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Expediente

Mantenha o seu e-mail atualizado
no cadastro da PREVHAB

Informativo

Ano XI - Edição n° 122 - Março/Abril 2017

Rua da Glória nº 306, 10o e 11º andares
Glória - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20241-180
Tel.: (21) 2212-5700 / Fax: (21) 2212-5743

A PREVHAB tem enviado, desde
março, o boletim eletrônico mensal
PREVHAB Online para os seus participantes. Nele, além de informações sobre o Plano Plenus, são abordados outros assuntos de interesse
sobre previdência complementar.

Para garantir o recebimento do boletim, mantenha o seu e-mail atualizado no cadastro da Entidade. Se
necessário, contate a GERAP - Gerência de Administração e Previdência no telefone (21) 2212-5723
e verifique se o seu endereço eletrônico está correto.

E-mail: secretaria@prevhab.com.br
Sítio na Internet: www.prevhab.com.br

Diretoria-Executiva
Mario Cardoso Santiago
(Diretor-Presidente);
Gustavo Armando de Oliveira Berriel
(Diretor de Administração e Previdência);

EFETIVOS:
Roberto de Andrade Torres (Presidente);
Luiz Augusto de Oliveira Ferreira; Marília
Pires de Albuquerque e Silva; Marcio Miller
Santos; João Cesar de Oliveira Lima; Sérgio
Pereira da Rocha; Vitório Paulo da Silva.
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SUPLENTES:
Iara Petrov Daniel; Octacílio Pereira
Ramalho; José Eduardo de Oliveira e Cruz;
Sergio Brandão Martins; Paulo César do
Rego Monteiro; Yatosi Masuda; Raymundo
João Martins.

Conselho Fiscal
EFETIVOS:
Cândido de Almeida Neto (Presidente);
Mauro Souza Monte; Mario Monteiro de
Oliveira.

Informativo da PREVHAB
Editado sob responsabilidade da Diretoria.

e
Clique aqui e acess

Você sabe em qu
e dia o
será depositado seu pagamento
em maio?
nto
me
ga
O pag
dia o seu pa

e
Você sabe em qusitado em abril?
será depo

amento aos aposen
tados e pensionista
s do Plano Plenus
no dia 19 de ma
será realizado
io, sextafeira. Lem
bramos que o cale
será realizado
us
Plen
o
ndário de pagame
Plan
para todo o ano
e pensionistas do
ntos
dos
de
enta
201
apos
7 está disponível
tos
O pagamento aos
dário de pagamen
para consulta na
bramos que o calen
área restrita ao
participante, no
l, quintafeira. Lem
site da PREVHAB.
área restrita ao
no dia 20 de abri
na
Con
ulta
sult
cons
eo
e programe o seu
onível para
orçamento!
de 2017 está disp
para todo o ano
o seu orçamento!
rame
. Consulteo e prog
site da PREVHAB
participante, no

Custos com Admin
trativa – PGA no primeiro trimestre de 2017 somaram R$ 77.312,75. O valor representa apenas
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do total dos recursos dos investimentos desses Planos, que totalizaram R$ 645.878.097,02 até o mês
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Os custos com administração dos recursos do Plano de Benefícios Plenus e do Plano de Gestão Adminis-

em consonância com as diretrizes definidas pela Política de Investimento.
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Custos com administração dos recursos
dos planos representam 0,012%
do total dos investimentos
no 1º trimestre de 2017

SUPLENTES:
Luiz Carvalho Frota Correia; Carlos Alberto
Gonçalves Costa; José Edgard de Castro
Gurgel do Amaral.
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rramos o primeiro
trimestre de 201
7 com um patrimôn
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acima dos R$ 650
milhões.

Mantenha o seu e-mail
atualizado no cadastro
da PREVHAB

Maurício Werneck Barreto
(Diretor Financeiro).
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PREVHAB publica
o Relatório Anual de
Informações de 2016

Produção:
Plus Interativa
Tel: (21) 2524-7816 / 3549-7816
E-mail: plus@plusinterativa.com

Jornalista Responsável:
Carlos Lisboa Jr. / Plus (MTB 33650/RJ)

Design Gráfico: Plus

Custos
1º Trimestre/2017

Auditoria Contábil

13.642,50

Consultoria Atuarial

21.600,00

Consultoria de Investimentos

5.597,36

Taxa Controladoria

18.721,24

Despesas Cetip

4.243,60

Despesas de Custódia
Taxa Selic
TOTAL
Investimentos
Custos/Investimentos

Custos
2º Trimestre/2017

12.695,58
812,47
77.312,75
645.878.097,02
0,012%

Circulação interna.
Tiragem: 1.000 exemplares.

Observações:
(a) Auditoria Contábil: Os serviços de Auditoria

Serviços Atuariais Ltda.;
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PREVHAB publica o Relatório Anual
de Informações de 2016
O Relatório Anual de Informações (RAI) que
traz as notícias sobre as áreas de previdência, administrativa e investimentos dos Planos
administrados pela PREVHAB, no exercício
de 2016, está disponível para consulta em
www.prevhab.com.br/rai2016.
No RAI, é possível encontrar as Demonstrações Contábeis Consolidadas da Entidade, as
Notas Explicativas, o Parecer Atuarial, o Relatório dos Auditores Independentes, além do
Parecer do Conselho Fiscal e da Resolução do
Conselho Deliberativo, relativos aos Planos de
Benefícios Plenus e Fugro, e ao Plano de Gestão Administrativa - PGA.

Área restrita ao Participante: acesso facilitado
O acesso à área restrita agora é direto, sem a passagem
pela página intermediária para identificação do participante. No alto da página principal do site da PREVHAB,
onde antes havia o botão para acesso à área intermediária, há os campos para informação da matrícula e da
senha. Confira em www.prevhab.com.br.
Caso você ainda não tenha a senha para acesso à área
restrita ou a tenha esquecido, clique na alternativa adequada existente sob os campos de matrícula e senha.
Será aberta uma página para sua identificação e será
enviada uma senha provisória para o seu e-mail. No
primeiro acesso à área restrita com a senha provisória,
você será solicitado a criar uma senha definitiva.

Conselho Fiscal aprova prestação de contas do
4º trimestre de 2016 e Demonstrações Contábeis
Consolidadas da PREVHAB de 2016
Em sua 58ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de março,
o Conselho Fiscal da PREVHAB aprovou a prestação de
contas da Diretoria-Executiva referente aos balancetes
dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016
dos Planos de Benefícios Plenus e Fugro, e Plano de Gestão
Administrativa (PGA).
Além disso, os Conselheiros também aprovaram as
Demonstrações Contábeis Consolidadas da Entidade de
31 de dezembro de 2016 e os relatórios instituídos pela
Resolução MPS/CGPC nº 13/2004 do 4º trimestre/2016
do Plano de Benefícios Plenus e do PGA que abordam os
assuntos sobre a Política de Investimento, Aderência das
Premissas e Hipóteses Atuariais, Execução Orçamentária
e Controles Internos, e envio de uma via dos Relatórios
ao Conselho Deliberativo.

Vencimento de NTN-B exige realocação
de recursos do Plano Plenus
Em abril, a PREVHAB deu início a uma análise para a seleção
de investimentos com o objetivo de realocar aproximadamente R$ 100 milhões provenientes do vencimento de Notas do Tesouro Nacional (NTN-B), aplicações do Plano Plenus.
De acordo com a Gerência de Investimentos, o estudo considera os níveis de liquidez do Plano, avaliando as provisões
para garantir o pagamento dos benefícios, bem como o custeio das obras do retrofit do Edifício Novo Mundo.
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Rua da Glória nº 306, 10o e 11º andares
Glória - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20241-180
Tel.: (21) 2212-5700 / Fax: (21) 2212-5743

A PREVHAB tem enviado, desde
março, o boletim eletrônico mensal
PREVHAB Online para os seus participantes. Nele, além de informações sobre o Plano Plenus, são abordados outros assuntos de interesse
sobre previdência complementar.

Para garantir o recebimento do boletim, mantenha o seu e-mail atualizado no cadastro da Entidade. Se
necessário, contate a GERAP - Gerência de Administração e Previdência no telefone (21) 2212-5723
e verifique se o seu endereço eletrônico está correto.

E-mail: secretaria@prevhab.com.br
Sítio na Internet: www.prevhab.com.br
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Produção:
Plus Interativa
Tel: (21) 2524-7816 / 3549-7816
E-mail: plus@plusinterativa.com

Jornalista Responsável:
Carlos Lisboa Jr. / Plus (MTB 33650/RJ)

Design Gráfico: Plus
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