuda proposta da
ONU sobre investimentos
A Previsc planeja seguir um novo
caminho em sua política de investimentos a partir de 2007. Aliado à eficiência
e à garantia do patrimônio dos participantes, a Previsc pretende orientar
sua política de investimentos segundo
os Princípios para o Investimento Responsável, um conjunto de boas práticas
conhecidas pela sigla em inglês PRI e
apoiadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Trata-se de um conjunto de regras
adotadas mundialmente por grandes
investidores institucionais, como fundos
de pensão, que levam em conta critérios sociais, ambientais e de governança na hora de escolher onde aplicar o
dinheiro. Mas sem perder de vista a necessidade que os fundos têm de cumprir
suas obrigações com o rendimento dos
ativos (financeiro).
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sados podem optar por apresentar
sua própria declaração.
Todas as organizações que pagam
salários ou administram recursos de
terceiros, como o seu empregador e os
bancos em que se é correntista, são
obrigadas a encaminhar o “Informe de
Rendimentos”, com as informações ne-

cessárias para o preenchimento da declaração. O prazo de envio do documento é 28 de fevereiro.
A Previsc encaminhou, no final de fevereiro, o Informe de Rendimentos para todos os participantes que receberam benefícios ou resgates de contribuições durante
o ano de 2006. Se você se enquadra nessas situações e não recebeu o documento,

pode acessá-lo pelo site www.previsc.com.
br, na área de Participantes / Dados Pessoais / Benefícios, ou entrando em contato
com o Setor de Benefícios da Previsc, pelo
DDG 0800 48 8088.
Para preencher a declaração, você
pode precisar dos seguintes números
de CNPJ, que também constam no Informe:
Previsc: 80.150.857/0001-27
Unimed/PAS: 76.590.884/0001-43
Uniflex: 77.858.611/0001-08
Os aposentados e pensionistas do
INSS, da mesma forma, devem receber
o Informe de Rendimentos pelo correio,
ou imprimir a partir do site www.inss.
gov.br. Todas as informações sobre o
preenchimento da declaração de ajuste
anual estão disponíveis na Receita Federal ou no site www.receita.fazenda.
gov.br.
Lembramos que algumas doenças
consideradas graves dão direito à isenção total do IR cobrado sobre o valor
dos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, incluindo complementação recebida de entidade privada. Para ter direito, o contribuinte
precisa provar que sofre da doença.
O segurado deverá levar ao serviço
de perícia médica do INSS um atestado
e toda a documentação que comprove
que é portador da doença e a gravidade
do caso. Entre as doenças que dão direito à isenção estão: AIDS, cardiopatia
grave, cegueira, osteíte deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla,
espondiloartrose anquilosante, fibrose cística (mucoviscidose), hanseníase, hepatopatia grave, nefropatia grave,
câncer, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa.

Participantes do Plano Sebrae-SC devem
decidir o que fazer com reserva acumulada
Os participantes e assistidos do plano do Sebrae de Santa Catarina aguardavam há vários meses uma decisão
da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) quanto ao processo de
retirada de patrocínio do Sebrae à Previsc. Tal processo teve início em 2003,
quando o Sebrae Nacional implementou um plano de previdência complementar único para os funcionários de
todo o Brasil.
Além de Santa Catarina, Sebraes de
outros estados também já contavam com
planos próprios. O Sebrae-SC suspendeu
as contribuições já em 2005, mas somente no último dia 5 de março foi expedido o ofício pela SPC, órgão vinculado ao
Ministério da Previdência Social que fiscaliza os fundos de previdência complementar no país, que aprova a retirada de
patrocínio do Sebrae-SC ao plano administrado pela Previsc.

Com isso, é necessário que cada
participante decida o que fazer com a
reserva acumulada em seu nome. Foram previstas duas possibilidades:
1. Transferência da reserva matemática para outro plano de previdência
complementar, de livre escolha de cada
participante ou assistido, aderindo às
regras do seu próprio regulamento;
2. Resgate da reserva matemática,
renunciando a todos os benefícios do
plano, e sujeitando-se à incidência do
Imposto de Renda, pela tabela progressiva normal.
Para realizar as suas opções, os
participantes ativos devem procurar o Recursos Humanos do Sebrae,
e os assistidos o Setor de Benefícios
da Previsc. Após confirmadas as decisões dos 83 participantes ativos e
13 assistidos, o plano será extinto
definitivamente.

Previsc planeja as estratégias para longo prazo
A Previsc começa neste ano a elaboração de um processo de planejamento
de longo prazo, abrangendo as ações
que serão tomadas pelos próximos oito
anos. Ao longo de 2007 serão chamados
todos seus públicos de relacionamento
para dar suas contribuições e ajudar a
apontar o rumo mais correto e seguro
pelo qual a Previsc deverá seguir.
Está em curso a contratação de uma
consultoria externa para auxiliar a Previsc a rever seu planejamento e promover avanços em sua gestão, de acordo
com os parâmetros da Resolução 13
do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC), que estabelece
princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas entidades privadas de previdência complementar.
Boa parte das exigências da resolu-

ção – que concernem boas práticas de
gestão, transparência, prudência nos
investimentos e prevenção a fraudes
– já está em vigor na Previsc. Há espaço para melhorias, porém, em itens
como o desenvolvimento de uma cultura interna que enfatize e demonstre a
importância dos controles internos em
todos os níveis hierárquicos da entidade e a diminuição de margens de erro
nos processos.
Na política de investimentos, estão
em estudo alternativas para buscar
melhor rentabilidade de acordo com
as necessidades de cada um dos planos da Previsc. Atualmente existe uma
única política de investimentos para
todos os recursos da Previsc, não havendo distinção entre as formas como
são aplicados os recursos dos participantes de um ou outro plano.

Novas regras para resgate de
contribuições e portabilidade

O

Com a mudança, planos com realidades diferentes poderiam ser contemplados com políticas de investimento
também distintas. Um plano com participantes mais jovens, por exemplo,
estaria apto a aceitar taxas de risco um
pouco maiores em busca de mais rendimento. Outro, com maior número de
assistidos, necessitaria de opções de
investimento mais conservadoras.
“Queremos repensar a Previsc, fazendo dela uma entidade socialmente
responsável, mas sem esquecer o desempenho econômico-financeiro”, diz
o novo superintendente, Carlos Roberto de Farias. Vindo da diretoria de
negócios do SESI/SC, ele assumiu o
cargo em dezembro. A diretoria administrativa e financeira agora é ocupada
por Luiz Carlos Nunes, que atuava na
FIESC.

Recadastramento
anual dos beneficiários

Resgate:
1.É facultado o resgate de valores portados
de planos abertos;
2.Não é permitido aos participantes que es- 2.Não é permitido aos participantes que estejam elegíveis ao benefício de aposentado- tejam em gozo de benefício;
ria plena;
3.O resgate pode ser pago em parcela única 3.O resgate pode ser pago em parcela única
ou, por opção do participante, em até 12 ou, por opção do participante, em até 12
parcelas mensais e consecutivas.
parcelas mensais e consecutivas; opcionalmente o regulamento pode prever até 60
parcelas.

Solicitamos aos aposentados e
pensionistas que não devolveram
a DCFR - Declaração de Composição Familiar e Residência (recadastramento), que entrem em contato
com a Previsc para regularizar sua
situação, revertendo os pagamentos
eventualmente suspensos.
O recadastramento anual dos
beneficiários é um processo recomendado pela legislação da previdência complementar que garante
o bom funcionamento dos planos
de benefícios. Além de atualizar os
dados cadastrais dos beneficiários,
permite verificar se os benefícios estão sendo pagos corretamente, contribuindo para a saúde financeira
do seu plano.

Portabilidade:
Portabilidade:
1.Permitida aos participantes que não este- 1.Permitida aos participantes que não estejam elegíveis ao benefício de aposentadoria jam em gozo de benefício.
plena.

Objetivo de relatório
anual é a transparência

Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) decidiu, em setembro passado, flexibilizar um pouco mais as regras para

Regra anterior
Resolução CGPC n° 03/2003

resgate e portabilidade em planos
fechados, como os administrados
pela Previsc. As principais mudanças foram as seguintes:

Regra atual
Resolução CGPC n° 19/2006

Resgate:
1.É vedado o resgate de valores portados;

As alterações, entretanto, não são
automáticas. É necessário que constem no regulamento de cada plano de
benefícios. A Secretaria de Previdência Complementar estabeleceu um ca-

lendário para que todos os planos em
vigor no país encaminhem os processos de alteração de regulamentos. Veja
quando o seu plano será adequado às
novas regras:

Período

Planos

2 a 5 de abril

SESCprev, FIEMSprev,
SENAI-PIprev e PrevSENAI-MA

30 de abril a 04 de maio

FIESCprev

7 a 11 de maio

SENACprev

14 a 18 de maio

UNIVALIPREVIDÊNCIA

Os regulamentos dos demais planos serão alterados até o final de junho.

A Previsc encaminhará pelo
correio, aos participantes, um relatório anual sobre o seu plano
de benefícios. Neste constarão informações como: balanço patrimonial, política e resultados dos
investimentos, parecer atuarial, receitas e despesas do plano e as últimas alterações no regulamento.
O objetivo é dar mais transparência quanto à gestão de cada
plano de benefícios e permitir
aos participantes e assistidos um
acompanhamento mais próximo
das atividades da Previsc.
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SAÚDE
SAÚDE
TERCEIRA IDADE

Cartilha do idoso
agora on-line
“A família, a sociedade e o Estado
têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade, bem-estar e
o direito à vida” (Lei 8.842/94).
A Promotoria de Justiça de Defesa
do Idoso e do Portador de Deficiência,
órgão integrante do Ministério Público
do Distrito Federal, está disponibilizando on-line ao público a Cartilha do Idoso, que tem como objetivo divulgar os
direitos da pessoa idosa e, sobretudo,
ressaltar a responsabilidade do Poder
Público, da família e da sociedade em
geral no cumprimento das diretrizes da
Política Nacional do Idoso, na esperança de alcançarmos sua eficácia.
Os idosos já representam cerca de
9% de nossa população. A tendência é
que, em futuro próximo, o número de
idosos seja equivalente ao de jovens.
Diante dessa realidade, governo, sociedade e família precisam promover
uma ampla conscientização e priorizar
a instalação de políticas de reeducação social em relação à pessoa idosa. É
fundamental que se criem mecanismos
para uma saudável convivência com a
velhice, garantindo a dignidade. A Cartilha do Idoso pode ser encontrada no
site www.mpdft.gov.br/Cartilha_
Idoso/index.htm

Notícias da APAS
A APAS comunica aos seus associados a mudança de endereço da sua
sede social para a Rua Des. Urbano Salles, n° 51, CEP 88015-430, no centro
de Florianópolis, próxima à Av. Mauro
Ramos e à Rua Crispim Mira.
O novo espaço é uma casa, com
maior facilidade de acesso e distribuição de atividades em ambientes próprios.
Os telefones de contato permanecem os mesmos: (48) 3234-3934,
9982-4296 e 9972-6326.
Aguardamos sua visita!
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Diet & Light
A venda desses produtos saltou
para 800% em apenas dez anos no
Brasil. Mas a maioria das pessoas
ainda não sabe a diferença entre
eles. O pior é que o desconhecimento e conceitos equivocados podem induzir ao erro, provocando
sérias conseqüências à saúde.
Qual a diferença entre diet e light?
Diet é um alimento de cuja composição foi retirado um dos nutrientes, por
motivo de restrição para alguma doença. Os mais comuns são os alimentos
destinados aos pacientes diabéticos,
ou seja, livres de sacarose (açúcar).
Mas qualquer outro nutriente pode estar isento em um produto diet. Pode
haver também restrição de gordura ou
sódio, com consumo indicado para hipertensos.
Já o light é um alimento cuja composição apresenta no mínimo 25% de
redução calórica, por diminuir ou eliminar a gordura ou o açúcar.
Eles servem para dietas?
Um alimento diet não necessariamente é pobre em calorias. Pelo contrário, já que normalmente esses produtos recebem maior teor de gordura
para melhorar, por exemplo, o sabor.
Portanto, esses produtos podem ser
bastante calóricos e não contribuirem
para a redução de peso.
Já os produtos light são bons aliados na dieta, pois têm menos calorias.
Mas serão eficazes apenas se a pessoa
calcular os valores calóricos e consumir essas opções, obedecendo suas necessidades e não exagerando na dose.
Ouve-se muito “é light, então vou comer mais”, algo muito errado e comum
de ocorrer.
Pode-se comer o quanto quiser?
Nenhum alimento deve ser consumido em excesso. Aliás, o problema de
abusos à mesa nunca foi exatamente
o que se come, mas a quantidade ingerida. No caso do produto diet, o consumo deve ser feito posteriormente à

orientação de um médico ou nutricionista e precisa estar baseado nas necessidades individuais e predisposição
a doenças de cada indivíduo. Quanto
aos produtos light, a ingestão também
precisa ser controlada, pois os exageros podem prejudicar uma dieta de redução de peso.
Como ficam os doces?
Tanto o light quanto o diet podem
acabam tendo menos calorias quando se tira um ingrediente. Mas atenção com o chocolate e o sorvete, que na
versão diet, são tão ou mais calóricos
que na tradicional. O açúcar é retirado,
mas em seu lugar entra a gordura. É
indicado apenas para diabéticos.
Há alguma contra-indicação?
Alguns cuidados precisam ser tomados. É só observar que alimentos
diet não necessariamente são de baixa caloria ou possuem menos sódio. No
caso dos produtos light também precisamos dessa atenção na hora de fazer
a escolha no supermercado.
Ele pode ser rico em sódio, apesar
de conter menos calorias - o que seria
prejudicial para algumas situações clínicas, como em casos de consumidores
com predisposição a desenvolver uma
hipertensão.
Se o consumidor for uma gestante,
é importante avaliar o tipo de adoçante usado nos produtos diet, já que alguns são contra-indicados. “Aliás, não
há necessidade de optar por esses produtos, se o peso da mãe estiver controlado. Nesse caso, as calorias na medida
são até bem-vindas e importantes para
o condicionamento da futura mamãe e
para o desenvolvimento do bebê.

TURISMO

Pousadas charmosas e gastronomia
requintada cercadas pelo verde
to tempo a nobreza, os políticos e os
intelectuais do império. Hoje é possível
fazer um passeio nas charmosas carruagens por suas ruas e apreciar vários
palácios e casarões, transformados em
museus ou residências de personalidades. No passeio pode-se incluir o Museu de Santos Dumont, reconhecido
como o inventor do avião e que morou
nessa residência por alguns anos.
Na fase republicana, a construção
mais importante da cidade foi o Palácio
Quitandinha, construído em 1944 para
abrigar o maior hotel-cassino da América Latina. O Quitandinha impressiona por sua grandeza, luxo e mistura de
estilos arquitetônicos. Em seus salões
revestidos de mármore Carrara desfilaram personalidades políticas e artísticas como Orson Welles, Carmem Miranda, Marlene Dietrich e Eva Perón. O
hotel-cassino fechou dois anos depois
de sua inauguração, quando o jogo foi
proibido no Brasil, mas se encontra
aberto hoje para a visitação e refeições
em seu restaurante.
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos melhores exemplos de
preservação da mata atlântica da região. Localizado entre os municípios
de Petrópolis e Teresópolis, o parque
possui 11 mil hectares com elevadas
e estranhas formações rochosas, cachoeiras e piscinas naturais. No local
pode-se realizar excelentes caminhadas, desde trilhas leves até caminhadas de vários dias. O acesso principal
do parque está situado na cidade de
Teresópolis.
Além de Petrópolis e Teresópolis, fazem parte da região as localidades de
Nova Friburgo, fundada em 1820 por
colonos suíços procedentes de Canton de Fribourg, com sua conceituada
Queijaria Escola de Nova Friburgo; e
Itaipava, centro gastronômico, reunindo restaurantes da culinária portuguesa, italiana, francesa, japonesa e alemã.

Fotos: Geraldo Rossi

A

poucos quilômetros da cidade do
Rio de Janeiro o clima transforma-se,
a temperatura baixa e um vento frio,
mesmo nas noites de verão, faz com
que o uso de cobertores seja obrigatório. A subida para a Serra Fluminense,
em média 900 metros acima do nível
do mar, é uma mudança não só de clima, mas também de comportamento.
Apesar de estarem ao lado do Rio, cidade conhecida por sua descontração,
as cidades serranas têm uma atmosfera européia e introspectiva. Européia
por causa da colonização suíça, alemã
e portuguesa. Introspectiva por seu clima frio, um convite para ambientes requintados e acolhedores, caminhadas
longas e gastronomia farta e refinada.
A região possui uma ótima infra-estrutura turística, com pousadas charmosas - algumas possuem tratamentos
estéticos e a maioria é atendida pelo
próprio dono, o que garante um serviço
personalizado e impecável - e restaurantes aconchegantes e refinados. Esta
filosofia de pousadas e restaurantes
familiares e elegantes surgiu de uma
leva de gente sofisticada que decidiu
sair do Rio de Janeiro e subir a serra
para montar seu próprio negócio com
as idéias extraídas das viagens pelo
mundo.
A natureza exuberante também
contribui para o sucesso da região.
Para onde quer que os olhos mirem há
montanhas cobertas por mata, picos
de rochas rompendo o céu e cachoeiras
descendo entre pedras.
As cidades também possuem seus
atrativos e uma caminhada por suas
ruas pequenas é um bom programa
para admirar casarões antigos e um
comércio bem desenvolvido, no qual se
pode encontrar lojas de artesanatos e
produtos regionais e uma enorme concentração de pequenas confecções.
A cidade de Petrópolis talvez seja
a mais conhecida por ser parte integrante da história do país. Fundada em
1843 por D. Pedro II - que ali construiu
seu palácio de verão -, a primeira cidade planejada do Brasil reuniu por mui-

O Palácio de Verão, hoje Museu Imperial, tem todos os ambientes reconstituídos com mobiliário e objetos da
época, destacando-se a coroa de Dom
Pedro II, com seus 639 brilhantes.

Palácio Quitandinha: palco de glamour na década de 40.

“Mulher de Pedra” nas redondezas de
Teresópolis.

O pico rochoso mais conhecido
do parque é o Dedo de Deus,
um verdadeiro dedo em riste
apontado para o céu, com 1.692
metros de altitude e que pode
ser avistado de muitos pontos,
principalmente da cidade de
Teresópolis.
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Demonstrativo
Analítico dos
Investimentos e
Enquadramento
das Aplicações
Resumo das aplicações
2o semestre de 2006
posição de 31/12/2006

I - Aplicações

31/12/2006

%

31/12/2005

%

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

361.678.033,54

100,00%

305.015.394,01

100,00%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

361.678.033,54

100,00%

305.015.394,01

100,00%

4.428.641,26
605.622,01
8.852.455,67
7.285.841,90
927.674,30
4.100.451,57
6.908.472,81
9.848.923,57
16.158.296,53
677.930,50
34.593.631,40
598.479,35
100.000.298,45
5.406.411,57
2.180.302,54
12.885.278,18
6.367.933,78
139.851.388,15

1,22%
0,17%
2,45%
2,01%
0,26%
1,13%
1,91%
2,72%
4,47%
0,19%
9,56%
0,17%
27,65%
1,49%
0,60%
3,56%
1,76%
38,67%

3.633.661,13
383.033,80
50.289.429,77
9.925.116,20
2.009.218,99
15.627.092,33
6.239.835,86
8.038.915,02
13.082.975,24
24.861.214,46
27.547.658,43
518.764,65
48.860.475,62
4.781.637,48
89.216.365,03

1,19%
0,13%
16,49%
3,25%
0,66%
5,12%
2,05%
2,64%
4,29%
8,15%
9,03%
0,17%
16,02%
0,00%
0,00%
0,00%
1,57%
29,25%

II - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

361.307.085,90

99,90

304.847.519,98

99,94

RENDA FIXA

347.333.579,65

96,03

294.043.769,84

95,40

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

333.776.774,26
4.181.479,09
7.778.378,24
1.596.948,06

0,00%
92,29%
1,16%
2,15%
0,44%

135.717,55
291.407.383,18
2.500.669,11

0,04%
95,54%
0,00%
0,00%
0,82%

RENDA VARIÁVEL

3.273.358,48

0,91%

1.836.100,03

0,60%

2.989.500,83
283.857,65

0,83%
0,08%

1.549.130,35
286.969,68

0,51%
0,09%

3.537.003,53

0,98%

4.183.999,39

1,37%

25.460,89
1.616.577,27
995.604,93
129.893,36
769.467,08

0,00%
0,01%
0,45%
0,00%
0,28%
0,04%
0,21%

200.997,85
25.910,65
1.674.245,38
111.347,96
1.384.830,30
786.667,25

0,07%
0,01%
0,55%
0,04%
0,45%
0,00%
0,26%

7.163.144,24

1,98%

4.783.650,72

1,57%

7.163.144,24

1,98%

4.783.650,72

1,57%

OUTROS REALIZÁVEIS

-

0,00%

-

0,00%

Impostos a Recuperar

-

0,00%

-

0,00%

OUTROS REALIZÁVEIS

370.947,64

010%

167.874,03

0,06%

Disponível
Contas a pagar

382.394,08
(11.446,44)

0,11%
0,00%

186.408,39
(18.534,36

0,06%
-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, bem como 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 em Alienação de Imóvel - Brasão Alimentos Ltda - Chapecó
Direito em Alienação de Imóvel - CIEE-SC
Direito em Alienação de Imóvel - Koerich S/A
Direito em Alienação de Imóvel - Sala 1202 - Reflex
Cotas partes - Condomínio Centro Século 21 - Curitiba
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$ 34.024.678,35
.Deduzidas as tarifas bancárias incidentes sobre as operações no
valor de R$ 13.672,16 ,CPMF R$
101.226,73, despesas relacionadas com tributos, totalizaram no
período, o valor de R$ 98.650,63 ,
pagamos R$ 56.295,08 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 semestre o
valor de R$ 794.741,10, gerando
um resultado de R$ 32.960.092,65
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.

10,57%
6,58%
30,49%
4,48%
12,06%

BENCH-MARK
4,74%
6,75%
21,11%
6,00%
6,77%

% BM

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

223,00%
97,48%
144,43%
74,67%
178,14%

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

Corais FIA
Bulacho
Calhau
Cardos FIA
Badejo
Guarás

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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RENTABILIDADE

CONSOLIDADO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

MB Cash
Arvoredo
Arbeit
CIBRASEC

100,00%

100,00%

361.678.033,54

74,53%

100,00%

269.548.786,96

8,77%
14,19%
13,99%
9,56%
14,04%
13,98%

11,76%
19,04%
18,77%
12,82%
18,85%
18,76%

31.703.596,06
51.315.751,81
50.587.968,36
34.562.235,50
50.798.344,44
50.580.890,79

25,47%

100,00%

92.129.246,58

0,10%
0,00%
1,15%
2,15%
9,68%
8,08%
0,44%
0,91%
0,98%
1,98%

0,40%
0,00%
4,54%
8,44%
38,01%
31,71%
1,73%
3,55%
3,84%
7,78%

370.947,64
4.181.479,09
7.778.378,24
35.015.706,54
29.212.280,76
1.596.948,06
3.273.358,48
3.537.003,53
7.163.144,24

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
Março 2007

Beneficiários do período
Aposentados

Entidade

DEZEMBRO 2006

JORGE NESTOR MARGARIDA
ILMA BERNADETTI ALVES DE GOIS*
NEUSA DE LOURDES WINIARSKI*
EUGÊNIO PACELI BEZERRA*
MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA*
MARIA DE LOURDES PONCHEK*

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

SESI-SC
SESI-SC
SENAI-SC
SENAI-SC
SENAI-SC
SESC-SC
SESC-SC
SENAC-SC
SENAC-SC
SENAI-PR
SENAI-PR
SENAI-PR
SENAI-PR

Pensionistas
DEZEMBRO 2006

VILMA TERESINHA F. JEBELUCA

UR (R$)

225,51
222,29
291,84

BD

193,55

Senac-SC

Todos

242,93

Senai-MA

BD
CD

211,37
1.902,24

Senai-PI

CD

2.698,67

Sistema FIEMS

BD
CV

205,78
256,00

Sistema FIEP

CV

225,38

Sistema FIESC

Todos

231,85

BD
CV

252,79
217,39

Mês

Processamento

Pagamento

Março

20/03

28/03

Abril

20/04

27/04

Maio

21/05

28/05

Os requerimentos de benefício recebidos
após o processamento serão avaliados somente
no mês seguinte

Você sabia?
... que é possível simular um empréstimo e emitir a solicitação já preenchida através do Previsc on-line?

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
SESI-SC
SENAI-PI
SESI-PR

www.previsc.com.br

Sócios participantes da Previsc - fevereiro 2007
Participantes
titulares

Sistema

UNIVALI
SENAI-MA
SENAI-PI
SESI-SC

Sistema FIESC

JANEIRO 2007

FEVEREIRO 2007

BD
BD
CD

Entidade

IZETE ALTAIR NUNES*
MARIA DE JESUS N. BARBOSA
MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA*
ADÃO MANOEL JOÃO LEANDRO*
DONZILA MALHEIRO
ROGÉRIO LUIS DOS SANTOS
SANDRA APARECIDA M. CUNHA*

Fecomércio-SC
Sesc-SC
Fecom./Sesc

Univali-SC
Funpex-SC

FEVEREIRO 2007

BERNADETE E. ANDRADE*
OLÍVIA KURPIEL*
JURACI RIBEIRO DE LIMA
SIMARA M. SOUZA SILVEIRA GRECO

Plano

Sebrae-SC

JANEIRO 2007

ANA JOANA SARTOR NAZARO*
AURÉLIO ANTONIO ANDRADE
EGON EBERHARD GEISLER
JOÃO TEODORO BRANDÃO
NEUSA SILVESTRE S. DE MELO*
MARIA REGINA NEVES DUARTE
INES BENATTI*
LUIZ CARLOS CONTI
EDEMAR ERNESTO DAMSCHI
CÉLIO LUIZ PIRES
SUELY ASSUNÇÃO BONGIOLO
APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
MARIA ALVINA KJELLIN

Patrocinadora

Folha de benefícios

SESI-SC
SESI-SC
FUNPEX
SENAI-PR

Titulares
autopatrocínio*

Dependentes
autopatrocínio*

1.684

1.721

56

61

Sesc / Fecomércio

512

542

-

-

Senai-PI

211

363

1

1

Sistema FIEMS

266

335

3

4

Senac-SC

169

201

-

-

Senai-MA

92

178

-

-

Sebrae-SC

83

123

-

-

Univali-SC

2.137

2.357

22

22

886

1.160

23

18

Sistema FIEP

* Beneficiários de Pagamento
Único (BPU)

Número de
dependentes

Funpex-SC
Total

12

5

-

-

6.052

6.985

105

106

*os participantes autopatrocinados são aqueles que mesmo tendo se desligado das patrocinadoras optaram por continuar contribuindo.

Benefícios Concedidos por Patrocinadora - fevereiro 2007
Sistema
FIESC

Sesc/
Fecormércio

283

41

18

31

28

36

7

Aposentadoria Idade

28

9

1

8

0

5

Aposentadoria Invalidez

54

17

3

11

2

Pensão

52

9

8

9

6

Benefício
Aposentadoria T. Serviço

Auxílio doença
Total

Senai
PI

Sistema
FIEMS

Senac
SC

Senai
MA

Sebrae
SC

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

81

44

0

569

0

0

0

0

51

2

4

18

13

1

125

9

2

11

9

0

115

55

8

0

8

1

5

0

5

12

0

94

472

84

30

67

37

57

13

115

78

1

954
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PERFIL E DESEMPENHO

Apesar da queda dos juros, rentabilidade dos
investimentos supera as expectativas em 2006

N

o ano de 2006 a carteira de investimentos da Previsc
teve um desempenho acima das expectativas planejadas em
2005, apesar da confirmação das tendências de queda da
taxa de juros e, conseqüentemente, da queda da rentabilidade dos títulos públicos. Apesar das grandes oscilações
destes títulos durante alguns períodos do ano, nossos gestores de fundos exclusivos de renda fixa mantiveram uma boa
rentabilidade.
Considerando-se o conservadorismo implementado pela
nossa política de investimentos, obtiveram uma performan-

ce média próxima ao CDI no ano. A carteira de renda fixa estava com uma distribuição de 85% em títulos públicos e de
15% em títulos privados. Já os fundos de renda variável tiveram uma rentabilidade média bem superior ao seu benchmark, o IBX. Assim a Previsc, com uma carteira de 77,31%
em renda fixa, 19,73% em renda variável, 1,98% em empréstimos a participantes e 0,98% em imóveis, obteve um rendimento consolidado de 19,80% em 2006, mais que o dobro da meta atuarial de INPC+6%, correspondente a 8,98%
no ano.

Composição da carteira

Gestores

65,07 %

Previsc

13,99 %

10,88 %

6,00 %

Títulos públicos

6,24 %

ABN Amro
14,19 %

Títulos de bancos

BNP Paribas

9,56 %

Mellon Brascan

Títulos de empresas

19,73 %

Santander

Ações

8,77 %

14,04 %

Schroders

Imóveis

0,98 %
1,98 %

14,59 %

Participantes

Sul América
Unibanco

13,98 %

Rentabilidade consolidada nos últimos 12 meses
Carteira Previsc
CDI (Benchmark)
Política de Investimentos
Meta atuarial (IGP-DI+5%)
Meta atuarial (INPC +6%)

Rentabilidade mensal
Índices

jan/06

fev/06

mar/06 abr/06

mai/06

jun/06

jul/06

ago/06 set/06

out/06

nov/06

dez/06

12 meses

Carteira Previsc Consolidada

4,06%

1,00%

0,77%

1,73%

-0,34%

0,91%

1,38%

0,78%

0,79%

2,81%

2,21%

2,17%

19,80%

CDI-Certificado de Depósito Interbancário

1,43%

1,14%

1,42%

1,08%

1,28%

1,18%

1,17%

1,25%

1,05%

1,09%

1,02%

0,99%

15,05%

Meta atuarial (IGP-DI+5%)

1,13%

0,35%

-0,04%

0,43%

0,79%

1,08%

0,58%

0,82%

0,65%

1,22%

0,98%

0,67%

8,99%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,87%

0,72%

0,76%

0,61%

0,62%

0,42%

0,60%

0,47%

0,65%

0,92%

0,91%

1,11%

8,98%

Previsão Orçamentária (Política)

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

15,99%

Rentabilidade descontada meta IGP-DI

2,90%

0,65%

0,82%

1,30%

-1,12%

-0,17%

0,80%

-0,04%

0,14%

1,57%

1,22%

1,49%

9,92%

Rentabilidade descontada meta INPC

3,16%

0,28%

0,01%

1,12%

-0,95%

0,49%

0,78%

0,31%

0,14%

1,87%

1,29%

1,05%

9,93%

Rentabilidade real (Política)

2,78%

-0,25%

-0,47%

0,48%

-1,56%

-0,33%

0,14%

-0,46%

-0,45%

1,55%

0,96%

0,92%

3,29%
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