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Mercado financeiro reage no 1º semestre
Brasil adquire credibilidade inédita diante do mercado internacional como referência no controle de desafios financeiros
Os resultados do mercado
financeiro no primeiro semestre de 2009 surpreenderam a
todos. Após as turbulências do
ano passado, o mercado global
e principalmente o doméstico
tiveram uma recuperação
relevante. Com a manutenção
da política econômica mesmo
em período de fortes desafios
financeiros, o Brasil aproveitou
as oportunidades e demonstrou sua capacidade de
superação, adquirindo uma
credibilidade inédita no
mercado internacional.
Enquanto em outros
países, sobretudo nos Estados
Unidos, muitos bancos
quebraram, milhares de
empresas fecharam as portas
e centenas de milhares de
pessoas perderam o emprego,
no Brasil a crise não foi na
mesma magnitude, mesmo
assim o mercado interno
sentiu diretamente seus
reflexos e vem passando
atualmente por firmes ajustes
na economia. Neste primeiro
semestre de 2009 a entrada de
recursos estrangeiros na bolsa
brasileira atingiu volumes
expressivos e históricos,
ratificando, pós-crise, a
confiança dos estrangeiros na
economia nacional.
Outro fator que faz com que
a economia brasileira seja mais
estável é a política macro-

econômica e o modelo dos
principais órgãos financeiros
do governo, inclusive exemplo
internacional, diferente das
décadas passadas. “O Brasil,
que possui a maior economia
da América Latina, tem se
destacado como referência no
controle dos desafios financeiros. Com isso, o estrangeiro já
percebe o país com outros
olhos no âmbito das oportunidades de investimentos”,
completa Luiz Carlos Nunes,
diretor administrativo e
financeiro da PREVISC. Neste
ano colhemos os frutos dessa
relativa estabilidade. A
Bovespa registrou um índice
positivo de 37% neste primeiro
semestre de 2009.
Para os participantes da
PREVISC, tendo em vista que
os investimentos são de longo

Qual a importância de
investir em um plano
privado de Previdência?
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prazo, não há porque se
preocupar com possíveis
reflexos imediatos da crise.
Desde 2008, a entidade
assumiu uma posição próativa quando trocou fundos de
renda fixa para os atuais
multimercados, visando
superar as metas atuariais e
de modo a defender-se dos
repiques da inflação, ambos
em longo prazo. Atualmente, a
PREVISC em consonância
com as práticas moderna de
investimentos vem diversificando seus ativos de renda
variável, aplicando além dos
fundos exclusivos atrelados ao
IBrX, em fundos abertos com
benchmark Ibovespa e fundos
especialistas em gestão de
governança corporativa.
Outros segmentos clássicos de
aplicação continuam inaltera-

Confira dicas úteis para
manter a saúde e a boa
forma no inverno

dos, tais como: renda fixa,
imóveis e empréstimos.
“Ratificamos que, com a
queda da bolsa, a PREVISC
não vendeu seus ativos e,
portanto, não realizou prejuízos
quanto aos recursos alocados
em renda variável. A política de
investimentos se mantém firme
e, por isso, os objetivos
traçados serão alcançados em
médio e longo prazos, cumprindo os objetivos estabelecidos
pelo nosso Comitê de
Investimentos e a nossa
Governança Corporativa”,
pondera o Superintendente
Carlos Roberto de Farias.
Com o horizonte de queda
de taxas de juros (Selic), daqui
para frente, o desafio dos
fundos de pensão é buscar,
cada vez mais, ativos que
superem a meta atuarial dos
Planos de Benefícios. Porém,
mesmo que o mercado tenha
oscilações no curto prazo, as
rentabilidades aferidas pela
PREVISC continuam bastante vantajosas. Ressaltamos,
ainda, que além dos recursos
oriundos das contribuições
individuais dos participantes,
existem os recursos da
contrapartida dos patrocinadores, o que aumenta
significativamente o volume
de poupança do participante,
e consequentemente o seu
nível de ganho.

O que fazer quando você
se desliga do patrocinador
antes da aposentadoria
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Campanha do
agasalho

A APAS – Associação dos
Aposentados e Pensionistas do Sistema
FIESC, em parceria com a ACATE –
Associação Catarinense de Empresas
de Tecnologia, SESI Farmácias e
CrediFIESC – Cooperativa de Crédito,
solicita à comunidade doações de
roupas, calçados e cobertores para a
Campanha do Agasalho 2009. As
arrecadações serão entregues a
entidades carentes da Grande
Florianópolis. Só neste ano já foram
distribuídas mais de 9 mil peças. Em
2008, a campanha arrecadou
16.560 doações. Os donativos
podem ser entregues até o dia 15 de
agosto nas sedes das instituições
participantes. Já em setembro será
lançada a Campanha das Fraldas
Geriátricas - tamanhos G e GG,
devido a grande necessidade deste
material. Mais informações pelo
telefone (48) 9982 4296.

Pagamento de benefícios
A PREVISC informa que os
benefícios pagos pela entidade e
empréstimos serão creditados
somente em conta corrente e de
titularidade do beneficiário. Por esta
razão, todos os participantes que
recebem através de conta poupança
deverão fornecer um novo número
de conta para regularizar o cadastro.
A solicitação de recadastramento
pode ser feita através do e-mail
web@previsc.com.br. A medida
atende às resoluções do BACEN –
Banco Central do Brasil 3.402 e
3.424/2006, que entrou em vigor
em 1º de janeiro de 2009, que torna
obrigatório às empresas que
possuem convênios de contas
salários com instituições financeiras a
transferência destes recursos
somente para contas correntes dos
beneficiários, proibindo as transferências para conta poupança.
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Editorial

Investir em previdência privada
O futuro financeiro garantido e
uma aposentadoria tranquila são
desejos da maioria das pessoas.
Porém, para que isso seja realidade,
é necessário planejar maneiras de
poupar recursos com os quais
possa contar mais para frente. As
constantes mudanças nas regras do
INSS e a tendência à diminuição dos
benefícios pagos pelo governo
geram insegurança, ao mesmo
tempo em que os brasileiros estão
vivendo mais e exigindo maior
qualidade de vida.
Para possibilitar a obtenção de
rendimentos compatíveis com os
ganhos atuais, uma opção é investir
nos planos de previdência privada,
ou previdência complementar, pois
servem para complementar a
previdência oficial. A maior parte da
população não tem um planejamento financeiro, deixando para se
preocupar com a previdência
apenas quando já está próximo de
se aposentar. É preciso que se tenha
uma educação previdenciária desde
cedo, pois quanto antes se investir
em um plano privado, melhor, pois
a rentabilidade a longo prazo
garantirá maiores ganhos.
No Brasil, existem dois tipos de
previdência privada: a aberta e a
fechada. Os planos da previdência
aberta são oferecidos por seguradoras ou bancos e podem ser contratados por qualquer pessoa. Já os
planos fechados, também conhecidos como fundos de pensão, são
criados por empresas, sindicatos ou

entidades de classe e são destinados aos seus respectivos empregados ou associados. A PREVISC é um
exemplo de entidade fechada de
previdência complementar que
oferece rendimentos compatíveis
com o mercado financeiro nacional.
Ao aderir a um plano de previdência complementar, você conta
com outras vantagens, como por
exemplo, maior poder de decisão
sobre a data de aposentadoria, a
partir da formação de poupança a
longo prazo. As contribuições ainda
são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda, com abatimento
de até 12% da renda bruta. No caso
de planos fechados, como a
PREVISC, a cada contribuição ao
plano o patrocinador também faz
contribuições em nome do participante. Mais que uma forma de
complementar a aposentadoria,
também dá cobertura ao participante e sua família contra eventos
inesperados, invalidez ou morte.
Com o tempo, é possível aumentar
sua contribuição, garantindo maiores
rendimentos futuros, ou mesmo
reduzí-los em casos de necessidade.
Na PREVISC, o participante pode
continuar a contribuir mesmo após o
desligamento da empresa em que
trabalha, ou ainda deixar o saldo
para rendimento, solicitar transferência para outro plano ou resgatar suas
contribuições. Para requerer o
benefício de aposentadoria, basta
preencher os pré-requisitos para os
planos administrados pela PREVISC.

Segunda reunião dos Conselhos da PREVISC
A PREVISC realizou no dia 07 de
maio, a segunda reunião de 2009 do
Conselho Deliberativo da entidade. O
encontro acontece quatro vezes ao ano
e tem o objetivo de debater questões
que envolvem a administração dos
planos de benefícios e gestão da
entidade. Entre os assuntos da pauta
estava a prestação de contas referente
ao 1º trimestre de 2009, a qual foi
aprovada, além da apresentação de
projetos para os próximos meses.
Na ocasião foram analisados os
primeiros resultados obtidos após a
implantação da ALM (Asset Liability
Management ou Gerenciamento de
Ativos e Passivos), ferramenta de
gestão que permitiu a remodelagem
da carteira de investimentos a partir
da segregação por grupos e planos de
benefícios, visando aprimorar a
relação risco e retorno.
Foi apresentado o Regulamento e
Convênio de Adesão de um novo

patrocinador, a UNERJ – Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, que
foi aprovado. O Fundo da PREVISC
passa a contar com participantes de
32 patrocinadores, distribuídos em 6
estados e agrupados em 18 planos de
benefícios previdenciais.
Também foi apresentada proposta de
alteração das Taxas de Administração
da PREVISC, que visa reduzir e padronizar a alíquota mediante à adesão de
novos patrocinadores.
Por fim, a Diretoria Executiva
apresentou o projeto-piloto dos
Terminais de Atendimento PREVISC,
cuja funcionalidade será testada em
breve na sede de um dos patrocinadores. Esses terminais eletrônicos
servirão aos participantes e futuros
participantes com informações e
serviços. Será mais uma ferramenta de
comunicação e educação previdenciária que tem como objetivo facilitar a
interação do público com a entidade.

BOA FORMA &SAÚDE
►Atividade Física - Basta chegar o frio que até acordar no
horário habitual torna-se mais difícil para muitas pessoas. Aquela
falta de disposição no inverno tem explicação. Precisamos de mais
energia para realizar as atividades diárias porque a manutenção
da temperatura ideal consome parte da reserva energética e, de
quebra, desacelera o metabolismo. Porém é fundamental que o
frio não seja usado como desculpa para deixar a prática de
exercícios físicos de lado. A prática de exercícios deve ser um
hábito para todo o ano. Realizar uma atividade física já pela
manhã pode ser uma forma de ativar o corpo para começar o dia
com mais disposição e reduzir a preguiça.
►Fuja das calorias - Nada tem mais cara de inverno que
chocolate-quente, fondues, massas, vinhos, queijos... Mas
quem quer manter a boa forma deve ficar atento para não cair
na tentação de ingerir alimentos hipercalóricos na busca do
equilíbrio da temperatura corporal. Dispense o chantilly do
chocolate-quente; prefira queijos brancos e evite molhos feitos
com muita gordura. Dê preferência aos doces a base de frutas.
►Coma mais vezes - Não pule refeições nem fique sem
comer, pois ao fazer isso você não perde gordura, mas massa
muscular magra. Faça de quatro a seis refeições por dia. E, se
possível, diminua o intervalo entre as refeições, aproveitando o
fato de o organismo gastar mais energia para manter a
temperatura corpórea.
►Hábitos alimentares saudáveis, sempre - Substitua as
frituras por cozidos, assados ou grelhados. Coma devagar,
mastigando bem os alimentos. Inclua mais saladas em suas
refeições para garantir as vitaminas necessárias ao dia. Mesmo
sentindo pouca sede, procure ingerir bastante líquido.
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►Doenças de inverno - As mais comuns atingem a
garganta e o aparelho respiratório. Se tratadas adequadamente, não têm maior gravidade, apesar de trazerem grande
desconforto. Mas é preciso ficar de olho nos sintomas para
evitar complicações. Secreções amareladas ou muito
espessas, dores fortes na cabeça ou no peito, febre alta e
dificuldade de respirar podem indicar a necessidade de
tratamento, muitas vezes com hospitalização.
►Vitaminas - Para se prevenir contra gripes e resfriados é
essencial, além dos cuidados básicos com a saúde, consumir
vitaminas e outros nutrientes necessários para fortalecer a defesa
do corpo. A principal arma contra estas doenças é a vitamina C,
que é encontrada em legumes, verduras e frutas.
►Cuidado com as variações de temperatura - Em locais
fechados, costuma-se sentir calor. Porém, ao sair para a rua, a
brusca queda de temperatura pode facilitar a ocorrência de
doenças. Na dúvida, agasalhe-se sempre. Evite exposição
excessiva ao ar-condicionado.
►Alergias - Uma medida importante para evitar o desencadeamento de alergias é a manutenção da higiene doméstica,
evitando o acúmulo de poeira. Procure lavar e secar ao sol as
mantas, cobertores e roupas de lã que estavam guardados
antes de usar. Abra as janelas ao menos por um período do dia
para renovar o ar.
►Cuidados com a pele - Evite banhos com água quente
demais, pois provocam ressecamento da pele. Use hidratante
corporal todos os dias, pois essa época exige maior hidratação.
E atenção ao sol: mesmo com frio, é importante continuar o uso
do protetor solar.

Planejamento é fundamental Código de Ética
e Conduta
escolha criteriosa da instituição que
Ter um planejamento financeiro
vai ser a responsável pela gestão dos
em termos de previdência pode
recursos que você e sua empresa
representar segurança para o futuro
contribuíram ao longo dos anos”,
e a possibilidade de realizar sonhos e
ressalta. Juarez também dedicou-se
projetos. É por esta razão que Juarez
por um tempo à docência superior,
Domingues Carneiro, 50 anos,
vinculado à UNIVALI e depois ao
contador, administrador e advogado,
CESUSC, como coordenador do curso
considera o investimento como a
de Ciências Contábeis.
opção mais segura para complemenEm junho deste ano,
tar a aposentadoria oficial.
decidiu antecipar sua
Ele é um dos fundadores
aposentadoria pela
da PREVISC, sendo assim
PREVISC para dar seguiparticipante desde o início.
mento a novos projetos,
“Acompanhei de perto o
entre eles dispor de mais
esforço realizado pelo
tempo para a família e
grupo que tornou a
continuar atuando no
PREVISC uma realidade”,
Conselho Federal de
lembra.
Contabilidade (CFC), do
Juarez foi assessor de
qual é um dos viceOrganização e Métodos e
Procurador do SESI por Juarez Carneiro ressalta presidentes. Juarez consia importância de investir
16 anos. Quando se na previdência privada dera a educação previdenciária como item
desligou da empresa,
essencial à educação básica dos
optou por seguir contribuindo à
indivíduos. “Nós que hoje podemos
PREVISC na condição de Autopacolher os frutos de uma decisão no
trocinado. “Sei que o sistema
passado, temos a responsabilidade de
previdenciário vigente no país não
repassar esta experiência aos nossos
permite a manutenção do mesmo
filhos, familiares e a todos aqueles a
padrão de vida de antes da aposentaquem queremos bem”, completa.
doria. Investir em previdência é uma
Atualmente continua trabalhando,
decisão com o foco no futuro e de
como diretor da Martinelli Auditores.
retorno a longo prazo, exigindo uma
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O Código de Ética e Conduta da
PREVISC tem como objetivo disseminar os valores da entidade e orientar a
conduta dos colaboradores na
relação com todos os públicos com os
quais interagem – entre clientes,
fornecedores, diretoria executiva,
membros dos conselhos, comitê de
investimentos, concorrentes, governo, meio ambiente e sociedade. No
documento, que tem caráter eminentemente educativo, são explicitados
posicionamentos organizacionais
sobre importantes temas da sociedade, formalizando os compromissos
éticos da PREVISC.
Todos os participantes recebem o
Código a partir da adesão ao plano.
Pode também ser acessado no site da
PREVISC, através do menu esquerdo
da página inicial, opção “Código de
Ética e Conduta”. É possível ainda
denunciar o descumprimento de
quaisquer disposições do documento, através do formulário disponibilizado. Todos os públicos que se
relacionam com a PREVISC podem
cobrar o seu cumprimento.

Beneficiários
do período
Abril/2009

Aposentados
Condomínio
ALTAIR RODRIGUES
Sistema FIESC
SESI SC

EDA AUGUSTA TIERLING

Unidades de Referência
Patrocinador

URs (R$)

BD
BD
CD

256,92
253,24
332,48

SENAC-SC

Todos

276,76

SENAI-MA

BD
CD

242,87
2.185,59

SENAI-PI

CD
BD

3.250,18
3.218,90

Sistema FIEMS

BD
CV

225,55
280,59

FECOMÉRCIO-SC
SESC-SC
FECOMÉRCIO/SESC

SESI SC

NILZA MARIA KOVALCZYK

SESI MS

CLEOMAR HERCULANO DE S. PESENTE

UNIVALI

CLARICE DE ALMEIDA RASCHKE

Sistema FIEP

CV

257,52

UNIVALI

IZAURA PRANGE DOS SANTOS

Sistema FIESC

Todos

271,79

UNIVALI

BEATRIZ REISER DE C. GUEDES

UNIVALI

UNIVALI

MARIA TEREZA FIUZA LIMA M. PASSOS

BD
CV

321,89
245,88

UNIVALI

ESTANIL OURO IMBURGUE WEBER

FUNPEX

CV

245,88

UNIVALI

ANSELMO ARLOTTA

Sistema FIEMT

CD

291,40

UNIVALI

ELIZETE MARIA WOLFF DA COSTA

UNIVALI

VENILTON REINERT

UNIVALI

TADEU NOBRE FORMIGA

UNIVALI

ESTER LANGOWSKI TEREZAN

FUNPEX

VALDETE SILVINO STEIN

SESI SC

MARCELO ESPÍNDOLA R. VARGAS

SESC SC

MARIA JOSINETE DA SILVA

Maio/2009

Aposentados

Patrocinador
FIESC

SESI SC

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO

SENAI SC

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

SENAI PI

MARIA DA GRAÇA DOS S. ASSUNÇÃO

SESI MS

JOÃO DOS SANTOS PEREIRA

SESI PR

MARLI DE DÁTIMA BARON

SESI PR

ANICE LUCIO ROSA

SENAI PR

MARIA HELENA ILLENSEER

Pensionistas
SESI MS

CARLOS AUGUSTO LEITE OLIVERA

19/08/2009

28/08/2009

Setembro

18/09/2009

28/09/2009

Participantes
Ativos

Autopatrocínio* Benefício P. Diferido*

Número de
dependentes

SENAC-SC

181

1

0

218

193
196

1

0

313

7

1

258

0

0

217

UNIVALI-SC

117
1.574

22

1.855

FIEP

1.010

49
41

3

1.222

5

0

0

3

FIEMT

293

4

TOTAL

5.892

182

0
37

406
7.106

FUNPEX-SC

(*) Os Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido
são aqueles que, mesmo tendo se desligado dos Patrocinadores,
optam por continuar nos planos.

Aposentados
VALDINA GIACOMOZZI KAMIENSKI

Agosto

611

Junho/2009
SESI SC

28/07/2009

1

SENAI-MA

TEREZA DA SILVA

17/07/2009

2

MARISE DE SOUZA DA LUZ

SENAI SC

Julho

597

FIEMS

Pensionistas

Pagamento

SESC/FECOMÉRCIO-SC

IZABEL CRISTINA FREITAS SELEME

ARCELI MARIA SEHN GARBIN

Processamento

2.003

SESI SC

FUNPEX

Mês

10

SESI SC

ROSNI FERREIRA

Folha de benefícios

77

SENAI-PI

UNIVALI

SESC/FECOMÉRCIO (BD)
SESCPrev
PREVISC SENAI-MA (BD)
PREVISC SENAC (BD)

1.726

CATARINA COMINI BARCELOS

ANGELA CRISTINA MACINTOSH

Julho

Plano

Demonstrativo dos sócios participantes - Junho/2009

SESI SC

SENAI SC

Mês

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

Pensionistas

Benefícios por patrocinador - Junho/2009
Benefício
Aposentadoria por
Tempo de Serviço
Aposentadoria
por Idade
Aposentadoria
por Invalidez

Pensão

Auxílio Doença

Total

4

Plano

Calendário de Reajustes de
Benefícios para o mês

SESC
Sistema
SENAC
FIESC FECOMÉRCIO SC

SENAI
PI

Sistema SENAI UNIVALI Sistema
SC
FIEP FUNPEX
FIEMS MA

299
26
57
64
47
493

19
1
3
8
2
33

39
7
11
11
2
70

43
8
17
15
14
97

29
0
2
6
2
39

36 128
4
0
4 16
11 13
3
3
58 160

60
0
13
11
8
92

0
0
1
0
0
0

Total

653
46
123
139
81
1.042

Previdência em dia

Reajustes anuais

Coluna sobre educação previdenciária

A PREVISC informa que no mês de
abril foram reajustados os benefícios
do plano PREVISC-SISTEMA FIEMS,
com índice aplicado de 5,92%. O
cálculo do reajuste leva em conta o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) e ocorre anualmente, de acordo com o regulamento
de cada plano.
Já em maio sofreram reajustes os
planos PREVISC Sistema FIESC,
FIESCPrev, SENACPrev, SENAI-PIPrev
e FIEMSPrev. O percentual aplicado
foi de 5,83%. Salientamos que no
primeiro reajuste de um novo
benefício a variação do INPC é a
verificada no período entre a data do
início do benefício e o mês de maio
subseqüente.
No caso da SENAI-PIPrev, este
índice foi aplicado apenas ao
benefício de auxílio-doença, sendo
que nos demais o reajuste foi feito
por recálculo. Isso porque conforme
regulamento, à exceção do auxíliodoença, os benefícios do plano são
recalculados a cada ano, de acordo
com o saldo de conta remanescente.

Benefícios de Desligamento
Os planos de previdência complementar
oferecidos pela PREVISC são fechados,
apenas podem participar pessoas vinculadas
aos patrocinadores. Porém, pode acontecer
do participante se desligar da empresa antes
da aposentadoria. O que fazer nesse caso?
► 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, permite
ao participante continuar no plano sem contribuir, até que o mesmo atinja
os requisitos de aposentadoria, quando passará a receber um benefício
referente ao período contributivo.
2.Autopatrocínio: permite ao participante continuar contribuindo para o
plano, com valor determinado pelo regulamento 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 do patrocinador. A transferência se dará
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 pelo patrocinador.
►Estes institutos e seus critérios de concessão devem estar previstos
nos regulamentos dos planos, com os seus respectivos pré-requisitos,
que, além do desligamento do patrocinador, devem incluir:
1. Benefício Proporcional Diferido:
Até três anos de contribuição ao plano
2. Autopatrocínio:
A opção deve ser feita até 60 dias após o desligamento do patrocinador
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

Como proceder? Para determinar o benefício de sua preferência,
o participante desligado do patrocinador deve preencher o formulário
Opções pós-desligamento, no Portal do Participante. Consulte o
regulamento de seu plano.
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Mensalidade UNIMED
A PREVISC informa que a mensalidade da UNIMED dos aposentados
e pensionistas da UNIVALIPREVIDÊNCIA não será mais descontada
em folha a partir de julho deste ano.
A cobrança passa a ser feita através
de boleto bancário, o qual será
enviado pela UNIMED para o
endereço residencial dos participantes. As atuais carteirinhas do plano
terão validade até o dia 31 de julho
de 2009.

Dia dos Avós
A PREVISC parabeniza os avós pelo
dia 26 de julho, mundialmente
conhecido como Dia dos Avós. Esta
data foi escolhida por ser o dia de
Santa Ana e São Joaquim, pais de
Maria e avós de Jesus Cristo. A todos,
uma homenagem à experiência, à
sabedoria adquirida pelos anos, ao
carinho e dedicação aos filhos e netos.

Fluxo de ativos impulsiona recuperação da economia nacional
Neste primeiro semestre, não
podemos deixar de considerar a
boa performance acumulada. O
que parecia ser, do ponto de vista
dos analistas econômicos, um
semestre de muitas incertezas e
de uma inexpressiva valorização
dos ativos, surpreendeu a todos
com uma forte recuperação global.

Apesar dos mercados americanos e europeus ainda não
estarem totalmente recuperados,
no início de 2009 houve um
grande fluxo de ativos para as
economias emergentes. O Brasil
conquistou uma credibilidade
histórica, contabilizando um
fluxo muito positivo de recursos

Composição da carteira junho/2009

Rentabilidade acumulada em 2009
Carteira Previsc

estrangeiros, o que fez com que o
índice BOVESPA tivesse uma
valorização de 37%.
Aliado a este boom de alta, a
Carteira de Investimentos Consolidada da PREVISC acumulou
neste período uma valorização de
8,28%, o que consideramos uma
relevante rentabilidade.
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Fonte: Coordenadoria de Investimentos
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