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Chegou a hora.
E agora? O que fazer?

Quando completa 50 anos de idade e cinco anos de serviço ou de plano e desde que se desligue da patrocinadora,
o participante já tem os requisitos necessários para solicitar sua aposentadoria pela Visão Prev. Nesse momento, todo
o Saldo de Conta Total (participante + patrocinadora) fica a sua disposição da seguinte forma: ele pode optar por receber até
25% do total em pagamento único à vista na primeira parcela* e o restante é transformado em renda mensal e disponibilizado
de duas maneiras. Para tomar a decisão mais adequada, é preciso parar e refletir sobre a melhor opção para o seu caso.

Prazo Certo

0,6%

É uma renda mensal paga por um
período determinado pelo participante,
a partir de 10 anos. O valor mensal é
calculado na data em que a
aposentadoria é solicitada e
mensalmente a parcela da Renda Mensal
é reajustada de acordo com o retorno
dos investimentos, descontada a taxa de
juros utilizada na apuração do benefício.

É uma renda mensal igual a 0,6% do Saldo de Conta Total até o fim dos recursos. Na
verdade, esse prazo pode ser infinito, depende das condições de cada participante (saldo
e rentabilidade do plano), conforme apontam as análises feitas a partir de simulações
com base em rentabilidade mensal igual a 0,6%. Esse percentual é calculado a partir do
saldo acumulado em reais no último dia do mês anterior ao pagamento e, mensalmente,
o saldo de conta restante é reajustado de acordo com o retorno dos investimentos
obtidos no mês anterior. Para simular a duração aproximada de recebimento de seu
benefício, utilize o simulador disponível no site da Visão Prev no seguinte caminho:
www.visaoprev.com.br
acesso à área do participante
financeiro
simulador.

*Importante: a opção pelo pagamento em parcela única de até 25% (vinte e cinco por cento) somente será válida nos casos
em que a renda mensal resultante do saldo remanescente seja superior a 1 (uma) Unidade de Referência Padrão.

Em caso de falecimento de participante assistido, os Beneficiários continuarão recebendo o
pagamento, conforme a opção feita pelo participante. Veja matéria sobre esse tema na página 3.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A CENTRAL DE ATENDIMENTO VISÃO PREV.

com a palavra...

saiba mais

Em junho de 2004, Sérgio Devides, superintendente
da Diretoria de Planejamento e Estratégia da Telesp, foi a
trabalho para Milão. Lá, sentiu-se mal e, com o
diagnóstico de pancreatite aguda, foi internado na UTI.
Devido à gravidade da doença, sua esposa, Eronilda, foi
avisada e chamada a Milão.
“Deixei minha filha aos cuidados de minha mãe
e embarquei pensando que fosse, no máximo, por
uma semana. Mas o quadro era muito grave e fiquei
sete meses entre o hospital e o hotel em Milão.
Retornamos ao Brasil, onde ele foi hospitalizado em
São Paulo. Foram 2 anos e 9 meses de muita luta. No
dia 11 de março, há poucos dias em casa, já
recuperado da pancreatite, ele faleceu devido a um
problema cardíaco”, conta Eronilda.
Nesse período todo, a vida de Eronilda passou
por um turbilhão: teve de interromper a carreira
de psicóloga para dar assistência ao marido e ainda
cuidar da filha adolescente e dos afazeres do
dia-a-dia. Diante de um fato tão terrível e inesperado,
Eronilda está tendo forçosamente de olhar o lado
prático da vida. “Aprendi que não existe amanhã.

As coisas têm de ser
feitas hoje. Não sabia o
que iria acontecer se
meu marido viesse a
falecer. Foi um conforto
muito grande quando fui
avisada que receberia a pensão da Visão Prev. Não
teria condições de proporcionar o mesmo padrão de
vida para minha filha.”
A experiência de Eronilda mostra que fatalidades
ocorrem quando menos se imagina. “Nunca pensei
que perderia meu marido tão cedo. Sérgio tinha
apenas 45 anos. Como era muito reservado, ele nunca
comentou que eu e minha filha estávamos
resguardadas por uma pensão. Pelo menos, esse
conforto tão importante ele nos deixou.”
QUER PARTICIPAR DESTA SEÇÃO OU INDICAR UM
AMIGO? BASTA TER UMA HISTÓRIA INTERESSANTE
PARA CONTAR! ENVIE UM E-MAIL PARA
MIRANTEVISAO@TELEFONICA.COM.BR
OU UMA CARTA PARA A VISÃO PREV.

Transferência Vivo
• No dia 2 de maio, foi realizada a etapa mais importante do processo: a transferência do patrimônio
dos planos para a Visão Prev que passou, assim, a administrar os recursos dos onze planos da Vivo.
• Em breve, você receberá seu Extrato de Conta, posição de abertura igual ao saldo em 30/04/07,
na Fundação Sistel de Seguridade Social, não estarão computados os movimentos ocorridos durante o dia.
• Todos os participantes dos planos transferidos que já têm empréstimos ou que desejam solicitar uma nova
concessão devem preencher, assinar e encaminhar o Contrato de Abertura de Crédito Visão Prev (disponível no site
- link formulários do serviço on-line) à Sistel, aos cuidados de Ivan Mendes do Carmo, no endereço: SEPS 702/902 –
Lote B - Bloco A - Ed. General Alencastro, CEP 70390-025 – Brasília (DF). Essa medida visa atender a legislação e
o estatuto da entidade, além de garantir melhor controle e acompanhamento dos empréstimos a serem concedidos
em nome da Visão Prev. Para mais detalhes, consulte o site ou a Central de Atendimento da Sistel (0800 887 7005).
• Dúvidas relacionadas à transferência podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento Visão Prev.
Já os atendimentos ligados a benefícios, contribuições, resgates, empréstimos e cadastro continuarão
sendo prestados pela Sistel, até que a migração seja totalmente concluída.

Eduardo de Sousa

Pelo menos,
o conforto financeiro

O relato de Eronilda – na seção “Com a palavra...”
– demonstra como, de fato, o benefício de
Pensão por Morte pode fazer com que uma
experiência muito penosa possa ser, pelo menos
do ponto de vista financeiro, amenizada.
Para isso, é importante que você conheça bem
o funcionamento desse benefício.

Como funciona a
Pensão por Morte

O QUE É PENSÃO POR MORTE?
Para participante assistido:
É a continuação do pagamento aos beneficiários, conforme o participante havia definido na solicitação
de aposentadoria, seja por período determinado de no mínimo 10 anos ou como 0,6% do Saldo de
Conta Total remanescente.
Para participante ativo:
É o pagamento do Saldo de Conta projetado por período determinado pelos próprios beneficiários
(mínimo de dez anos).
Para os participantes ativos que venham a falecer, é feita uma projeção na data do evento até a data em que
o participante completaria 60 anos de idade, com os percentuais máximos de contribuição.

COMO É CALCULADO O SALDO DE CONTA PROJETADO?
A fórmula para apurar o Saldo de Conta Projetado é a seguinte:
(a) + (b) x (c)
sendo:
(a) = Saldo de Conta Total na data de início do benefício
(b) = 3 vezes a soma das contribuições mensais (Básica e Adicional) máximas da patrocinadora
(c) = Serviço Creditado Projetado em meses
Não será apurado o Saldo Projetado para morte de participantes que estavam na condição de Benefício
Proporcional Diferido. Neste caso, será considerado o saldo constituído na data da morte.

EM CASO DE MORTE DO PARTICIPANTE, QUEM SÃO SEUS BENEFICIÁRIOS?
Os Beneficiários são:
I. O cônjuge, o(a) companheiro(a), os filhos e os enteados, desde que reconhecida a condição de dependente
pela Previdência Social; e
II. Os filhos e enteados solteiros, maiores de 21 anos de idade e menores de 24 anos, desde que estudantes
em curso superior oficialmente reconhecido. No caso de inválidos, não há limite de idade.
Se não existirem Beneficiários do participante, o Saldo de Conta Total é pago à vista aos Beneficiários
Indicados, ou seja, pessoas indicadas pelo participante junto à Visão Prev e que não precisam necessariamente
ter com ele grau de parentesco. O participante pode, a qualquer momento alterar, por meio do site, suas
indicações. Vale destacar que é nula a declaração de Beneficiário Indicado se for comprovada a existência
de Beneficiários descritos nos itens I e II.
Na falta de Beneficiários, quem recebe o benefício são os herdeiros legais, por determinação judicial.
É fundamental manter sempre em dia os dados relativos a seus Beneficiários, informando a Visão Prev em caso
de perda de condição de Beneficiários, como:
• maioridade dos filhos
• separação dos cônjuges
• nascimento de filhos

de bem com a vida

entrelinhas

Alteração
de perfil

Que friozinho bom!
O inverno começou oficialmente no dia 21 de
junho. As temperaturas vão caindo e, mesmo
quem não é fã de casacos e cobertores pode
aproveitar a estação que também tem seus
encantos. Uma das melhores formas de curtir

o inverno é viajar para lugares que têm boas
opções de lazer quando os termômetros
indicam que o frio veio para ficar. Três alternativas
em pontos bastante distintos do Brasil podem
surpreender você – e muito! Confira.

De 2 a 31 de julho, os participantes podem mudar seu
Perfil de Investimento. O formulário para alteração está
disponível no site www.visaoprev.com.br, no seguinte
caminho: acesso à área do participante
cadastro
pessoal
formulários
termo de opção perfil de
investimento. Quem não alterar sua opção dentro do
prazo determinado, continuará com o Saldo de Conta
Total alocado no perfil escolhido na campanha anterior.

Cunhatur

CUNHA (SP)
A cidade fazia parte da rota do ouro de Minas Gerais para o porto
de Paraty. A 218 quilômetros da capital, Cunha fica em um
“corredor ecológico” e oferece trilhas para todos os gostos
e fôlegos: percorrer o antigo caminho do ouro pela mata, ver
cachoeiras e grutas e subir a 1.800 metros para contemplar as baías
de Paraty e Angra dos Reis. É importante contatar guias locais para
seguir as trilhas com segurança. Cunha também é famosa por seus
ateliês de cerâmica, abertos para compras ou conversas com os
artistas. Em julho, a programação é agitada: Festival Acordes da Serra, Festa do Divino e Festival de Cerâmica,
com workshops e rituais de abertura de fornos. Para saber mais: www.cunha.sp.gov.br ou www.cunhatur.com.br.

A DIFERENÇA ENTRE AS OPÇÕES

GARANHUNS (PE)
Leo Caldas/Ag. Estado

Essa cidade, onde nasceu o presidente da República, é conhecida
como a “Suíça Pernambucana”. Isso porque, em pleno agreste
(a 228 quilômetros de Recife), o município fica em uma região
montanhosa e tem temperatura média anual de 21oC. No inverno,
os termômetros chegam a indicar números abaixo de 10oC.
Seu tradicional Festival de Inverno recebeu no ano passado mais
de 45 mil visitantes que se divertiram com espetáculos de dança,
shows (com atrações como Los Hermanos e Elba Ramalho), oficinas
culturais, peças teatrais, concertos de música erudita, espetáculos circenses, mesas literárias e instalações de
arte contemporânea. Mais informações: www.garanhuns.pe.gov.br e www.fig.com.br.

Juna Rivas

SÃO JOAQUIM (SC)
A chamada de “Cidade da Neve” apresenta as menores
temperaturas do país, chegando a índices negativos. A neve ocorre
geralmente entre junho e agosto, deixando telhados, jardins, vales
e montes completamente brancos. A 276 quilômetros de
Florianópolis, a cidade também tem entre suas atrações o Parque
Nacional de São Joaquim e a Serra do Rio do Rastro. O município
é grande produtor de maçã, o que garante uma farta oferta
de produtos derivados da fruta como strudels, tortas, bolos e compotas. No Snow Valley (Vale da Neve),
pode-se fazer trilhas com cachoeiras, pontes rústicas e mata de xaxins, pinheiros e samambaias. Mais detalhes:
www.sc.gov.br/portalturismo e www.serracatarinense.com/saojoaquim/municipio.html.
Fontes: sites indicados, “Guia Fuja no Fim de Semana”, da PubliFolha, e “Guia Quatro Rodas Brasil”, da editora Abril.

Perfil Conservador

Perfil Moderado

Perfil Agressivo

Risco menor

Risco médio

Risco maior

Aplica
100% em
renda fixa

Aplica entre 0%
e 30% em renda
variável e o restante
em renda fixa

Aplica de 10%
a 40% em renda
variável e o restante
em renda fixa

Perspectiva
de curto prazo

Perspectiva
de médio prazo

Perspectiva
de longo prazo

No momento de escolher:
1. Avalie se sua aposentadoria está próxima ou não.
2. Pense em seus compromissos financeiros e
perspectivas para o futuro.
3. Reflita sobre sua tolerância a riscos.
4. Verifique se houve mudanças significativas
no cenário econômico-financeiro e se as
alterações parecem passageiras ou duradouras.
5. Lembre-se que um plano de previdência
complementar normalmente deve ser visto como
um investimento de longo prazo, contudo cada
participante deve levar em consideração suas
perspectivas individuais.
Para mais esclarecimentos, consulte comunicado
disponível no site da Visão Prev, no canal Notícias.

Nova composição dos Conselhos da Visão Prev
Em função da transferência dos planos da Vivo – antes administrados pela Sistel – para a Visão Prev, os Conselhos
Deliberativo e Fiscal têm nova composição:

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Presidente
Conselheiros

Presidente
Conselheiros

Gilmar Roberto Pereira Camurra
Stael Prata Silva Filho
Fabio Sivestre Michelli
Françoise Trapenard
Gustavo Fleichman
Ilvo Ambrogini Júnior
Dorival Góes
Carlos Raimar Schoeninger
– representante Vivo Patrocinadora
Rui Manfredi Oliveira
– representante Vivo Participante

Wolney Querino Schüler Carvalho
Antonio Fernando Ramires Branquinho
Ademir Jose Mallmann
Alexandre Lemos Romualdo
Emilio José Fezzi
Marcelo Domingos Pezzutto
Floriano Paulino Costa Neto
Jovanilson de Oliveira Araújo
– representante Vivo Participante
Alexandre Cruz Alves
– representante Vivo Patrocinadora

RECADASTRAMENTO
Os participantes assistidos (aposentados e pensionistas) estão sendo convocados a participar do recadastramento obrigatório.
Todos receberão, a partir do dia 1º de julho, via correio o formulário para conferência de seus dados e a carta-resposta.
A devolução da carta-resposta deve ser feita até o dia 2 de agosto. O recadastramento é fundamental para declaração
de vida dos participantes, garantindo, assim, a continuidade do pagamento dos benefícios.

NA PRÓXIMA EDIÇÃO, FIQUE POR DENTRO DE OUTRO
TEMA MUITO IMPORTANTE: AS RESERVAS EMERGENCIAIS.

na ponta do lápis

A prazo ou à vista?
Apesar das constantes quedas nos juros
determinadas pelo Comitê de Política Monetária (Copom),
os bancos e o comércio continuam embutindo taxas
astronômicas em suas prestações. Por essa razão, na hora
de definir a aquisição de qualquer tipo de produto (de um
carro a uma câmera fotográfica), comprar à vista deve ser
sempre considerada como a sua primeira e melhor opção.
Isso porque, com o dinheiro na mão, fica mais fácil
negociar um bom desconto.
Assim, se a compra não é emergencial, vale a pena:
1. checar o preço do produto;
2. avaliar sua capacidade de poupança;
3. definir qual o total que deve ser economizado;
4. ir, mês a mês, colocando o dinheiro em uma boa
aplicação.
Seguindo esses quatro passos, em muito menos
tempo do que o prazo de pagamento das parcelas, você
terá guardado o suficiente para comprar o produto à vista
e escapará do pagamento de juros.
Não acredite nos anúncios de vendas parceladas
sem juros. Mesmo que o vendedor lhe garanta que isso
não está ocorrendo, certamente, existe alguma taxa de
juros embutida nas parcelas e, com insistência, você pode
conseguir um desconto para pagar à vista. Se uma loja
não lhe conceder o desconto, procure outra. A internet é
um ótimo instrumento para realizar uma boa pesquisa de
preços e condições de compra.
No entanto, se a aquisição precisa ser imediata e
você não tem condições de encaixar o valor à vista em
seu orçamento ou se não tem disciplina para separar o
dinheiro para a compra posterior, você vai ter de usar o
sistema de prestações. Para isso, porém, leve em conta as
seguintes dicas:
• Não deixe de pesquisar o produto em várias lojas,
comparando o valor total a prazo.
• Quanto menor o número de parcelas, o valor pago de
juros tende a ser menor.
• Confira sempre qual a taxa de juros que está sendo
cobrada – o vendedor tem obrigação de lhe informar
sobre isso.
• Se a primeira parcela for paga à vista, ela deve ser
descontada do valor total das prestações e do número

Fale conosco

Central de
Atendimento
Visão Prev

de parcelas, pois não faz parte da dívida e isso pode
fazer com que os juros cobrados pareçam muito
menores do que são de fato.
• Parcelar no cartão de crédito? Só se esta opção for
oferecida pela loja. Caso contrário, serão cobrados juros
pela administradora do cartão. Não esqueça de planejar
o pagamento das parcelas em seu orçamento para
sempre pagar o valor total da fatura, escapando dos
altos juros cobrados pelo cartão.
A Diretoria de Investimentos e Controle criou uma planilha
para simulação de compras a prazo. O objetivo é que você
tenha conhecimento sobre as taxas reais de juros envolvidas nas
transações. Confira a planilha no site da Visão Prev, em Notícias.

Desempenho dos Investimentos - Janeiro a Abril/2007
RENTABILIDADE GERENCIAL DAS CARTEIRAS
Segmento:
Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Global

Jan-07
1.09%
0.60%
1.02%
0.99%

Perfil
Conservador
Moderado
Agressivo

Jan-07
1.09%
0.96%
0.91%

Indicadores:
Poupança
IGP-DI
CDI
Ibovespa
IBrX
IPGBL

Jan-07
0.72%
0.43%
1.08%
-0.57%
0.36%
0.60%

Fev-07
0.90%
-2.62%
1.15%
0.30%

Mar-07
1.08%
4.60%
0.95%
1.66%

Abr-07
1.10%
6.69%
1.17%
2.05%

ACUM. 2007
4.24%
9.32%
4.34%
5.08%

RENTABILIDADE DAS COTAS
Fev-07
0.90%
0.14%
-0.21%

Mar-07
1.08%
1.79%
2.15%

Abr-07
1.10%
2.27%
2.82%

ACUM. 2007
4.24%
5.24%
5.77%

INDICADORES FINANCEIROS
Fev-07
0.63%
0.23%
0.87%
-1.44%
-2.32%
0.46%

Mar-07
0.69%
0.22%
1.05%
4.44%
4.14%
1.64%

Abr-07
0.63%
0.14%
0.94%
8.16%
7.46%
2.42%

ACUM. 2007
2.70%
1.02%
4.00%
10.70%
9.72%
5.20%

Consulte a tabela completa na Intranet.

Agressivo

Conservador
0,73%

1,56%
31,23%

99,27%

Moderado

67,22%
0,52%

21,23%
78,25%

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimo

0800 771 PREV (0800 771 7738)
55 11 5501.6161 para chamadas originadas fora do país.
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br – visaoprev@telefonica.com.br
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