Aprovadas alterações
no plano FIESCprev
A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) aprovou no dia
onze de janeiro, as alterações no
regulamento do plano de benefícios
FIESCprev. O novo regulamento já
está disponível para consulta no site
www.previsc.com.br. Os participantes do plano FIESCprev receberão
em breve correspondência informando as alterações ocorridas.
Os colaboradores do Sistema
FIESC não inscritos no plano poderão acessar o formulário de inscrição
no site e encaminhá-lo devidamente
preenchido, com a documentação
anexa ao RH de sua entidade. Mais
informações sobre o plano e seus
benefícios poderão ser obtidas pelo
fone 0800 48 8088.

Empréstimo pessoal
oferece vantagens
Com o fim da prorrogação da
CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o
Governo lançou um pacote de medidas visando amenizar as perdas
de receitas com o recolhimento da
referida contribuição. Através do
decreto nº 6339 de 3 de janeiro de
2008, da Receita Federal, a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras) passou de 1,50% para
3,00% ao ano, acrescidos de uma
cobrança de 0,38% sobre o valor
das operações de crédito, seguro e
câmbio, para pessoas físicas e jurídicas. O aumento dessa alíquota
atinge diretamente os empréstimos
oferecidos pelos Fundos de Pensão
aos seus participantes. Mesmo assim, o empréstimo pessoal oferecido aos participantes da PREVISC
ainda continua sendo uma alternativa vantajosa em comparação ao
mercado e pode ser parcelado em
até 36 vezes.
Você pode fazer uma simulação de empréstimo pelo site www.
previsc.com.br ou entrar em contato
pelo fone 0800 48 8088.
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Solidariedade, esporte, e segurança
financeira: fórmula para a aposentadoria feliz

“A

Arquivo pessoal

vida de aposentado, bem
aproveitada,
pode ser tão
útil quanto
a de trabalhador”. Para Benedicto Galatto, professor
aposentado da Univali, as
pessoas precisam valorizar
o que tem a cada momento,
mesmo depois que param de
trabalhar. “A aposentadoria faz parte da vida, é mais
uma etapa, que tem que ser
aproveitada e desfrutada
tanto quanto tudo que se fez
na juventude”, afirmou.
Galatto, formado em Fi- Galatto: várias atividades apesar da aposentadoria
losofia e Pedagogia e com Mestrado to com atividades de lazer e esporem Sociologia da Educação, traba- tes quanto ajudando quem precisa,
lhou durante 28 anos como profes- na minha família e na comunidade.
sor da Univali na área de educação, Temos que continuar nos sentindo
até deixar a instituição em 2005. úteis, e isso ajuda muito”.
Além de dar aulas, o professor exerPara que a pessoa, depois de apoceu em várias ocasiões cargos ad- sentada, possa aproveitar a vida sem
ministrativos e de coordenação na preocupações financeiras, a previdênuniversidade. “Nunca estive preso cia complementar é fundamental. “O
a uma única atividade, sempre fiz que dá tranqüilidade ao aposentado
muitas coisas ao mesmo tempo”, hoje não é o INSS, mas a complemendisse.
tação. Só posso agradecer pela UnivaAgora, mesmo aposentado, ele li ter entrado no plano da PREVISC,
afirma que tem conseguido manter que trabalha muito bem e nos dá essa
esse ritmo. “Faço o que quero, tan- segurança”, disse Galatto.

Dia Nacional do Aposentado e da Previdência Social
No dia 24 de janeiro foi comemorado o Dia Nacional do Aposentado e da
Previdência Social. No Brasil cerca de
8% da população tem mais de 60 anos.
Destes, 66,8% são aposentados e contribuem com o rendimento familiar. De
acordo com o IBGE a expectativa de vida,
e consequentemente o número de idosos,
cresce a cada ano, resultado da melhor
qualidade de vida e dos avanços na medicina no Brasil. Por isso, o planejamento financeiro dos aposentados é cada vez

mais importante, e a previdência complementar cumpre um papel fundamental nesse cenário.
Diante dessa nova realidade, a meta
da PREVISC é buscar novas entidades patrocinadoras, para proporcionar a um número maior de trabalhadores a merecida
tranqüilidade e segurança financeira na
aposentadoria. Em 2007, a PREVISC concedeu 94 aposentadorias e pensões. Nas
duas décadas de atuação da entidade, os
benefícios já chegam a 1.366.

Aposentados da Univali realizam encontro
A iniciativa dos aposentados da Univali, José Domingos de Andrade e Benecdito Galatto, resultou num encontro
que reuniu 66 aposentados da Univali,
que possuem plano de aposentadoria
complementar pela PREVISC. O encontro
aconteceu no dia 09/11/2007, em Itapema/SC.
O grupo, que pretende realizar o
encontro periodicamente, externou o
seu contentamento com a equipe administrativa da PREVISC pela seriedade
com que vem administrando a institui-

Divulgação

ção, impondo um sentimento de confiança e tranqüilidade em todos os participantes.

Ganhos da carteira da PREVISC superam meta

O

ano de 2007 foi impactado por significativas turbulências no cenário macroeconômico no âmbito
internacional.
Inicialmente, em fevereiro, os rumores de desaquecimento na ecomonia da
China, fizeram com que os mercados glo-

Diante dos fatos citados, a economia doméstica manteve-se ainda com
índices e projeções positivas.
Apesar do ano atípico, no consolidado de 2007 a carteira da PREVISC
rendeu 18,47%, obtendo uma performance de 161,03% da meta atuarial e
156,26% do CDI.

bais despencassem, porém retomando a
patamares positivos no 1° semestre.
Em agosto foi o caos. A crise imobiliária americana “sub-prime” fez com
que os mercados mundiais realizassem
grandes prejuízos, sendo que os mercados emergentes foram os que mais sofreram em razão da alta liquidez.

Evolução consolidada (até dezembro 2007)
Carteira PREVISC

Composição da carteira - Dezembro 2007
18,47%

64,62 %

3,31 %

Títulos públicos
3,45 %

Títulos de bancos

25,71 %

14,01%

Política de investimento

Títulos de empresas

11,82%

CDI (Benchmark)

Ações

11,47%

INPC + 6%

Imóveis

7,66%

Poupança
0% 2%

4% 6%

0,69 %
2,24 %

Participantes
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Evolução consolidada nos últimos 12 meses
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119,55%
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Meta atuarial (INPC + 6%)
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Rentabilidade mensal
Índices

jan/07

fev/07

mar/07 abr/07 mai/07

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

no ano

12 meses

Carteira PREVISC Consolidada

1,03%

0,38%

1,78%

2,28%

Previsão Orçamentária (Política)

1,12%

0,91%

1,12%

1,01%

2,12%

1,38%

1,12%

0,28%

3,42%

2,75%

-0,11%

0,69%

18,47%

18,47%

1,12%

1,01%

1,12%

1,17%

1,08%

1,25%

1,14%

1,14%

14,01%

14,01%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,98%

0,91%

0,93%

CDI

1,08%

0,87%

1,05%

0,75%

0,75%

0,80%

0,81%

1,08%

0,74%

0,79%

0,92%

1,46%

11,47%

11,47%

0,94%

1,02%

0,90%

0,97%

0,99%

0,80%

0,92%

0,84%

0,84%

11,82%

11,82%

Poupança

0,72%

0,57%

0,69%

0,63%

0,67%

0,60%

0,65%

0,65%

0,54%

0,58%

0,56%

0,56%

7,66%

7,66%
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Pagar o leão ou poupar para a aposentadoria?

PREVISC apresenta
plano estratégico
para os próximos
oito anos
Pág. 2

da sua poupança para a aposentadoria.
No exemplo da tabela desta página, para
a mesma renda mensal tributável de R$
5.000,00, o participante faz uma contribuição menor que
o

limite de 12%, no caso de R$ 284,05.
Assim, a economia anual de Imposto
de Renda cai de R$ 2.152,80 para R$
1.015,56.
Segundo a diretora de seguridade
da PREVISC, Regídia Alvina
Frantz, para aproveitar
ao máximo o incentivo
fiscal, o ideal é que
cada participante veja
como está
o valor da
sua contribuição
em relação ao limite de dedução no início
do ano. Assim, caso
tenha interesse, poderá planejar desde já
um aumento na contribuição mensal, para
pagar menos Imposto
de Renda na declaração
deste ano.

Incentivo Fiscal aos participantes de Planos de Previdência
Sem Plano de Previdência Complementar

Com contribuição
abaixo de 12%

Contribuição

5.000,00

5.000,00

5.000,00

318,37

318,37

318,37

(-) Contribuição PREVISC

-

284,05

600,00

(-) Dedução dependentes

275,98

275,98

275,98

(=) Base de cálculo IR

4.405,65

4.121,60

3.805,65

Imposto a pagar

Renda tributável mensal
(-) Contribuição INSS

de 12%

662,73

584,61

497,13

Economia mensal de IR

-

78,12

165,60

Economia anual de IR

-

1.015,56*

2.152,80*

Mudanças de hábito
para um planeta
sustentável

* Considerando 13 salários anuais.

M

uitos contribuintes dos
planos de previdência
complementar não sabem, mas contam com
um incentivo fiscal
do governo para aumentar a
sua poupança para a aposentadoria. Isso porque
parte das contribuições
para o plano de previdência podem
ser abatidas na
hora de pagar
o Imposto de
Renda. Vale
a pena conferir como está
a sua situação,
pois você pode
estar direcionando
ao imposto recursos que
poderiam aumentar a sua
poupança para a aposentadoria.
Nesta página selecionamos três
exemplos, para ilustrar as vantagens de aproveitar o benefício fiscal.
Um trabalhador que tem uma renda mensal tributável de R$ 5.000,00,
como no exemplo da tabela, para utilizar o limite de 12% da sua renda mensal tributável, faria uma contribuição
de no mínimo R$ 600. Esse valor seria
deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda e com isso o participante
economizaria, em um ano, R$ 2.152,80
– valor que ele deixaria de pagar como
imposto.
Muitos participantes desconhecem
esse benefício fiscal, e por isso fazem
contribuições menores que o limite de
12%. Nesse caso, a pessoa paga mais
imposto e deixa de aumentar o volume

Performance
financeira supera
metas em 2007

Pág. 3
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Conselho Deliberativo aprova ações e projetos
da PREVISC para o período de 2008 a 2015
Maycon Stahelin

O

planejamento estratégico da PREVISC para
o período de 2008 a 2015, desenvolvido durante o ano de 2007, foi apresentado pela
Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 13
dezembro de 2007. De acordo com o superintendente da
PREVISC, Carlos Roberto de Farias, a realização de pesquisas, workshops, seminários com a governança corporativa e os públicos de interesse da PREVISC, através da
consultoria da BDO Trevisan, foram fundamentais para
ajudar a identificar as oportunidades de melhoria e estruturar as diversas ações e projetos do planejamento estratégico. Foram definidos 12 objetivos estratégicos, que
serão implementados através de projetos específicos ao
longo dos próximos oito anos.
O presidente do Conselho Deliberativo da PREVISC,
Vicente Donini, elogiou a qualidade do planejamento realizado, e destacou a importância de que ele passe constantemente por reavaliações e aperfeiçoamentos.
Para o diretor regional do SENAI/SC e membro do
Conselho Deliberativo da PREVISC, Sérgio Roberto Arru-

Plano estratégico foi apresentado em dezembro na PREVISC

da, é fundamental que o empenho dispensado na elaboração do planejamento estratégico se mantenha durante
a sua execução.

Missão
Fornecer soluções previdenciárias, com credibilidade e sustentabilidade,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos participantes.

Visão
Ser referência em soluções para a previdência complementar fechada
até 2015.

Valores
Comprometimento
Criticidade
Transparência
Integridade
Respeito
Responsabilidade social

Objetivos Estratégicos
Incrementar o volume de recursos administrados.
Buscar rentabilidade superior às metas atuariais e de benchmark.
Minimizar o risco de perda de patrimônio.
Aumentar o número de patrocinadoras e a adesão de participantes.
Fortalecer a imagem e o relacionamento da PREVISC.
Buscar permanentemente a satisfação dos clientes.
Racionalizar custos.
Rever e desenvolver novos produtos dentro do core business.
Assegurar processos simples e seguros.
Adequar a infra-estrutura aos processos de mudanças.
Capacitar e desenvolver competências.
Manter uma política de melhoria do clima organizacional
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Estratégia prevê ampliar
base de patrocinadores
Um dos principais focos do orçamento da PREVISC para 2008, que
também foi aprovado na reunião do
Conselho Deliberativo de dezembro,
é ampliar a base de participantes e,
principalmente, de patrocinadores.
“Isso foi definido pelo planejamento estratégico. Vamos sair mais para
captar clientes, mostrar a nossa marca, ampliar a atuação da PREVISC no
mercado”, afirmou o superintendente,
Carlos Roberto de Farias. Por isso, as
ações de marketing, para buscar novos clientes e relacionamento com as
atuais patrocinadores e participantes,
serão reforçadas.
Os clientes alvo da PREVISC são
as entidades que compõem o Sistema
das Confederações Nacionais da Indústria (CNI) e do Comércio (CNC),
bem como as entidades do Sistema
“S” vinculadas em todo o Brasil, as
universidades privadas da região sul
do Brasil e as grandes indústrias situadas em Santa Catarina.

SUSTENTABILIDADE

Dicas para ajudar o futuro do planeta terra e
melhorar a qualidade de vida dos seres humanos

A

ecologia deixou de ser
um assunto restrito a entusiastas e cientistas. O
tema, muitas vezes visto
como árduo no passado, agora ficou chique. Empresas,
mídia, governos, bancos, astros de
Hollywood e do Brasil passaram a
discutir – com urgência – como fazer
para salvar o homem do aquecimento global e melhorar a qualidade de
vida na Terra.
Selecionamos algumas dicas do
Manual de Etiqueta Sustentável, do
movimento Planeta Sustentável, que
pretende provar como é possível promover pequenos gestos que conduzirão a grandes mudanças se forem
adotados por todos nós. O manual
completo pode se acessado no site
www.planetasustentavel.com.br
Viva seu dia com luz natural. Abra
janelas, cortinas, persianas, deixe o
sol entrar e iluminar sua casa em vez
de acender lâmpadas. Além de fazer
muito bem ao seu humor, você também vai economizar dinheiro no fim
do mês.
Não há nada mais fora de moda
que usar a mangueira de água para
varrer a calçada, a chamada “vassourinha hidráulica”. Em 15 minutos, 280 litros de água escorrem para
o ralo inutilmente. Espante a preguiça, pegue a vassoura, junte a sujeira, recolha com a pá e só depois enxágüe o chão.
Atire a primeira pedra quem nunca esqueceu o carregador do celular
ligado na tomada. Acredite: esse pequeno descuido gasta energia elétrica.
Ao fazer compras, leve sua própria sacola, de preferência as de
pano resistente. Com esse gesto simples, você deixará de participar da
farra das sacolinhas plásticas, que
entopem cada vez mais os lixões das
grandes cidades.
Sofrer em engarrafamento para
ir ao banco e depois testar a paciência numa fila interminável são coisas
do passado. Faça uso da tecnologia, colocando em dia todas as suas
transações financeiras pela internet,
sem sair do conforto de casa, além
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disso aqueles papéis bancários que
você recebe toda vez que paga suas
contas significam mais emissões de
poluentes, gás metano nos lixões e
água desperdiçada.
Tem atitude mais grosseira que
atirar lata ou outros dejetos pela janela do carro? O castigo para essa
gafe é garantido: os resíduos despejados na rua são arrastados pela
chuva, entopem bueiros, chegam aos
rios e represas, causam enchentes e
prejudicam a qualidade da água que
consumimos.
Lute para que a companhia onde
você trabalha adote atitudes mais
sustentáveis, tomando medidas de
economia de energia elétrica, água e
materiais de consumo.
Já reparou na quantidade de copos de plástico jogados no lixo no fim
do expediente? Mude isso: traga de
casa sua própria caneca ou uma garrafinha para água.
Imprima somente o que for mesmo necessário e procure aproveitar
os dois lados da folha de papel.

A luta pela sustentabilidade será vencida em diversas
frentes – que vão da tecnologia à política. Mas em todas
elas será preciso a mudança
de hábitos pessoais.

Entenda porque é tão importante reduzir o consumo
de três itens imprescindíveis nos dias de hoje: água,
energia elétrica e combustíveis.

Água
Ela até cai do céu, mas é um recurso esgotável e raro em muitos lugares
do mundo. Se, em apenas cinco minutos, você escovar os dentes com a torneira escancarada, 12 litros de água
potável serão desperdiçados.

Energia elétrica
O consumo cada vez maior requer
a construção de mais usinas hidrelétricas e mais florestas vão desaparecer
para dar lugar a elas. O simples gesto de desligar as luzes dos ambientes,
quando estiverem vazios, pode ajudar
a evitar isso.

Combustíveis
A queima dos fósseis, como o diesel e a gasolina, é a maior responsável
pela emissão de gases do aquecimento global. Segundo o urbanista e exprefeito de Curitiba Jaime Lerner, “nas
grandes cidades são produzidos 75%
de todo o CO2 jogado na atmosfera”.
Pense nisso antes de entrar no carro só
para ir à padaria da esquina.

Ajude o planeta ser mais sustentável.
Autorize o envio eletrônico do Relatório de
Informações da PREVISC
Anualmente, a PREVISC envia o Relatório de Informações sobre seus Planos
à residência do participante, em atendimento à Resolução n° 23, de 6 de dezembro de 2006, do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar - CGPC.
Em 2008, o participante pode optar
em receber o Relatório Anual em formato eletrônico.

Para tanto, basta preencher o formulário de autorização que se encontra no
site www.previsc.com.br, no menu Participantes/Dados Pessoais.
Lembramos que o encaminhamento
por meio eletrônico contribui para a redução de custos de impressão e envio.
Agradecemos sua colaboração.

Beneficiários do período

Folha de benefícios

Unidades de Referência
Janeiro 2008

Aposentados
OUTUBRO 2007

WILMA FERNANDES FAUST
DAYSE MARA PORCIÚNCULA
ROBERTO WOLF
CARLOS ALBERTO ORSINI
ENIO GOMES
SUELI ANACLETO
MOEMA CARNEIRO SOLHEID
AIRTON PAULO COSTA
ELAINE MARTOS HARRES
MAURO HUMBERTO DE BRITO

NOVEMBRO 2007

ALDA HANNEMANN
CARLOS ROBERTO ROHLEDER
JOEL LINO BRAGA
ALEXANDRE ARAÚJO COSTA
EVANICE SILVA DO CARMO
MARLETE ROCHA DE SOUZA

DEZEMBRO 2007

ELDIO PAES E LIMA
CARLFRID KRUGER
ROSEMIRA JACQUES
IWAN BRUNO SZOCHALEWICZ
MARIA APARECIDA DE SOUZA
MARÍLIA OLIVEIRA LEUTZ
MARILU ZANATTA

Patrocinadora

Plano

UR (R$)

Fecomércio-SC
Sesc-SC
Fecom./Sesc

BD
BD
CD

Mês

236,79
233,40
306,43

Senac-SC
Senac-SC

CV
BD

255,08
255,08

Senai-MA

BD
CD

211,37
1.902,24

Senai-PI

CD

2.895,11

Sistema FIEMS

BD
CV

212,98
264,96

Sistema FIEP

CV

237,78

Sistema FIESC
Sistema FIESC

CD
BD

242,28
242,28

Univali-SC
Univali-SC

BD
CV

271,34
218,40

Sistema FIEMT

CD

270,92

OUTUBRO 2007

Pagamento

Janeiro

18/01

28/01

Fevereiro

20/02

28/02

Março

19/03

28/03

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

Atenção com o
recadastramento
Em 20/12/2007 a PREVISC reenviou o formulário de Recadastramento aos beneficiários que não
efetuaram a devolução no prazo
previsto. Conforme levantamento
efetuado em janeiro/2008, 99 (noventa e nove) aposentados e pensionistas poderão ter seus benefícios
suspensos neste mês, até a regularização.

As Unidades de Referência (URs) são
utilizadas no cálculo de contribuições e
de benefícios dos planos administrados
pela PREVISC.

Pensionistas

Processamento

MARIA BARBOZA DE SOUZA

NOVEMBRO 2007

Sócios participantes da PREVISC - Dezembro 2007

JANNE LIMA DE OLIVEIRA
ANANIAS GERALDINO DE SOUSA
DEZEMBRO 2007
SAMARA EUGÊNIA L. SOARES TRINDADE

Participantes
Ativos

Sistema
Sistema FIESC

Você sabia?
... que o PREVISC on-line tem a
disposição o regulamento atualizado do seu plano de benefícios, para

Participantes
Autopatrocínio*

Part. Benefício
Prop. Deferido*

Número de
dependentes

1.593

62

4

1.717

Sesc / Fecomércio

535

1

0

530

Senai-PI

201

2

0

344

Sistema FIEMS

246

4

1

315

Senac-SC

182

0

0

202

Senai-MA

109

0

0

202

1.966

28

12

2.169

950

32

4

1.252

9

0

0

4

277

0

0

468

6.068

129

21

7.203

Univali-SC
Sistema FIEP

que você conheça todos os seus di-

Funpex-SC

reitos e obrigações?

Sistema FIEMT
TOTAL

* Os Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Deferidos são aqueles que,
mesmo tendo se desligado das Patrocinadoras, optam por continuar nos planos.

www.previsc.com.br

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

Sesc/
Fecormércio

Senai
PI

Sistema
FIEMS

Senac
SC

Senai
MA

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

284

42

19

36

28

36

98

48

0

591

Aposentadoria Idade

28

9

1

8

0

5

1

0

0

52

Aposentadoria Invalidez

53

17

3

12

2

3

17

13

1

121

Pensão

56

13

8

10

7

10

13

10

0

127

Auxílio doença

53

17

0

9

1

5

5

6

0

96

474

98

31

75

38

59

134

77

1

987

Total
4

Sistema
FIESC

