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Quando o assunto é aposentadoria, parece ser cedo demais para planejar, mas esperar o futuro chegar 
para se preocupar com ele, pode ser tarde demais. Aumentar o valor 
de sua contribuição mensal irá melhorar o valor de seu benefício 
futuro de aposentadoria. 

A contribuição mensal para o Plano UniPrev é definida pelo próprio participante, 
começando com o valor mínimo de R$ 49,35, e sem limite máximo. É importante lembrar que 
o valor contribuído mensalmente nada mais é do que o investimento que você realiza para o 
seu futuro e de seus beneficiários. Portanto, é fundamental avaliar se a sua contribuição mensal é 
coerente com o retorno pretendido para o momento da aposentadoria. Feita esta avaliação e 
havendo a possibilidade, não deixe de aumentar o valor de sua contribuição mensal. Quanto 
maior a quantia escolhida, maior será o saldo acumulado por você para a sua aposentadoria. O 
benefício de aposentadoria é resultante do saldo de sua conta individual.

Conheça o José: Na simulação abaixo, José tem 30 anos de idade e começou a contribuir 
agora para o plano de previdência UniPrev com o valor mensal mínimo de R$ 49,35. Veja nas 
simulações* qual será o benefício mensal de aposentadoria dele, ao se aposentar aos 60 anos de 
idade, com diferentes contribuições:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL: 

Contribuição mínima

Aumento na 
contribuição mensal

Valor total da 
contribuição mensal

Valor mensal de 
aposentadoria

Diferença

R$ 49,35

R$ 0,00

R$ 49,35

R$ 732,66

R$ 0,00

R$ 49,35

R$ 30,00

R$ 79,35

R$ 1.177,83

R$ 445,17

R$ 49,35

R$ 80,00

R$ 129,35

R$ 1.920,30

R$ 1.187,64

Contribuição mínima

Aumento na 
contribuição mensal

Valor total da mensal 
da contribuição

Valor mensal de 
aposentadoria

Diferença

R$ 49,35

R$ 0,00

R$ 49,35

R$ 732,66

R$ 0,00

R$ 49,35

R$ 30,00

R$ 79,35

R$ 1.177,83

R$ 445,17

R$ 49,35

R$ 80,00

R$ 129,35

R$ 1.920,30

R$ 1.187,64CUIDE DO SEU FUTURO 

*Simulações levando em consideração o Plano 
UniPrev, expectativa de 30 anos de contribuição, taxa 
de rentabilidade de 7,5% a.a., taxa de carregamento 
de 0,75% sobre a contribuição mensal e taxa de 
crescimento da contribuição de 7% a.a.. 
Lembrando que todas as simulações são projeções 
que levam em consideração parâmetros variáveis, 
e por esta razão, os resultados podem ser 
diferentes dos simulados.

O valor do benefício mensal vitalício de aposentadoria complementar de José SEM o aumento na 
contribuição será de R$ 732,66. Com R$ 30,00 a mais por mês, José conseguiria aumentar seu 
benefício em R$ 445,17. Quer fazer sua simulação? Acesse a área restrita no site da PREVUNISUL ou 
entre em contato conosco.
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EQUIPE DA PREVUNISUL PARTICIPA DE CURSO 
SOBRE PRECIFICAÇÃO

Precificação – Alterações regulatórias e 
reflexos sobre o sistema, foi o tema do 
primeiro módulo do curso integrado,  iniciativa 
da  ASCPrev,   ministrado em 2015.  As aulas 
tiveram carga horária de oito horas e 
aconteceram nos dias 25 e 26 de março. Entre 
os conselheiros, dirigentes e colaboradores presentes, 99% aprovaram a disciplina e o 
professor, Silvio Rangel.  A organização contou com 100% de avaliação positiva.

Silvio Rangel      é diretor superintendente da Fundação ITAIPU Brasil de Previdência 
Complementar (FIBRA), membro do Conselho de Administração da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), membro 
da Comissão Temática 4 instituída pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) e autor do livro “Previdência Social na Sociedade de Risco: o 
desafio da solidariedade com sustentabilidade”. O curso teve como objetivo levar aos 
participantes a análise e compreensão das mudanças nas regras de precificação de 
ativos e passivos pelas Resoluções CNPC 15 e 16 e seu complemento, a Portaria 615.    

Participaram do curso o Diretor Superintendente da PREVUNISUL, Tarcisio dos 
Santos Junior, o Diretor Administrativo Financeiro, José de Oliveira Ramos, a Diretora 
de Seguridade, Marina Larissa Vitor, o Gerente Financeiro, Zulmar Pedro Pereira, a 
colaboradora Fernanda Piacentini e os conselheiros Alex Sandro S. Isidoro, Enedina 
Lorenzi e Paulo F. Sotero.

Em breve, a PREVUNISUL vai 
realizar o Recadastramento 
Anual de todos os 
participantes Ativos e 
Assistidos. Mas você não 
precisa esperar pelo 
recadastramento anual para 
atualizar seus dados e o de 
seus dependentes.  A inclusão e 
exclusão de dependentes, assim 
como atualização de dados 
cadastrais, podem ser feitos a 
qualquer momento por meio 
de formulários específicos. Para 
saber mais, entre em contato 
com a PREVUNISUL através 
do e-mail 
contato@prevunisul.com.br ou 
telefones: (48) 3093-0694 ou 
(48) 3622-2113.

DE OLHO NO 
CADASTRO
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NOVA APOSENTADORIA Milton Ribeiro de Araújo

Durante a reunião 
do Conselho 
Deliberativo, que 
aconteceu no dia 11 de 
março, em Tubarão/SC, 
tomaram posse os novos 
diretores da 
PREVUNISUL. Tarcisio 
dos Santos Junior é o novo Diretor Superintendente e 
Marina Larissa Vitor assumiu o cargo de Diretora de 
Seguridade.

Para a gestão, o Diretor Superintendente tem o 
objetivo de incentivar mais colaboradores a 
participarem do plano de previdência complementar. 
“A ideia desta nova gestão é potencializar o zelo que a 
PREVUNISUL sempre teve com o patrimônio do 
participante, além de estreitar o laço com a 
administração da UNISUL”, define Tarcisio.

NOVA DIRETORIA DA 
PREVUNISUL TOMA POSSE

3,20%
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4,15%

3,78%

1,73%

PREVUNISUL

CDI

INPC

IPCA

Poupança

Uma das ações do Programa A Escolha Certa, do 
qual a PREVUNISUL faz parte, é promover a 
conscientização financeira e previdenciária por meio de 
vídeos. Com este objetivo foram criadas algumas séries 
de vídeos, como a do professor Nelson Follador, que é 
consultor financeiro. Foram lançadas três produções 
audiovisuais, com aproximadamente 20 minutos cada, 
que abordam os temas “Riscos e vantagens do Cartão de 
Crédito”, “Poupando para aproveitar” e “Empréstimos e 
Financiamentos”.

Outro destaque é a série A Resposta Certa, onde 
especialistas das entidades associadas à ASCPrev 
explicam sobre as políticas de investimentos, institutos 
previdenciários, também conhecidos como as opções 
após a perda do vínculo empregatício com a 
Patrocinadora, rentabilidade dos planos administrados, 
entre outros assuntos. Além disso, o mascote do 
Programa, o robô K-PREV 13, protagoniza pequenos 
vídeos que abordam temas relacionados aos tipos de 
planos de benefícios na previdência complementar 
fechada, planejamento tributário e a importância da 
previdência complementar. Todos os vídeos estão 
disponíveis para visualização no site do programa, basta 
acessar: www.aescolhacerta.com.br/videos/videos. 

CONFIRA OS NOVOS VÍDEOS DO 
PROGRAMA A ESCOLHA CERTA

TESTE SEU PERFIL FINANCEIRO

Será que é possível identificar a personalidade 
financeira de uma pessoa por meio de um teste on line? 
Se ela se comprometer com a verdade, sim! Descubra 
qual é o seu perfil: endividado, equilibrado ou investidor. 
O primeiro passo, para usarmos melhor os nossos 
recursos, é saber exatamente o nosso perfil financeiro. 
Então, vamos lá, acesse o site do programa de educação 
financeira e previdenciária da PREVUNISUL, 
www.aescolhacerta.com.br e confira!
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ASSOCIAÇÃO REALIZA VIAGEM PARA GASPAR
A Associação dos Aposentados do plano UNISULPREV (AAUP) 

sempre se reúne para planejar e viabilizar as ações que desenvolve para 
os seus associados. Uma destas ações foi um passeio para Gaspar/SC, 
realizado nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2014.  De acordo com o 
presidente da associação, Honório Gotardo, os 24 associados e 
dependentes que participaram da viagem ficaram hospedados no 
Fazzenda Park Hotel. “Destaque para o excelente clima de amizade, 
companheirismo, descontração e alegria que aconteceu em nosso 
passeio. Lembramos que a AAUP, através de sua Diretoria, está de 
braços abertos para receber novos associados”, comenta o presidente.

Para este ano, a associação já reiniciou suas atividades, com uma 
reunião no dia 1º de abril, onde foram discutidos diversos assuntos. “Estabelecemos que as reuniões da diretoria 
continuarão sendo mensais, e que realizaremos duas assembleias gerais neste ano. Uma está prevista para o dia 24 de junho 
e a outra para o final do segundo semestre. Na próxima assembleia serão recepcionados os novos associados, que 
recentemente se aposentaram e mostraram interesse em fazer parte da AAUP”, diz Honório. Para fazer parte da 
associação, os interessados devem entrar em contato com qualquer membro da diretoria ou ligar para o presidente no 
número (48) 3622-3687.
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CONSULTE O RELATÓRIO ANUAL DE 
INFORMAÇÕES NO SITE DA PREVUNISUL

Os Relatórios Anuais com informações sobre o exercício de 
2014 dos planos UniPrev e UNISUL PREV já estão disponíveis 
para download no site da PREVUNISUL. No documento, os 
participantes encontram dados sobre investimento, resultado 
da rentabilidade, informações atuariais e tudo o que aconteceu 
na gestão da PREVUNISUL no ano passado. 

As duas versões: Plano UNISUL PREV e Plano UniPrev, 
apresentam informações exclusivas dos respectivos planos 
administrados pela PREVUNISUL. Está em dúvida sobre o 
nome do seu plano de previdência? Entre em contato conosco 
pelos telefones (48) 3093-0694 ou (48) 3622-2113 ou 
contato@prevunisul.com.br.

MEMBROS DA PREVUNISUL 
RECEBEM CERTIFICAÇÃO DO ICSS

Os membros do 
Conselho 
Deliberativo da 
PREVUNISUL, Aureo 
dos Santos, Alex 
Sandro Sotero 
Isidoro, Rodrigo 
Santana e Felipe de 
Souza Bez e a 
Diretora de 
Seguridade, Marina Larissa Vitor, receberam 
certificação pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social – ICSS. 
Além destes, o Diretor Administrativo e 
Financeiro da PREVUNISUL, José de Oliveira 
Ramos, está recertificado. 

A certificação está prevista em Lei e a 
PREVUNISUL reforça sempre aos 
conselheiros que também busquem este 
processo. De acordo com o ICSS, a 
certificação é “um processo de aferição de 
conhecimento e/ou habilidades que tem por 
objetivo atestar a competência no exercício 
de cargo ou função nas entidades fechadas de 
previdência complementar”. Portanto, é usada 
para que cada vez mais conhecimentos sejam 
usados em prol dos participantes.

ICSSICSS
INSTITUTO DE

CERTIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE 

SEGURIDADE SOCIAL
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