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Nova regra atuarial pode reduzir benefício
de quem se aposentar no início de 2009
As tábuas de longevidade, ou
atuariais, dos planos de previdência
complementar terão que ser adequadas até o final deste ano. O objetivo é
garantir que todos os planos do país
utilizem tábuas mais conservadoras,
que projetem o valor das aposentadorias com base em uma expectativa de
vida maior dos beneficiários. Os participantes que pretendem se aposentar
no início de 2009 devem ficar atentos
às mudanças, pois elas podem impactar e reduzir o valor do benefício.
O Conselho de Gestão da Previdência Complementar, em sua resolução
nº 18, de 2006, determinou que a partir do dia 1º de janeiro de 2009 todos
os planos de previdência complementar deverão adotar, pelo menos, a tábua atuarial AT-83. Antes, as regras
exigiam que a premissa mínima adotada fosse a tábua AT-49, que prevê,
para os homens, uma sobrevida de
18,5 anos para aqueles que chegam
aos 60 anos. No modelo AT-83, a ex-
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PREVISC participa
das Olimpíadas do
Conhecimento
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Conheça seus direitos
no Código de Defesa
do Consumidor

valor da aposentadoria deve ocorrer
apenas para quem entrar em benefício
nos primeiros meses de 2009, pois, se
a pessoa continuar trabalhando, o volume de recursos acumulados na PREVISC aumenta, e já a partir do segundo semestre a situação se reverte (veja
exemplo na ilustração).
Regídia destaca que, caso o participante decida antecipar a aposentadoria para o fim de 2008, deve entrar
com o pedido em novembro, para que
possa providenciar a documentação
necessária e concluir o processo antes da virada do ano. O participante
que desejar fazer simulações do seu
caso com as novas tabelas atuariais
deve entrar em contato com a PREVISC pelo fone 0800 488088.

Volatilidade do
mercado influencia
investimentos
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PREVISC divulga produtos na Olimpíada do Conhecimento
nanceira desejada na
aposentadoria. Hoje a
empresa que oferece
a previdência complementar é diferenciada,
tem vantagem competitiva no mercado de
trabalho”, afirma. Ele
garante que, mesmo
se deixar o SENAI/
PR, vai continuar contribuindo, em função
das vantagens que o
plano oferece. O participante realizou simu- Visitantes conheceram vantagens oferecidas pela PREVISC
lações de suas contribuições e projeção de benefício.
dores participam do plano. Ele conPara Alexandre Destefano, colabosidera a PREVISC, administradora
rador do SESI/SENAI de Cianorte, no
do plano de benefícios do Sistema
Paraná, investir na PREVISC é mais
FIEP, “uma entidade confiável, que
seguro e vantajoso que em um banco.
também tem o aval do sistema inEm sua unidade, todos os colaboradústria”.

A PREVISC participou de 11 a
14 de junho, em Blumenau/SC, da
Olimpíada do Conhecimento 2008,
maior competição de educação profissional das Américas, organizada
pelo SENAI Nacional e de Santa Catarina. A PREVISC contou com um
estande em que mostrou aos visitantes do evento informações sobre
plano de benefícios, simulações de
benefícios (aposentadoria), consulta de saldos de conta, entre outros
serviços.
Alexandre Lourenço Ferreira, colaborador do SENAI/PR em Londrina, visitou o estande na Olimpíada
do Conhecimento. Ele participa há
10 anos da PREVISC e considera a
previdência complementar um porto
seguro, uma garantia para o futuro. “É melhor investir agora que sou
jovem e alcançar a estabilidade fi-

Entidades de previdência debatem
complexo sistema tributário e IN 20

Código de Ética e
Conduta é aprovado
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Cerca de 102 representantes de
Fundos de Pensão participaram do encontro sobre Tributação da Previdência
Complementar com o Mestre em Direito Tributário pela UFMG Fábio Junqueira, evento promovido pela Comissão Técnica de Seguridade - Regional
Sul/Abrapp, representada pelas Fundações Celos, Previsc e Previg, em Florianópolis, no dia 9 de maio, na sede
da FIESC. O evento abordou o complexo cenário tributário, a volatilidade
da legislação e as várias obrigações do
sistema de previdência complementar
brasileiro.
No dia 12 de junho a Comissão
Técnica se reuniu, em Florianópolis,
para avaliar o encontro e discutir ou-

Maycon Stahelin

A PREVISC aprovou em reunião
do conselho deliberativo em maio
a nova versão do Código de Ética
da entidade. Após um ano de implantação do código, foi realizada a
primeira revisão e uma das mudanças foi no nome, que agora passa a
ser Código de Ética e Conduta, já
que também tem princípios e normas de conduta para a atuação da
PREVISC.
Entre as novidades do código estão normas específicas para evitar
a lavagem de dinheiro, em sintonia
com a legislação e a fiscalização
atualmente mais rígidas. Também
não serão permitidas denúncias
anônimas, quem quiser apontar alguma irregularidade cometida na
entidade terá que se identificar.
Todavia, é importante que se saiba
que é assegurada a confidencialidade e o sigilo das informações reportadas e da pessoa que as reportou
de modo a não haver represálias de
qualquer ordem.
O diretor-superintendente da
PREVISC, Carlos Roberto de Farias, destacou a importância da
revisão do código. “É fundamental
que ele se mantenha atualizado e
seja bem conhecido, tanto por funcionários quanto por participantes
da PREVISC, para que possa ser de
fato seguido por todos”, afirmou. O
novo Código de Ética e Conduta segue encartado nessa edição.

tros assuntos, dentre eles a Instrução
Normativa n.º 20, publicada pela Secretaria de Previdência Complementar
em 1º de fevereiro de 2008, estabelecendo orientações e procedimentos a
serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar
(EFPC), que tem como objetivo prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores, e acompanhar as operações
realizadas por pessoas politicamente
expostas, bem como prevenir e coibir
o financiamento ao terrorismo. A instrução define a “pessoa politicamente
exposta”, como: o agente público que
desempenha ou tenha desempenhado,
nos últimos cinco anos, no Brasil ou
em país, território ou
dependência
estrangeira, cargo, emprego
ou função pública relevante, assim como seus
representantes, familiares e estreitos colaboradores.
As entidades de previdência complementar fechada devem se
adaptar à Instrução e
provavelmente no próximo recadastramento
de participantes ativos
e assistidos, realizado
pela PREVISC, poderá exigir informações
complementares, ainda
Representantes de fundos de pensão reuniram-se na FIESC a serem definidas.

Qualidade de Vida

Código de Defesa do Consumidor
Saiba o que fazer quando houver problemas em produtos e serviços
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituída em 1990, trata
da relações de consumo, definindo as
responsabilidades e os mecanismos
para a reparação de danos causados,
determinando os mecanismos para o
poder público atuar nas relações de
consumo e estabelecendo novos tipos
de crimes e as punições para os mesmos.
O código inclui produtos e serviços, duráveis ou não, referente as
suas qualidades ou quantidades que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam
o valor. Também estão incluídos problemas decorrentes de disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem
ou mensagem publicitária, respeitada
as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição do mesmo.
O CDC estabelece prazo máximo
de 30 dias para que o problema seja
sanado, caso contrário o consumidor
pode exigir as seguintes alternativas:
a) a substituição do produto por
outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
danos e perdas;
c) abatimento proporcional do preço.
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Ressalte-se que as partes poderão
convencionar a redução ou ampliação
do prazo acima mencionado, não podendo ser inferior a sete e nem superior a 180 dias. Caso o consumidor tenha feito a opção pela alternativa “a” e
não sendo possível a substituição do
bem, poder-se-á substituir por outro
de espécie, marca ou modelo diversos,
mediante a complementação ou restituição de eventual diferença de preço.
No caso de produtos in natura (produto agrícola ou pastoril sem processo de
industrialização) a responsabilidade
perante o consumidor será do fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
O código de Defesa do consumir declara que são impróprios ao uso e consumo as seguintes características:

necedor de empregar componentes de
reposição originais adequados e novos,
ou que mantenham as especificações
técnicas do fabricante, salvo autorização em contrário do consumidor. Se
não o fizer, ficará caracterizada não só
a impropriedade do serviço prestado,
como também a inadequação da peça
utilizada como componente do produto
final.
Destaca-se que a ignorância do fornecedor sobre os problemas de qualidade por inadequação dos produtos
não o exime de responsabilidade.

1) os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
2) os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares
de fabricação, distribuição ou apresentação;
3) os produtos que, por qualquer
motivo, se revelem inadequados ao
fim a que se destinem.
Ao tratar do fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, o Código
considera implícita a obrigação do for-

O ministério da Justiça organizou a
Cartilha do Consumidor que apresenta o Código de Defesa do Consumidor
de forma simplificada. A cartilha pode
ser obtida em formato pdf no endereço eletrônico do Ministério da Justiça:
www.mj.gov.br (publicações)

Beneficiários do período
Unidades de Referência
Junho 2008

Aposentados
ABRIL 2008

DILMA TERESINHA ÁVILA
ADJANE SIMERIE FABRIS
REGINA MARIA DE S. PINTO
MIRIAN SALETE ZANATTA
NADIR GALLI RADDATZ
SÉRVULO MIRANDA LIMA
LEDA LUIZA DIEDRICH
ZILMA PAIVA VEIGA
MARIA CÂNDIDA GOULART SENS
PEDRO VALMIR DE BORBA
GILBERTO GRANDI
DANIEL AMARAL MANFREDINI
HÉLIO FLÁVIO VIEIRA
GERALDO MAJELA FERREIRA DE MACEDO
SUSANA STRINGARI SCHMITT
SILVIO JOSÉ MACEDO
MARIA FRANCISCA GUEDES VIEIRA
MARIA DE FÁTIMA G. MACEDO
APARECIDA BARBOSA VIVA

MAIO 2008

LIGIA DE OLIVEIRA MADALENA
OSMAR ROBERTO NASCIMENTO
JURACI RIBEIRO DE LIMA
NEUZA MARIA REBELO VIEIRA
EUGÊNIO RUBENS C. BRAZ
SILVANA MARIA PIRES
ISABEL CRISTINA PELLENS
MURILLO RONALD CAPELLA
ELIANE DOS SANTOS
DELAIR VIEIRA
PEDRO ANTÔNIO TRIERVEILER

Folha de benefícios

Patrocinadora

Plano

UR (R$)

Fecomércio-SC
SESC-SC
Fecomércio/SESC-SC

BD
BD
CD

236,79
233,40
306,43

SENAC-SC

Todos

255,08

SENAI-MA

BD
CD

223,00
2.006,86

SENAI-PI

CD

3.066,21

Sistema FIEMS

BD
CV

225,55
280,59

Sistema FIEP

CV

237,78

Sistema FIESC

Mês

Todos

256,82

Univali-SC
Univali-SC

BD
CV

289,43
231,42

Funpex-SC

CV

231,42

Sistema FIEMT

CD

270,92

Pagamento

19 agosto

28 agosto

Setembro

19 setembro

29 setembro

Outubro

19 outubro

28 outubro

Agosto

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

Atualização cadastral
participantes ativos
No mês de setembro estaremos realizando o recadastramento de todos os participantes ativos
objetivando a exatidão das informações, pois algumas impactam
significativamente no cálculo e na
concessão dos benefícios pelo plano. Será encaminhado formulário e este deverá ser devolvido à
PREVISC ou para a sua Unidade
de Serviço.

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

JUNHO 2008

Processamento

Participantes da PREVISC - Junho 2008

ROSARITA M. FRANZONI BOUSFIELD
ELSA FUCKNER
MARIA VALDETE CASSANIGA
MARIA DA GLÓRIA ORLANDI
MARIA ANGELIA PEREIRA VIEIRA
ARNO DAL RI
MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA
MARIZA SPANGHERO
NEUZA CARLESSE MARTINS
ELIANE GONZAGA DE ABREU

Participantes

Sistema

Ativos

Sistema FIESC

Autopatrocínio* Benefício P. Deferido*

Número de
dependentes

1.575

72

4

1.651

SESC/FecomércioSC

539

1

0

514

SENAI-PI

200

2

0

324

Sistema FIEMS

227

7

1

271

Pensionistas

SENAC-SC

185

0

0

210

ABRIL 2008

SENAI-MA

108

0

0

195

MAIO 2008

Univali-SC

1.776

33

15

1.864

980

39

3

1.197

MARLI FERREIRA DA CUNHA
ANDRÉ CECÍLIO DANIEL
MERCÊS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Sistema FIEP

PAULO HENRIQUE FAUSTINO DA SILVEIRA
FRANCISCO FAUSTINO DA SILVEIRA
MARIA DE FÁTIMA SECCO CARDOSO
MARIANA SECCO CARDOSO

Sistema FIEMT

Funpex-SC

JUNHO 2008

TOTAL

9

0

0

4

252

0

0

339

5.851

154

23

6.569

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

Benefícios concedidos por patrocinadora - Junho 2008
Benefício
Aposentadoria T. Serviço

SESC/
FecormércioSC

SENAI
PI

Sistema
FIEMS

SENAC
SC

SENAI
MA

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

286

43

18

37

28

36

105

53

0

606

Aposentadoria Idade

28

9

1

8

0

4

0

0

0

50

Aposentadoria Invalidez

54

17

3

12

2

4

14

13

1

120

Pensão

60

13

8

10

2

10

13

10

0

130

Auxílio doença

45

15

2

4

2

1

5

7

0

81

473

97

32

71

38

55

137

83

1

987

Total
4

Sistema
FIESC

Recadastramento
de assistidos 2008
será em agosto
Informamos que o formulário de
recadastramento anual para aposentados e pensionistas será enviado pelo correio na 2ª quinzena
de Agosto. Solicitamos aos Beneficiários que nos remetam a Declaração de Composição Familiar e
Residência-DCFR preenchida e assinada até o dia 30/09/2008, sob
pena de atraso ou suspensão do
pagamento, conforme prevê o Regulamento do Plano de Benefícios.
Salientamos que encaminharemos
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.

Participe das
campanhas da APAS
A campanha do agasalho 2008
da APAS (Associação dos Aposentados do Sistema FIESC) já arrecadou
oito mil peças de roupas doadas a
treze instituições carentes. A campanha tem a parceria das Farmácias do
SESI SC, da ACATE (Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia),
CREDIFIESC e Posto ECO-GMV de
Forquilhinhas – São José.
No próximo mês de setembro,
será lançada a campanha das fraldas
geriátricas tamanho G e GG, que
serão repassadas aos asilos de idosos, tendo em vista a grande necessidade que aquelas instituições têm
desse material. Em outubro, outra
campanha será lançada pela APAS
que é a dos brinquedos novos e usados, os quais serão distribuídos durante o Natal, para as crianças pobres das creches, hospital infantil e
filhos de portadores de HIV, do Lar
Recanto do Carinho. Entre em contato e participe!
APAS - Associação dos Aposentados
e Pensionistas do Sistema FIESC
R. Desembargador Urbano Salles, 51 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina
Fone/Fax: (48) 3224-3934 - Cel: (48) 9982-4296

5

Empréstimo da PREVISC é
vantajoso para aposentada
Além do complemento à aposentadoria proporcionado pelo plano de
previdência complementar, uma das
maiores vantagens da PREVISC são
os serviços oferecidos aos participantes, principalmente os empréstimos. A opinião é da pedagoga Maria
da Glória Carvalho Silva, aposentada em 2006 pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial do Maranhão (SENAI MA).
“Eu às vezes preciso de empréstimo, e sempre pego com a PREVISC.
Os juros são bem menores que se for
pegar em qualquer outro lugar por
aí. Também é mais fácil, o pessoal
da PREVISC me atende bem, e vem
descontado direto no benefício”, explicou.
Maria da Glória ainda destacou
que o complemento na renda representado pelo benefício da PREVISC
é importante na sua luta contra o
câncer de mama. Ela teve a doença
diagnosticada em 2001 e, cinco anos
depois, se afastou definitivamente
do trabalho para se dedicar ao trata-

Arquivo pessoal

Maria da Glória em uma de suas viagens

mento. “Graças a Deus, o câncer está
controlado, mas tenho que fazer uma
bateria de exames a cada seis meses.
Não posso descuidar”, disse.
Em razão do tratamento, ela costuma viajar a São Paulo. Mas também conhece outros lugares a lazer,
como em um recente passeio que fez
com o marido a Fortaleza, capital do
Ceará. Além disso, Maria da Glória
participa de grupos da igreja e de
idosos e faz caminhadas regularmente com o marido.

Novo site da PREVISC disponibiliza o Portal
do Participante com vários serviços on line
No dia 1º de agosto foi lançado o
novo site da PREVISC, que facilita o
acesso às informações da entidade
de forma ampla e transparente. Para
isso, o layout foi reformulado, com

uma proposta mais moderna e navegação ágil.
Além de todas as informações
e serviços do antigo site, esta nova
versão apresenta o Portal do Participante, uma área restrita do site
destinada ao relacionamento com o
participante. Além dos serviços existentes, como consulta de saldo, extrato de contribuições, empréstimos
e contracheque dos beneficiários, a
novidade dessa área é a Projeção de
Benefícios.
Nele, os participantes ativos podem fazer a projeção de seu benefício futuro de acordo com a sua atual
contribuição. O Portal do Participante é acessado através de login e senha. Se você ainda não possui senha
para acessar os dados de sua conta
na PREVISC, basta clicar na opção
Portal do Participante, escolher o seu
patrocinador, digitar sua matrícula e
escolher a opção Cadastrar senha.
Em caso de dúvidas, entrar em
contato pelo telefone 0800 48 8088
ou pelo e-mail web@previsc.com.br.

Volatilidade atinge mercado financeiro em 2008
Nos primeiros meses de 2008, os mercados mundiais foram atingidos por uma forte pressão inflacionária, em virtude da alta das commodities, principalmente de alimentos e petróleo, afetando também o mercado doméstico. Em
função destes repiques inflacionários, o BACEN que vinha
numa política de queda na taxa de juros, viu-se obrigado a
aumentar a taxa SELIC, para inibir a demanda de consumo, fazendo com que as apostas em pré fixados tivessem
desempenho abaixo do esperado. Concomitante a este fato,
os mercados de renda variável também sofreram muito, em
função de problemas de recessão com a economia americana. Apesar dos países emergentes estarem numa situação
adversa dos G7, numa economia globalizada, todos são afetados.

Apesar de toda esta turbulência, especificamente nos
dias 30 de abril e 29 de maio as Agências Internacionais de
Rating Standard & Poor’s e Fitch respectivamente, elevaram a nota brasileira para grau de investimento, reforçando
perspectiva positiva para o Brasil. Com a elevação, o país
entra para o grupo seleto de economias consideradas de baixo risco, chamado de grau de investimento, ou investment
grade. O grau de investimento favorece também a colocação
de títulos de empresas brasileiras no exterior.
A Carteira de Investimentos da PREVISC beneficiou-se
deste evento, pela diversificação com posições em fundos
ativos, rendendo no acumulado de 12 meses 16,29%, obtendo uma performance de 124,94% da meta atuarial (INPC +
6% a.a) e 146,46% do CDI.

Composição da carteira - Maio 2008

Evolução consolidada no ano de 2008
Carteira PREVISC

Títulos públicos

5,80%

Política de investimentos

0,58% 1,97%

5,26%

26,21%

4,41%

CDI
INPC + 6% a.a

5,63%

Títulos de empresas

5,35%

Ações
Imóveis

5,86%
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Empréstimos

5,44%

Poupança

2,68%

2,87%
0%
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2,00%
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Fundos investimentos
57,58%

6,00%
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INPC + 6% a. a

CDI

Política de investimentos

50.07%

0%

Ma

Carteira PREVISC

70,50%
62,61%

60%

Poupança

INPC + 5% a. a

Rentabilidade mensal
Índices

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08 abr/08

no ano

12 meses

Carteira PREVISC Consolidada

1,37%

0,98%

0,18%

3,46%

2,79%

-0,15%

0,93%

-1,82%

2,80%

-1,36%

2,96%

3,23%

5,80%

16,29%

Política de investimentos

1,01%

1,12%

1,17%

1,08%

1,25%

1,14%

1,14%

1,10%

1,00%

1,00%

1,05%

1,00%

5,26%

13,86%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,80%

0,81%

1,08%

0,74%

0,79%

0,92%

1,46%

1,18%

0,97%

1,00%

1,13%

1,45%

5,86%

13,04%

Meta atuarial (INPC+5%)

0,72%

0,73%

1,00%

0,66%

0,71%

0,84%

1,38%

1,10%

0,89%

0,92%

1,05%

1,37%

5,44%

11,97%

CDI

0,90%

0,97%

0,99%

0,80%

0,92%

0,84%

0,84%

0,92%

0,80%

0,84%

0,90%

0,87%

4,41%

11,12%

Poupança

0,60%

0,65%

0,65%

0,54%

0,58%

0,56%

0,56%

0,60%

0,52%

0,54%

0,60%

0,57%

2,87%

7,19%
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