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2012 é o ano da PREVUNISUL
Diversas ações serão colocadas em prática neste ano 
com o objetivo de disseminar a cultura previdenciária e a 
educação financeira

Após aprovação do Programa 
de Educação Financeira e 
Previdenciária da 
PREVUNISUL pela 
Superintendência Nacional de 
Previdência 
Complementar (PREVIC), a 
entidade se prepara para 
colocar em prática seus 
projetos focados na informação 
e difusão da cultura 
previdenciária. 
O programa visa atender 
diferentes públicos, informando, 
instruindo e orientando acerca 
das temáticas previdenciária e 
financeira, possibilitando um 
maior conhecimento dos temas, 
o que gera segurança nas 
escolhas dos indivíduos. 
Este programa, que começa a 
ser implementado neste, ano foi 
desenvolvido em parceria com 
as entidades filiadas à 

Associação Catarinense das 
Entidades de Previdência 
Complementar (ASCPrev). 
Outra novidade é o 
fortalecimento do setor de 
comunicação. 
Dentro das diretrizes do 
programa, a comunicação da 
PREVUNISUL será o braço 
direito das ações que visam 
informar e educar os 
diferentes públicos.
A PREVUNISUL também está 
de casa nova. A partir do 
segundo semestre a entidade 
passa a atender seus 
participantes em dois novos 
endereços. Um localizado na 
sala 10, no Centro de 
Convivências da Unisul em 
Tubarão e o outro no Centro 
Empresarial Pedra Branca em 
Palhoça, na sala 120.

Programa de 
educação financeira 
e previdenciária é 
uma das ações para 
este ano.

As ideias e sugestões surgem 
no dia a dia, porém se não 
existe uma ação efetiva, 
simplesmente morrem ou 
acabam ficando no 
esquecimento. 

A ideia de lançarmos um jornal 
existe há algum tempo, todavia 
somente agora com a criação do  
Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária, a 
ser iniciado em 2012 pela 
PREVUNISUL, surge o primeiro 
exemplar do jornal 
“PREVNEWS”.

Nosso objetivo além de levar 
aos participantes informações 
da Entidade e especificamente 
dos Planos de previdência que 
administramos, é sensibilizar 
aqueles que ainda não são 
participantes, da importância de 
se pensar e planejar o futuro, 
aderindo a um plano de 
previdência.

Esperamos que nosso jornal 
possa levar informação de 
qualidade a todos os 
colaboradores das 
Patrocinadoras e também 
despertar o interesse de antever 
o futuro, prevenindo-se no 
presente, para garantir uma 
aposentadoria justa, após 
finalizar seu período laboral.  
 
Desejamos a todos uma 
excelente leitura!

Editorial

Diretor 
Superintendente 
PREVUNISUL

Diclô Espedito
Vieira
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Palavra Certa
Eu acompanho os trabalhos da PREVUNISUL 
desde 2005 e tenho percebido uma evolução 
muito significativa, não tanto em número de 
participantes, mas seu patrimônio vem 
crescendo numa escala muito interessante.

João Laércio de Amorim - Contador



Quando falamos em previdência 
logo vem a imagem de pessoas 
com mais idade, a ponto de se 
aposentar e vivendo tranquilas. 
É notório que cada vez mais os 
jovens vêm aderindo aos planos 
de previdência complementar. 

O Sr. Diclô Espedito Vieira, 
Diretor Superintendente da 
PREVUNISUL explica a 

O Pai coruja criou um 
plano de Previdência 
para a filha desde o 
nascimento.

Previdência é coisa para se pensar agora
Pessoas estão aderindo aos planos de previdência complementar mais cedo, pensando num futuro 
melhor.

Rentabilidade de planos supera meta 
A rentabilidade dos Planos de Beneficios administrados pela PREVUNISUL no primeiro quadrimestre 
de 2012, superou a meta atuarial em 123%.

A carteira de investimentos da 
PREVUNISUL é formada por um 
FIC de FI - Fundo de Investimentos 
e m  C o t a s  d e  F u n d o s  d e  
Investimentos composto por 96,5% 
em Renda Fixa e 3,5% em Renda 
Variável, tendo como administrador 
o Banco FATOR e custodiante o 
Banco Itaú.

importância de se pensar em 
previdência cada vez mais cedo. 
“Um plano de previdência 
complementar fechado 
assemelha-se a um "processo de 
poupança contínua" onde o 
participante está depositando 
mensalmente suas contribuições 
e a Entidade aplicando no 
mercado financeiro trazendo 
renda à sua "poupança". Quanto 
antes iniciar esse processo, 
maior poderá ser seu benefício, 
dado ao tempo de contribuição ”, 
relata.

Tarcício dos Santos Junior e 
Patrícia Aires da Silva Laureano 
estão juntos há sete anos e tem 
uma filha de um ano. A pequena 
Alice Laureano dos Santos é 
uma criança linda, alegre, 
saudável e tem um diferencial 
das outras crianças de sua 
idade: Alice já possui um plano 
de previdência complementar. 
“Muitas pessoas, logo que o filho 

nasce, pensam em abrir uma 
poupança pensando no futuro. 
Só que ao longo do tempo é 
difícil que alguém siga a risca o 
hábito de todo mês depositar 
um valor fixo. Por isso, logo que 
a Alice nasceu eu optei por 
fazer um plano de Previdência 
para ela. É um valor baixo, 
porém o tempo de contribuição 
será muito maior”, explicou 
Tarcísio que já traça planos para 
o futuro da filha.

Hoje a pequena Alice tem um 
ano de vida e doze 
contribuições. Tarcísio comenta 
que sua esposa às vezes brinca 
de que daqui alguns anos Alice 
terá mais dinheiro que ela.

O casal mantém um plano de 
previdência na PREVUNISUL e 
acha importante esta cultura. De 
acordo com Tarcísio, o principal 
objetivo é ter a possibilidade de 
manter o ritmo de vida após a 
aposentadoria.

Você que ainda não é participante do Plano UniPrev, acesse o 
banner central em nosso site e faça já uma simulação de benefício!
Já você que é participante acesse a área restrita e simule a partir de 
seu saldo já constítuido o valor de seu benefício futuro.

Simulador de Benefício



Educação Financeira e Previdenciária

A importância do planejamento financeiro pessoal
 Falar em planejamento 
financeiro pessoal, na maioria das 
vezes gera resistência e desinteresse 
em discuti-lo com maior profundidade 
por ser avaliado erroneamente como 
um assunto desnecessário e muito 
complicado. Mas, na verdade, 
percebe-se que ao ignorarmos a 
importância de se planejar os 
investimentos, os esforços para 
recuperar o tempo perdido ou os 
“estragos” sociais e financeiros 
causados por uma 
ação equivocada 
são muito grandes.
Como de costume, 
nós brasileiros, te-
mos a tendência de 
culpar os órgãos 
governamentais 
quando nos 
deparamos com 
problemas financeiros ao invés de 
realizar uma autocrítica e tomar 
atitudes que visem preveni-los. 
Preferencialmente, devemos tomá-las 
com bastante antecedência, já que a 
prevenção nos traz benefícios no 
presente e principalmente no futuro, 
com a possibilidade de, por exemplo, 
desfrutar de uma aposentadoria 
tranquila e com excelente qualidade 
de vida.  
Portanto, o tempo é um fator muito 
relevante ao se planejar o futuro. E, 
como ao longo dos anos nossa 
capacidade produtiva tende a 
diminuir, então, nada melhor que 
começar o quanto antes a pensar em 
poupar. 
Poupar e planejar são palavras quase 
que sinônimas, e exigem da 
sociedade uma mudança nos hábitos 
e na cultura, que traga reflexão entre 
o desejo (impulso) e a necessidade 
da compra. Desejo e necessidade 

normalmente andam em caminhos 
opostos e muitas vezes a tomada de 
decisão é levada pela emoção, 
acarretando em problemas graves 
que afetam a saúde financeira por um 
longo período, visto que o tratamento 
é lento e doloroso.
Por isso, poupar torna-se uma tarefa 
árdua e complicada diante às 
inúmeras tentações de consumo. 
Neste sentido, é fundamental o 
monitoramento dos gastos e definição 

de metas que possam ser 
atingidas, para não gerar 
falsas expectativas e 
decepções. A saúde 
financeira que todos 
desejam para agora e no 
futuro, inevitavelmente 
estará associada 
ao planejamento 
financeiro e a 

capacidade de poupar, 
exigindo um novo 
comportamento que traga 
reflexão nas tomadas de 
decisão, como comprar 
conscientemente de acordo 
com a necessidade, e, 
acima de tudo, com a 
definição de metas que 
apontem os objetivos a 
serem alcançados.
Uma ação simples e que 
poderá ajudá-lo a planejar 
seu dia a dia é o registro de 
todas as despesas e 
receitas, que poderá ser 
num caderno de 
anotações, numa planilha 
eletrônica no computador 
ou mesmo usando um 
software que permita o 
registro e análise de todas 
as movimentações 
financeiras pessoais. 

Inclusive, há muitas opções de 
softwares gratuitos na internet.
Mas, acima de tudo, mais do que 
ferramentas, o importante são as 
atitudes em organizar as finanças 
projetando as entradas e saídas de 
dinheiro mês a mês, registrando 
assim as receitas e despesas. 
Com um planejamento financeiro será 
possível destinar um valor fixo para 
investimentos em poupança, 
previdência complementar ou até 
mesmo para comprar um produto com 
pagamento à vista, ajudando a manter 
sua saúde financeira em ótimo estado 
e com vida longa. 
Comece agora mesmo a planejar seu 
futuro.

Ana Paula S. Bertoldo
Diretora de Seguridade PREVUNISUL

promover a integração dos 
aposentados da Universidade do Sul 
de Santa Catarina  UNISUL pelo 
Plano de Aposentadoria 
Complementar e seus cônjuges, 
zelando pelos seus interesses e 
promovendo encontros ou 
promoções sociais, culturais, 
esportivos, de trabalho, reuniões, 
passeios, viagens e outros.
Foram criadas três categorias de 
sócios, a saber; fundadores, 
contribuintes e beneméritos; e são 
considerados sócios todos aqueles 
que, sem impedimentos legais, 

A Associação dos Aposentados do 
UNISULPREV - AAUP foi idealizada 
e fundada por 13 pessoas oriundas 
dos quadros funcionais da 
Universidade do Sul de Santa 
Catarina UNISUL, que passaram a 
ser considerados membros 
fundadores. Estes reunidos na sede 
social do Clube de Campo de 
Tubarão, nesta cidade, no dia 19 de 
julho de 2004, constituíram a AAUP e 
elegeram a primeira Diretoria e o 
Conselho Fiscal. 
A associação tem como finalidade 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO UNISULPREV AAUP
Coluna

preencherem formulário próprio de 
solicitação, e forem aprovados pela 
diretoria da associação. 
A AAUP conta atualmente com 13 
sócios fundadores, dos quais 03 
falecidos; 30 contribuintes dos quais 
02 falecidos, perfazendo 43 
associados.
A atual Diretoria com mandato 
previsto até setembro de 2012 está 
constituída por Honório Gotardo 
(Presidente), Eduardo Búrigo de 
Carvalho (Vice-Presidente), Paulo 
Fernandes Sotero (Tesoureiro) e José 
Tadeu de Freitas Martins (Secretário).

A prevenção nos 
traz benefícios no

presente e 
principalmente no

futuro.


