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Informativo da PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar

A PREVUNISUL foi criada em 2005 com o objetivo de possibilitar um 
futuro financeiro mais tranquilo para os empregados da UNISUL e suas 
famílias, por meio de contribuições mensais que garantem uma renda 
complementar na fase pós-laboral.

Para muitos jovens, a poupança de longo prazo não faz parte das necessidades 
imediatas, mas, aqueles que um dia resolveram começar a poupar cedo, sabem a 
importância dessa iniciativa. Somente quem adere a um plano de 
previdência é capaz de avaliar o quanto isso representa no futuro.

Pequenos valores, poupados todos os meses, por alguns anos, resultam 
em montantes consideráveis e, muitas vezes, significativos para o equilíbrio 
financeiro das famílias. É público que a Previdência Oficial não será 
suficiente para garantir o sustento das famílias num futuro bem 
próximo. Principalmente para aqueles cuja renda ultrapassa os 
valores “garantidos” por essa Previdência.

Foi pensando nos empregados, nas famílias, nos jovens e em 
todos que um dia vão depender de fontes de renda 
complementar, que nasceu a PREVUNISUL.

Lenta e consistentemente, foram plantadas sementes de estímulo à poupança de 
longo prazo. Hoje, depois de 10 anos de existência, o fundo garantidor dos benefícios 
alcança os 50 milhões de reais. Para o gerente financeiro, Zulmar Pereira, esse número representa o esforço e a 
responsabilidade da PREVUNISUL com seus mais de 800 participantes.

Foi com gestão profissional e mantendo uma parceria sólida com a Patrocinadora, que os planos 
previdenciários administrados pela PREVUNISUL chegam em 2016 com resultados positivos, apesar de 
todas as instabilidades do mercado financeiro.

É um número a ser comemorado pela UNISUL, FAEPESUL e a própria PREVUNISUL que, como Patrocinadoras dos 
planos de seus empregados, investiram no planejamento financeiro. 

É para ser comemorado por todos aqueles que acreditaram na Entidade e olham para o futuro com zelo e 
responsabilidade. É para ser comemorado, enfim, pelas famílias que estão protegidas de imprevistos, como a morte e a 
incapacidade laborativa de seus gestores financeiros. 

“Este foi um grande passo, mas há um futuro a ser resguardado e essa é a nossa diretriz maior”, registra o diretor 
superintendente, Tarcisio dos Santos Junior.

Para o diretor administrativo-financeiro, José de Oliveira Ramos, a PREVUNISUL representa a manutenção do vínculo 
afetivo para aqueles que, por muitos anos, se dedicaram à UNISUL.

50 MILHÕES DE PATRIMÔNIO É MAIS DO 

QUE UM NÚMERO, É UM COMPROMISSO
Foi pensando nos 
empregados, nas 

famílias, nos jovens 
e em todos que um dia 

vão depender de 
fontes de renda 

complementar, que 
nasceu a PREVUNISUL.
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Muito se fala em sustentabilidade e normalmente o que 
vem à nossa mente é a questão do meio ambiente.

Passa pela nossa cabeça que também temos um futuro 
que precisa ser sustentável, para que possa ser aproveitado 
com toda a capacidade e energia? Nem sempre!

Faz parte de nossos planos pensar no futuro da nossa 
família? Quando a resposta é positiva, provavelmente 
algumas dúvidas e incertezas devem nos afligir. Questões 
como saúde, finanças e bens materiais estão sempre 
presentes quando o tema é planejamento familiar. 

Em nossas mais íntimas e pessoais reflexões aparecem 
os receios financeiros, inevitavelmente. Por esse motivo, 
quanto mais cedo começamos a pensar no futuro, mas 
tempo temos para nos preparar para ele.

É compreensível que logo que se constitua uma família, 
as primeiras necessidades sejam a de adquirir imóvel e 
alguns outros bens, como forma de proteção material. 
Entretanto, tão logo essas questões estejam resolvidas e 
mesmo paralelamente a isso, o planejamento financeiro 
deve se tornar prioridade.

Por mais disciplinados que sejamos é necessário 
considerar o imponderável e também os imprevistos. 
Como solução para esse problema, a opção mais 
conhecida é a contratação de seguro.

No mercado, muitas são as empresas que 
se preocupam com seus empregados, 
assumindo essa responsabilidade. Entretanto, 
os imprevistos vão além da questão imediata. 
Podem trazer problemas de prazo maior. 

Em se tratando de proteção de longo 

prazo, os planos de previdência são uma das melhores 
opções para garantir a sustentabilidade da economia 
doméstica, em casos como a morte do responsável pela 
principal renda ou mesmo a sua invalidez.

Os planos de previdência complementar são 
instrumentos de estímulo à poupança de longo prazo, pois 
exigem a disciplina imposta pelos regulamentos que tem 
no depósito mensal e continuado, a garantia de 
continuidade. Por esse motivo, em ambientes como os do 
Brasil, em que a poupança não faz parte da cultura geral, 
essa forma de poupar é muito salutar e, muitas vezes, a 
melhor alternativa para aqueles que, por iniciativa 
individual, sabem que vão ceder a impulsos consumistas e 
imediatistas, e não o de poupar e preparar adequadamente 
o futuro.

Num momento em que o Estado está enfraquecido na 
sua missão de cumprir a Constituição e garantir o sustento 
das famílias, pertencer a uma empresa que assume parte 
dessa responsabilidade, é uma grande vantagem.

A UNISUL é um desses exemplos. Com o objetivo 
maior de dar proteção ao seu quadro de profissionais, 
mantém, através da PREVUNISUL, planos de previdência 
complementar que v isam est imular a cu ltura 

previdenciária. 
Como se não bastasse esse estímulo, mantém 

mensalmente o pagamento das coberturas 
de risco, para casos de morte e a invalidez, 
daqueles que, disciplinadamente, optaram 

por tornar o seu futuro e o de suas famílias o 
mais sustentável possível.

O FUTURO SUSTENTÁVEL DA FAMÍLIA

Todos os participantes dos planos de previdência da PREVUNISUL têm acesso à ÁREA 
DO PARTICIPANTE, com informações específicas de seu plano. Nela é possível verificar se os 
dados cadastrais estão corretos e atualizados. O cadastro é a principal base de dados entre a 
PREVUNISUL e o participante, para que se mantenha um ciclo de informação ativa e 
constante.

Na ÁREA DO PARTICIPANTE estão disponíveis todos os formulários para movimentação e atualização de dados 
e condição cadastral dos participantes que estão em fase de contribuição, como o Requerimento de Benefício, o 
Autopatrocínio, o BPD – Benefício Proporcional Diferido e o Resgate. Nessa área também podem ser feitos os 
pedidos de inclusão e exclusão de dependentes e as alterações cadastrais gerais. 

Um acompanhamento importante é sobre o saldo de conta e a simulação de benefício. Essas informações estão ao 
alcance do participante 24 horas por dia na área restrita. Para os participantes aposentados e pensionistas o 
formulário de alteração de conta bancária é um dos mais procurados e de extrema importância para que os benefícios 
sejam recebidos em dia. Tudo disponível na ÁREA DO PARTICIPANTE.

Atualmente foi disponibilizada a declaração do FATCA, que todos precisam preencher, para que as informações 
sejam enviadas para a Receita Federal, por exigência da Instrução Normativa 1571.

Acessar o espaço é simples, basta entrar no site www.prevunisul.com.br, clicar em “ÁREA DO PARTICIPANTE” 
no lado direito da tela, logo abaixo do banner principal. Depois, o participante deve inserir o CPF e a senha. Caso seja o 
primeiro acesso basta preencher o CPF e seguir as instruções para criar a senha.

Faça seu registro de acesso e acompanhe as informações que vão impactar significativamente no seu futuro.

ÁREA RESTRITA TEM INFORMAÇÕES PERSONALIZADAS



855TOTAL DE PARTICIPANTES

104

Assistidos
UNISULPREV

92

Ativos
UNISULPREV

657

Ativos
UniPrev

2

Assitidos
UniPrev

Indicadores Financeiros

NÚMEROS PREVUNISUL
| até junho/2016
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NOVAS APOSENTADORIAS:
fff

5,60%

5,55%

6,72%

5,09%

4,02%

Plano UNISUL PREV

Plano UniPrev

CDI

INPC

Poupança

TODOS OS PARTICIPANTES DA 
PREVUNISUL DEVEM PREENCHER 

O FORMULÁRIO FATCA

03
A IMPORTÂNCIA DE MANTER 
O CADASTRO ATUALIZADO

Para que você fique por dentro de todas as 
novidades e bem informado sobre o seu plano de 
previdência complementar, é importante que seus 
dados cadastrais estejam atualizados em nosso 
sistema. Assim, você garante o recebimento do 
PREVNews, das informações importantes e de 
todas as ações realizadas pela Entidade. Atualize de 
forma simples, acessando o site 
www.prevunisul.com.br e clicando na “ÁREA DO 
PARTICIPANTE”. Na aba “FORMULÁRIOS” há um 
requerimento para alteração de dados cadastrais, 
alteração do valor de contribuição, entre outras 
opções.

O preenchimento do formulário FATCA – Foreign 
Accoutn Tax Compliance Act é obrigatório para 
TODOS os participantes da PREVUNISUL.

 O FATCA é uma lei  de conformidade fiscal  norte 
americana que visa combater a evasão de divisas dos 
EUA em relação a rendimentos e outros ganhos de 
investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos norte 
americanos e cidadãos estrangeiros com obrigações 
fiscais nos EUA, designados US Person.

A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução 
Normativa RFB nº 1.571, de 02 de julho de 2015, firmou 
acordo com o governo dos Estados Unidos para 
intercâmbio de informações fiscais relativas às 
operações financeiras de interesse da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. Por consequência, todas as 
Entidades – como a PREVUNISUL - estão obrigadas a 
encaminhar, periodicamente, as informações cadastrais 
de seus participantes à Receita Federal.

 Por esse motivo, a PREVUNISUL solicita aos seus 
participantes ativos e assistidos que preencham o 
formulário do FATCA, assinem e enviem para a Entidade 
pelo malote da UNISUL ou pelo correio, para o seguinte 
endereço:

Sociedade de Previdência Complementar 
PREVUNISUL
Rua Vigário José Poggel, 500 – 
Sala 103

Bairro Dehon

Tubarão – SC

CEP: 88704-240 

Acesse o site da 
PREVUNISUL – 
www.prevunisul.com.br – clique 
em Plano UNIPREV e selecione 
Documentos para baixar o 
formulário.

Indicadores Financeiros

 dados até setembro/2015

%

9,56%

8,24%

7,64%

5,81%

PREVUNISUL

CDI

INPC

IPCA

Poupança

Os assistidos do Plano UNISULPREV tiveram 
reajuste de 9,8199% sobre o benefício de junho 
pago até o 5º dia útil de julho. O índice é composto 
pela variação do INPC de junho/2015 a maio/2016.

O INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor é medido pelo IBGE a partir dos 
índices de preços ao consumidor regionais e tem 
como objetivo apontar o aumento do custo de vida 
da população.

BENEFÍCIOS DO UNISULPREV 
TÊM REAJUSTE DE 9,8199%

A PREVUNISUL criou 
uma página no Facebook para ficar ainda mais perto 
de seus participantes. Basta buscar “@prevunisul”, 
curtir e ficar por dentro das principais notícias dos 
planos Uniprev e Unisulprev. Educação financeira e 
previdenciária, notícias importantes do segmento de 
previdência complementar e orientações sobre os 
planos, estarão mais acessíveis aos participantes da 
PREVUNISUL. Curta a página!

PREVUNISUL AGORA TEM 
FACEBOOK @prevunisul



PREVUNISUL Tubarão:  | |  | |  Rua Vigário José Poggel, 500 – sala 103  Bairro Dehon  Tubarão/SC CEP: 88704-240 Tel.: (48) 3622-2113 
www.prevunisul.com.br contato@prevunisul.com.br| 
Diretoria Executiva: Tarcisio dos Santos Junior - Diretor Superintendente; José de Oliveira Ramos - Diretor Administrativo e Financeiro; Tarcisio dos Santos Junior - Diretor de Seguridade
Supervisão:  | Produção: | Jornalista Responsável: Patricia Motta Fagundes FRENTE Comunicação (www.frentecom.com.br)   Simone Ferreira Rabuske (SC-00908 JP)

APOSENTADO DA PREVUNISUL RESSALTA A 
IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

O participante assistido da PREVUNISUL, Carlos José 
Ghislandi considera a previdência complementar uma 
das melhores decisões que tomou na vida. Aposentado 
há três anos pelo Plano UNISULPREV, ele conta que seu 
estilo de vida não mudou desde que desligou-se da 
UNISUL, mas comenta que é bom não estar preso a 
horários e prazos.

“Estar aposentado me possibilita viajar mais, passar 
mais tempo em contato com a mãe terra, cultivar o 
jardim e a horta, algo que me é imensamente prazeroso. 
E obviamente, ficar mais tempo junto da família. Me 
permite também residir na praia, longe do barulho, da 
vida agitada. Permite ainda participar de movimentos em 
defesa do meio ambiente e da cidadania”, conta.

Casado com Christina Gomes há 38 anos, Ghislandi 
tem três filhos e quatro netos. Aos 68 anos, ele continua 
o seu relacionamento com os colegas de trabalho e 
considera importante usufruir de amizades construídas 
ao longo de décadas. “A amizade é um valor fundamental 
na vida do ser humano”, ressalta. 

A paixão por ensinar começou cedo, quando ainda era 
estudante na UNICAMP, em Campinas/SP, época em que 

ministrava aulas em cursos pré-
vestibulares e supletivos para 
manter-se no curso. “Considero 
importante em qualquer profissão 
realizar suas atividades cotidianas sentindo prazer no 
que faz. Agindo assim, o profissional se sentirá motivado 
em buscar sempre novos conhecimentos”, explica.

Ghisland lembra que quando surgiu a ideia de se criar 
a aposentadoria complementar na UNISUL ele era 
coordenador da então ADUNISUL (Associação dos 
Docentes da UNISUL), e defendeu a proposta entre os 
colegas de docência. 
A importância da Previdência Complementar 
“A aposentadoria complementar é de fundamental 
importância, tanto no plano pessoal quanto no âmbito da 
sociedade. Eu não poderia viver hoje esta vida razoavelmente 
tranquila, se não houvesse poupado enquanto estava na 
ativa. Por outro lado, com a longevidade aumentando 
substancialmente, torna-se insustentável a manutenção do 
Estado como único provedor das aposentadorias. Hoje posso 
concluir: entrar na aposentadoria complementar foi uma das 
iniciativas mais acertadas que realizei na vida.”
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A ESCOLHA CERTA LANÇA ATIVIDADES 

PARA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO

O Programa A Escolha Certa completou 
quatro anos de fundação no dia 31 de maio. 
Idealizado pela Associação Catarinense das 
Entidades de Previdência Complementar 
(ASCPrev), o projeto, que antes seria 
desenvolvido individualmente por cada 
entidade, passou a ser integrado, possibilitando 
maior amplitude na troca de experiências e um 
custo mais baixo para as entidades, entre elas a 
PREVUNISUL. A criação também atende a 
Recomendação nº 1/2008, do Conselho de 
Gestão Previdenciária Complementar 
(CGPC).  

Para celebrar o aniversário, o programa 
realizou duas ações, um Quiz e uma Palestra. O 
Quiz teve 10 perguntas, e quem obteve o maior 
número de acertos foi premiado com um cofre 
contador de moedas. Já a palestra aconteceu 
no dia 30 de junho, e teve como palestrante 
Marcos Piangers, que é pai em tempo integral e 
nas horas vagas trabalha com comunicação 
jovem e plataformas digitais no maior grupo de 
mídia do sul do Brasil. 

Acesse o site - www.aescolhacerta.com.br.

AAUP REALIZA ENCONTRO E PLANEJA 
ASSEMBLEIA PARA O SEGUNDO SEMESTRE

A diretoria da Associação dos 
A p o s e n t a d o s  d o  p l a n o 
UNISULPREV (AAUP) realizou 
um encon t ro  en t re  s eu s 
associados no dia 11 de junho, no 
sítio do conselheiro Henrique 
Demathé. De acordo com o 
presidente da AAUP, Honório Gotardo, Demanthé e sua esposa 
Graça receberam os convidados com uma feijoada. “Após o 
almoço foram sorteados alguns brindes, propiciando alegria e 
brincadeiras entre os presentes. Foram repassadas informações 
pertinentes aos nossos associados, entre elas, a realização de 
uma assembleia geral no segundo semestre”, conta o presidente.

Na assembleia, que ainda não tem data definida, serão 
discutidas alterações necessárias à adequação do estatuto da 
AAUP. “Na ocasião, pretendemos também ouvir sugestões e 
discutirmos prováveis locais para a realização de um passeio no 
segundo semestre de 2016”, conta Honório.

Atualmente, a AAUP conta com 55 associados aposentados e 
cinco pensionistas. “Gostaria de destacar o excelente clima de 
amizade, companheirismo e alegria que estão sempre presente 
em nossos encontros. Lembramos que a AAUP através de sua 
diretoria está de braços abertos para receber novos 
associados”, convida Gotardo. 
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