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Informativo da PREVISC - Previdência Complementar Multipatrocinada

Conselho Deliberativo indica novo presidente
é alcançar 9.000
participantes.
O relatório da
Gestão de Investimentos apresentou
indicadores econômicos e todas as operações realizadas pela
entidade.
Após a
apresentação, especialistas da Mercatto
Investimentos realizaram uma análise do Novo presidente do Conselho é Ulrich Kuhn
cenário macroeconômico para nortear as próximas ações da entidade. Entre os
assuntos da pauta também estavam informações sobre
processo de certificação de dirigentes pelo ICSS (Instituto de
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social). Dois
conselheiros já foram certificados, incluindo o vicepresidente, Rodrigo de Carvalho, e Fernando Pisani Linhares,
membro do comitê de Investimentos. Os demais já iniciaram
o processo de certificação.

Foto: Fernando Willadino

O Conselho Deliberativo da PREVISC se reuniu no dia
22 de setembro pela terceira vez em 2011. O encontro é
realizado quatro vezes ao ano e tem o objetivo de debater
questões que envolvem a administração dos planos de
benefícios e gestão. Entre os destaques da pauta, a
indicação do novo presidente do Conselho Deliberativo,
Ulrich Kuhn, feita pelo presidente do Sistema FIESC,
Glauco José Côrte, e homologada pelos demais
conselheiros. A Diretora de Seguridade da PREVISC,
Regidia Alvina Frantz, foi indicada e aprovada para
participar do Comitê de Investimentos da entidade.
No encontro também foram apresentadas informações
relativas ao Projeto de Educação Financeira e
Previdenciária da entidade, que é uma recomendação da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
- PREVIC. As campanhas de adesão e esclarecimentos
sobre os planos através dos canais de comunicação são
ações do programa. Em seguida, foi apresentado o
relatório detalhado da Gestão Previdenciária, com os
números do primeiro semestre de 2011, que apresentou o
crescimento de participantes - o total até agosto de 2011
chegou a 8.489, entre assistidos e ativos. A meta para 2011

Encontro de Relacionamento com Patrocinadores

Por dentro da PREVISC
PREVISC participa do 32º
Congresso Brasileiro dos
Fundos de Pensão
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Representantes dos patrocinadores da PREVISC se
reuniram no dia 14 de setembro, para participar do 1º
Encontro de Relacionamento com Patrocinadores. O
evento promovido pela PREVISC, na sede da FIESC, trouxe
representantes dos departamentos de Recursos Humanos e
suas áreas de previdência.
Durante o encontro, os colaboradores puderam ficar por
dentro de todos os benefícios de desfrutar dos planos de
previdência complementar administrados pela PREVISC. A
Gerente de Relacionamento da Celos, Patrícia Motta Fagundes,
realizou uma palestra sobre a Importância da Previdência
Complementar e o Relacionamento com os participantes.
O evento ainda contou com a presença do vicepresidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo de Carvalho, do
patrocinador UNIVALI. O superintendente da PREVISC, Carlos
Roberto de Farias, destacou a importância dos departamentos
de RH e das áreas especializadas em previdência para o
fomento e a adesão aos planos de benefícios.

Os colaboradores dos patrocinadores da PREVISC se reuniram na sede da FIESC

“O encontro foi muito produtivo e descontraído. Desta
forma podemos ter a aproximação, o diálogo e o
relacionamento entre os patrocinadores e a equipe da PREVISC.
Estamos sempre buscando melhorar nossos serviços e o
atendimento prestado”, ressaltou Farias. Participaram do
encontro representantes da FIESC, SESI/SC, IEL/SC, SENAI/SC,
SESC/SC, SENAC/SC, Católica de SC e UNIVALI.

Turismo
SESC oferece
programação de férias
para aposentados
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Previdência em dia
Programa de Educação
Financeira e
Previdenciária
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PREVISC participa do 32º Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão

Por dentro da PREVISC

Perfil: Fabricio, Coordenador de
Tecnologia da Informação

A PREVISC participou do 32º Congresso Brasileiro dos
Fundos de Pensão, promovido anualmente pela Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada
(ABRAPP), que aconteceu do dia 19 a 21 de setembro. Em
2011, a cidade de Florianópolis foi sede do evento, que teve
como tema central “Visão de Futuro: Inovar no Presente”.
O evento contou com uma palestra do primeiro vicepresidente do Sistema FIESC, Mário Cezar de Aguiar, sobre
o tema Previdência Complementar - Desafios e Reflexões
para o Século 21. “Pesquisas mostram que mais de 75% das
empresas brasileiras afirmam que uma das principais
prioridades da gestão de recursos humanos é atrair e reter
funcionários.
Por isso, uma política de benefícios
inteligente e atrativa deve, obrigatoriamente, incluir um
plano de previdência", explicou.

Quais as principais funções que desempenha
na PREVISC? Sou responsável por planejar e
coordenar as atividades relacionadas à tecnologia de
informação. Coordeno uma equipe de desenvolvedores de software responsáveis pela melhoria
contínua do sistema de gestão previdenciária Atenas.
Além destas atividades, participo ativamente no
gerenciamento de projetos relacionados com
tecnologia. Como exemplos recentes, posso citar os
projetos “Terminais de Autoatendimento” e
“Videoconferência” que envolveram toda a equipe
de TI, com ótimos resultados para a PREVISC.
Atualmente temos trabalhado também no
desenvolvimento de novo layout para o site da
PREVISC, que será lançado em breve.

Foto: Arquivo pessoal

Mário Cezar de Aguiar falou sobre os desafios para o Século 21

Fabricio Venancio,
natural de MaringáPR, trabalha na
PREVISC e mora
em FlorianópolisSC há sete anos.
Graduado em administração de empresas pela UEM-Maringá-PR
e pós-graduado em Gerenciamento de
Projetos pela Faculdade de Tecnologia SENAC
Florianópolis, ele é o Coordenador de
Tecnologia da Informação (TI), da PREVISC.

Pesquisa sobre canais de comunicação
Após ter ficado 17 dias no ar, a pesquisa sobre os
canais de comunicação da PREVISC teve 691 respostas
dos participantes. Lançada com o objetivo de melhorar
os canais de comunicação da entidade, a pesquisa
contou com sugestões de melhorias e elogios deixados
por 208 participantes.
Quanto aos canais de comunicação da PREVISC
(Informativo, Newsletter, Site e Redes Sociais), 49,1%
responderam que acham ótimo enquanto 1% acreditam
que poderiam melhorar. Também foi possível verificar
que os participantes procuram mais notícias e
informações sobre os planos e sobre empréstimos ao
acessar o site da entidade.
Já os assuntos preferidos dos leitores na Newsletter
são notícias sobre a PREVISC, qualidade de vida e
previdência complementar. Nos informativos, a
preferência também foi por notícias sobre a entidade,
além de matérias sobre saúde e investimentos.
Uma das partes interessantes da pesquisa também foi
descobrir que 78,1% dos participantes que
responderam gostariam de fazer cursos e assistir
palestras sobre educação financeira e previdenciária
oferecidos pela PREVISC. Aqueles que responderam
também concorreram a brindes. Veja no site
(www.previsc.com.br) se você foi um dos ganhadores.

Você tem contato com os participantes?
Como é o seu trabalho em relação a eles? Meu
contato com os participantes é raro, pois trabalho em
uma área de apoio aos setores fins da PREVISC.
É casado, tem filhos? Sim, minha esposa chama-se
Lidiane e tenho 3 filhos: Gabriel, Beatriz e Isadora.
O que gosta de fazer nas horas de lazer?
Gosto de tocar violão, jogar futebol de salão,
basquete e tênis, além de caminhar à beira-mar. Sou
torcedor do Paraná Clube e gosto muito de assistir
partidas de futebol na televisão. No verão, gosto de
ir com a família até a praia, sendo que a preferida é
Jurerê Internacional.

Alterações no regulamento do Plano de
Benefícios do Sistema FIESC
O regulamento do Plano de Benefícios do PREVISC Sistema FIESC está sendo alterado. Os participantes que
fazem parte desse plano podem conferir as mudanças
através do menu Autoatendimento. Para acessar as
alterações basta inserir a matrícula e senha, clicando no
menu Autoatendimento, no site da PREVISC
(www.previsc.com.br). As mudanças estão destacadas
em vermelho dentro do arquivo “Regulamento PREVISCSISTEMA FIESC”.

Turismo
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Grupo de aposentados visita a cidade de Blumenau

Uma das grandes vantagens da aposentadoria é o tempo
livre. A terceira idade pode aproveitar bem os dias sem
trabalhar para conhecer lugares novos e desfrutar as
peculiaridades de tantas cidades do Brasil. O SESC
possui um programa voltado para a terceira idade que
faz parte da atividade Turismo Social da entidade.
De acordo com Cláudia Regina Marcante,
responsável pelo Turismo Social do SESC/SC, e
participante da PREVISC há 10 anos, para os maiores de
60 anos, em baixa temporada, o SESC atende com os
menores valores e tarifas de comerciários. A estrutura
de hotéis por todo o Brasil oferece atividades turísticas
como passeios, excursões e eventos.
Cidades Históricas de Minas Gerais, Serra

Catarinense, Pantanal Estância Ecológica, Florianópolis e
Gramado Natal Luz são exemplos de viagens
programadas por algumas das Unidades do SESC para o
segundo semestre de 2011. Em Santa Catarina, o SESC
disponibiliza dois hotéis, em Blumenau e Florianópolis, e
uma pousada rural, em Lages.
“Mas as atrações do SESC não ficam somente em Santa
Catarina. Além de excursões para outros estados, o SESC
possui uma rede extra-hoteleira que contempla 36 meios de
hospedagem distribuídos em 20 estados”, ressalta Cláudia.
A terceira idade corresponde a 80% do público que
participa de excursões e passeios, geralmente em grupos,
durante todo o ano. Segundo Cláudia, a melhor época
para desfrutar dos serviços voltados ao turismo na
terceira idade é na baixa temporada – antes e depois do
verão e das férias escolares.
“Os idosos podem participar de todas as excursões,
passeios ou meios de hospedagem do SESC/SC. Projetos
especiais sistemáticos são desenvolvidos nas unidades em
todo o estado, trabalhando várias temáticas sobre o
processo de envelhecimento. Alguns eventos também
são direcionados a este público como o “Idoso em
Movimento”, que acontece todos os anos no mês de
outubro e a Feira do Idoso Empreendedor, no mês de
novembro”, conta Cláudia.
Para 2012, o SESC trabalhará com a terceira idade na
temática Esporte através de um evento, com diferentes
modalidades e graus de dificuldades. Mais informações sobre
opções de hospedagem, roteiros e programação podem ser
encontradas no site www.sesc-sc.com.br/turismo ou nas
unidades físicas do SESC.
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importância que as pessoas invistam na previdência
complementar, pois só assim vão poder manter uma vida
digna de aposentado”, define Conti.
Foto: Arquivo pessoal

Seguir a profissão de dublador depois da aposentadoria
pode parecer inusitado, mas foi isso que Luis Carlos Conti, de
66 anos, fez após 33 anos de trabalho no SENAC/SC. Além de
dublagem, Conti, que é natural de Joinville/SC, mas mora em
Florianópolis desde a infância, ainda faz trabalhos como ator e
esporadicamente como modelo fotográfico. “Fiz
recentemente um curso de dublador em Curitiba/PR, durante
cinco semanas. Não tenho empresário, mas faço comerciais
para televisão e cinema.Também atuo em peças teatrais, mas
por opção estou afastado dos palcos”, conta o dublador.
Conti tem três filhos - Joice, Rafael e Gabriel, todos
casados, e é avô de cinco netos, - Priscilla,Vinicius, Hugo, Eliza
e Igor. Aposentado pelo SENAC/SC em 2006, Conti mora
com a companheira e não descuida da saúde. “Gosto de ir
ao cinema, teatro, shows, ler e viajar.Também curto almoçar
e jantar fora e pratico caminhadas - normalmente na Avenida
Beira Mar - com alongamentos. Não me descuido das visitas
médicas de rotina”, ressalta Conti.
O dublador ainda lembra que a previdência complementar é importante para realização dos sonhos após a
aposentadoria. “Ela é fundamental, pois não perdi o nível
social que tinha quando estava na ativa. É de suma
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Conti na aula do curso de dublador, uma de suas novas profissões
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Demonstrativos

Beneficiários
JULHO/2011
Aposentados
SESI SC

LUCI MAR MARIA DA SILVA GASINO

SESI SC

IDELANI APARECIDA ANDRADE

SENAI-SC

DAISY MARILSE DAVID

SENAI-SC

MARIA DE LOURDES NUNES

SENAC-SC

VALDETE MARIA DE JESUS RIBEIRO

Univali

RACHEL LAZZARIS DE SOUZA

Univali

HILTON AMARAL JUNIOR

Univali

ELAINE FERREIRA

Univali

MARIA MARTA DE SALETE POFFO

SENAI-MT

SUELY CANDIDA CATHARINO

Pensionistas
MARY ANNE GONZAGA DE ARAÚJO

AGOSTO/2011
Aposentados
SESI/SC

JOSÉ ANTONIO HAMES

SESI/SC

CAMILA PAULINI RUARO

SENAI/SC CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE AVILA
ISABEL MARIA SCHLDACH
SESC/SC
SENAI/MA GLAUBER LOUZEIRO COSTA
MARCIA MARIA MAES
Univali
Univali

ROSELI REGINALDO KOERICH

Univali

HENRY DARIO CUNHA RAMIREZ

FIEP

WILSON ANTONIO PALLU

SESI/PR

CECÍLIA STEIN DE LIMA

SESI/PR

JOAQUIM VALERIANO DE ASSIS FILHO

SETEMBRO/2011
Aposentados
SESI/SC

MARLI DO PRADO PLAUTZ

SESI/SC

IVETE PEREIRA

SENAI/PI

PEDRO ARAUJO SILVA

Univali

ARIEL CESAR MEZDRI

Univali

ROSE ANEMARIE LUCAS LEITE

Univali

ALCINA MARIA DE LARA CARDOSO

FIEP

LIGIA NARBARA DO NASCIMENTO

SESI/PR

LUCIANA HOSHIGUTI

Pensionistas
CON. SIS.
FIESC
SESI/SC
SENAI/SC
Univali

Participantes em
Participantes Participantes Benefício
Autopatrocínio Proporcional
Ativos
Deferido

Patrocinador

IRMGARD PIECKOCZ

SESI SC

SESC-SC

Demonstrativo de participantes

ELIZABETE VIEIRA DE ANDRADE
VALDOMIRO JOÃO DOS SANTOS
LARISSA WILKE KREUZ
ROSELI LEONOR DA ROCHA

Assistidos
(Aposentados e
Pensionistas)

29
5
5
3
0
27
6
0
5
54
0
134

11
0
0
1
0
22
5
0
0
0
0
39

Total Geral

464
89
35
42
55
194
99
0
0
6
0
984

2.636
935
217
272
176
2.032
1.653
0
538
196
92
8.747

* Posição em setembro de 2011

Os participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido são aqueles que, mesmo
tendo se desligado dos patrocinadores, optam por continuar nos planos.

Benefícios por patrocinador
Benefício

Sistema
SESC SENAI SENAC SENAI UNIVALI Sistema Católica
SC
SC
FIESC FECOMÉRCIO
PI
SC
MA
FIEP

Aposentadoria
Programada

338

58

25

33

40

155

74

5

728

Aposentadoria
por Invalidez

58

16

2

2

5

17

13

0

113

Pensão por Morte

68

15

8

7

10

22

12

1

143

464

89

35

42

55

194

99

6

984

TOTAL

*Posição em setembro de 2011

Unidades de Referência
Patrocinador

Plano

FECOMÉRCIO/SC
SESC-SC
FECOMÉRCIO/SESC

BD
BD
CD
Todos

SENAC-SC

308,89
304,46
399,73
332,74

SENAI/MA

BD
CD

272,86
2.455,51

SENAI/PI

CD
BD

3.662,24
3.691,74

APAS desenvolve atividades
Durante o ano de 2011, a
APAS realizou controle semanal
de pressão arterial, testes de glicemia, atendimento individual,
exercícios de alongamento e
relaxamento e palestras sobre
saúde preventiva.
As atividades continuam até o
final do ano na sede e a entidade
ainda oferece espaço para jogos
de salão e trabalhos manuais.
Em março de 2012, a APAS
realizará a eleição para Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal.

128
4
0
3
0
78
50
0
1
0
0
264

2.004
837
177
223
121
1.711
1.493
0
532
1367
92
7.326

Sistema FIESC
SESC/Fecomércio-SC
SENAI/PI
SENAC/SC
SENAI/MA
UNIVALI/SC
Sistema FIEP
FUNPEX/SC
Sistema FIEMT
Católica SC
APAS (instituidor)
TOTAL

Participantes em
Benefício
Proporcional
Diferido Presumido

Folha de benefícios
Out
Nov
Dez
13º

Out

Todos

308,27

Nov

BD
CV

369,17
275,73

FUNPEX

CV

258,17

Sistema FIEMT

CD

325,87

Católica SC

CD

3.443.85

APAS (instituidor)

CD

250,00

UNIVALI

19/10/2011

28/10/2011

21/11/2011

28/11/2011

19/12/2011

28/12/2011

_______________________

09/12/2011

Processamento

291,91

Sistema FIESC

Pagamento

15/12/2011

Restituições

CV

Sistema FIEP

Processamento

1º lote
2º lote
1º lote
2º lote

Dez

1º lote
2º lote

Pagamento

05/10/2011
20/10/2011
07/11/2011
21/11/2011

17/10/2011
28/10/2011
15/11/2011
28/11/2011

07/12/2011
19/12/2011

15/12/2011
28/12/2011

Reajustes de Benefícios
Plano de Benefícios

Nov

* Posição em setembro de 2011
FIEP (CD) e FIEMTPrev (CD)
As Unidades de Referência (URs) são utilizadas no
cálculo de contribuições e de benefícios dos planos
administrados pela PREVISC.
PIAUÍ (BD)
Fonte das tabelas Beneficiários, Benefícios por Patroc.,Folhas de
Benefícios, Restituições e Reajustes: Coordenadoria de Benefícios
Fonte das tabelas Demonstrativo de Participantes e UR: Coordenadoria de Contribuições Previdenciárias

Dez
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Previdência em dia

Entenda as vantagens do Plano Fechado de Previdência Complementar
Foto: Arquivo pessoal

No Regulamento do Plano de
Benefícios da FIEMTPrev está
definido que as contribuições
normais do patrocinador serão
iguais às contribuições efetuadas
pelos participantes. Com isso,
entendemos que a reserva de
aposentadoria aumenta e é um
excelente investimento. Além das
vantagens citadas, que outras
existem ao contratar um Plano
Fechado de Previdência Complementar?
Pergunta enviada por Elaine Zanella - Gerência Financeira
Sistema FIEMT – Cuiabá/MT – Participante do plano
FIEMTPrev
Resposta: Ao contribuir para um plano de previdência
complementar fechado os participantes contam com a
contrapartida do patrocinador. No caso da FIEMT, as
contribuições são paritárias, 1:1. Veja o exemplo: se o
participante contribuir com R$ 100,00 para seu plano, o
patrocinador também irá fazer uma contribuição de
R$ 100,00. Esse é um grande investimento, pois sua
contribuição além de dobrar em razão das contribuições
do patrocinador, terá o acréscimo proveniente da

rentabilidade.Os valores máximos das contribuições
variam de acordo com o salário de cada participante e com
o regulamento do plano.
Outra vantagem de um plano de previdência
complementar fechado, é que as entidades fechadas de
previdência complementar, no caso a PREVISC, não têm
fins lucrativos, as taxas de carregamento e de
administração de patrimônio são mais atrativas e toda a
rentabilidade obtida junto ao mercado financeiro é
revertida aos planos, aumentando a poupança
previdenciária ao longo dos anos. Desta forma o valor do
benefício será maior no momento da aposentadoria.
O participante ao se desligar do Plano FIEMTPrev, poderá
resgatar até 100% do saldo de sua conta, inclusive as
contribuições do patrocinador?
Resposta: Sim. No caso do Plano FIEMTPrev, no momento
do desligamento e eventual resgate, o participante poderá
resgatar também as contribuições que o patrocinador
efetuou ao seu plano. O percentual varia de acordo com o
tempo de participação no plano, conforme tabela que consta
no regulamento e também no certificado do participante.
Respostas: Regidia Alvina Frantz, Diretora de Seguridade da PREVISC
Participe da coluna Previdência em dia!
Envie sua dúvida para noticias@previsc.com.br

Senac Viver Bem é sucesso entre os participantes
O programa de orientação para a aposentadoria do SENAC,
“Senac Viver Bem”, terminou no dia 10 de outubro, com um jantar
de confraternização. A PREVISC participou do processo, realizando
uma apresentação institucional e fornecendo informações sobre o
plano SENACPrev. No encontro, os colaboradores da PREVISC
ainda esclareceram dúvidas dos participantes e entregaram o Guia
de Preparação para Aposentadoria, simulação individual dos
benefícios e informações gerais.
O “Senac Viver Bem”, que começou em maio, reúne
colaboradores que estão a dois ou três anos da aposentadoria. O
programa desenvolve temas como planejamento familiar e financeiro,
empreendedorismo, previdência, saúde, lazer e espiritualidade, entre
outros. Além da participação da PREVISC o evento contou com
outras palestras importantes para preparar os participantes para a
segunda etapa da vida, que começa após a aposentadoria.
Um dos colaboradores, José Carlos Theiss, de 58 anos, deve se
aposentar em menos de dois anos e contou que a participação no
programa foi positiva. “O Programa do Curso nos trouxe
conhecimentos fundamentais para nosso plano de vida
profissional pós Senac. As discussões nos diversos módulos nos

conscientizaram que a aposentadoria é a oportunidade para
um recomeço de vida profissional. Aprendi, ainda, que é
necessário aplicar de forma adequada o meu tempo: parte
para família, para profissional, parte para lazer. Tudo sem
esquecer do lado social e voluntariado”, explica Theiss.
Atualmente na direção do Senac Bistrô,Theiss ressalta que
a equipe da PREVISC trouxe informações importantes sobre
aposentadoria, plano de benefícios e interações futuras dos
aposentados com os diversos programas da entidade. “A
equipe providenciou uma simulação daquilo que receberemos
quando aposentados, nos mostrando um caminho seguro para
não ficarmos dependentes somente do INSS. Vejo hoje que se
não fosse a PREVISC não teria como me aposentar, pois não
daria para me manter somente com rendimentos da
previdência social”, diz o diretor.
Neste ano, o "Senac Viver Bem" envolveu 11 colaboradores:
Astério Hoffmann, Eleussis Cesconetto, Elizon, Jose de Souza,
José Carlos Theiss, Joventina Jacinto da Silva, Maria Alice
Campos, Maria Angelica Coutinho, Maria Marta Poltronieri,
Sueli Marlene Pedrozo, Vera Alba Luz.

PREVISC desenvolve Programa de Educação Financeira e Previdenciária
A PREVISC, atendendo à recomendação da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, desenvolveu
o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, para
promover o tema para o seu público de relacionamento. “O
planejamento e a visão de futuro, com ênfase na fase pós-laboral,
crescem na medida em que acompanhamos o envelhecimento
da população brasileira. A expansão dos mercados e a
competitividade tornam necessário disseminar à população
uma melhor educação, tendo como foco as áreas previdenciária
e financeira”, explica o presidente do Conselho Deliberativo da
entidade, Ulrich Kuhn.

O projeto tem várias ações que visam a informar, instruir e
orientar os participantes dos planos administrados e seus
familiares e, assim como o Planejamento Estratégico da
entidade, estende-se até o ano de 2015. Algumas das ações do
programa serão realizadas de forma integrada com as outras 12
entidades associadas à Associação Catarinense das Entidades
de Previdência Complementar - ASCPREV. “Acreditamos que
o programa trará benefícios adicionais a um público ainda
maior, proporcionado pelos meios de comunicação que o
integram. É um programa para toda a família PREVISC”, ressalta
os Superintendente da PREVISC, Carlos Roberto de Farias.
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Investimentos
Rentabilidade acumulada no ano de 2011

Investimentos no 3º trimestre

Carteira Previsc

Neste 2° semestre de 2011, até outubro,
continuam as incertezas dos investidores de
todo o mundo em relação aos desfechos
econômicos dos países e instituições
financeiras da Zona do Euro. Enquanto se
mantêm estas incertezas, maior é a volatilidade
dos mercados, principalmente de renda
variável. O IBOVESPA neste ano, com
fechamento em outubro, acumula desempenho negativo de -15,82% contra a carteira
de renda variável da PREVISC de -12,10%,
afetando significativamente os resultados
consolidados. Na renda fixa, a aversão à alta de
inflação também preocupa. Porém com a
redução da taxa SELIC por parte do COPOM,
nossos fundos reagiram positivamente,
fazendo com que a renda fixa tivesse um
desempenho de 10,24% no ano. O momento é
de muita incerteza, porém com perspectivas
positivas no médio e longo prazo.
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