Notícias
Notícias

Informativo da Sociedade de Previdência Complementar do Sistema FIESC

No46 - 4o Trimestre 2007

Quanto você quer receber na sua aposentadoria?

V

ocê certamente sabe que o
valor da contribuição ao plano de previdência é um dos
fatores determinantes para
o benefício mensal que vai
receber ao se aposentar. Mas você já
parou para pensar com calma no valor
e no tempo de sua contribuição?
Vale a pena fazer uma simulação
dos valores que se irá receber para diferentes contribuições, até porque elas
podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda (IR), até o limite de 12% da renda bruta. Ou seja,
quanto maior a contribuição ao plano
de previdência, menos imposto você vai
pagar. “Recentemente orientamos um
grupo de participantes da PREVISC a
aumentar a contribuição mensal. Em
função do incentivo no IR eles terão
uma redução no salário líquido menor
do que o valor adicionado à contribuição. Ou seja, com uma pequena redução nos seus vencimentos hoje eles
garantirão aumento do valor do seu benefício na aposentadoria”, conta o superintendente da PREVISC, Carlos Roberto de Farias.
Ele explica que cada caso deve ser
avaliado individualmente e que os participantes dos planos da PREVISC podem agendar consultas para avaliar
as suas situações. Os fatores considerados na simulação de benefício são o
valor da contribuição do trabalhador, a
idade atual, a prevista para a aposentadoria, o salário e a contrapartida do
empregador.
Veja no quadro uma simulação com
contribuições diferentes, para uma
pessoa que investirá no plano de previdência complementar administrado

pela PREVISC durante 30 anos, considerando que o salário será corrigido somente pela inflação durante todo esse
período e manterá sempre o mesmo
percentual sobre o salário de contribuição. No exemplo considera-se também
que a empresa patrocinadora dá uma
contrapartida no mesmo valor da contribuição do colaborador, até o limite
de R$ 100 por mês.
É importante ressaltar que, nos três
casos, os valores simulados são atuais
e serão corrigidos até a data efetiva da
aposentadoria.
Regídia Alvina Frantz, diretora de
seguridade da PREVISC, lembra que
uma das funções da entidade é investir os recursos que administra, para
dar maior retorno financeiro aos participantes. As simulações foram feitas
considerando a rentabilidade mínima
garantida pela PREVISC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), a medida oficial de inflação do

governo, mais 6% ao ano. No entanto, a
rentabilidade obtida pela PREVISC tem
ficado bem acima deste mínimo (veja
tabela na última página).
Por isso, provavelmente as aposentadorias seriam, na verdade, maiores
que as verificadas nessa simulação. As
contribuições maiores, principalmente
a de R$ 150, seriam mais beneficiadas, pois teriam um volume maior de
recursos sendo corrigidos com os altos
índices de rentabilidade obtidos pela
PREVISC.
Essas simulações mostram que o
tempo é tão importante quanto o valor
da contribuição para se garantir uma
boa aposentadoria. Regídia explica que
muita gente começa com uma contribuição menor e, nos últimos anos, eleva o valor para tentar recuperar o tempo perdido, mas acaba se frustrando.
“Se fizer isso, a pessoa perde anos de
contrapartida da empresa e de rentabilidade das aplicações”, afirma.

Novos conselheiros
tomam posse
na FIESC

Terceira idade
tem aumento da
qualidade de vida

Fundos da PREVISC
têm rentabilidade
apesar de crise

Simulação - aposentadoria com diferentes contribuições*
Participante

Contribuição
mensal

Contrapartida da
empresa

Aposentadoria
mensal

A

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 356,21

B

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 816,69

C

R$ 150,00

R$ 100,00

R$ 1.062,34

*As contribuições acima são exemplos fictícios. O participante deve consultar o
Regulamento do seu plano para verificar o valor de suas contribuições.
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Recadastramento Anual
2007 para Aposentados
e Pensionistas

Novos conselhos da PREVISC tomam
posse com mandato até 2010

Informamos que o formulário de recadastramento será enviado pelo correio na primeira quinzena de outubro.
Solicitamos aos beneficiários que nos
remetam a Declaração de Composição
Familiar e Residência-DCFR preenchida
e assinada até o dia 30/10/2007, sob
pena de atraso ou suspensão do pagamento, conforme prevê o Regulamento
Complementar do Plano de Benefícios.
A partir deste ano estaremos encaminhando o formulário já com carta resposta impressa em seu verso, portanto, basta dobrá-lo com a face da carta
resposta para cima, colar e colocar em
qualquer caixa de correio, sem custo
nenhum para o beneficiário.

Atualização cadastral
Solicitamos sua atenção na correção ou complementação das informações do seu cadastro, pois algumas
delas, como estado civil e dependentes
(filhos ou cônjuge), têm impacto significativo no cálculo e na concessão dos
seus benefícios pelo plano. Atualize
também seu e-mail para sempre receber as informações de seu plano.
As atualizações dessas informações
podem ser feitas através do nosso site
www.previsc.com.br clicando no menu
Participantes/Dados pessoais. Se preferir entre em contato pelo DDG 0800 48
8088 ou e-mail marilei@previsc.com.br.

Notícias da APAS
No dia 10 de setembro, no Centro
de Cultura e Eventos da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) foi
realizada a abertura oficial das comemorações do Mês do Idoso na Capital.
A APAS foi representada por Rosarita Maria Franzoni Bousfield, que
também é presidente do Conselho
Municipal do Idoso em Florianópolis.
Durante todo o mês de setembro
foram realizadas diversas atividades
em comemoração ao Idoso.
No dia 26, ocorreu na sede da
APAS a 2ª Oficina de Biodanza contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, SESC, Associação de Gerontologia, entre outros.
Durante o mês, várias palestras foram
ministradas sobre diversos temas de
interesse como violência contra a pessoa idosa e alzheimer.

Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal tomam posse em reunião na FIESC

T

omaram posse no dia 16 de
agosto os novos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da PREVISC, que terão
mandato até 2010. Segundo
o superintendente da PREVISC, Carlos
Roberto de Farias, a eleição reforça a
governança corporativa transparente e
participativa entre as 32 entidades patrocinadoras.
O presidente do Conselho Deliberativo da PREVISC, Vicente Donini, destacou na ocasião o tra-

balho de qualidade na gestão da
PREVISC nos últimos anos, que
tem garantido a rentabilidade dos
ativos administrados e dado maior
visibilidade à entidade. “As entidades de previdência complementar
vivem de credibilidade e transparência na administração dos recursos, e o ótimo trabalho da PREVISC
tem garantido isso”, disse Donini,
informando que a entidade deve
conquistar novos patrocinadores
até o final do ano.

Conselho Deliberativo
Representação

Titular

Suplente

Patrocinadoras fundadoras

Vicente Donini (FIESC)
Sérgio Roberto Arruda(SENAI-SC)

Henry Uliano Quaresma (FIESC)
Antônio José Carradore (SENAI-SC)

Conselho de Patocinadoras e Instituidores

Sydney S. dos Santos (UNIVALI)
Sergio Luiz Gargioni(SESI-SC)
Pedro Ponczek (FIEP)
Roberto A. Martins (SESC-SC)

Rodrigo de Carvalho (UNIVALI)
Roseanne Nina de Araújo Costa (SENAI-MA)
Carlos H. Perez (SESI-SC)
Max R. Kincezski (SENAC-SC)

Participantes

Maria C. de S. Rocha (SESI-PR)
Marco A. H. Dias (UNIVALI)

Leonete Back (SENAI-SC)
Hermes Tomedi (SESI-SC)

Assistidos

Aldo Brito (SESI-SC)

Dirceu Paulo do Nascimento (UNIVALI)

Conselho Fiscal
Representação

Titular

Suplente

Conselho Patrocinadoras e Instituidores

Aloísio Grunow (UNIVALI)
Rodrigo Carioni (FIESC)
Natalino Uggioni (IEL-SC)

Fábio Ricardo de Castro (UNIVALI)
Alexandre Amorim (FIESC)
Edison José Silva (FECOMÉRCIO)

Participantes

Eduardo Vieira Ferrari (SESI-SC)

Celso Leal da Veiga Júnior (UNIVALI)

Assistidos

Rudney Otto Pfutzenreuter (SENAI-SC)

Jonas Tadeu Nunes (UNIVALI)

Renovação do
seguro de vida
A Vida Seguradora continuará sendo a prestadora de serviços de seguro
de vida no período de outubro/2007 a
setembro/2008. A PREVISC encaminhará pelo correio o novo certificado
para seus arquivos, bem como o cartão com o telefone da prestadora de
serviço de Assistência Funeral, para
conhecimento de todos os familiares.

Cobertura

Evento

(vezes a
complementação)

Morte natural do titular

30

Morte natural do cônjuge

15

Morte acidental do titular

60

Morte acidental do cônjuge

30

Morte de filhos por qualquer causa

6

Invalidez permanente do titular por
acidente

30

Invalidez permanente do cônjuge
por acidente

15

Invalidez permanente total do
titular por doença

30

Serviço de assistência funeral
familiar

Cobertura de até R$
2.000,00, extensivo
ao cônjuge e aos
filhos menores e/ou
até 24 anos, quando
universitários.

Novas regras para resgate de
contribuições e portabilidade

O

conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) decidiu
no mês de setembro de 2006, flexibilizar mais as regras para resgate e portabilidade em planos fechados conforme Resolução CGPC
nº 19/2006.
Os regulamentos aprovados com as novas regras, foram
recebidos pela PREVISC e já estão disponíveis para consulta no site
www.previsc.com.br.

Regra atual (Resolução CGPC n° 19/2006)
Regra anterior
Resolução CGPC n° 03/2003

Regra atual
Resolução CGPC n° 19/2006

Resgate:

Resgate:

Portabilidade:

Portabilidade:

1. É vedado o resgate de valores portados;
2. Não é permitido aos participantes que estejam elegíveis ao
benefício de aposentadoria plena;

1. Permitida aos participantes que não estejam elegíveis ao
benefício de aposentadoria plena.

1. É facultado o resgate de valores portados de planos abertos;
2. Não é permitido aos participa ntes que estejam em gozo de
benefício;

1. Permitida aos participantes que não estejam em gozo de
benefício.

Regulamentos Aprovados
FIEMSprev
PrevSENAI-MA
PREVISC - SENAI-MA
FIESCprev
SENACprev
UNIPREV II

PREVISC - Sistema FIEP
PREVISC - UNIPREV
PREVISC - Sistema FIESC
UNIVALIPREVIDÊNCIA
SENAI-PIprev

Aposentado diz ser fundamental a tranqüilidade proporcionada
pelos benefícios da PREVISC para desenvolver sua atividade atual

P

lanejar uma atividade para
se ocupar depois da aposentadoria é algo importante
para qualquer trabalhador,
mas que poucos realmente
conseguem fazer. Para Joel Figueira,
que por mais de três décadas trabalhou com desenho industrial e artístico na área visual do SENAI SC,
isso foi mais fácil. “O trabalho no
SENAI SC permitiu que eu desenvolvesse muito bem o lado artístico,
e sempre tive incentivo para praticar
enquanto trabalhava lá”, disse. Por
isso, segundo Figueira, para ele foi
natural continuar com projetos voltados para as artes plásticas.
“A maioria das pessoas só percebe
que acabou no dia em que se aposenta. É importante ter um projeto para se
ocupar. Deixar que a sua única atividade seja jogar carta é coisa de louco”,
afirma. Hoje Figueira, que completa 68
anos em outubro, mantém um atelier

no centro da cidade de Florianópolis, onde dá
aulas de pintura e expõe suas
obras. Ele está
preparando para
o ano que vem
uma exposição
sobre Florianópolis e o Rio de
Janeiro, que será
apresentada nas
duas cidades a
partir de abril.
Joel Figueira afirma que a
PREVISC foi fundamental para que
ele pudesse tocar suas outras atividades sem preocupações financeiras. “Para mim, a PREVISC foi o
pulo do gato, foi o que deu a segurança que eu precisava para fazer o
que gosto”.

Joel Figueira utiliza sua experiência
de trabalho no SENAI SC na área de
desenho industrial para
desenvolver sua atividade
artística atual em seu atelier no
centro de Florianópolis

Número de idosos cresce em todo o mundo
devido ao aumento da qualidade de vida
Arquivo SESI SC

A terceira idade é
semelhante ao vinho.
Se aproveitar a
experiência
conquistada e cultivar
hábitos saudáveis, você
transforma-se em um
vinho de qualidade
e apreciado.

O

dia do idoso é comemorado no Brasil no dia 1º
de outubro. Até o ano de
2006, essa data era celebrada no dia 27 de setembro, porém, em razão da criação do
Estatuto do Idoso em 1º de outubro, foi
transferido de acordo com lei federal.
Essa data tem como objetivo a reflexão
pela sociedade da importância dessa
faixa etária que muitas vezes é abandonada, colocando-se fora uma vida
inteira de experiências e conhecimentos. Essa consciência torna-se cada vez
mais necessária, visto que a população
mundial está envelhecendo e somente
se cultivarmos o respeito e o amor pelos idosos teremos harmonia em nosso
dia-a-dia.
Os avanços da medicina e na qualidade de vida vêm aumentando a expectativa de vida em todo o mundo. A
Organização Mundial de Saúde (OMS)
prevê que, lá pelo ano 2025, pela primeira vez na história, teremos mais
idosos do que crianças no planeta. No
Brasil, o quadro é semelhante. Atualmente temos cerca de 13,5 milhões de

idosos que representam 8% da população. Mas a expectativa é de que daqui a
vinte anos esse número aumente bastante tornando o país o sexto no mundo em número de pessoas idosas.
O que afeta em geral a situação econômica das pessoas idosas é a perda
da força de trabalho, a obsolescência
de suas atividades e a desvalorização
de seus vencimentos. Daí a importância
da previdência para o futuro. Descontentes com as políticas governamentais
em relação a esse assunto, muitas pessoas optam pela previdência privada,
que lhes assegura maiores garantias
de rendimentos. E é justamente essa
fonte de renda que está possibilitando
os idosos tornar essa fase da vida “a
melhor idade”.
Com bastante tempo disponível e
com a aposentadoria garantida, os idosos partem em busca de qualidade de
vida por meio de hábitos saudáveis.
Cuidar da alimentação, escolhendo
produtos naturais ricos em fibras e vitaminas, e procurar praticar esportes,
seja em academias ou ao ar livre, são
atividades corriqueiras para quem quer

estar de bem com a vida. Para não deixar a mente parar há opções como cursos de atualização, artísticos e outros
assuntos em universidades e instituições de ensino.
Tendo em vista o crescimento desse nicho de mercado, muitas empresas desenvolveram produtos e serviços
para atender esse público. Uma das
áreas mais procuradas é a de turismo.
Hoje em dia hotéis, pousadas e operadoras de turismo organizam excursões
e pacotes exclusivos para idosos, com
atividades realizadas por guias especializados. Existem também agências
de viagens especializadas na terceira
idade, organizando grupos para passeios rápidos de um dia ou viagens
longas.

Por isso, não fique parado,
exercite a mente e o corpo
e transforme-se em um
vinho raro.

O destino nacional mais procurado pela terceira idade é o Nordeste (foto à esquerda), por sua temperatura sempre
agradável e beleza natural. Já o destino internacional mais procurado é a Europa, por seus atrativos culturais e
históricos como Veneza.

Unidades de Referência
Setembro 2007

Beneficiários do período
Aposentados
JUNHO 2007

VALTRUDE STEINER NEVES
CÍCERO ADAUTO BILLO
HILDEGARD DE MOURA
LUIZ EKKE MOUKARZEL
NERILDA SANTOS FOLTRAN
CLÁUDIO ROBERTO DIAS
SAMIR NAGI KHALIL

JULHO 2007

ROOSEVELT ATALA GOMES
DAVID SOARES CORREIA
ADOLFO JOSÉ BRUGGEMANN
MARIA DE ASSIS STRASEIO
JOSÉ PEDRO DA CUNHA
GESELDA BARATTO
ALCIDES JOSÉ FERNANDES ANDUJAR
NACIR ABDALA

AGOSTO 2007

ADELCI FRANCISCO BILÍBIO
JOSUÉ LUCIANO DA ROSA
CRISTÓVÃO GOMES DA SILVA
DEISE FUMICO NACAMATSU
ZILMA PAIVA VEIGA
JOÃO BATISTA BÚRIGO
ARI BELLI
AURINO MONTIBELLER
WILSON OLÍMPIO DUARTE
EDGAR VIEIRA MACHADO SERRA
EDNA GHIORZI VARELA PARENTE
EDLA PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA
MARÍLIA CELINA DE SOUZA FLEITH

Folha de benefícios

Patrocinadora

Plano

UR (R$)

Fecomércio-SC
Sesc-SC
Fecom./Sesc

BD
BD
CD

236,79
233,40
306,43

Mês

Processamento

Pagamento

Setembro

20/09

28/09

Outubro

18/10

29/10

Senac-SC

Todos

255,08

Novembro

20/11

28/11

Senai-MA

BD
CD

211,37
1.902,24

Dezembro

17/12

28/12

Senai-PI

CD

2.821,19

Sistema FIEMS

BD
CV

212,98
264,96

Sistema FIEP

CV

225,38

Sistema FIESC

Todos

242,28

Univali-SC
Funpex-SC

BD
CV

271,34
218,40

FIEMTprev

CD

260,00

14/12

13 salário
o

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

Você sabia?
... que o PREVISC on-line informa quantas parcelas do seu empréstimo já foram pagas e quantas
ainda estão em aberto?

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/participantes

Sócios participantes da Previsc - Setembro 2007

SETEMBRO 2007

ORLANDO SAKAE
JOSÉ DE RIBAMAR COSTA VALE
ADELINA MARCÍLIO DE BORBA
ABÍLIO ANGELO MÁXIMO
VANILDE BATISTA
WALACE A P LEHNEMANN
ENITE TEREZINHA SILVA

Participantes
titulares

Sistema
Sistema FIESC

Número de
dependentes

Titulares
autopatrocínio*

Dependentes
autopatrocínio*

1.618

1.695

65

64

Sesc / Fecomércio

533

530

1

-

Senai-PI

202

351

1

-

Sistema FIEMS

253

325

4

8

Senac-SC

174

206

-

-

ROGÉRIO SCHUBERT
ALTAIR ALBINA PACHECO DA SILVA
RAIMUNDA MAILDE DE LIMA MAIA

Senai-MA

106

180

-

-

Sistema FIEMT

294

484

-

-

1.946

2.195

37

30

LINIDICE DO ROSÁRIO M. FERREIRA

Sistema FIEP

942

1.206

34

23

9

4

-

-

6.077

7.176

142

125

Pensionistas
JUNHO 2007

Univali-SC

JULHO 2007

AGOSTO 2007

Funpex-SC

MARIA JOSÉ NEGROMONTE BEDUSCHI
LUIZ BOLDA

Total

SETEMBRO 2007

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

OSCAR JOSÉ ZANDAVALLI

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

Sistema
FIESC

Sesc/
Fecormércio

Senai
PI

Sistema
FIEMS

Senac
SC

Senai
MA

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

283

42

19

34

28

36

95

45

0

582

Aposentadoria Idade

28

9

1

8

0

5

1

0

0

52

Aposentadoria Invalidez

54

17

3

11

2

3

17

13

1

121

Pensão

55

13

8

10

7

10

13

9

0

125

50

14

0

7

1

6

5

8

0

91

470

95

31

70

38

60

131

75

1

971

Auxílio doença
Total

Fundos da PREVISC acumulam rentabilidade
superior à meta apesar da crise nos EUA

E

m julho e agosto deste ano
os mercados mundiais foram seriamente afetados
com a forte crise no mercado imobiliário americano, os
fundos subprime. Apesar desses negócios não possuírem uma ligação direta
com o mercado local, o efeito globalização fez com que o mercado doméstico tivesse um desgaste bastante sig-

nificativo, com uma leve recuperação
somente nas duas últimas semanas de
agosto. Essa volatilidade deve permanecer até que as questões imobiliárias
americanas consigam ser equalizadas,
como também as preocupações com
inflação e taxas de juros na economia
brasileira. Apesar da crise, os fundos
de renda variável da PREVISC acumulam uma rentabilidade de 21,57% no

Composição da carteira - Agosto 2007
4,63 %
65,94 %

Gestores - Agosto 2007
14,06%

13,65%

Títulos públicos

3,97 %

ano de 2007, ou seja, 299% da meta
atuarial de INPC + 6%. Já os fundos
de renda fixa, que também obtiveram
rentabilidades superiores à nossa meta
atuarial no acumulado de 2007, perfazem 7,92%, equivalente a 110% do
INPC + 6%. No consolidado de 2007 a
carteira PREVISC rentabilizou 10,83%
até agosto, perfazendo 150% da meta
atuarial e 134% do CDI.

Títulos de bancos
22,30 %

Títulos de empresas

14,27 %

Ações
0,79 %
2,37 %

Imóveis
9,92 %

Participantes

8,98 %

Evolução consolidada (até agosto)

Política de investimento

8,57%

CDI (Benchmark)

8,09%

Meta atuarial (INPC + 6%)

7,22%

Poupança

5,29%
0%

2%

4%

6%

8%

Evolução consolidada nos últimos 12 meses

Carteira Previsc

10,83%

10% 12% 14%

14,08%

22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07

Rentabilidade mensal
Índices

set/06

out/06

nov/06 dez/06 jan/07

fev/07

mar/07 abr/07 mai/07

jun/07

jul/07

ago/07

no ano

12 meses

Carteira Previsc Consolidada

0,79%

2,81%

2,21%

2,17%

1,03%

0,38%

1,78%

2,28%

2,12%

1,38%

1,12%

0,28%

10,83%

19,93%

Previsão Orçamentária (Política)

1,25%

1,25%

1,32%

1,25%

1,08%

0,88%

1,08%

CDI

1,05%

1,09%

1,02%

0,99%

1,08%

0,87%

1,05%

0,98%

1,08%

0,98%

1,08%

1,12%

8,57%

14,19%

0,94%

1,02%

0,90%

0,97%

0,99%

8,09%

12,65%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,65%

0,92%

0,91%

1,11%

0.98%

0,91%

Poupança

0,65%

0,69%

0,63%

0,65%

0,72%

0,57%

0,93%

0,75%

0,75%

0,80%

0,81%

1,08%

7,22%

11,11%

0,69%

0,63%

0,67%

0,60%

0,65%

0,65%

5,29%

8,08%
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