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Siga o TAIÓPREV  
nas redes sociais: 

 

 
 Você Aposentado ou Pensionista que 
ainda não faz parte do nosso grupo 
do WhatsApp, solicite através do 
número acima que adicionamos! 
 

 

Receitas 

Prefeitura 
Servidor 14% 
Patronal 14% 

R$ 1.051.025,44 

Câmara 
Servidor 14% 
Patronal 14% 

R$ 25.537,54 

TAIÓPREV 
Servidor 14% 
Patronal 14% 
Pensionista 

Aposentados 

R$ 9.190,14 

Rendimentos X 
Investimentos -R$ 1.120.144,70 

Câmara 
Aporte Financeiro R$ 30.000,00 

Prefeitura 
Aporte Financeiro R$ 746.572,82 

 

Despesas 

Aposentados R$ 948.496,65 
Pensionistas R$ 240.485,19 

Despesas 
administrativas R$ 175.284,22 

 

Saldo em 30.09.2021 

R$ 49.783.654,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Administração 
Titulares Suplentes 
Elves J. Schreiber 
Maura Alves de Melo 
João Ricardo Mees 
Silvio Bonin Junior 
Lucélia Martinelli 
Marcio Farias 
Sara G. Bronneman 

Cristiana S. de Souza 
Daniele L. da Silva 
Simão Seleme Neto 
Wanderlei Salvador 
Dirceu R. Willwock 
Tatiane G. Herrera 
Wera L. P. Schmitz 

Conselho Fiscal 
Titulares Suplentes 
Vanessa Manchein 
Joice M. P. Morais 
Aristides E. Valentini 
Aderbal Deeke 
Isabel Prim Mafra 

Susana Lago 
Alessandra A. Cagneti 
Marcos O. Padilha 
Marilene Witkoski 
Rita de C. Tomazoni 

Comitê de Investimentos 
Nome Certificação 
Indianara Seman CPA – 10 ANBIMA 
Tayse A. Geremias CPA – 10 ANBIMA 
Orli José Machado CPA – 10 ANBIMA 
Vanessa Manchein CPA – 10 ANBIMA 

Diretoria Executiva 
Nome Função 
Indianara Seman Diretora Presidente 
Tayse A. Geremias Diretora Adm. Financ. 

Servidores  
Nome Função 
Vânia Berri Técnico Adm. Previd. 
Roberta Negherbon Contadora 
Ludmila P. P. Oliveira Assessora Jurídica 
Tayse A. Geremias Técnico Adm. Previd. 

 

 

 

 

QUER SABER MAIS? 
www.taioprev.sc.gov.br 
taioprev@taio.sc.gov.br 

47 99281-7082 (WhatsApp) 
Rua Coronel Federsen, 111, Fundos 

Seminário, Taió/SC. 

Aposentados: 154 

Pensionistas: 37 

Efetivos: 482 

Os aposentados e pensionistas deverão realizar prova de vida todos os anos 
no mês do aniversário e a lista de documentos a ser apresentada encontra-se 

no site www.taioprev.sc.gov.br 

 

ACONTECEU NO TERCEIRO TRIMESTRE 2021 
 

• Conclusão do Censo Previdenciário com todos os Servidores 

Ativos do Município; 

• Participação dos Conselheiros e Diretoria Executiva no 3º 

Congresso Brasileiro de Investimentos em Florianópolis; 

• Aquisição e recebimento do veículo de uso exclusivo do 

TAIÓPREV; 

• Realização das Reuniões ordinárias do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos; 

• Concessão de Aposentadoria para: Anadir Círico Purnhagen, 

Cleonice Maria Scardueli Holler, Francisco Antônio Torres, 

Terezinha da Silva Valzburger, Maria Salete Ricardo, Marcia 

Knabben;  

IMPORTANTE 
Estas informações têm caráter meramente informativas, estando os documentos 

comprobatórios à disposição dos segurados na sede do TAIÓPREV. 
 

Responsável pela Elaboração do Informativo: Indianara Seman 
 

http://www.taioprev.sc.gov.br/


 
 

O que é meta atuarial? 

Cada instituto tem sua meta 

atuarial estabelecida. A meta 

atuarial é o objetivo de 

rentabilidade que se busca com 

os investimentos. Ela é 

estabelecida de forma anual, 

após a finalização do Cálculo 

Atuarial. Ela pressupõe um 

percentual de rentabilidade, 

uma taxa estabelecida para 

além da inflação do período 

fixado. Por exemplo: IPCA + 

5% a.a. No caso do TAIÓPREV 

a meta atuarial para 2021 é de 

IPCA + 5,47%. Isso quer dizer 

que, ao longo do ano os 

investimentos deverão render 

5,46% acima da inflação para 

que atinjam os resultados 

mínimos necessários ao 

equilíbrio do plano. 

Explicando que não é 

só a carteira do 

TAIÓPREV que está 

negativa em 2021 

Apresentamos abaixo os dados 

de estudo realizado pela 

empresa Crédito e Mercado 

com base na rentabilidade 

acumulada de janeiro a 

setembro de 2021 em 523 

Institutos de Previdência do 

Brasil. 

Média (%) 
- 0,22% 

Média (R$) 
- 455.784,14 

 

Ou seja, a média de 

rentabilidade acumulada nos 

523 Institutos é de -0,22%, e a 

média do resultado financeiro é 

de -R$ 455.784,14. 

O TAIÓPREV no ano de 2021 

está com o resultado 

financeiro de -R$ 161.720,71. 
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Mensagem do Consultor de Investimentos 
Marcos Almeida da LDB Empresas 

A composição da carteira do instituto ao final do último trimestre, 

apresentava uma alocação por classes de ativos muito próxima da 

alocação indicada na “carteira objetivo”, previamente descrita em sua 

política de investimentos, sendo um parâmetro ideal de alocação para o 

ano de 2021.  

Conforme os dados demonstrados neste informativo, o 3º trimestre de 

2021 foi o mais desafiador dos três primeiros trimestres do ano, em que 

houve substanciais perdas mensais nos mercados locais de renda fixa, em 

especial em ativos com maior duração, a exemplo do IRF-M 1+ (-2,65%) e 

do IMA-B 5+ (- 4,19%), e de renda variável, a exemplo do IBOVESPA (-

12,48%), contribuindo negativamente para o desempenho da carteira do 

Instituto (-2,20%) frente à sua meta atuarial (IPCA + 5,47%: + 4,44%).  

De qualquer forma, e nesse particular de performance, fica claro o grande 

desafio do instituto no que tange o cumprimento de suas metas, ao 

considerarmos que o ativo local de melhor performance no período, no 

caso o CDI, com rentabilidade positiva de 1,22%, teve resultado inferior à 

da meta atuarial do instituto em 3,22%. 

De forma relevante e recorrente para o período, pressões inflacionárias, 

constantes ruídos políticos e dúvidas sobre o compromisso do governo 

central em relação ao teto de gastos e disciplina fiscal explicam parte 

relevante do mal humor nos mercados locais nesse período.  

Para uma alocação mais eficiente, com indicação mais precisa de fatores 

de risco, inclusive para a aquisição direta de NTN-BS, é necessária a 

realização do estudo de ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) em bases 

anuais. Esse estudo, previsto inclusive no manual técnico do pró-gestão, 

editado pela Secretaria de Previdência -ME, é realizado para identificar a 

alocação ideal dos ativos, tendo em vista o passivo atuarial e a necessidade 

de rentabilização desses ativos (meta atuarial), de forma a neutralizar um 

"descasamento" entre as taxas de crescimento do ativo (investimento) e 

do passivo atuarial (fluxo de pagamento de benefícios futuros).  

O referido estudo já foi autorizado pelo Conselho de Administração do 

TAIÓPREV e já está sendo realizado pela empresa contratada. Isso 

demonstra que apesar dos resultados não serem positivos, a gestão do 

TAIÓPREV está comprometida em buscar soluções para minimizar os 

impactos causados pela volatilidade do mercado financeiro e da economia 

do país. 

MARCOS ALMEIDA – Consultor de Investimentos 

EVOLUÇÃO DA META ATUARIAL DO TAIÓPREV 2021

Com base nos dados acima verifica-se que a TAIÓPREV teve 

uma meta atuarial prevista até setembro de 2021 de 11,23%, e a 

rentabilidade ficou em - 0,34%, ou seja, em 30/09/2021, o 

Instituto está -11,57 abaixo da meta atuarial para 2021. 

 

 

Todas as informações estão resumidas. Os relatórios completos estão publicados no site oficial do TAIÓPREV. 


