as atribuições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,
dois órgãos essenciais na gestão da Visão Prev.

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Conforme determina o Estatuto da entidade,
2/3 dos membros desse Conselho (incluindo seu
presidente) são indicados pelas patrocinadoras e 1/3
é eleito pelos participantes ativos e assistidos. Esses
conselheiros têm mandato de três anos, com
possibilidade de recondução.
Eles se reúnem normalmente uma vez por
trimestre ou sempre que necessário, por convocação
dos próprios conselheiros ou das patrocinadoras. Além
do controle e orientação da administração da Visão
Prev, os membros do Conselho Deliberativo possuem
um total de 18 atribuições claramente descritas. Entre
as mais importantes, estão:
• Nomear e exonerar os membros da Diretoria
Executiva.
• Aprovar as diretrizes de organização, operação e
administração da entidade.
• Aprovar os cálculos atuariais e os planos de custeio
dos planos de benefícios previdenciários administrados
pela entidade.
• Aprovar a política de investimentos.
• Determinar inspeções, auditorias ou tomadas de
contas, sendo-lhes facultado confiá-las a terceiros
não pertencentes ao quadro de pessoal da entidade.

Assim como ocorre no Conselho Deliberativo,
2/3 dos membros do Conselho Fiscal (incluindo seu
presidente) são indicados pelas patrocinadoras e 1/3
é eleito pelos participantes ativos e assistidos. Eles
dispõem de três anos de mandato, com possibilidade
de retorno.
Suas reuniões são trimestrais, podendo ocorrer
encontros extras por solicitação de seus membros ou
das patrocinadoras. Esses conselheiros têm como função
primordial zelar pela gestão econômico-financeira e
atuarial da Visão Prev. Para isso, eles devem:
• Examinar as demonstrações financeiras, os livros e
os documentos da entidade, bem como as contas e
os demais aspectos econômico-financeiros e atuariais.
• Apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre
os negócios e operações do exercício, tomando por
base os exames procedidos.
• Examinar os demonstrativos de resultados atuariais
dos planos de benefícios previdenciários da entidade.
• Apontar irregularidades eventualmente verificadas,
sugerindo medidas saneadoras.

Presidente
GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA
Conselheiros
STAEL PRATA SILVA FILHO
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
WAGNER LUIS PINTO DOS REIS
ILVO AMBROGINI JÚNIOR
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)
DORIVAL GÓES
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)

na ponta do lápis

zoom

Confira quem são os componentes e quais

Acompanhe a análise da conjuntura
econômica, as aplicações e a rentabilidade
do patrimônio da Visão Prev.
O cenário
A economia vem apresentando sinais de
melhoria. Na indústria, o ritmo segue moderado, com
redução dos seus estoques. Isso deverá garantir o
incremento da atividade industrial nos próximos meses.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), utilizado como referência pelo governo para
determinar a inflação, manteve a tendência de
desaceleração dos últimos meses e acumulou 1,44%
no primeiro trimestre de 2006, contra 1,79% no mesmo
período de 2005. A expectativa é que a inflação
mantenha a tendência de acomodação nos próximos
meses, mesmo com os reajustes que devem ocorrer nos
setores de energia, remédios e commodities metálicas.
No mercado financeiro, a saída tumultuada
do ministro da Fazenda Antonio Palocci, e de vários
secretários, associada a um ambiente externo com
juros cada vez mais altos nos Estados Unidos e na
Europa, levou à reversão de humor em relação aos
ativos brasileiros. Todavia a expectativa ainda é positiva
para os próximos meses. Assim, o risco-país, que serve
de termômetro para os investidores estrangeiros,
apresenta potencial de queda, bem como a cotação
do dólar. A expectativa de queda da taxa Selic foi
confirmada na reunião do COPOM de abril, levandoa para 15,75%, com possibilidade de novas reduções
nas próximas reuniões.Para a Bolsa de Valores, a
expectativa continua positiva para os próximos meses.

Nossa carteira
No primeiro trimestre, a rentabilidade da Visão
Prev foi influenciada principalmente pela parcela de
investimentos em ações. Em janeiro, a grande

Presidente
WOLNEY QUERINO SCHÜLER CARVALHO
Conselheiros
ANTONIO FERNANDO RAMIRES BRANQUINHO
ADEMIR JOSE MALLMANN
ANTONIO MARQUES GUEDES
EMILIO JOSÉ FEZZI
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)
MARCELO DOMINGOS PEZZUTTO
(conselheiro eleito, representante dos ativos)
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valorização da carteira de renda variável afetou
positivamente a rentabilidade dos planos, levando a
uma variação de 4,63% na cota. Já em fevereiro e
março, o ajuste na Bolsa de Valores deu uma freada
na rentabilidade que ficou abaixo do CDI nesses meses.
Em 2006, a Cota do Participante já acumula
uma rentabilidade final de 6,13%, superando o CDI e
também o IPGBL (índice médio de rentabilidade dos
PGBLs oferecidos pelos bancos).
João Marcos Ruzzante
diretor de Investimentos e Controle

Um novo canal
de comunicação

Desempenho dos Investimentos - Janeiro a Março/2006
Rentabilidade Carteiras
Segmento:
Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Global

jan.06

fev.06

mar.06

ACUM. 2006

4,61%
19,88%
1,76%
4,61%

0,98%
-1,45%
1,43%
0,98%

0,45%
-8,93%
1,45%
0,44%

6,11%
7,60%
4,71%
6,11%

jan.06

fev.06

mar.06

ACUM. 2006

4,63%

0,98%

0,44%

6,13%

Conheça melhor a
sua entidade

Rentabilidade da Cota
Cota Plano

fundos de previdência do Grupo Telefônica. A entidade administra hoje cinco

Indicadores Financeiros
Indicadores:
Poupança
IPCA
IGP-DI
CDI
Ibovespa
IBrX
IPGBL

Criada em dezembro de 2004, a Visão Prev é responsável pela gestão dos

jan.06

fev.06

mar.06

ACUM. 2006

planos - PBS Telesp, Visão Telesp, Visão Assist, Visão Telefônica Empresas e Visão

0,73%
0,59%
0,72%
1,43%
14,36%
17,25%
3,71%

0,64%
0,41%
-0,06%
1,14%
1,19%
-0,19%
0,89%

0,56%
0,43%
-0,45%
1,42%
-1,75%
-2,77%
0,72%

1,95%
1,44%
0,21%
4,04%
13,70%
13,77%
5,38%

T-Gestiona – que oferecem como benefícios quatro tipos de Aposentadoria (Normal,

Consulte a tabela completa na Intranet.

Antecipada, Postergada e por Invalidez), Pensão por Morte e Benefício Proporcional,
além de Resgate e Portabilidade.
A entidade tem como patrocinadoras a Telesp, a Visão Prev, a A. Telecom,
a Telefônica Empresas e a T-Gestiona. No total, a Visão Prev possui 10 mil
participantes, sendo cerca de 7 mil ativos (profissionais que trabalham nas
patrocinadoras) e 3 mil assistidos (aposentados e pensionistas).

?

O que é IBrX?

IBrX - Índice Brasil, é o indicador que mede o retorno de uma carteira hipotética composta
por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em
termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas no índice pelo seu respectivo
valor de mercado. Na Visão Prev, o IBrX é utilizado como referência para a carteira de renda
variável, pois oferece menor risco por ter uma carteira mais diversificada que o Ibovespa.
Alem disso, o IbrX tem apresentado resultados historicamente melhores que o Ibovespa.

Em março de 2006, seu patrimônio totalizava R$ 2.566.111 mil. Esse
valor coloca a Visão Prev na 18ª. posição no “Consolidado Estatístico”, publicação
desenvolvida pela Abrapp* (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar) que lista o patrimônio de mais de 260 fundos de todo
o país.
Mensalmente, a Visão Prev paga benefícios que somam R$ 7 milhões,

Central

Fale conosco
Nos dias 30 e 31 de março, foram realizadas as primeiras eleições para escolha dos representantes
dos participantes no Conselho Deliberativo (1.561 votos, no total) e no Conselho Fiscal (1.554 votos,
na contagem final). A votação foi feita pela Internet e via correio.
Os representantes eleitos Dorival Góes, Ilvo Ambrogini Júnior (Conselho Deliberativo),
Emilio José Fezzi e Marcelo Domingos Pezzutto (Conselho Fiscal) foram empossados no dia 14 de abril
de 2006 e seus respectivos mandatos terminam no dia 20 de dezembro de 2007 - em complementação
ao mandato dos conselheiros indicados pelo Sintetel e Avisão.

Informativo bimestral da Visão
Prev Sociedade de Previdência
Complementar

de Atendimento
Visão Prev

0800 771 PREV (0800 771 7738)
55 11 5682.6161 para chamadas originadas fora do país.
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br - visaoprev@telefonica.com.br

revertidos em aposentadorias e pensões. No primeiro trimestre deste ano, a entidade
concedeu também R$ 1,9 milhão em empréstimos a participantes, oferecendo
condições mais vantajosas do que o mercado.
Para proporcionar total transparência às suas atividades e garantir maior
segurança aos participantes e às patrocinadoras, estão à frente da Visão Prev três

“Mirante Visão Prev” é um informativo bimestral da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, rua Martiniano de Carvalho, 851, 17o. andar, São
Paulo (SP). Coordenação e Conselho Editorial: Gisele Luciana Pupin, João Marcos Ruzzante, Patrícia Ferradans e Simone Ferreira. Conselho Deliberativo: Gilmar
Roberto Pereira Camurra, Stael Prata Silva Filho, João Carlos de Almeida, Wagner Luis Pinto Dos Reis, Ilvo Ambrogini Júnior e Dorival Góes. Conselho Fiscal: Wolney
Querino Schüler Carvalho, Antonio Fernando Ramires Branquinho, Ademir Jose Mallmann, Antonio Marques Guedes, Emilio José Fezzi e Marcelo Domingos Pezzutto.
Diretoria Executiva: Sérgio Martins Gouveia, Patrícia Ferradans e João Marcos Ruzzante. Projeto Editorial: Palavra. Oficina de Textos, fone: (11) 3034-0007.
Editora: Beth Leites (MTb 20.273/SP). Acompanhamento: Vera Bella. Projeto Gráfico: Lia Jacob. Impressão: Fabracor. Tiragem: 12 mil exemplares.

órgãos: o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva, ligados à administração,
e o Conselho Fiscal, responsável pelo controle e fiscalização da entidade.
*Para mais informações acesse o site da Abrapp: www.abrapp.org.br

A troca contínua de informações
e experiências, o compartilhamento de
objetivos e o compromisso com um
futuro melhor. Essas são as bases de uma
relação sólida e duradoura. Portanto, são
essas as bases do relacionamento da
Visão Prev com seus participantes.
A publicação que você tem,
agora, em suas mãos reflete com clareza
esse princípio. O “Mirante Visão Prev”
apresenta seus objetivos já no nome: um
mirante nos permite ter uma vista
privilegiada, a partir da qual podemos
enxergar mais longe.
A cada dois meses, o “Mirante
Visão Prev” levará até você notícias e
informações sobre nossa entidade e o
universo que cerca o setor previdenciário.
Em suas páginas, iremos demonstrar a
importância da Visão Prev na vida de
nossos participantes, apresentar com
transparência as decisões e resultados
da gestão da entidade, esclarecer as
dúvidas dos participantes e divulgar
entrevistas com especialistas em temas
ligados à aposentadoria.
Nesse caminho efetivo de maior
comunicação com você, o “Mirante Visão
Prev” passa a ter um papel fundamental.
Ele será, sem dúvida, um elo muito
importante para que tenhamos vínculos
cada vez mais fortes. Boa leitura!
Sérgio Martins Gouveia
diretor presidente da Visão Prev

Fique por dentro das atribuições e da composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal na página 5

Para sua segurança, a atualização dos dados bancários só pode ser feita por meio de solicitação formal
à Visão Prev (em carta endereçada à Rua Martiniano de Carvalho, 851 – 17º andar, CEP 01321-001, Bela Vista,
São Paulo - SP) juntamente com o comprovante bancário. Pode ser cópia da folha de cheque, do cartão bancário
ou do extrato de conta, na qual conste a informação da agência e o número da conta-corrente. Com esse
comprovante em mãos, os profissionais da entidade farão todas as alterações necessárias.

Em maio, começaram a ser divulgados os
novos regulamentos do plano Visão da Telesp, Telefônica
Empresas, Assist e T-Gestiona, aprovados pela Secretaria
de Previdência Complementar (SPC). As alterações
garantem maior flexibilidade aos planos, incorporando
vantagens e benefícios como a portabilidade, a redução
da carência para Benefício Diferido por Desligamento,
o Benefício Proporcional Diferido e a opção por perfil
de investimento – multiportfolio.
Você conhecerá de perto essas novidades em
palestras que serão realizadas nos meses de maio,
junho e julho. Acompanhe a programação e confira
os detalhes de cada mudança.

Já está disponível no site da Visão Prev (no
cadastro individual, na área restrita aos participantes),
as informações sobre sua opção de Regime de
Tributação, conforme determinação da Lei 11.053/04.
É recomendável que todos os participantes entrem no
site e verifiquem se a opção indicada está correta. Em
caso de dúvida ou necessidade, basta enviar um e-mail
para visaoprev@telefonica.com.br. Após 31 de julho,
a Visão Prev irá remeter todos os dados relativos às
opções dos participantes à Receita Federal.

Recadastramento de
assistidos
Também em maio, teve início o
recadastramento dos participantes assistidos
(aposentados e pensionistas). Os formulários, enviados
pelo correio, checam se houve alteração em dados
como estado civil, número de telefone e informações
bancárias.
O objetivo desse processo é assegurar a
correção da base de dados da Visão Prev e facilitar o
contato com os participantes. Portanto, fique de olho
no prazo para a devolução do formulário devidamente
preenchido. Assim, você garante a validade de suas
informações junto à entidade.

de bem com
a vida

entrelinhas

Novo regulamento

Opção de regime de
tributação

Um benefício
diferenciado

Investimentos
sob controle

É importante
planejar

A competitividade de uma empresa está
diretamente ligada à sua capacidade de atrair e reter,
em suas equipes, profissionais talentosos e
comprometidos. Para responder a essa necessidade, a
Telefônica tem como estratégia corporativa estar
continuamente alinhada às melhores práticas de
mercado.
Por isso, ao patrocinar uma entidade fechada
de previdência privada, a companhia reforça seu
compromisso de prover benefícios sólidos, consistentes
e que façam sentido para as pessoas. Em meio aos
diversos benefícios que oferecemos, a Visão Prev tem
um papel fundamental por caracterizar uma opção
diferenciada, voltada para o longo prazo.
A entidade demonstra a clara preocupação
da empresa em assegurar que no futuro, quando de
sua aposentadoria, o trabalhador e sua família tenham
condições de manter um padrão de vida adequado.
Trata-se de um plano com políticas modernas e
estruturadas de investimento e valorização e que,
portanto, traduz a posição da Telefônica de se preocupar
com o bem-estar futuro de seus profissionais e
dependentes.

Para assegurar benefícios de aposentadoria
em linha com as expectativas dos participantes, a
administração do patrimônio da Visão Prev é pautada
pelos princípios de segurança e liquidez dos
investimentos e limitação dos riscos. Essas diretrizes
estão atreladas aos objetivos da entidade por meio de
sua Política de Investimentos, aprovada anualmente
pelo Conselho Deliberativo.
Essa Política estabelece os limites de aplicação
em cada segmento (renda fixa, renda variável e
empréstimos a participantes), bem como os limites de
diversificação. Os investimentos são feitos em fundos
de investimentos administrados por seis bancos: ABN
Amro, Banco do Brasil, Bradesco, BankBoston, HSBC
e Itaú.
Vale destacar que não existe nenhum tipo de
interferência das patrocinadoras na escolha dos ativos
financeiros que compõem a carteira de investimentos
da Visão Prev. Os gestores externos são responsáveis
pela escolha dos papéis, seguindo as diretrizes da
Política de Investimentos da entidade, e sofrem
avaliações constantes da sua performance, em termos
de rentabilidade e risco.

Aos 58 anos, estou me dando conta de que
o tempo passa mesmo muito rapidamente. Parece que
foi ontem que, aos 23 anos, recém-formado, entrei na
CTB na área de Treinamento.
Foram 35 anos de empresa e tive o privilégio
de atuar em diversas áreas que demandavam tecnologia
de ponta, participando de projetos avançados como
a criação do banco de dados da internet. Além disso,
considero-me muito feliz por ter compartilhado desafios
com colegas excepcionais.
Uma de minhas habilidades sempre foi saber
planejar. E não descuidei disso ao pensar em meu
futuro, sobretudo em relação a dois aspectos
fundamentais: atentar para a minha saúde e ter uma
boa renda após a aposentadoria.
Hoje, acordo tarde, saio para jantar durante
a semana com a minha esposa e quero usufruir bem
de meu tempo livre. No momento em que optei pelo
plano Visão, percebi que seria possível me aposentar
no auge, como o Pelé! Já estou aposentado pelo INSS
e, em 2007, começarei a receber os benefícios como
participante diferido da entidade. Para os jovens, tenho
então um conselho: comecem já a pensar no futuro!

Stael Prata,

Gilmar Camurra,

Antonio Carlos de Mendonça,

diretor geral da Telesp e
conselheiro deliberativo da Visão Prev

vice-presidente de Finanças da Telefônica e
presidente do Conselho Deliberativo da Visão Prev

participante diferido da Engenharia de Redes
da Telefônica Empresas, em março de 2006.

A caminhada é uma das atividades físicas mais
benéficas para o corpo e a mente. Queima calorias,
melhora a freqüência respiratória, regula a pressão
arterial, reduz os níveis de colesterol, aumenta a
eficiência do músculo cardíaco, além de reduzir o
estresse. E mais: pode ser praticada até pelos mais
sedentários, uma vez que o risco de lesão é pequeno.
Milhares de brasileiros já adotaram essa prática.
Bastam 30 minutos de caminhada por dia, de três a
cinco vezes por semana, em ritmo e intensidade
adequados (para sentir os efeitos positivos, é
fundamental manter a freqüência cardíaca máxima).

Quem seguir essa receita irá perceber a diferença logo
nas primeiras semanas. Mas lembre-se: respeite os
limites de seu corpo e, se necessário, consulte um
médico antes de iniciar essa nova atividade.

Que tal uma
caminhada?

A freqüência cardíaca máxima
Para descobrir a quantidade de vezes que seu
coração deve bater em um minuto, basta usar a seguinte
fórmula: 220 – idade = freqüência cardíaca máxima.
Na hora de caminhar, você deve multiplicar por 70%.
Por exemplo: se você tem 30 anos, calcule 220 – 30
= 190; 190 x 70% = 133.

SONIA MELE

SONIA MELE

ARQUIVO

ARQUIVO

?

Marcos Roberto Lupis,
Processos da Qualidade – PQC

com a palavra

saiba mais

“Como devo proceder para a alteração dos
meus dados bancários, pois os que estão
no meu cadastro estão desatualizados?”

Com a aposentadoria,
não se brinca
Sou físico e matemático por formação, mas
sempre lidei com pessoas mais do que com cálculos e
números. Comecei na área de Treinamento da empresa,
em 1974. Até me aposentar, em 2000, trabalhei em
Recursos Humanos, na área gerencial. Por opção,
continuo na ativa, tenho uma consultoria e presto
serviços para diversas empresas, entre elas, a Telefônica.
Nunca planejei nada na vida. Para mim, todos
os momentos podiam ser hora de parar ou começar
algo. A exceção? Minha aposentadoria, pois planejei
muito para garantir uma renda que sustentasse minha
família, assegurasse um bom plano de saúde e
mantivesse minha qualidade de vida.
Hoje, sinto-me um privilegiado por ser
participante assistido da Visão Prev. Afinal, vejo que,
no Brasil, as pessoas se aposentam e muitas vezes não
têm nem o essencial. Eu levo uma vida bastante ativa,
jogo futebol, nado, pesco, mergulho e leio muito.
Gosto da sensação de liberdade, de não ter rotina.
Amanhã, posso ministrar um seminário no Nordeste...
ou parar de vez. Quem sabe?
Luiz Antonio Marighela,
aposentado do Desenvolvimento da Telefônica,
em 2001

Importante:
Comece com caminhadas mais curtas e vá
aumentando lentamente o percurso
Use sempre roupas leves e tênis macios
Mantenha a coluna ereta
Beba líquidos antes, durante e depois da
caminhada
Nunca caminhe em jejum ou de estômago
cheio
Não caminhe em vias de muito trânsito, para
não inalar taxas elevadas de CO2

Para sua segurança, a atualização dos dados bancários só pode ser feita por meio de solicitação formal
à Visão Prev (em carta endereçada à Rua Martiniano de Carvalho, 851 – 17º andar, CEP 01321-001, Bela Vista,
São Paulo - SP) juntamente com o comprovante bancário. Pode ser cópia da folha de cheque, do cartão bancário
ou do extrato de conta, na qual conste a informação da agência e o número da conta-corrente. Com esse
comprovante em mãos, os profissionais da entidade farão todas as alterações necessárias.

Em maio, começaram a ser divulgados os
novos regulamentos do plano Visão da Telesp, Telefônica
Empresas, Assist e T-Gestiona, aprovados pela Secretaria
de Previdência Complementar (SPC). As alterações
garantem maior flexibilidade aos planos, incorporando
vantagens e benefícios como a portabilidade, a redução
da carência para Benefício Diferido por Desligamento,
o Benefício Proporcional Diferido e a opção por perfil
de investimento – multiportfolio.
Você conhecerá de perto essas novidades em
palestras que serão realizadas nos meses de maio,
junho e julho. Acompanhe a programação e confira
os detalhes de cada mudança.

Já está disponível no site da Visão Prev (no
cadastro individual, na área restrita aos participantes),
as informações sobre sua opção de Regime de
Tributação, conforme determinação da Lei 11.053/04.
É recomendável que todos os participantes entrem no
site e verifiquem se a opção indicada está correta. Em
caso de dúvida ou necessidade, basta enviar um e-mail
para visaoprev@telefonica.com.br. Após 31 de julho,
a Visão Prev irá remeter todos os dados relativos às
opções dos participantes à Receita Federal.

Recadastramento de
assistidos
Também em maio, teve início o
recadastramento dos participantes assistidos
(aposentados e pensionistas). Os formulários, enviados
pelo correio, checam se houve alteração em dados
como estado civil, número de telefone e informações
bancárias.
O objetivo desse processo é assegurar a
correção da base de dados da Visão Prev e facilitar o
contato com os participantes. Portanto, fique de olho
no prazo para a devolução do formulário devidamente
preenchido. Assim, você garante a validade de suas
informações junto à entidade.
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A competitividade de uma empresa está
diretamente ligada à sua capacidade de atrair e reter,
em suas equipes, profissionais talentosos e
comprometidos. Para responder a essa necessidade, a
Telefônica tem como estratégia corporativa estar
continuamente alinhada às melhores práticas de
mercado.
Por isso, ao patrocinar uma entidade fechada
de previdência privada, a companhia reforça seu
compromisso de prover benefícios sólidos, consistentes
e que façam sentido para as pessoas. Em meio aos
diversos benefícios que oferecemos, a Visão Prev tem
um papel fundamental por caracterizar uma opção
diferenciada, voltada para o longo prazo.
A entidade demonstra a clara preocupação
da empresa em assegurar que no futuro, quando de
sua aposentadoria, o trabalhador e sua família tenham
condições de manter um padrão de vida adequado.
Trata-se de um plano com políticas modernas e
estruturadas de investimento e valorização e que,
portanto, traduz a posição da Telefônica de se preocupar
com o bem-estar futuro de seus profissionais e
dependentes.

Para assegurar benefícios de aposentadoria
em linha com as expectativas dos participantes, a
administração do patrimônio da Visão Prev é pautada
pelos princípios de segurança e liquidez dos
investimentos e limitação dos riscos. Essas diretrizes
estão atreladas aos objetivos da entidade por meio de
sua Política de Investimentos, aprovada anualmente
pelo Conselho Deliberativo.
Essa Política estabelece os limites de aplicação
em cada segmento (renda fixa, renda variável e
empréstimos a participantes), bem como os limites de
diversificação. Os investimentos são feitos em fundos
de investimentos administrados por seis bancos: ABN
Amro, Banco do Brasil, Bradesco, BankBoston, HSBC
e Itaú.
Vale destacar que não existe nenhum tipo de
interferência das patrocinadoras na escolha dos ativos
financeiros que compõem a carteira de investimentos
da Visão Prev. Os gestores externos são responsáveis
pela escolha dos papéis, seguindo as diretrizes da
Política de Investimentos da entidade, e sofrem
avaliações constantes da sua performance, em termos
de rentabilidade e risco.

Aos 58 anos, estou me dando conta de que
o tempo passa mesmo muito rapidamente. Parece que
foi ontem que, aos 23 anos, recém-formado, entrei na
CTB na área de Treinamento.
Foram 35 anos de empresa e tive o privilégio
de atuar em diversas áreas que demandavam tecnologia
de ponta, participando de projetos avançados como
a criação do banco de dados da internet. Além disso,
considero-me muito feliz por ter compartilhado desafios
com colegas excepcionais.
Uma de minhas habilidades sempre foi saber
planejar. E não descuidei disso ao pensar em meu
futuro, sobretudo em relação a dois aspectos
fundamentais: atentar para a minha saúde e ter uma
boa renda após a aposentadoria.
Hoje, acordo tarde, saio para jantar durante
a semana com a minha esposa e quero usufruir bem
de meu tempo livre. No momento em que optei pelo
plano Visão, percebi que seria possível me aposentar
no auge, como o Pelé! Já estou aposentado pelo INSS
e, em 2007, começarei a receber os benefícios como
participante diferido da entidade. Para os jovens, tenho
então um conselho: comecem já a pensar no futuro!

Stael Prata,

Gilmar Camurra,

Antonio Carlos de Mendonça,

diretor geral da Telesp e
conselheiro deliberativo da Visão Prev

vice-presidente de Finanças da Telefônica e
presidente do Conselho Deliberativo da Visão Prev

participante diferido da Engenharia de Redes
da Telefônica Empresas, em março de 2006.

A caminhada é uma das atividades físicas mais
benéficas para o corpo e a mente. Queima calorias,
melhora a freqüência respiratória, regula a pressão
arterial, reduz os níveis de colesterol, aumenta a
eficiência do músculo cardíaco, além de reduzir o
estresse. E mais: pode ser praticada até pelos mais
sedentários, uma vez que o risco de lesão é pequeno.
Milhares de brasileiros já adotaram essa prática.
Bastam 30 minutos de caminhada por dia, de três a
cinco vezes por semana, em ritmo e intensidade
adequados (para sentir os efeitos positivos, é
fundamental manter a freqüência cardíaca máxima).

Quem seguir essa receita irá perceber a diferença logo
nas primeiras semanas. Mas lembre-se: respeite os
limites de seu corpo e, se necessário, consulte um
médico antes de iniciar essa nova atividade.

Que tal uma
caminhada?

A freqüência cardíaca máxima
Para descobrir a quantidade de vezes que seu
coração deve bater em um minuto, basta usar a seguinte
fórmula: 220 – idade = freqüência cardíaca máxima.
Na hora de caminhar, você deve multiplicar por 70%.
Por exemplo: se você tem 30 anos, calcule 220 – 30
= 190; 190 x 70% = 133.

SONIA MELE

SONIA MELE

ARQUIVO

ARQUIVO

?

Marcos Roberto Lupis,
Processos da Qualidade – PQC

com a palavra

saiba mais

“Como devo proceder para a alteração dos
meus dados bancários, pois os que estão
no meu cadastro estão desatualizados?”

Com a aposentadoria,
não se brinca
Sou físico e matemático por formação, mas
sempre lidei com pessoas mais do que com cálculos e
números. Comecei na área de Treinamento da empresa,
em 1974. Até me aposentar, em 2000, trabalhei em
Recursos Humanos, na área gerencial. Por opção,
continuo na ativa, tenho uma consultoria e presto
serviços para diversas empresas, entre elas, a Telefônica.
Nunca planejei nada na vida. Para mim, todos
os momentos podiam ser hora de parar ou começar
algo. A exceção? Minha aposentadoria, pois planejei
muito para garantir uma renda que sustentasse minha
família, assegurasse um bom plano de saúde e
mantivesse minha qualidade de vida.
Hoje, sinto-me um privilegiado por ser
participante assistido da Visão Prev. Afinal, vejo que,
no Brasil, as pessoas se aposentam e muitas vezes não
têm nem o essencial. Eu levo uma vida bastante ativa,
jogo futebol, nado, pesco, mergulho e leio muito.
Gosto da sensação de liberdade, de não ter rotina.
Amanhã, posso ministrar um seminário no Nordeste...
ou parar de vez. Quem sabe?
Luiz Antonio Marighela,
aposentado do Desenvolvimento da Telefônica,
em 2001

Importante:
Comece com caminhadas mais curtas e vá
aumentando lentamente o percurso
Use sempre roupas leves e tênis macios
Mantenha a coluna ereta
Beba líquidos antes, durante e depois da
caminhada
Nunca caminhe em jejum ou de estômago
cheio
Não caminhe em vias de muito trânsito, para
não inalar taxas elevadas de CO2

as atribuições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,
dois órgãos essenciais na gestão da Visão Prev.

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Conforme determina o Estatuto da entidade,
2/3 dos membros desse Conselho (incluindo seu
presidente) são indicados pelas patrocinadoras e 1/3
é eleito pelos participantes ativos e assistidos. Esses
conselheiros têm mandato de três anos, com
possibilidade de recondução.
Eles se reúnem normalmente uma vez por
trimestre ou sempre que necessário, por convocação
dos próprios conselheiros ou das patrocinadoras. Além
do controle e orientação da administração da Visão
Prev, os membros do Conselho Deliberativo possuem
um total de 18 atribuições claramente descritas. Entre
as mais importantes, estão:
• Nomear e exonerar os membros da Diretoria
Executiva.
• Aprovar as diretrizes de organização, operação e
administração da entidade.
• Aprovar os cálculos atuariais e os planos de custeio
dos planos de benefícios previdenciários administrados
pela entidade.
• Aprovar a política de investimentos.
• Determinar inspeções, auditorias ou tomadas de
contas, sendo-lhes facultado confiá-las a terceiros
não pertencentes ao quadro de pessoal da entidade.

Assim como ocorre no Conselho Deliberativo,
2/3 dos membros do Conselho Fiscal (incluindo seu
presidente) são indicados pelas patrocinadoras e 1/3
é eleito pelos participantes ativos e assistidos. Eles
dispõem de três anos de mandato, com possibilidade
de retorno.
Suas reuniões são trimestrais, podendo ocorrer
encontros extras por solicitação de seus membros ou
das patrocinadoras. Esses conselheiros têm como função
primordial zelar pela gestão econômico-financeira e
atuarial da Visão Prev. Para isso, eles devem:
• Examinar as demonstrações financeiras, os livros e
os documentos da entidade, bem como as contas e
os demais aspectos econômico-financeiros e atuariais.
• Apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre
os negócios e operações do exercício, tomando por
base os exames procedidos.
• Examinar os demonstrativos de resultados atuariais
dos planos de benefícios previdenciários da entidade.
• Apontar irregularidades eventualmente verificadas,
sugerindo medidas saneadoras.

Presidente
GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA
Conselheiros
STAEL PRATA SILVA FILHO
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
WAGNER LUIS PINTO DOS REIS
ILVO AMBROGINI JÚNIOR
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)
DORIVAL GÓES
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)

na ponta do lápis
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Acompanhe a análise da conjuntura
econômica, as aplicações e a rentabilidade
do patrimônio da Visão Prev.
O cenário
A economia vem apresentando sinais de
melhoria. Na indústria, o ritmo segue moderado, com
redução dos seus estoques. Isso deverá garantir o
incremento da atividade industrial nos próximos meses.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), utilizado como referência pelo governo para
determinar a inflação, manteve a tendência de
desaceleração dos últimos meses e acumulou 1,44%
no primeiro trimestre de 2006, contra 1,79% no mesmo
período de 2005. A expectativa é que a inflação
mantenha a tendência de acomodação nos próximos
meses, mesmo com os reajustes que devem ocorrer nos
setores de energia, remédios e commodities metálicas.
No mercado financeiro, a saída tumultuada
do ministro da Fazenda Antonio Palocci, e de vários
secretários, associada a um ambiente externo com
juros cada vez mais altos nos Estados Unidos e na
Europa, levou à reversão de humor em relação aos
ativos brasileiros. Todavia a expectativa ainda é positiva
para os próximos meses. Assim, o risco-país, que serve
de termômetro para os investidores estrangeiros,
apresenta potencial de queda, bem como a cotação
do dólar. A expectativa de queda da taxa Selic foi
confirmada na reunião do COPOM de abril, levandoa para 15,75%, com possibilidade de novas reduções
nas próximas reuniões.Para a Bolsa de Valores, a
expectativa continua positiva para os próximos meses.

Nossa carteira
No primeiro trimestre, a rentabilidade da Visão
Prev foi influenciada principalmente pela parcela de
investimentos em ações. Em janeiro, a grande

Presidente
WOLNEY QUERINO SCHÜLER CARVALHO
Conselheiros
ANTONIO FERNANDO RAMIRES BRANQUINHO
ADEMIR JOSE MALLMANN
ANTONIO MARQUES GUEDES
EMILIO JOSÉ FEZZI
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)
MARCELO DOMINGOS PEZZUTTO
(conselheiro eleito, representante dos ativos)
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valorização da carteira de renda variável afetou
positivamente a rentabilidade dos planos, levando a
uma variação de 4,63% na cota. Já em fevereiro e
março, o ajuste na Bolsa de Valores deu uma freada
na rentabilidade que ficou abaixo do CDI nesses meses.
Em 2006, a Cota do Participante já acumula
uma rentabilidade final de 6,13%, superando o CDI e
também o IPGBL (índice médio de rentabilidade dos
PGBLs oferecidos pelos bancos).
João Marcos Ruzzante
diretor de Investimentos e Controle

Um novo canal
de comunicação

Desempenho dos Investimentos - Janeiro a Março/2006
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Conheça melhor a
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Rentabilidade da Cota
Cota Plano

fundos de previdência do Grupo Telefônica. A entidade administra hoje cinco

Indicadores Financeiros
Indicadores:
Poupança
IPCA
IGP-DI
CDI
Ibovespa
IBrX
IPGBL

Criada em dezembro de 2004, a Visão Prev é responsável pela gestão dos
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0,73%
0,59%
0,72%
1,43%
14,36%
17,25%
3,71%

0,64%
0,41%
-0,06%
1,14%
1,19%
-0,19%
0,89%

0,56%
0,43%
-0,45%
1,42%
-1,75%
-2,77%
0,72%

1,95%
1,44%
0,21%
4,04%
13,70%
13,77%
5,38%

T-Gestiona – que oferecem como benefícios quatro tipos de Aposentadoria (Normal,

Consulte a tabela completa na Intranet.

Antecipada, Postergada e por Invalidez), Pensão por Morte e Benefício Proporcional,
além de Resgate e Portabilidade.
A entidade tem como patrocinadoras a Telesp, a Visão Prev, a A. Telecom,
a Telefônica Empresas e a T-Gestiona. No total, a Visão Prev possui 10 mil
participantes, sendo cerca de 7 mil ativos (profissionais que trabalham nas
patrocinadoras) e 3 mil assistidos (aposentados e pensionistas).

?

O que é IBrX?

IBrX - Índice Brasil, é o indicador que mede o retorno de uma carteira hipotética composta
por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em
termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas no índice pelo seu respectivo
valor de mercado. Na Visão Prev, o IBrX é utilizado como referência para a carteira de renda
variável, pois oferece menor risco por ter uma carteira mais diversificada que o Ibovespa.
Alem disso, o IbrX tem apresentado resultados historicamente melhores que o Ibovespa.

Em março de 2006, seu patrimônio totalizava R$ 2.566.111 mil. Esse
valor coloca a Visão Prev na 18ª. posição no “Consolidado Estatístico”, publicação
desenvolvida pela Abrapp* (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar) que lista o patrimônio de mais de 260 fundos de todo
o país.
Mensalmente, a Visão Prev paga benefícios que somam R$ 7 milhões,

Central

Fale conosco
Nos dias 30 e 31 de março, foram realizadas as primeiras eleições para escolha dos representantes
dos participantes no Conselho Deliberativo (1.561 votos, no total) e no Conselho Fiscal (1.554 votos,
na contagem final). A votação foi feita pela Internet e via correio.
Os representantes eleitos Dorival Góes, Ilvo Ambrogini Júnior (Conselho Deliberativo),
Emilio José Fezzi e Marcelo Domingos Pezzutto (Conselho Fiscal) foram empossados no dia 14 de abril
de 2006 e seus respectivos mandatos terminam no dia 20 de dezembro de 2007 - em complementação
ao mandato dos conselheiros indicados pelo Sintetel e Avisão.

Informativo bimestral da Visão
Prev Sociedade de Previdência
Complementar

de Atendimento
Visão Prev

0800 771 PREV (0800 771 7738)
55 11 5682.6161 para chamadas originadas fora do país.
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br - visaoprev@telefonica.com.br

revertidos em aposentadorias e pensões. No primeiro trimestre deste ano, a entidade
concedeu também R$ 1,9 milhão em empréstimos a participantes, oferecendo
condições mais vantajosas do que o mercado.
Para proporcionar total transparência às suas atividades e garantir maior
segurança aos participantes e às patrocinadoras, estão à frente da Visão Prev três

“Mirante Visão Prev” é um informativo bimestral da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, rua Martiniano de Carvalho, 851, 17o. andar, São
Paulo (SP). Coordenação e Conselho Editorial: Gisele Luciana Pupin, João Marcos Ruzzante, Patrícia Ferradans e Simone Ferreira. Conselho Deliberativo: Gilmar
Roberto Pereira Camurra, Stael Prata Silva Filho, João Carlos de Almeida, Wagner Luis Pinto Dos Reis, Ilvo Ambrogini Júnior e Dorival Góes. Conselho Fiscal: Wolney
Querino Schüler Carvalho, Antonio Fernando Ramires Branquinho, Ademir Jose Mallmann, Antonio Marques Guedes, Emilio José Fezzi e Marcelo Domingos Pezzutto.
Diretoria Executiva: Sérgio Martins Gouveia, Patrícia Ferradans e João Marcos Ruzzante. Projeto Editorial: Palavra. Oficina de Textos, fone: (11) 3034-0007.
Editora: Beth Leites (MTb 20.273/SP). Acompanhamento: Vera Bella. Projeto Gráfico: Lia Jacob. Impressão: Fabracor. Tiragem: 12 mil exemplares.

órgãos: o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva, ligados à administração,
e o Conselho Fiscal, responsável pelo controle e fiscalização da entidade.
*Para mais informações acesse o site da Abrapp: www.abrapp.org.br

A troca contínua de informações
e experiências, o compartilhamento de
objetivos e o compromisso com um
futuro melhor. Essas são as bases de uma
relação sólida e duradoura. Portanto, são
essas as bases do relacionamento da
Visão Prev com seus participantes.
A publicação que você tem,
agora, em suas mãos reflete com clareza
esse princípio. O “Mirante Visão Prev”
apresenta seus objetivos já no nome: um
mirante nos permite ter uma vista
privilegiada, a partir da qual podemos
enxergar mais longe.
A cada dois meses, o “Mirante
Visão Prev” levará até você notícias e
informações sobre nossa entidade e o
universo que cerca o setor previdenciário.
Em suas páginas, iremos demonstrar a
importância da Visão Prev na vida de
nossos participantes, apresentar com
transparência as decisões e resultados
da gestão da entidade, esclarecer as
dúvidas dos participantes e divulgar
entrevistas com especialistas em temas
ligados à aposentadoria.
Nesse caminho efetivo de maior
comunicação com você, o “Mirante Visão
Prev” passa a ter um papel fundamental.
Ele será, sem dúvida, um elo muito
importante para que tenhamos vínculos
cada vez mais fortes. Boa leitura!
Sérgio Martins Gouveia
diretor presidente da Visão Prev

Fique por dentro das atribuições e da composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal na página 5

as atribuições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,
dois órgãos essenciais na gestão da Visão Prev.

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Conforme determina o Estatuto da entidade,
2/3 dos membros desse Conselho (incluindo seu
presidente) são indicados pelas patrocinadoras e 1/3
é eleito pelos participantes ativos e assistidos. Esses
conselheiros têm mandato de três anos, com
possibilidade de recondução.
Eles se reúnem normalmente uma vez por
trimestre ou sempre que necessário, por convocação
dos próprios conselheiros ou das patrocinadoras. Além
do controle e orientação da administração da Visão
Prev, os membros do Conselho Deliberativo possuem
um total de 18 atribuições claramente descritas. Entre
as mais importantes, estão:
• Nomear e exonerar os membros da Diretoria
Executiva.
• Aprovar as diretrizes de organização, operação e
administração da entidade.
• Aprovar os cálculos atuariais e os planos de custeio
dos planos de benefícios previdenciários administrados
pela entidade.
• Aprovar a política de investimentos.
• Determinar inspeções, auditorias ou tomadas de
contas, sendo-lhes facultado confiá-las a terceiros
não pertencentes ao quadro de pessoal da entidade.

Assim como ocorre no Conselho Deliberativo,
2/3 dos membros do Conselho Fiscal (incluindo seu
presidente) são indicados pelas patrocinadoras e 1/3
é eleito pelos participantes ativos e assistidos. Eles
dispõem de três anos de mandato, com possibilidade
de retorno.
Suas reuniões são trimestrais, podendo ocorrer
encontros extras por solicitação de seus membros ou
das patrocinadoras. Esses conselheiros têm como função
primordial zelar pela gestão econômico-financeira e
atuarial da Visão Prev. Para isso, eles devem:
• Examinar as demonstrações financeiras, os livros e
os documentos da entidade, bem como as contas e
os demais aspectos econômico-financeiros e atuariais.
• Apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre
os negócios e operações do exercício, tomando por
base os exames procedidos.
• Examinar os demonstrativos de resultados atuariais
dos planos de benefícios previdenciários da entidade.
• Apontar irregularidades eventualmente verificadas,
sugerindo medidas saneadoras.

Presidente
GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA
Conselheiros
STAEL PRATA SILVA FILHO
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
WAGNER LUIS PINTO DOS REIS
ILVO AMBROGINI JÚNIOR
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)
DORIVAL GÓES
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)

na ponta do lápis
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Acompanhe a análise da conjuntura
econômica, as aplicações e a rentabilidade
do patrimônio da Visão Prev.
O cenário
A economia vem apresentando sinais de
melhoria. Na indústria, o ritmo segue moderado, com
redução dos seus estoques. Isso deverá garantir o
incremento da atividade industrial nos próximos meses.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), utilizado como referência pelo governo para
determinar a inflação, manteve a tendência de
desaceleração dos últimos meses e acumulou 1,44%
no primeiro trimestre de 2006, contra 1,79% no mesmo
período de 2005. A expectativa é que a inflação
mantenha a tendência de acomodação nos próximos
meses, mesmo com os reajustes que devem ocorrer nos
setores de energia, remédios e commodities metálicas.
No mercado financeiro, a saída tumultuada
do ministro da Fazenda Antonio Palocci, e de vários
secretários, associada a um ambiente externo com
juros cada vez mais altos nos Estados Unidos e na
Europa, levou à reversão de humor em relação aos
ativos brasileiros. Todavia a expectativa ainda é positiva
para os próximos meses. Assim, o risco-país, que serve
de termômetro para os investidores estrangeiros,
apresenta potencial de queda, bem como a cotação
do dólar. A expectativa de queda da taxa Selic foi
confirmada na reunião do COPOM de abril, levandoa para 15,75%, com possibilidade de novas reduções
nas próximas reuniões.Para a Bolsa de Valores, a
expectativa continua positiva para os próximos meses.

Nossa carteira
No primeiro trimestre, a rentabilidade da Visão
Prev foi influenciada principalmente pela parcela de
investimentos em ações. Em janeiro, a grande

Presidente
WOLNEY QUERINO SCHÜLER CARVALHO
Conselheiros
ANTONIO FERNANDO RAMIRES BRANQUINHO
ADEMIR JOSE MALLMANN
ANTONIO MARQUES GUEDES
EMILIO JOSÉ FEZZI
(conselheiro eleito, representante dos assistidos)
MARCELO DOMINGOS PEZZUTTO
(conselheiro eleito, representante dos ativos)
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valorização da carteira de renda variável afetou
positivamente a rentabilidade dos planos, levando a
uma variação de 4,63% na cota. Já em fevereiro e
março, o ajuste na Bolsa de Valores deu uma freada
na rentabilidade que ficou abaixo do CDI nesses meses.
Em 2006, a Cota do Participante já acumula
uma rentabilidade final de 6,13%, superando o CDI e
também o IPGBL (índice médio de rentabilidade dos
PGBLs oferecidos pelos bancos).
João Marcos Ruzzante
diretor de Investimentos e Controle
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Indicadores Financeiros
Indicadores:
Poupança
IPCA
IGP-DI
CDI
Ibovespa
IBrX
IPGBL

Criada em dezembro de 2004, a Visão Prev é responsável pela gestão dos
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planos - PBS Telesp, Visão Telesp, Visão Assist, Visão Telefônica Empresas e Visão

0,73%
0,59%
0,72%
1,43%
14,36%
17,25%
3,71%

0,64%
0,41%
-0,06%
1,14%
1,19%
-0,19%
0,89%

0,56%
0,43%
-0,45%
1,42%
-1,75%
-2,77%
0,72%

1,95%
1,44%
0,21%
4,04%
13,70%
13,77%
5,38%

T-Gestiona – que oferecem como benefícios quatro tipos de Aposentadoria (Normal,

Consulte a tabela completa na Intranet.

Antecipada, Postergada e por Invalidez), Pensão por Morte e Benefício Proporcional,
além de Resgate e Portabilidade.
A entidade tem como patrocinadoras a Telesp, a Visão Prev, a A. Telecom,
a Telefônica Empresas e a T-Gestiona. No total, a Visão Prev possui 10 mil
participantes, sendo cerca de 7 mil ativos (profissionais que trabalham nas
patrocinadoras) e 3 mil assistidos (aposentados e pensionistas).

?

O que é IBrX?

IBrX - Índice Brasil, é o indicador que mede o retorno de uma carteira hipotética composta
por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em
termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas no índice pelo seu respectivo
valor de mercado. Na Visão Prev, o IBrX é utilizado como referência para a carteira de renda
variável, pois oferece menor risco por ter uma carteira mais diversificada que o Ibovespa.
Alem disso, o IbrX tem apresentado resultados historicamente melhores que o Ibovespa.

Em março de 2006, seu patrimônio totalizava R$ 2.566.111 mil. Esse
valor coloca a Visão Prev na 18ª. posição no “Consolidado Estatístico”, publicação
desenvolvida pela Abrapp* (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar) que lista o patrimônio de mais de 260 fundos de todo
o país.
Mensalmente, a Visão Prev paga benefícios que somam R$ 7 milhões,

Central

Fale conosco
Nos dias 30 e 31 de março, foram realizadas as primeiras eleições para escolha dos representantes
dos participantes no Conselho Deliberativo (1.561 votos, no total) e no Conselho Fiscal (1.554 votos,
na contagem final). A votação foi feita pela Internet e via correio.
Os representantes eleitos Dorival Góes, Ilvo Ambrogini Júnior (Conselho Deliberativo),
Emilio José Fezzi e Marcelo Domingos Pezzutto (Conselho Fiscal) foram empossados no dia 14 de abril
de 2006 e seus respectivos mandatos terminam no dia 20 de dezembro de 2007 - em complementação
ao mandato dos conselheiros indicados pelo Sintetel e Avisão.

Informativo bimestral da Visão
Prev Sociedade de Previdência
Complementar

de Atendimento
Visão Prev

0800 771 PREV (0800 771 7738)
55 11 5682.6161 para chamadas originadas fora do país.
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br - visaoprev@telefonica.com.br

revertidos em aposentadorias e pensões. No primeiro trimestre deste ano, a entidade
concedeu também R$ 1,9 milhão em empréstimos a participantes, oferecendo
condições mais vantajosas do que o mercado.
Para proporcionar total transparência às suas atividades e garantir maior
segurança aos participantes e às patrocinadoras, estão à frente da Visão Prev três

“Mirante Visão Prev” é um informativo bimestral da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, rua Martiniano de Carvalho, 851, 17o. andar, São
Paulo (SP). Coordenação e Conselho Editorial: Gisele Luciana Pupin, João Marcos Ruzzante, Patrícia Ferradans e Simone Ferreira. Conselho Deliberativo: Gilmar
Roberto Pereira Camurra, Stael Prata Silva Filho, João Carlos de Almeida, Wagner Luis Pinto Dos Reis, Ilvo Ambrogini Júnior e Dorival Góes. Conselho Fiscal: Wolney
Querino Schüler Carvalho, Antonio Fernando Ramires Branquinho, Ademir Jose Mallmann, Antonio Marques Guedes, Emilio José Fezzi e Marcelo Domingos Pezzutto.
Diretoria Executiva: Sérgio Martins Gouveia, Patrícia Ferradans e João Marcos Ruzzante. Projeto Editorial: Palavra. Oficina de Textos, fone: (11) 3034-0007.
Editora: Beth Leites (MTb 20.273/SP). Acompanhamento: Vera Bella. Projeto Gráfico: Lia Jacob. Impressão: Fabracor. Tiragem: 12 mil exemplares.

órgãos: o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva, ligados à administração,
e o Conselho Fiscal, responsável pelo controle e fiscalização da entidade.
*Para mais informações acesse o site da Abrapp: www.abrapp.org.br

A troca contínua de informações
e experiências, o compartilhamento de
objetivos e o compromisso com um
futuro melhor. Essas são as bases de uma
relação sólida e duradoura. Portanto, são
essas as bases do relacionamento da
Visão Prev com seus participantes.
A publicação que você tem,
agora, em suas mãos reflete com clareza
esse princípio. O “Mirante Visão Prev”
apresenta seus objetivos já no nome: um
mirante nos permite ter uma vista
privilegiada, a partir da qual podemos
enxergar mais longe.
A cada dois meses, o “Mirante
Visão Prev” levará até você notícias e
informações sobre nossa entidade e o
universo que cerca o setor previdenciário.
Em suas páginas, iremos demonstrar a
importância da Visão Prev na vida de
nossos participantes, apresentar com
transparência as decisões e resultados
da gestão da entidade, esclarecer as
dúvidas dos participantes e divulgar
entrevistas com especialistas em temas
ligados à aposentadoria.
Nesse caminho efetivo de maior
comunicação com você, o “Mirante Visão
Prev” passa a ter um papel fundamental.
Ele será, sem dúvida, um elo muito
importante para que tenhamos vínculos
cada vez mais fortes. Boa leitura!
Sérgio Martins Gouveia
diretor presidente da Visão Prev

Fique por dentro das atribuições e da composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal na página 5

