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Previsc completa 20 anos de atividade
elogiada e respeitada por seus participantes

ulho é o mês de aniversário de
criação da Previsc. A entidade,
que surgiu de uma idéia inovadora de um grupo de empresários em meados da década de
80, chega aos 20 anos com muitos méritos e conquistas. Hoje a Previsc busca
utilizar sua expertise e estrutura para
planejar melhor o seu futuro. Nosso
plano estratégico já contempla ações até
2015. Para celebrar esta data especial,
coletamos depoimentos de pessoas que,
como você, fazem parte dessa história e
desta família. Parabéns!
Vicente Donini
Presidente do Conselho Deliberativo

apaixonei pelo tema. Naquela ocasião
conheci Luiz Cavalheiro e, anos mais
tarde, na condição de Chefe de Gabinete da Universidade do Vale do Itajaí,
convidei-o para fazer uma exposição
aos dirigentes da UNIVALI. Foi amor à
primeira vista. Implantamos o Plano de
Benefícios PREVISC-UNIPREV em 1996
e agora completamos 11 anos de uma
parceria bem-sucedida. Parabéns ao
Carlos Roberto de Farias e sua competente equipe neste vigésimo aniversário
da Previsc.”
Sydney Schead dos Santos
Vice Presidente Cons. Deliberativo
Coord. da UNIPREV/UNIVALI

credibilidade pela Previsc nessas duas
décadas proporcionam a garantia da
suplementação de benefícios, contribuindo para a qualidade de vida dos
participantes e para o desenvolvimento
econômico e social do país.”
Marilei Benavides
Colaboradora da Previsc desde sua
fundação

“A Previsc entrou em minha vida
no início da década de 90. Participei
de um Seminário de Previdência Complementar no auditório da FIESC e me

“Trabalhar na Previsc nesses 20
anos acaba por torná-la parte da minha
vida pessoal. E poder orgulhar-me dela
é algo muito valioso para mim e minha
família. Por isso é minha obrigação
diária zelar pela boa reputação obtida
pela Previsc, resultante da confiança
que os participantes e patrocinadoras
depositam em nós. O trabalho desenvolvido com qualidade, transparência e

“Sob nossa visão o plano de previdência
complementar
constitui
extraordinário instrumento de valorização do trabalho, demonstrando
claramente a preocupação com nossos
colaboradores. Avaliamos esse investimento como o maior benefício
concedido, pois visa assegurar
um futuro, com objetivo de
manter o poder aquisitivo no
momento da aposentadoria. O
mercado vem se adaptando e
buscando alternativas de renda
futura, dada a incerteza dos caminhos da previdência oficial, e
por isso, ao longo dos 14 anos
de parceria entre o SESC e a
Previsc, pudemos acompanhar a
sua evolução contínua, na busca pela excelência e crescimento, através da profissionalização
de seus produtos, serviços e
colaboradores. Ademais, por ser
uma entidade sem fins lucrativos, traz
enorme vantagem competitiva, pois faz
com que todos os recursos aplicados
sejam investidos na própria entidade,
sem a necessidade de gerar resultados
para um grupo de acionistas, como é o
caso dos bancos e seguradoras”.
Robison da Costa Rosa
Diretor Regional - SESC/SC

FIEMTprev é o
mais novo plano
da Previsc

Divulgado resultado
das eleições para
conselheiros

Saiba mais sobre
os benefícios de
desligamento

“Fui um dos interlocutores
na ocasião da implantação do
plano no Senai do Maranhão,
no início dos anos 90. A Previsc, desde então, sempre
demonstrou ser uma organização correta e transparente
em seus processos, reflexo
da capacidade e boa vontade
dos seus dirigentes e corpo
técnico. Hoje, como assistido,
estou tranqüilo. Recebo meus
pagamentos e reajustes nos
prazos corretos e me mantenho informado, pelos diversos
canais de comunicação da entidade,
dos principais acontecimentos da
Previsc.”
Luiz Ory Netto
Assistido - SENAI/MA
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Previsc apresenta plano de previdência do Sistema
FIEMT aos colobaradores da nova patrocinadora

A

provado em maio deste ano
pela Secretaria de Previdência Complementar, o plano
FIEMTprev pôde finalmente
ser apresentado aos colaboradores do Sistema Federação das
Indústrias do Estado de Mato Grosso,
com sede em Cuiabá. Diretores e técnicos da Previsc estiveram nas principais
unidades do Sistema, em junho, para
explicar aos cerca de 500 futuros participantes o funcionamento do plano.
O FIEMTprev foi projetado na metodologia de Contribuição Definida, de
maneira que o benefício de aposentadoria seja calculado a partir da poupança
acumulada em conjunto pelo participante e entidade patrocinadora ao
longo da carreira profissional. Assim,
quanto mais cedo se começa melhor
o resultado futuro. Faz parte da equação, ainda, a rentabilidade obtida no
período, revertida integralmente para
a conta individual, cuja evolução pode
ser acompanhada através de extratos.
Os participantes podem optar, na data
da solicitação do benefício, em receber
por tempo indeterminado ou prazo certo escolhido entre cinco e 20 anos.
Além dos benefícios de aposentadoria programada, o plano FIEMTprev

tem coberturas para os benefícios não
programados, ou “de risco”, como aposentadoria por invalidez e pensão por
morte, tanto de participante ativo como

A Previsc foi apresentada por seu superintendente Carlos Roberto de Farias
de aposentado.
Para participar, basta preencher o
formulário de inscrição disponível no
site www.previsc.com.br ou nas áreas
de RH das unidades. Conforme previs-

to no regulamento, aqueles que se inscreverem até o início de julho poderão
optar por recompor o serviço passado,
ou seja, as contribuições relativas ao

tempo trabalhado desde a admissão
no Sistema FIEMT até a inscrição no
plano. Quem fizer essa opção receberá
contribuições extras da patrocinadora,
garantindo melhores benefícios no futuro.
As contribuições mensais, cobradas
na folha de pagamento, serão de 0,9% a
7,25% do salário, de acordo com o valor
do mesmo. A patrocinadora investirá
mensalmente o mesmo valor recolhido
pelo participante. Com isso, o custo do
plano se torna bastante vantajoso para
ambas as partes.
Outro benefício importante oferecido aos participantes é a carteira de
empréstimos. A partir do sexto mês de
contribuição é possível retirar empréstimos do plano a juros abaixo da média
de mercado. Esse sistema, além de
propiciar a realização dos sonhos dos
participantes, ainda proporciona uma
excelente rentabilidade para as contas
do plano.
No caso de desligamento da patrocinadora antes de atingir a idade de
aposentadoria, os participantes ainda
têm direito aos “benefícios de desligamento”, podendo optar entre:
1
2
3
4

Regídia Frantz, diretora de seguridade, expôs no evento o plano FIEMTprev
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Autopatrocínio
Benefício Proporcional Diferido
Portabilidade
Resgate de Contribuições

No caso específico do Resgate de
Contribuições, o plano FIEMTprev inova ao oferecer até 100% das contribuições efetuadas pela patrocinadora, de
acordo com o número de contribuições
realizadas.

Novos integrantes dos conselhos
Fiscal e Deliberativo são eleitos

O

s participantes e assistidos dos planos administrados pela Previsc já
escolheram os seus representantes nos conselhos
da entidade. Após um processo eleitoral transparente e tranqüilo, os novos
conselheiros foram revelados a partir
da apuração dos votos pela comissão
eleitoral, ocorrida dia 27 de junho.
Participaram do pleito, para o Conselho Deliberativo, os candidatos:
Participantes:
Hermes Tomedi (SESI/SC), José
Sangenito da Silva (SESI/PR), Leonete
Back Westrupp (SENAI/SC), Marco
Antônio Harms Dias (UNIVALI), Maria
Cristhina de Souza Rocha (SESI/PR) e
Militino Testoni (UNIVALI);
Assistidos:
Aldo Brito (SESI/SC) e Dirceu Paulo
do Nascimento (UNIVALI).

Conselho Deliberativo
Titulares

Suplentes

Suplentes

Nome

Patrocinadora

%*

Participantes

Maria Cristhina de Souza Rocha
Marco Antônio Harms Dias

SESI/PR
UNIVALI

19
19

Assistidos

Aldo Brito

SESI/SC

72

Participantes

Leonete Back Westrupp
Hermes Tomedi

SENAI/SC
SESI/SC

18
17

Assistidos

Dirceu Paulo do Nascimento

UNIVALI

28

Patrocinadora

%*

SESI/SC

52

Conselho Fiscal
Titulares

Para o Conselho Fiscal, os candidatos foram:
Participantes:
Celso Leal da Veiga Júnior (UNIVALI) e Eduardo Vieira Ferrari (SESI/
SC);
Assistidos:
Jonas Tadeu Nunes (UNIVALI) e
Rudney Otto Pfützenreuter (SENAI/
SC).
Durante o período de campanha
os candidatos puderam encaminhar
as suas propostas aos participantes e
assistidos. A maioria preferiu utilizar
o e-mail. A Previsc fez uso do mesmo
veículo para reforçar as etapas do processo eleitoral entre os votantes, além
da divulgação feita pelo site, jornal e
correio.
Os candidatos escolhidos pelos participantes e assistidos votantes foram
os seguintes:

Nome

Participantes

Eduardo Vieira Ferrari

Assistidos

Rudney Otto Pfützenreuter

SENAI/SC

53

Participantes

Celso Leal da Veiga Júnior

UNIVALI

48

Assistidos

Jonas Tadeu Nunes

UNIVALI

47

* percentual dos votos válidos (desconsiderando-os brancos e nulos)
No total foram computados os votos de 1.470 participantes e 368 assistidos, incluindo 47 votos brancos e 17
nulos. A maioria (56%) preferiu votar
pela internet, enquanto 44% votaram
por correspondência. A sistemática
de votação garantiu a contagem de
somente um voto por eleitor. Além
destes, 96 votos por correspondência
chegaram após o prazo regulamentar
e não foram considerados.
Chamou a atenção da comissão
eleitoral a maior participação dos
assistidos (42%) em relação aos participantes ativos (25%), em proporção

ao total de votantes habilitados, bem
como a preferência pelo voto eletrônico.
Porém a maior surpresa foi mesmo a
disputa acirrada entre os candidatos,
visível pela pequena variação dos percentuais de votos válidos da grande
maioria dos eleitos.
Os novos conselheiros serão empossados em reunião do Conselho de
Patrocinadoras e Instituidores a ser
realizada no dia 16 de agosto, para
um mandato de três anos. Na ocasião
os representantes indicados pelas entidades patrocinadoras também serão
referendados.

Endereços errados geram devolução de correspondências
Durante o período de votação alguns participantes informaram o não-recebimento do kit de votação. A todos eles foram enviados novos kits. Como
em boa parte desses casos identificou-se endereços desatualizados, lembramos a todos os participantes da importância de informar à Previsc não só
as mudanças de endereço, como também as de composição familiar. Dados
desatualizados podem impactar nas projeções de benefícios, com prejuízos
para os planos e seus participantes.

Outros depoimentos
dos participantes
“Quem faz um trabalho digno merece não só parabéns, mas muito respeito pelo dever cumprido com dignidade
e responsabilidade. A Previsc só tem
distribuído felicidade com galhardia.
É igual a uma árvore que dá bons frutos. PARABÉNS a todos que compõem
o quadro da Previsc pelos 20 anos de
profissionalismo. Que continuem alardeando sucesso são os meus votos.
Com amizade.“
Sólima Genuína dos Santos
Assistida - Senai/MA
“A Previsc, em apenas 20 anos de
existência, torna-se uma realidade sólida, prestando magníficos serviços a
seus sócios. Isso graças à seriedade
com que foi e está sendo administrada,
bem como à confiança que as patrocinadoras e sócios nela depositam. Fico
extremamente feliz e convicto por estar
contribuindo para uma entidade que
me proporcionará um futuro mais seguro. Minhas congratulações pela colheita do sucesso nestes 20 anos.”
Benicio Adelino Rebelo
Participante - Senac/SC
“Nesta era da informática, cujas relações acabam se tornando impessoais
e automáticas, é bastante gratificante
quando nos deparamos com entidades
que se preocupam com o cliente no outro lado da linha. É com muita satisfação que os incluo no pequeno grupo
de pessoas atenciosas, cordiais e, acima de tudo, com muita boa vontade
de atender com qualidade e eficiência.
Parabéns!”
Maria das Graças C. Vargas
Participante - Sesc/SC
“Durante muitos anos tivemos um
relacionamento profissional decorrente
da nossa condição de participante da
Previsc, através do patrocinador Sebrae/SC. Nesse período, sempre recebemos da direção e do corpo funcional um atendimento profissionalmente
competente, educado, interessado e
muito atencioso. Ao cessarem esses
contatos de forma sistemática, por motivos alheios a nossa vontade, queremos agradecer essa atenção e pedir a
Deus que abençoe vocês e suas famílias, desejando muita saúde e felicidades a todos. Um grande abraço a todos
e a cada um de vocês.”
Hamilton Peluso
Assistido - Sebrae/SC
Envie sua mensagem para o
e-mail noticias@previsc.com.br
ou ligue para (48) 3239-3301.
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SAÚDE
SAÚDE
TERCEIRA IDADE

Pesquisa avalia
limitações físicas
Um estudo publicado no periódico inglês Age and Ageing mostrou
que não há, necessariamente, relação entre idosos com dificuldades
funcionais e pior qualidade de vida.
Um dos resultados apontou que entre
21% dos entrevistados que relataram
níveis muito severos de limitações físicas, 62% avaliaram como boa a sua
qualidade de vida. A conclusão da
pesquisa é que as pessoas que tinham
mais recursos psicológicos para viver
melhor superavam mais facilmente as
limitações físicas e mantinham uma
percepção positiva da vida.

Notícias da APAS
A APAS enviou à Secretaria de Estado de Esporte e Turismo de Santa Catarina dois projetos pleiteando recursos
do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (FUNDESPORTE), a serem aplicados nos projetos “Ação Esportiva para
Idosos” e “Turismo Ecológico: opção
saudável para a terceira idade”.
Os dirigentes da APAS também estão tratando, junto à Câmara de Vereadores de Florianópolis e à Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina,
para que a Associação seja reconhecida como de utilidade pública, visando a
obtenção de recursos financeiros destinados às atividades dos associados junto às comunidades carentes.
APAS - Associação dos Aposentados
e Pensionistas do Sistema FIESC
R. Des. Urbano Salles, 51 - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3224-3934 - Cel: (48) 9982-4296
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Saiba como usar o sal
Nutriente obrigatório para o ser humano mas também responsável por doenças perigosas como hipertensão e problemas cardiovasculares.

D

e acordo com pesquisas,
75% do sal que consumimos não é aquele despejado do saleiro mas sim
proveniente dos alimentos
industrializados, e somente 25% dos
alimentos naturais e do sal propriamente dito. Uma pessoa deve ingerir
no máximo 5 gramas de sal por dia, o
equivalente a uma colher rasa de chá.
Mas o brasileiro consome quase o dobro disso.
O sal atua beneficamente na manutenção da pressão sangüínea, uma vez
que regula a passagem de líquidos pelas células, na transmissão de impulsos
nervosos em todo o corpo, permitindo
assim o funcionamento do cérebro e o
controle de nossas funções vitais. Já o
cloro, presente na composição do sal, é
fundamental para o processo digestivo,
base para o suco gástrico, que “quebra”
e ajuda a digerir os alimentos. Também
aumenta a capacidade do sangue de
carregar gás carbônico das células para
o pulmão. Sua falta pode, por exemplo,
causar distúrbios mentais, hipotireoidismo e aborto espontâneo.
Por outro lado, a ingestão exagerada

de sal faz mal, causando retenção de
líquido e elevação da pressão arterial,
que podem provocar problemas renais,
problemas cardiovasculares e até câncer de estômago.

O sal é encontrado basicamente em
três versões no mercado:
REFINADO
O sal é obtido a partir da água do
mar ou de minérios. No processo de refino há a retirada de nutrientes e acréscimo de conservantes.
MARINHO
Preserva cerca de 84 tipos de nutrientes que são eliminados no refino do
sal comum. Dele deriva o sal grosso usado em churrascos.
LIGHT
Além de cloreto de sódio, contém
cloreto de potássio, que fica menos tempo no organismo. Isso faz com que a retenção de água no corpo dure menos
tempo. Mas doentes renais devem evitálo, pois o potássio pode ser prejudicial
aos rins.

Dicas para diminuir o sal no cotidiano
Deixe o saleiro fora de seu alcance
durante as refeições. O ideal é guardálo no armário e não colocá-lo à mesa.
Dê mais sabor ao seu cardápiomisturando alguns temperos saborosos,
como os marinados, vinagres balsâmicos, vinagres de fruta, alho, sucos
cítricos, ervas e temperos aromáticos
(como coentro, sementes de cominho,
pimenta, alecrim em pó, tomilho e orégano).
Procure ingerir alimentos industrializados sem sal, como manteigas e margarinas.

Atenção ao rótulo: o sal pode vir
disfarçado de sódio, cloreto de sódio,
glutamato monossódico ou bicarbonato de sódio.
Cuidado com os condimentos comerciais como mostarda, ketchup,
molhos prontos para saladas e outros.
Comidas de restaurantes fast food
são freqüentemente ricas em sódio
(apenas um sanduíche pode chegar
a ter a quantidade que você necessita
do nutriente por dia). Evite-as ou escolha uma porção pequena.

TURISMO

Rio tem a chance de mostrar no
Pan-americano que continua lindo

N

ão adianta. O Rio de
Janeiro exerce uma
fascinação que nem a
violência tão explícita
consegue apagar. É claro que morar na cidade e conviver com
guerras de traficantes e balas perdidas
não é nada fácil. Mas por incrível que
pareça em todas as pesquisas realizadas com turistas nacionais e estrangeiros a maioria das impressões em
relação à cidade são positivas. O que
não deve mudar com os turistas que
estarão durante os Jogos Pan-americanos e aqueles que forem visitar a
cidade depois.
Digamos que parte dessa fascinação
pelo Rio acontece por suas atrações turísticas naturais e construídas pelo homem. O Cristo Redentor, por exemplo,
é a junção desses dois fatores. Símbolo
do Rio, esse monumento todo feito em
pedra sabão localiza-se no morro do
Corcovado, de onde se tem uma vista
panorâmica de toda a cidade. Pode-se
chegar ao topo de carro ou por meio
de trenzinho por entre a mata atlântica. Aliás,a mata atlântica que cerca o
Corcovado faz parte do maior parque
florestal urbano do mundo, a Floresta da Tijuca. Lugar para excelentes
caminhadas e passeios com a família.
No local encontram-se restaurantes,
lanchonetes, cachoeiras e belos belvederes. Abaixo do Cristo Redentor, na
extensão dessa floresta, está o Jardim
Botânico, com 1,4 milhão de metros
quadrados que incluem seis mil espécies de plantas e árvores tropicais: um
verdadeiro oásis.
Outro cartão postal não menos famoso é o Pão de Açúcar, com seus bondinhos deslizando pelos cabos de um
morro para outro. A primeira estação é
o morro da Urca, com seu restaurante
panorâmico e um espaço para shows
que ocorrem em magníficas festas
noturnas. A segunda é o próprio Pão
de Açúcar,com 397 metros de altura.
Outro bonde famoso, mas este transitando em linhas férreas, é o do bairro
histórico de Santa Tereza. O bonde tem
seu ponto de partida no centro da cidade e percorre as ladeiras íngremes do

bairro, passando por vários e bons restaurantes e bares. O bairro vem sendo
conhecido por sua grande concentração
de ateliês de arte e por diversos museus
e centros culturais.
Opa, museus e centros culturais?
Vamos fazer um trato, não falaremos
dos 40 quilômetros de litoral e de suas
maravilhosas praias nessa reportagem. Vamos falar de cultura e nisso o
Rio também é imbatível. Ajudado por
sua história centenária, que inclui a
permanência da sede do Império por
vários anos, a cidade foi construindo
uma rede de bons museus e centros
culturais. Entre os mais conhecidos
estão o Museu Histórico Nacional, Museu de Arte Moderna, Museu Nacional
de Belas Artes, Paço Imperial (prédio
histórico onde acontecem exposições
de artistas contemporâneos), Museu
da Cidade do Rio de Janeiro, Museu
Casa do Pontal (talvez o maior museu
de arte popular), Museu do Folclore,
Centro Cultural Banco do Brasil, entre
muitos outros. Nesses espaços ocorrem
eventos e exposições nacionais e internacionais da maior importância.
Bom, mas depois de tanta cultura
nada melhor do que um chope! E é
justamente em torno dessa bebida que
está outro atrativo da cidade: os bares e
seus freqüentadores. Quem não ouviu
falar do bar Garota de Ipanema, onde
Vinícius e Tom Jobim se reuniam para
compor? O bar ainda está lá, no bairro
de Ipanema, assim como centenas de
outros espalhados por toda a cidade e
reunindo em suas mesas celebridades e
gente do povo, ou, em outras palavras,
cariocas. Cariocas malandros, cariocas
gente boa, cariocas bronzeadas. Cariocas que sabem curtir a vida mesmo
em uma cidade violentada por traficantes. Cariocas que têm a oportunidade
mostrar para o mundo e para o Brasil,
através dos Jogos Pan-americanos, que
ainda vivem em uma cidade maravilhosa.
Fotos e textos: Geraldo Rossi

Instalado em um enorme prédio
histórico, o Centro Cultural Banco do
Brasil, é um dos lugares de maior agitação cultural da cidade

O Pão de Açúcar emoldurado pelas
águas da Baía de Guanabara

A Lagoa Rodrigo de Freitas reúne em
seu entorno diversos quiosques que
ao entardecer viram pontos de encontro para um bate-papo

O Cristo Redentor é visto de quase
toda cidade, mas a partir da Praia de
Botafogo tem-se a visão frontal de
sua imagem.
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COMO FUNCIONA
Na edição 43 o Previsc Notícias inaugurou a seção “Como
Funciona”, que se propõe a esclarecer assuntos relacionados aos planos e entidades de previdência complementar.
O primeiro capítulo mostrou as diferenças entre Planos

CAPÍTULO

2

O

Individuais e Coletivos (quem não teve a oportunidade de
ler, pode acessar o texto integral no site www.previsc.com.
br). Neste segundo capítulo, Como Funciona explicará os
Benefícios de Desligamento oferecidos pelo seu plano.

Benefícios de desligamento

s planos de previdência complementar são
desenvolvidos com o objetivo de proporcionar
aos seus participantes e familiares uma renda maior a partir do momento em que não
puderem mais trabalhar, seja por motivo de
doença, acidente, morte ou idade avançada. Nos planos corporativos, ou fechados, como os administrados pela Previsc,
só é permitida a inscrição de participantes vinculados às
instituições que implementaram os seus respectivos planos.
Em outras palavras, não são aceitas inscrições de quaisquer
pessoas interessadas, mas somente das que estiverem empregadas nas empresas patrocinadoras.
A maioria das pessoas, porém, passa por mais de um
emprego durante a sua carreira profissional. Então muitos
dos que se inscrevem no plano de previdência complementar
oferecido pela sua empresa acabam mudando de emprego
antes de se aposentar pelo plano. O que fazer nesses casos?
Para prevenir esse problema, a legislação da Previdência
Complementar garante quatro possibilidades diferentes em
situação de desligamento antecipado, os chamados “institutos”. São eles:

1.Benefício Proporcional Diferido: também conhecido por BPD ou Vesting, permite ao participante continuar no plano sem contribuir para a conta de aposentadoria, mas somente com a taxa de administração e
eventuais benefícios de risco, até que o mesmo atinja os
requisitos de aposentadoria, quando passará a receber
um benefício proporcional ao período contributivo;
2.Autopatrocínio: permite ao participante continuar
contribuindo para o plano, com valor determinado pelo
regulamento para este instituto, até atingir os requisitos
de aposentadoria, quando passará a receber um benefício por critérios semelhantes aos dos participantes ativos;
3.Portabilidade: permite ao participante transferir a
sua poupança acumulada para um outro plano de previdência complementar à sua escolha. Dependendo da
data de criação do plano de origem e do disposto em
seu regulamento, poderá ou não ser transferida também
a poupança formada por contribuições da patrocinadora. A transferência se dá diretamente de um plano ao outro, sem acesso pelo participante, não havendo, assim,
incidência de Imposto de Renda. A partir da efetivação
da portabilidade o participante abre mão de todos os
direitos proporcionados pelo plano de origem, passando
a seguir o regulamento do plano de destino;
4.Resgate de contribuições: o participante recebe
o reembolso das suas contribuições para fins de aposentadoria, corrigidas monetariamente até a data do
pagamento, que pode, por opção do participante, ser
parcelado. O regulamento do plano determinará se o
participante terá direito às contribuições efetuadas pela
patrocinadora.
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Estes institutos e seus critérios de concessão devem
estar previstos nos regulamentos dos planos, com os seus
respectivos pré-requisitos, que, além do desligamento da
patrocinadora, devem incluir:

1.
2.

Benefício Proporcional Diferido:
• Até três anos de contribuição ao plano;
Autopatrocínio:
•Assinatura do termo de opção no prazo
determinado pelo regulamento;

3.

Portabilidade:
•Até três anos de contribuição ao plano;
•Não estar em gozo de benefício de aposentadoria;

4.

Resgate de contribuições:
•Não estar em gozo de benefício.

Para determinar o benefício de sua preferência, o participante desligado da patrocinadora deve preencher o formulário “Opções pós-desligamento”, à disposição no site www.
previsc.com.br. Consulte os prazos de opção no regulamento do seu plano.
Legislação consultada: Lei Complementar n° 109/2001, Resolução CGPC n° 6/2003 e Resolução CGPC n° 19/2006, todas
disponíveis no site www.mpas.gov.br.
Caso você queira comentar este artigo ou sugerir um próximo tema, escreva para noticias@previsc.com.br.

Unidades de Referência
Junho 2007

Beneficiários do período
Aposentados
MARÇO 2007

ALBERTINA FARIAS DARELA*
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
NALBA LIMA DE SOUZA
MARILENA LAUS BAYER*
DOROTI ROSA SACENTI
ROSENEIA MARIA PEREIRA*
SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ
MARIA SONIA DE ÁVILA*
MARIA LUIZA VARGAS RAMOS*

ABRIL 2007

VALTINEA LIMA G. PEREIRA
DEBORA MARGARIDA Q. GOMES
MARIA ARMINDA B. FERRAGUT
MARLI ALMEIDA SADELI*
ESTER TOMELIN
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA*
MARILY DEEKE*
CASSIO FIRMINO LEITÃO*
MARCUS PINA MUGNAINI*
NORA LUCIA F. DE PIZZANELI
AMANDA PEREZ MANTANES*

Entidade

SESC-SC
SENAI-MA
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SENAI-PI
FIEMS
SENAI-MS
SENAC-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI

MAIO 2007

MARIANA KIENEN*
VERA LUCIA DA SILVA MEDEIROS*
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
SELMA MARIA DA CUNHA AMORIM
MARISON LUIZ SOARES
ANA MARIA RIBEIRO
IVAN CHAVES*
LUIZ DAGOBERTO CORREA BRIÃO*
MARLUCE CORREA*
UBIRATAN DE LARA

Pensionistas
MARÇO 2007

NORMA MORSCH DUARTE
NELCI FAUSTINO DA MOTA CORREA
GETULIO ADELCIDE COSTA

MAIO 2007

MARIA SUELI YEGROS FERREIRA

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

Entidade
SENAI-SC
FECOMÉRCIO-SC
UNIVALI

SENAI-MS

* Beneficiários de Pagamento
Único (BPU)

Patrocinadora

Plano

Fecomércio-SC
Sesc-SC
Fecom./Sesc

BD
BD
CD

Folha de benefícios

UR (R$)

225,51
222,29
291,84
242,93

Senac-SC

Todos

Senai-MA

BD
CD

211,37
1.902,24

Senai-PI

CD

2.821,19

Sistema FIEMS

BD
CV

205,78
256,00

Sistema FIEP

CV

225,38

Sistema FIESC

Todos

242,28

BD
CV

271,34
218,40

Univali-SC
Funpex-SC

Mês

Processamento

Pagamento

Julho

20/07

27/07

Agosto

20/08

28/08

Setembro

20/09

28/09

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

Você sabia?
... que no Previsc on-line há uma
seção com informações específicas do
seu plano de benefícios?

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.

www.previsc.com.br

Sócios participantes da Previsc - Maio 2007
Participantes
titulares

Sistema
Sistema FIESC

Número de
dependentes

Titulares
autopatrocínio*

Dependentes
autopatrocínio*

1.645

1.736

60

61

Sesc / Fecomércio

533

541

-

-

Senai-PI

208

367

2

1

Sistema FIEMS

261

338

3

5

Senac-SC

171

203

-

-

Senai-MA

90

166

-

-

Sebrae-SC

3

6

-

-

Univali-SC

2.024

2.311

22

22

919

1.203

26

21

Sistema FIEP
Funpex-SC
Total

10

5

-

-

5.864

6.876

113

110

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

Benefícios concedidos por patrocinadora - Maio 2007
Benefício
Aposentadoria T. Serviço

Sistema
FIESC

Sesc/
Fecormércio

Senai
PI

Sistema
FIEMS

Senac
SC

Senai
MA

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

284

42

19

33

37

36

87

45

0

575

Aposentadoria Idade

28

9

1

8

5

5

0

0

0

51

Aposentadoria Invalidez

54

17

3

10

2

2

16

13

1

118

Pensão

53

13

8

10

7

9

13

9

0

122

Auxílio doença
Total

61

9

0

8

1

5

6

11

0

102

480

90

31

70

38

58

122

78

1

968

7

PERFIL E DESEMPENHO

Mercados globais voláteis e efeito China
fazem bolsas oscilarem em todo o mundo

O primeiro trimestre de 2007 foi marcado por grandes
volatilidades nos mercados globais, conseqüentemente afetando o mercado nacional. No final de fevereiro o efeito China
fez desabar as bolsas do mundo inteiro, como também a confirmação da queda nos juros no mecado brasileiro. Mesmo
diante desses fatos a carteira de investimentos da Previsc
fechou o trimestre positiva, com rentabilidade superior à
meta atuarial e ao CDI.
A carteira de renda fixa ajudou a segurar a rentabilidade

diante da queda nos mercados de renda variável, que em
março teve considerável recuperação. Todos os fundos de
renda fixa tiveram rentabilidades superiores à nossa meta
atuarial, ficando entre 109 e 115% do INPC+6% e entre 103
e 108% do CDI. Nos fundos de renda variável as rentabilidades ficaram entre 112% e 130% do IBrX, que fechou o trimestre com rentabilidade de 2,43%. O resultado acumulado
nos fundos de renda fixa e renda variável rendeu 108,42%
da meta atuarial e 102% do CDI.

Composição da carteira

Gestores
Previsc

14,29%

10,29 %

4,09 %

Títulos públicos

6,83 %

ABN Amro
14,48 %

Títulos de bancos

65,66 %

BNP Paribas

9,75 %

Mellon Brascan

Títulos de empresas

20,31 %

Santander

Ações
0,92 %
2,20 %

8,90 %

14,35 %

Schroders

Imóveis
13,68 %

Participantes

Sul América
Unibanco

14,27%

Rentabilidade consolidada nos últimos 12 meses
Carteira Previsc
16,76
15,95
13,93

CDI (Benchmark)
Política de Investimentos

9,72
9,49

Meta atuarial (IGP-DI+5%)
Meta atuarial (INPC +6%)

Rentabilidade mensal
Índices

abr/06

mai/06 jun/06

jul/06

ago/06

set/06

out/06

nov/06

dez/06

jan/07

fev/07 mar/07 12 meses

Carteira Previsc Consolidada

1,73%

-0,34%

0,91%

1,38%

0,78%

0,79%

2,81%

2,21%

2,17%

1,03%

0,38%

1,78%

16,76%

CDI-Certificado de Depósito Interbancário

1,08%

1,28%

1,18%

1,17%

1,25%

1,05%

1,09%

1,02%

0,99%

1,08%

0,87%

1,05%

13,93%

Meta atuarial (IGP-DI+5%)

0,43%

0,79%

1,08%

0,58%

0,82%

0,65%

1,22%

0,98%

0,67%

0,84%

0,64%

0,63%

9,72%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,61%

0,62%

0,42%

0,60%

0,47%

0,65%

0,92%

0,91%

1,11%

0,98%

0,91%

0,93%

9,49%

Previsão Orçamentária (Política)

1,38%

1,32%

1,31%

1,33%

1,30%

1,30%

1,33%

1,30%

1,30%

1,01%

1,01%

1,01%

15,95%

Rentabilidade descontada meta IGP-DI

1,30%

-1,12%

-0,17%

0,80%

-0,04%

0,14%

1,57%

1,22%

1,49%

0,19% -0,25%

1,14%

6,42%

Rentabilidade descontada meta INPC

1,12%

-0,95%

0,49%

0,78%

0,31%

0,14%

1,87%

1,29%

1,05%

0,05% -0,52%

0,84%

6,64%

Rentabilidade real (Política)

0,35%

-1,64%

-0,39%

0,06%

-0,51%

-0,50%

1,46%

0,90%

0,80%

0,02% -0,62%

0,76%

0,70%
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