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Você costuma pensar no futuro? E quando se trata de finanças, você tem se organizado? 
Muitas vezes estamos tão absorvidos com o hoje que esquecemos as preocupações que podem 
surgir nos próximos anos. Ainda bem que existe quem pode nos ajudar a pensar nisso!

Os planos de previdência complementar, como o UniPrev da PrevUnisul, são uma forma eficaz de economizar e investir 
no futuro.  Veja algumas vantagens deles:

Informativo da PrevUnisul - Sociedade de Previdência Complementar

5 MOTIVOS PARA INVESTIR EM 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Investir no futuro com planejamento fiscal é uma decisão inteligente

O aporte eventual pode ser feito por meio de depósito bancário. Para mais informações, 

entre em contato com a PREVUNISUL pelo (48) 3622-2113 ou contato@prevunisul.com.br.

Para mais informações sobre o Plano UniPrev, entre em contato pelo telefone (48) 
3622-2113 ou pelo e-mail contato@prevunisul.com.br.

Planejamento para o Futuro - Quem poupa na Previdência Complementar terá a certeza de uma 
renda extra no futuro, além de ter um plano em que as regras são claras e transparentes.

Educação financeira - O participante aprende a ser mais disciplinado financeiramente. Infelizmente, no 
Brasil, não temos a cultura de guardar hoje para ter amanhã, dessa forma, somos pegos de surpresa quando 
acontece algum imprevisto, tendo que recorrer algumas vezes a empréstimos. Com um plano de 
previdência complementar, você aprende a poupar e controlar melhor os seus gastos mensais.

Investimentos sem sustos - Ao escolher o plano que mais se adéqua a sua realidade, o participante sabe 
exatamente como e de que forma está sendo investido o seu dinheiro. Os planos de previdência 
complementar contam ainda com custos de manutenção abaixo do mercado, o que faz com que seu 
dinheiro renda mais.

Sem preocupações com o teto do INSS - O teto estabelecido pelo INSS para o valor das aposentadorias 
faz com que o beneficiário precise recorrer a outras formas de renda quando parar de trabalhar – seja para 
manter o padrão de vida, seja pela necessidade.  Adquirindo um plano na previdência complementar, o 
trabalhador tem mais uma segurança financeira no futuro.

Dedução fiscal -  Todos os anos, os brasileiros precisam encarar o tão temido “Leão” do Imposto de Renda 
(IR). Mas você sabia que ao optar por um plano de previdência complementar, as contribuições podem 
representar uma dedução de até 12% na base de cálculo para apuração do IR? Isto, para quem utiliza o 
modelo completo da declaração. Essa é mais uma vantagem de investir em previdência complementar.
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Os Relatórios de Gestão do Plano UNISULPREV 
e UniPrev relativos ao exercício de 2017, estão 
disponíveis no portal da PrevUnisul. 

Os Relatórios trazem informações importantes 
sobre a gestão dos Planos, como as Demonstrações 
Contábeis e Pareceres Atuariais, de Auditorias e dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, além de outras 
informações relevantes.

Para conferir o relatório do seu Plano, acesse o 
site da PrevUnisul – www.prevunisul.com.br.

O programa A Escolha Certa participou da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira 
(ENEF), que ocorreu entre 14 e 20 de maio, com um quiz para as entidades associadas – entre elas a 
PrevUnisul , com o tema "Poupar ou não poupar, eis a questão", a ação  encerrou em 25 de maio. 

Para participar , além de preencher o cadastro,  era necessário assistir ao vídeo animado e responder perguntas sobre o 
conteúdo abordado.   O quiz teve duas premiações distintas: uma para os Participantes que  acertassem mais questões, e 
outra para os empregados da Entidade. Os prêmios  para os Participantes   foram um squeeze para o primeiro colocado e 
um jogo de frescobol para o segundo.   Dentre os empregados com maior pontuação foi sorteado um squeeze. 

O objetivo foi, além de participar da Semana do ENEF e compartilhar conhecimentos sobre finanças com os 
Participantes, estimular o público interno das Entidades a disseminar as ações e se sentir parte do processo de educação 
financeira e previdenciária.

PREVUNISUL PARTICIPA DA 5ª SEMANA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

CONSULTE O RELATÓRIO DE GESTÃO DOS PLANOS 

Uma parceria entre o programa A Escolha Certa, 
do qual a PrevUnisul é integrante, a Unisul e a 
Prefeitura de Tubarão abriu mais uma turma para o 
Curso de Inclusão Digital no município.

O curso, que teve início no dia 23 de abril, é gratuito 
e direcionado aos aposentados e às pensionistas das 
Entidades de Previdência Complementar que fazem 
parte do programa A Escolha Certa, como a 

PrevUnisul. As aulas serão ministradas até junho no 
Laboratório de Informática da Unisul Tubarão – Bloco 
Cettal.

O curso oferece aulas de informática básica, 
sistema operacional, internet, redes sociais e 
autoatendimento do portal das Entidades. Nesta 
edição estão participando sete assistidos da 
PrevUnisul. 

ASSISTIDOS DA PREVUNISUL PARTICIPAM DE CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL

 Venceram os  P articipantes:

1º colocado: LUCAS ELIAS MARÇAL

2º colocado:  ANA CAROLINE G. GONÇALVES

 O empregado vencedor foi:   

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR 



746TOTAL DE PARTICIPANTES

113

Assistidos
UNISULPREV

75

Ativos
UNISULPREV

556

Ativos
UniPrev
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O otimismo visto no final do ano passado e no início de 

2018 deu lugar a uma maior cautela a partir do mês de 

fevereiro, tanto nos mercados globais, quanto no Brasil.

Internacionalmente, o anúncio pelo presidente norte-

americano Donaldo Trump de tarifas sobre produtos 

chineses trouxe à tona os riscos de uma guerra comercial 

e foi um dos principais motivadores da volatilidade dos 

mercados. As consequências desta medida sobre os 

custos de produção das empresas americanas e as 

implicações que isso teria sobre a inflação levaram os 

investidores a projetar taxas de juros mais altas em um 

futuro próximos nos EUA. 

No Brasil, as atenções se viram cada vez mais para o 

cenário político. A ausência de um candidato reformista se 

destacando nas pesquisas de intenção de voto leva os 

investidores a reduzirem a exposição a ativos domésticos. 

No cenário macroeconômico, os últimos números 

surpreenderam negativamente, mostrando recuperação 

ainda lenta da atividade. Diante desse panorama, a maior 

parte dos investidores passaram a projetar crescimento 

do PIB mais fraco para este ano. Como consequência, 

inflação e taxas de juros devem seguir em níveis 

historicamente baixos por um período prolongado. 

Para os próximos meses a volatilidade nos mercados 

deve se intensificar. Os indicadores de inflação nos países 

desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, vão 

determinar os próximos passos de política monetária dos 

respectivos bancos centrais. Internamente, é preciso 

manter a atenção no cenário eleitoral e também na 

intensidade da recuperação da economia.  

Diante desse quadro, a gestão de investimentos da 

PrevUnisul deve manter a carteira alocada em fundos que 

possuem bom histórico em períodos de aumento de 

volatilidade. Apesar dos fundamentos ainda positivos para 

o Brasil, com a instabilidade do cenário de curto prazo, a 

intenção é evitar aumento de risco em posições 

direcionais, principalmente em bolsa e câmbio. Na 

estratégia de crédito privado, a gestão de investimentos 

segue buscando ativos com boa classificação de risco e 

acima do CDI e IPCA.

Fonte: Integral Investimentos, gestora de 

investimentos da PrevUnisul
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A ESCOLHA CERTA - PROMOÇÃO AGENTE DO FUTURO
Em homenagem ao Dia do Jovem (13 de abril) o 

programa A Escolha Certa, da qual a PrevUnisul faz parte, 
lançou o Concurso Cultural “Agente do Futuro”.  O 
concurso premiou um vencedor de cada entidade com 
um par de ingressos para o show do Lulu Santos,  que 
aconteceu  no dia 20 de abril, em Jurerê Internacional.

Com a frase: “O agora é importante, mas pensar e 
planejar o futuro é fundamental. Pessoas inteligentes 
investem em uma previdência para garantir um futuro e 
uma aposentadoria tranquila. Para quem pensa no amanhã, 
o futuro começa agora.”, a participante do plano UniPrev, 
Deise de Carvalho Teixeira pode curtir o show do Lulu 
Santos, com direito à acompanhante. 

“Passei por um outdoor promovendo o show e fiquei 
com vontade de ir, ao chegar no trabalho e abrir  meu e-
mail  tinha a promoção do Programa A Escolha Certa, 
participei e ganhei. Fiquei muito feliz. O show foi 
espetacular, começou na hora certa e a localização do 
camarote estava ótima. Levei meu noivo Gustavo Izar 
Barbosa para assistir comigo, foi um ótimo programa”, diz.

E a Deise é pé-quente nos concursos realizados pelo 
programa A Escolha Certa. Ela contou que já ganhou na 
promoção de Dias das Mães: “Sempre que possível, eu 
participo dos programas de incentivo e promoções. 

Minha filha também já participou e ganhou um cofrinho, 
que faz com que ela tenha um incentivo e aprenda desde já 
a começar a poupar”, conta.

A participante falou ainda das vantagens de investir no 
plano e do que pretende fazer quando chegar a 
aposentadoria. “É viável investir um pouco por mês para 
ter uma segurança no futuro. No começo tive uma certa 
resistência, mas hoje vejo que, sem a PrevUnisul, não teria 
conseguido guardar esse dinheiro. Quero ter uma 
aposentadoria tranquila, com uma vida saudável e 
estabilidade financeira. Acredito que ter um plano de 
previdência vai me ajudar nisso. É importante planejar e 
começar a construir desde já tudo isso”, explica. 

BENEFÍCIOS DE VIAJAR NA TERCEIRA IDADE
Depois do esforço de toda uma vida de trabalho e na criação dos filhos, a aposentadoria é a tão esperada 

recompensa para quem chega à terceira idade. Com o aumento da expectativa de vida, o grupo de viajantes acima dos 
65 anos tem crescido muito nos últimos anos. 

O fato de ter mais tempo livre faz com que as pessoas da terceira idade possam 
usufruir de algumas vantagens na hora de viajar, como descontos em hotéis e 
pousadas, melhores preços em passagens aéreas na baixa temporada e a 
possibilidade de estender o período de viagem.

Além disso, também existem estudos que apontam que viajar faz bem à 
saúde! Viajar estimula a memória, pois estimula o cérebro e aumenta a atividade 
mental, além de ajudar a criar novas memórias dos momentos vividos. Muitos 
lugares oferecem ainda exercícios físicos que podem ser realizados em contato com 
a natureza. E o tempo de descanso nas viagens, durante a terceira idade, tende a ser 
muito mais prazeroso e relaxante, já que não existem outras preocupações além de 
aproveitar o tempo livre para fazer o que der vontade!

A Associação dos Aposentados do plano UNISULPREV (AAUP) realizará, em 13 de junho, uma 
assembleia geral para eleição e posse da nova diretoria para o período 2018/2020. De acordo com o 
presidente da AAUP, Honório Gotardo, o edital está sendo elaborado. “A diretoria se reuniu duas 
vezes em 2018 e estamos planejando atividades para este ano, como um passeio durante o mês de 
setembro, para os associados e familiares”, conta.

Atualmente, a AAUP conta com 47 associados aposentados e oito 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.

AAUP REALIZARÁ ASSEMBLEIA GERAL EM JUNHO

"O agora é importante, mas pensar e planejar o 
futuro é fundamental. Pessoas inteligentes 

investem em uma previdência para garantir um 
futuro e uma aposentadoria tranquila. Para quem 

pensa no amanhã, o futuro começa agora."

Deise de Carvalho Teixeira
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