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Para sua
satisfação
Resultado
das eleições
Em abril, deverão tomar posse os novos membros
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Visão Prev.
Foram computados votos de 16,33% dos participantes
da Telefonica e 10,44% dos participantes da Vivo.
Conheça os novos conselheiros:

Novos participantes

Telefonica
CONSELHO DELIBERATIVO

Paulo Sergio Furukawa
Francisco Carlos de Araújo
Dorival Góes
Nílton Domingues
Benedito Tadeu Seganti Síegl
Virgínia de Jesus Garrote

efetivo
efetivo
suplente
suplente
suplente
suplente

CONSELHO FISCAL

Oswaldo Vieira da Luz
Clóvis Delboni
José Mário Sérvulo Blas
Marco Túlio Soares Vaz de Melo
Emerson Nascimento Colchesqui
Wanderson Guerra Leal

efetivo
efetivo
suplente
suplente
suplente
suplente

Vivo
CONSELHO DELIBERATIVO

Marcos Amadeu
Aquiles Fernando Danielli
Luiz Antonio Machado Mello

efetivo
suplente
suplente

CONSELHO FISCAL

Adriano Leffa Chies
Dércio Ventura Vasques
Jovanilson de Oliveira Araújo

Vontade de conhecer sua opinião,
transparência na divulgação dos resultados e
elaboração de ações de melhoria. Esse é o tripé que
inspira a realização da Pesquisa de Satisfação que a
Visão Prev promove anualmente junto a seus
participantes desde 2007. Enquanto os planos de
melhoria são elaborados, todos os dados da pesquisa
já podem ser conferidos no site da entidade em uma
edição especial do Mirante que detalha as
informações consolidadas – índices de satisfação de
cada atributo e comparativos com 2009. Confira no
endereço www.visaoprev.com.br.

efetivo
suplente
suplente

A Visão Prev começa o ano dando as boas-vindas aos
participantes de dois planos:
• VivoPrev na Telemig – Os empregados da Vivo em Minas
Gerais que ainda não possuem plano de previdência poderão
entrar para o VivoPrev – uma opção inovadora, flexível e
moderna que se ajusta às características de cada participante.
Neste momento, está sendo colocado em prática um amplo
processo de comunicação para que o público-alvo conheça,
em detalhes, seus benefícios e regras. A previsão é de que,
futuramente, os participantes dos planos antigos (PBS e
CelPrev) possam optar pela migração para o VivoPrev após
a aprovação legal da transferência de sua administração
da Fundação Sistel para a Visão Prev.
• Plano de Benefícios Atento “Atento Prev” – A Atento,
empresa de Contact Center e terceirização de processos de
negócios (BPO), lançou em janeiro o plano de previdência
complementar especialmente desenhado para seus
funcionários no Brasil. Trata-se do primeiro plano oferecido
a empregados desse segmento em todo o país. “Temos uma
população bem jovem e queremos despertar a conscientização
para o planejamento futuro, além de oferecer uma
ferramenta de ganho financeiro, tributário e de segurança
para o amanhã”, destaca José Luiz de Oliveira, diretor de
Relações do Trabalho e Administração de Pessoas.
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Relatório Anual
é premiado
O Relatório Anual 2009 da Visão Prev conquistou o
segundo lugar no Prêmio Abrasca, oferecido pela Associação
Brasileira das Companhias Abertas. Criado em 1999, o prêmio visa incentivar a elaboração de
relatórios com maior clareza, transparência, qualidade, quantidade de informações e caráter inovador.
Considerada o "Oscar" do mercado financeiro, a premiação recebeu 97 inscrições, das quais saíram os 41 finalistas.
Na categoria Organizações Não Empresariais, o Relatório da Visão Prev ficou atrás apenas da publicação do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o que valoriza o esforço da entidade em informar e conscientizar os
participantes em relação à sua preparação para o futuro – daí o tema “Plantar e Colher”. “Foi a primeira vez que
participamos do Prêmio Abrasca. Esse resultado é o reconhecimento de que estamos no caminho correto, transmitindo
informações em linguagem simples e didática a nossos participantes e assistidos, o que é o mais importante. Trata-se de
um segundo lugar com sabor de primeiro”, garante Patricia Ferradans, diretora de Seguridade da Visão Prev.

Mudou? Então,
informe a Visão Prev
Sempre que mudar de endereço, telefone ou e-mail, você pode comunicar as
alterações de maneira simples e rápida. É só entrar no site da entidade e atualizar
on-line suas informações. A rota é Área Exclusiva Æ Minha Conta Æ Meu Cadastro
Æ Dados Pessoais Æ Contato. Colabore: a Visão Prev precisa ter seus dados
sempre atualizados para que nada dê errado em seus controles e cadastros.

Distribuição do
Fundo de Sobras
exclusivo
Visão Telesp
Visão Telefônica Empresas
Visão TGestiona
Visão A ssist
Visão A telecom
Visão Terra
Visão Mul ti
Visão Telerj
Visão Telebahia
Visão Telergipe
Visão Teleste
Visão Celular CR T
VivoPrev

Como ocorre todos os anos, os participantes ativos que
fizeram contribuições durante 2010 receberão sua parte no
Fundo de Sobras (50% do total acumulado, sendo os outros
50% para utilização da patrocinadora). Esse Fundo equivale à
parte da Conta da Patrocinadora que não foi resgatada
pelos participantes desligados do plano ao longo do ano.
A distribuição dos valores é proporcional ao total de
contribuições efetuado em 2010. Portanto, quem fez
contribuições maiores terá uma fatia maior do total dividido.
Da mesma forma, quem não contribui durante o ano não
terá acesso ao Fundo. A compra das cotas refere-se ao dia 3
de janeiro (primeiro dia útil do ano). A previsão é que os
recursos sejam direcionados aos participantes no mês de
março da seguinte forma:
• ativos e autopatrocinados – alocação em sua Conta de
Participante no plano;
• assistidos (ou pensionistas) que eram ativos em 2010
e fizeram contribuições – crédito na folha de pagamento.

Você sabe
o que está
perdendo?
Orientações para a compra do
material escolar, dicas de economia
para estudantes universitários,
os sete passos para ir de gastador
a poupador, download de planilha de
orçamento... Esses são apenas alguns
assuntos que você encontra no blog
da Visão Prev. Que tal passar por lá?

É hora de pensar em sua declaração de IR

• A declaração não será mais aceita
por meio de formulário em papel,
somente via internet ou disquetes
entregues nas unidades da Receita
ou agências do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal.

• A inclusão de companheiros
homossexuais como dependentes,
cumprindo-se os mesmos requisitos
para casais heterossexuais:
companheiro(a) ou cônjuge com
quem o contribuinte tenha filho
ou mantenha relação estável há mais
de cinco anos.
• O limite para desconto simplificado
subiu para R$ 13.317,09 ao ano.
Outros limites para dedução são:
R$ 150,69 ao mês (por dependente),
R$ 2.830,28 (para educação ao ano)
e R$ 810,60 (para empregado
doméstico ao ano).

Assistidos

Até o dia 28 de fevereiro, todos os participantes que receberam Benefício de Aposentadoria, Pensão por Morte ou fizeram o
Resgate das Contribuições ao longo de 2010 receberão o Informe de Rendimentos da Visão Prev. Para facilitar sua compreensão,
acompanhe a explicação de cada item:

Ativos

Os participantes ativos que fizeram contribuições para a Visão
Prev em 2010 receberão, até o dia 28 de fevereiro, através de
suas empresas o Informe de Rendimentos. Nele, constarão as
informações dos valores contribuídos em folha. Seu total deverá
ser colocado no campo da declaração específico para dedução
de contribuições a entidades de previdência complementar.
Indique o nome da Visão Prev Sociedade de Previdência
Complementar e o CNPJ (07.205.215/0001-98).

Informar como Fonte
Pagadora a Razão Social
e o CNPJ da Visão Prev.

Importante: As Contribuições Suplementares ou Esporádicas
não são feitas via desconto em folha de pagamento.
Portanto, não constam no Informe de Rendimentos
entregue por sua empresa. Se fez essas contribuições em
2010, você deverá acrescentar seu valor ao montante do

Total dos valores brutos
tributáveis recebidos sem
o valor do Abono Anual.

Informe de Rendimentos. Para conferir esse total, acesse
o site da Visão Prev.

Total dos valores pagos
referentes à Pensão Alimentícia,
sem o valor do Abono Anual.
Total do Imposto de Renda
retido mensalmente, sem o
valor do Abono Anual.

s

• Devem apresentar a declaração
pessoas que, entre outras condições,
receberam rendimentos tributáveis
acima de R$ 22.487,25 no ano ou
tinham, em 31 de dezembro, a posse
ou propriedade de bens ou direitos
de valor total superior a R$ 300 mil.

Confira as informações que os participantes da Visão Prev precisam saber para preencher corretamente sua declaração.
s

Faça sol ou faça chuva, uma coisa
é certa no Brasil: uma parcela
significativa da população tem,
anualmente, encontro marcado com
a Receita Federal para entrega da
declaração de ajuste do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF). Em 2011,
o período vai de 1º de março a 29 de
abril. É o momento de confirmar as
rendas e gastos registrados ao longo
de 2010 para checar se haverá imposto
a pagar ou a receber. Algumas
mudanças para este ano são:

s

saiba mais
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Autopatrocinados

Os participantes autopatrocinados podem checar o total
de contribuições efetuadas em 2010 no site da Visão Prev.

Total das parcelas isentas
do Imposto de Renda*.
Total dos valores BRUTOS
recebidos pelos participantes
com doença grave.
Saldo das contribuições
efetuadas de 1989 a 1995,
não sujeito à tributação.
Recebimento LÍQUIDO
referente ao Abono no
mês de dezembro*2.
Total dos valores
LÍQUIDOS recebidos, com
o valor do Abono Anual*3.
Informações referentes ao
pagamento de Pensão
Alimentícia, processo judicial
para IR, informações similares
e depósitos judiciais.
*Para participantes com mais de 65 anos, há uma
parcela mensal de isenção de Imposto de Renda de
R$ 1.499,15.
*2Já estão descontados o Imposto de Renda e outras
deduções/isenções como dependentes (R$ 150,69
por mês por pessoa), Pensão Alimentícia e parcela
isenta do Imposto de Renda (R$ 1.499,15, para
participantes com mais de 65 anos).
*3Campo utilizado especificamente para participantes
que optaram pela Tabela de IR Regressivo.

O procedimento para preencher a declaração é o mesmo
utilizado pelos ativos.
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vida em equilíbrio
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O melhor do carnaval
s

Desfile das escolas de samba

A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro em 1928 com
o nome de “Deixa Falar” (atual Estácio de Sá). Desde então, os desfiles
cresceram e chegaram a outras localidades, sendo a cidade de São Paulo
a segunda grande “passarela do samba” (seu primeiro desfile de escola
de samba foi em 1955). Somente nas duas cidades, existem 26 grandes
escolas que reúnem entre 2.500 e 4.500 passistas cada.

s

Blocos e cordões

Bem antes das escolas, o carnaval já ocupava as ruas de inúmeras
cidades com os desfiles livres de blocos, ranchos, cordões e corsos ao som
de sambas e marchinhas. Na cidade histórica de Ouro Preto, por exemplo,
mais de 40 blocos lotam as vielas seculares com foliões de todas as idades,
principalmente jovens estudantes. É de lá o bloco mais antigo do país,
fundado em 1867.

s

Considerado uma das maiores
festas populares do mundo, o
carnaval brasileiro surgiu ainda
na época colonial, durante o
século xVII, e tem suas origens
nas festas carnavalescas que
aconteciam na Europa desde
a Roma antiga. Alguns
personagens que encontramos
até hoje vêm do outro lado do
oceano como o arlequim, o Rei
Momo, o pierrô e a colombina.
Mas o Carnaval brasileiro é bem
diversificado e apresenta
características diferentes em
todo o país. As comemorações
mais marcantes são:

Bailes

A inspiração vem dos bailes de máscaras da capital francesa.
Muito comuns em todo o Brasil, costumam ser promovidos por clubes
e associações – tanto para adultos como para jovens e crianças, nas
chamadas “matinês”. Um dos bailes mais tradicionais e elegantes do país
é o do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

s

AS mICAReTAS

Blocos de frevo e maracatu

Milhares de pessoas (a maioria fantasiada) saem pelas ruas de Olinda
e Recife, em Pernambuco, para dançar ao som de frevo, ciranda e
maracatu. O carnaval de Olinda conta com dezenas de bonecos gigantes,
sendo o mais conhecido o Homem da Meia-Noite que, desde 1932,
abre o carnaval local. Em Recife, uma das grandes atrações é o bloco
“Galo da Madrugada”, considerado o maior do mundo. No interior
do estado, ocorrem também diversas comemorações típicas.

PARA NãO DEIxAR OS
ESPERA O RESTO DO ANO,
SãO ORGANIzADAS
MICARETAS (FESTAS DE
CARNAVAL FORA DE
ÉPOCA) NAS PRINCIPAIS
CIDADES BRASILEIRAS.

s

CARNAVALESCOS à

Circuitos baianos

Em Salvador, o carnaval reúne cerca de 2,7 milhões de foliões em seis
dias de festa nas ruas. Existem três circuitos principais – Dodô, Osmar
e Batatinha – por onde passam mais de 150 blocos organizados das mais
variadas formas: trios elétricos, afoxés, blocos afro, axé e Olodum.
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Saber controlar o orçamento é a chave para realizar seus planos.
Esse controle começa quando você não se deixa atrair por gastos
(e dívidas) que podem comprometer suas metas mais desejadas.

empréstimos

Novas regras
para os empréstimos
É preciso, portanto, saber planejar! Para ajudar nesse planejamento,
a Visão Prev vai implantar, a partir da segunda quinzena de março,
mudanças em quatro tópicos das regras de seus empréstimos – algumas
delas sugeridas pelos próprios participantes. O objetivo é oferecer
condições que agreguem ainda mais valor a seu plano de previdência
complementar sem comprometer suas finanças desnecessariamente.
As alterações dizem respeito aos limites dos empréstimos, às taxas
de juros mensais, ao prazo de concessão e à cobrança de QQM (Quota
de Quitação por Morte - seguro cobrado no ato da concessão do
empréstimo que permite quitar a dívida em caso de óbito do
participante) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras, determinado
pelo governo federal). As novas regras serão comunicadas, em breve,
via e-mail e poderão ser consultadas no site da entidade. Portanto,
lembre-se de manter sempre seus dados atualizados junto à Visão Prev.

Sempre em linha com seu objetivo de buscar a melhor relação entre risco e
retorno, a Visão Prev alterou mais alguns pontos de sua Política de Investimentos,
aprovados pelo Conselho Deliberativo no dia 21 de dezembro do ano passado.
Após as mudanças ocorridas em outubro (a principal delas foi no índice de
referência da renda fixa) que têm como foco investimentos de longo prazo,
o reposicionamento abrange dois novos aspectos. O primeiro deles é no índice
usado para medir o risco das carteiras: do EQM para o Benchmark VaR, cuja
metodologia permite uma gestão mais ativa com controles mais apurados.
A outra modificação amplia a fatia da carteira de renda fixa que pode ser investida
em crédito privado (títulos de dívidas de empresas) – agora entre 30% e 50% –
que busca prêmios acima do CDI com baixa exposição a riscos.

investimentos

Mudanças unem
segurança e rentabilidade

seu patrimônio
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a dezembro de 2010)
Rentabilidade Gerencial Consolidada

0800 771 PREV (0800 771 7738)

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

ACUM. 2010

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Global

2,47%
2,13%
29,03%
2,60%

2,14%
-14,56%
3,63%
-1,06%

2,78%
14,78%
2,78%
4,77%

3,41%
0,87%
3,26%
2,89%

11,24%
1,03%
41,91%
9,44%

55 11 5501.6161
para chamadas originadas
fora do país.
Atendimento de segunda
a sexta-feira das 7h às 19h

Rentabilidade dos Planos

www.visaoprev.com.br

Planos:

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

ACUM. 2010

Visão Vivo

2,85%

-1,55%

5,09%

2,81%

9,40%

TCOPREV

2,71%

-1,55%

5,09%

2,81%

9,25%

TCPPREV

3,54%

-1,55%

5,09%

2,81%

10,14%

visaoprev@telefonica.com.br
Twitter: twitter.com/visaoprev
Programa Visão Educa – blog:
http://visaoeduca.com.br

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfil:

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

ACUM. 2010

Conservador

2,66%

2,15%

2,78%

3,41%

11,46%

Moderado

2,50%

-1,55%

5,09%

2,81%

9,03%

Agressivo

2,71%

-3,23%

6,27%

2,57%

8,34%

Indicadores:

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

Poupança

1,61%

1,62%

1,79%

1,73%

6,92%

IGP-DI

3,16%

2,65%

2,44%

3,02%

11,75%

CDI

2,02%

2,22%

2,61%

2,56%

9,75%

Bench RF

2,32%

2,16%

1,94%

3,37%

11,03%

Ibovespa

2,60%

-13,41%

13,94%

-0,18%

1,04%

IBrX

1,92%

-13,73%

14,68%

1,77%

2,62%

IPGBL

1,47%

-3,95%

3,55%

0,18%

1,09%

“A vida só pode
ser compreendida
olhando-se para trás,
mas só pode ser vivida
olhando-se para frente.”

Indicadores Financeiros

(em dezembro de 2010)

s
s

Soren Kierkegaard,
FILÓSOFO DINAMARQUÊS.

3,18%

32,39%
64,43%

76,46%

Conservador

Empréstimos
Renda Variável

1,15%

98,49%

s
s
Renda Fixa

ACUM. 2010

Alocação por perfil de investimento

22,39%

Moderado

Agressivo

Alocação dos planos
0,69%

0,58%

22,39%

1,05%

22,39%

c o n t a t o

Central de Atendimento
Visão Prev

Segmento:

1,51%

e m

22,39%

77,03%

76,92%

76,56%

Visão Vivo

TCOPREV

TCPPREV
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