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ANO DE

Em Fevereiro a PREVES completou um ano de atividades.
Desde 05 de fevereiro de 2014, data do início das atividades operacionais da Fundação,
estamos trabalhando para oferecer o melhor serviço aos nossos participantes.
Contando atualmente com 806 participantes e com total apoio dos patrocinadores, a
PREVES conquista a cada dia uma nova etapa para seu total amadurecimento.
Claro, que esse amadurecimento se deve aos Patrocinadores (Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública), aos Servidores
Participantes, aos Funcionários e Parceiros por acreditarem na Fundação e conarem no
trabalho árduo que consolidará a PREVES no mercado de Fundos de Pensão, transformandoa a cada dia em uma organização melhor.
Este é o primeiro ano da Previdência Complementar no Estado do Espírito Santo e estaremos
sempre presentes auxiliando na busca de um objetivo importante: uma aposentadoria com
maior tranquilidade.
PREVES, o seu futuro começa aqui.
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Décit Previdenciário
Décit Previdenciário
Muito tem se falado sobre o décit da Previdência.
Assim, é natural, caro participante, que você se pergunte:
- Será que o meu plano da PREVES pode sofrer com o tão temido décit
previdenciário?
Pois bem. O Plano da PREVES – PREVES SE, foi formado sob a forma de Contribuição
Denida – CD, ou seja, o benefício programado tem seu valor periodicamente
ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de
percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os
valores aportados e os benefícios pagos.
Neste tipo de plano não existe o que chamamos de
risco atuarial que é a principal causa dos décits
previdenciários. Seu benefício será calculado em
base no montante acumulado na Reserva Pessoal
do Participante e, em hipótese alguma, suas
contribuições são utilizadas para pagar benefícios
de outros participantes.
A equipe da PREVES está à sua inteira disposição
para tirar suas dúvidas!
Fonte : Equipe - PREVES

PREVES no Facebook
Agora a PREVES também está na maior rede social do
mundo!
Buscando manter-se próximo de nossos participantes e
interessados, a PREVES criou a página /PrevesES para
estreitar ainda mais este contato.
Não somente como um canal de comunicação entre
Fundação x Participante, buscamos compartilhar
reportagens e vídeos com conteúdo relevante ao
público, auxiliando para manter a saúde nanceira.
Quer saber mais? Acesse agora nossa página:
https://www.facebook.com/PrevesES
Fonte : Equipe - PREVES
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

EDUCAPREVES
PENSANDO NO SEU AMANHÃ

Pensando em formas de informar, instruir e
orientar o público, a PREVES criou o Programa
de Educação Previdenciária chamado
EDUCAPREVES.
Um espaço reservado em nosso site ocial com
diversas informações com o objetivo de auxiliar
o público a se programar para um futuro com
saúde nanceira.
Ainda não conhece? Acesse agora nosso site e
aprenda ainda mais sobre educação
nanceira.
http://preves.es.gov.br
Fonte : Equipe - PREVES

Bate-Papo - PREVES 2015
No dia 27/02/2015 no auditório da
SEGER, aconteceu a primeira palestra
do ano sobre a PREVES.
Ministrada pelo Diretor Presidente da
Fundação Sr. Alexandre Wernersbach
Neves, foram apresentadas as novas
diretrizes da organização para este
ano e de informações esclarecedoras
sobre a Previdência Complementar.

Ao decorrer do ano, serão ministradas
outras palestras em locais diversicados
Os presentes puderam conhecer mais
para que todos os interessados possam
sobre a Fundação além de esclarecer
conhecer mais sobre a PREVES.
suas dúvidas.
Fonte : Equipe - PREVES
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Consultoria Financeira
Quando o assunto é investimento, ter a opinião de
prossionais da área é fundamental. Com a PREVES
não é diferente.
Para auxiliar na gestão dos investimentos da
Fundação, contamos com a ADITUS Consultoria
Financeira. Credenciada à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), prestam serviço a cerca de 80
fundos de pensão, dentre eles a FAECES (Fundo de
Pensão dos Servidores da CESAN). Com foco
especíco no mercado brasileiro de capitais,
assessora investidores institucionais oferecendo
análises de investimento e de risco.
Nesta edição, conversamos com Guilherme Benites
da ADITUS, consultor responsável em atender a
PREVES, para entender mais sobre este mercado.
PREVES: Qual a importância de ter uma Consultoria de
Investimentos?
Guilherme: Em nossa visão, a Consultoria de Investimentos
possui diversos papéis no processo de investimentos de uma
EFPC, que vão desde o acompanhamento do mercado e dos
gestores de investimentos, até o monitoramento dos
investimentos já realizados pela EFPC. Podemos resumir esses
papéis em três etapas:

Acompanhamento do mercado nanceiro, que dá
origem às estratégias de investimentos, o que signica
decidir a alocação entre os diversos ativos disponíveis no
mercado e que são permitidos para as EFPCs;
Acompanhamento dos gestores de investimentos,
que executarão essas estratégias, para auxiliar a EFPC a
decidir pelo gestor que melhor se adeque ao perl que está
procurando;
Uma vez realizados os investimentos, monitoramento
da performance e dos parâmetros estabelecidos tanto
pela legislação vigente quanto pela Política de
Investimentos da EFPC.
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PREVES: Na sua perspectiva, como se encontram os
investimentos da PREVES?
Guilherme: A PREVES possui uma carteira de investimentos
bastante conservadora, calcada principalmente em
Renda Fixa, com exposição principal a títulos públicos, isto
é, títulos cujo emissor é o Tesouro Nacional.
Tal conservadorismo, entretanto, não denota pouca
rentabilidade: a composição atual da carteira tem
condições de cumprir as metas estabelecidas.
Em função do cenário atual, com juros e inação elevados,
é possível construir uma carteira com boa perspectiva de
retorno sem necessariamente incorrer em alto risco. Esse
cenário deve mudar no médio prazo, e a PREVES estará
preparada para se adequar por ocasião dessa
mudança.

PREVES: Quais os principais pontos a se avaliar na hora de investir?
Guilherme: Existem diversos pontos a ser avaliados, mas
entendemos que os principais são:
Adequação do investimento com o momento de mercado;
Adequação do investimento com os objetivos da gestão, em
termos de retorno esperado, risco tolerado e horizonte de
investimento (que, em última análise, é o tempo que se pode
aguardar até a maturação do investimento).
Cabe destacar, também, que o mercado é dinâmico, e que essa
análise deve ser feita de forma contínua: esse é, em suma, o
trabalho da área de investimentos.
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Feriados e Pontos Facultativos de 2015
São feriados os seguintes dias:
16 a 18/02/2015 - Carnaval
03/04/2015 - Paixão de Cristo (Semana Santa)
21/04/2015 - Tiradentes
01/05/2015 - Dia do Trabalho
04/06/2015 - Corpus Christi
07/09/2015 - Dia da Independência do Brasil
12/10/2015 - Dia de Nossa Senhora da Aparecida
20/10/2015 - Dia do Securitário
02/11/2015 - Finados
24 e 25/12/2015 - Natal
31/12/2015 e 01/01/2016 - Final de Ano

São pontos facultativos os seguintes dias:
20/04/2015 - Segunda-feira antes do Feriado de Tiradentes
05/06/2015 - Sexta-feira após o Feriado de Corpus Christi

A PREVES deseja a você, aniversariantes dos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2015

um

FELIZ
Muita paz,
alegria e

sucesso.

Parabéns.
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ANIVERSÁRIO

Curiosidades
Atualmente tem-se uma innidade de possibilidades de aprendizado
à distância. A internet proporcionou esta praticidade e, com isso a
educação cou ainda mais prática.
Na web podem-se encontrar diversas instituições ofertando vagas em
cursos de Ensino a Distância – EAD, e alguns até gratuitos.
Listamos alguns bem interessantes na área pública que podem lhe
proporcionar maior conhecimento:

Instituto Legislativo Brasileiro
O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) oferece cursos
gratuitos e abertos a toda comunidade legislativa.
Aos cidadãos que não trabalham no Poder Legislativo,
estão disponíveis, gratuitamente, todos os cursos sem
tutorial.
Saiba mais em: http://saberes.senado.leg.br/

Fundação Getulio Vargas
A FGV proporciona gratuitamente diversos cursos com
materiais didáticos também sem custo.
Saiba mais em : ...................................................
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/

Veduca
O Veduca é uma empresa brasileira de tecnologia cujo
propósito é levar o ensino superior de qualidade a
qualquer pessoa que se disponha a aprender.
No site, você encontra cursos gratuitos em diversas áreas
do conhecimento.
Saiba mais em: http://www3.veduca.com.br/
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preves.es.gov.br
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3322.9288

facebook.com/PrevesES
contato@preves.es.gov.br

