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Conselheiros tomam posse na PREVUNISUL
Após processo eleitoral, os novos conselheiros da PREVUNISUL tomaram posse em solenidade especial
que contou com a presença de diversas autoridades.

No dia 17 de agosto foram empossados
os novos membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Sociedade de
Previdência Complementar - PREVUNISUL
para o mandato 2012/2015. Conforme
prevê o Estatuto Social da entidade, uma
parte dos conselheiros foi indicada em
Assembleia Geral e outra parte eleita em
votação aberta, realizada de forma online.
Muitos convidados estiveram presentes
na cerimônia que contou também com a
participação do Diretor Superintendente
da PREVUNISUL Diclô Espedito Vieira, o
Reitor da Unisul Ailton Nazareno Soares e
o Presidente do Conselho Deliberativo da
PREVUNISUL Curt Hadlich. Durante seu
discurso o Sr. Diclô Espedito Vieira
enalteceu o trabalho dos conselheiros no
dia a dia da entidade citando algumas

ações realizadas
na ultima gestão.
“Todas as ações
que mencionei,
muito embora
estejam delegadas
à Diretoria
Executiva, têm a
participação
efetiva dos
Conselheiros, por isso, se chegamos onde
estamos hoje, é graças também ao
esforço desses parceiros”, disse.
O presidente do Conselho Deliberativo da
PREVUNISUL Curt Hadlich, que está
deixando o conselho, ficou surpreso com
a presença de muitas autoridades, que
segundo ele significa o respeito e o
crédito que a entidade conquistou junto
aos parceiros. “Hoje a entidade está em
outro patamar. Tivemos muito trabalho
para chegar até aqui, por isso considero
hoje um dia muito feliz”.
O reitor da Unisul, professor Ailton
Nazareno Soares, falou sobre o prestígio
que a PREVUNISUL conquistou dentro da
instituição. “Mudam os processos,
inovam as tecnologias, mas os valores

permanecem. É com isso que
enaltecemos o trabalho desta instituição
que conquistou respeito e admiração”,
ressaltou.
Durante a sessão solene foi realizado um
minuto de silêncio em homenagem aos
conselheiros falecidos Aleir Medeiros
Martins e Mauro Francisco Hawerroth.
Após solenidade todos os presentes
foram convidados para um almoço de
confraternização.

Homenagens

O ex-presidente do Conselho Deliberativo
da PREVUNISUL Curt Hadlich, recebeu das
mãos do reitor da Unisul, uma placa de
agradecimento da Diretoria Executiva da
PREVUNISUL pelo trabalho dedicado à
entidade.
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A responsabilidade de gerir uma Entidade de
Previdência Complementar passa em primeiro
lugar, pela afinidade que os gestores possam
ter, ao engajar na governança de tão importante
segmento.
Neste ano, quando findou o mandato dos
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da
Entidade, tivemos o prazer em receber
espontaneamente novos Conselheiros que,
munidos de um interesse comum, prontamente
aceitaram nosso convite para ingressar no
comando da nossa PREVUNISUL.
Registramos também os nossos sinceros
agradecimentos aos Conselheiros que
cumpriram seus mandatos e desejamos aos
novos pleno sucesso.
Nosso agradecimento se estende também à
Diretora de Seguridade da PREVUNISUL que,
participa da comissão constituída pela ASCPrev
(Associação Catarinense das Entidade de
Previdência Complementar), na
implementação do Programa Integrado de
Educação Financeira e Previdenciária, que já em
seu inicio foi agraciado com o prêmio Nacional
de Seguridade na categoria Educação
Financeira e Previdenciária. O referido prêmio
será entregue pela ABRAPP – Associação
Brasileira das Entidades de Previdência
Complementar Fechada, no 33º Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão, em outubro na
cidade de São Paulo.
Nossa gestão financeira também se destaca
com o constante envolvimento de nosso Diretor
Administrativo e Financeiro, juntamente com o
Gerente Financeiro que não medem esforços
em acompanhar diariamente as ações
propostas pelo gestor – Banco Fator.
Esperamos que esta segunda edição de nosso
PREVNews, possa continuar atendendo aos
interesses de nossos participantes e assistidos e
principalmente, incentivar aos colaboradores
das Patrocinadoras que ainda não aderiram ao
Plano UniPrev, para assim usufruírem de um
futuro mais tranqüilo.

Conselho tem novo presidente
Foram escolhidos o presidente e vice-presidente do Conselho
Deliberativo e o coordenador e vice-coordenador do Conselho
Fiscal da PREVUNISUL
No final do mês de agosto foram
realizadas as primeiras reuniões dos
conselhos fiscal e deliberativo da
PREVUNISUL, após eleição e posse dos
novos conselheiros. De acordo com o
estatuto social da entidade, o
presidente do conselho deliberativo,
órgão máximo da entidade, é escolhido
pelos membros do conselho
representantes da patrocinadora
fundadora e o vice-presidente entre os
demais membros. Já no conselho fiscal
todos os membros do conselho elegem
o coordenador e vice-coordenador.
O conselheiro Alex Sandro Sotero
Isidoro foi eleito o novo presidente do
Conselho Deliberativo da PREVUNISUL e
tendo como vice o conselheiro Rodrigo
Santana. No Conselho Fiscal, o
conselheiro Tarcísio dos Santos Júnior
foi eleito coordenador, tendo como vice
a conselheira Raquel Barreto.

Ainda durante o processo, foram
reconduzidos aos cargos o diretor
superintendente da PREVUNISUL Diclô
Espedito Vieira, a diretora de
Seguridade Ana Paula Silvia Bertoldo e
o diretor Administrativo Financeiro José
de Oliveira Ramos.
O engenheiro Alex Sandro
Sotero Isidoro foi eleito o
novo presidente do Conselho
Deliberativo da PREVUNISUL

Rentabilidade dos planos
A rentabilidade dos Planos de Beneficios administrados pela
PREVUNISUL até Agosto 2012 continua superando a meta.
Rentabilidades:
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Embora as volatilidades no mercado financeiro no período apresentado no
gráfico e a expectativa de ajuste da Taxa SELIC para 7,25%, a qual deverá
permanecer para o próximo exercício, o rendimento do Fundo de Investimento
por Cotas – PREVUNISUL vem obtendo performance superior ao CDI e Meta
Atuarial. Superou-se no período 130,88% do CDI e 103,40% da Meta Atuarial, o
que demonstra uma gestão ativa e eficiente de nossos gestores.

Informativo PREVNEWS
Projeto Gráfico: IF Assessoria em Comunicação
Jornalista Responsável: Luiz Henrique Fogaça
DRT-SC 3206

PREVUNISUL Tubarão:
Rua Simeão Esmeraldino de Menezes, 400 - sala 10 - Centro de Convivência UNISULBairro Dehon Tubarão/SC. 88.704-090. Fones: (48) 3622.2113 - (48) 3622.1621
PREVUNISUL Palhoça:
Av. dos Lagos, 41 - sala 120 - Centro Empresarial Pedra Branca - Bairro Pedra Branca Palhoça/SC. 88.137-100. Fone: (48) 3093. 0694

Programa A Escolha Certa promove Educação
Programa de Educação Financeira e Previdenciária tem como meta difundir ações que visam
conscientizar as pessoas para planejarem seu futuro garantindo qualidade de vida e bem estar.

Tudo na vida é uma questão de escolha.
Foi pensando nisso que 13 entidades
fechadas de previdência complementar
de Santa Catarina, associadas à
ASCPrev, criaram o programa de
educação financeira e previdenciária
denominado “A Escolha Certa”.
O Programa tem como principal
objetivo promover uma maior
compreensão sobre
estes temas,
repercutindo
positivamente na
elaboração do plano
de vida dos seus
participantes e
assistidos, buscando
ainda propiciar
orientação para

uma melhor qualidade de vida
para o presente, assim como
para o futuro.
Através do programa as
entidades de previdência
complementar pretendem levar
até os órgãos de governança
(Conselhos Deliberativo e Fiscal,
Diretoria Executiva e Comitês),
patrocinadoras, empregados,
participantes ativos, assistidos,
familiares, e não participantes
conceitos de previdência
complementar. Além disso, o
programa visa educar
financeiramente para que as famílias
melhorem sua saúde financeira,
trazendo uma perceptível ascensão
social, estimular a poupança de
longo prazo, explicar o
funcionamento do
plano de
previdência, entre
outros.
Através do portal,
com notícias,
informações,
arquivos, cartilhas,
historias em
quadrinho, vídeos

ou até mesmo interagindo com outras
pessoas nas redes sociais, podemos
conhecer um novo mundo onde com
planejamento e organização podemos
garantir um futuro seguro e com
qualidade de vida.

www.aescolhacerta.com.br/prevunisul

Eleita a nova diretoria da AAUP
Associação dos Aposentados do UnisulPrev elegeu sua nova diretoria para o mandato de dois anos.
to d a m o v i m e nta çã o f i n a n c e i ra ,
prestando conta aos membros da
entidade. Foram apresentadas também
algumas propostas de atividades para o
final do ano.
Com apenas uma chapa inscrita, a nova
diretoria foi eleita por aclamação, sendo
reconduzido a presidência o associado
Em Assembleia Geral realizada no Clube
Honório Gotardo.
Cidade Luz em Tubarão foram eleitos os
novos diretores da AAUP – Associação
Ao final da assembleia foi feito um
dos Aposentados do UnisulPrev. Com
minuto de silêncio em homenagem ao
praticamente todos os membros
ex-presidente da Acref Aleir Medeiros
presentes, durante a assembleia foram
Martins, que sempre participou das
apresentados os balancetes da entidade
a t i v i d a d e s d a A A U P. T o d o s
e as atividades realizadas pela atual
confraternizaram em um almoço festivo.
gestão.
No quadro ao lado você confere a nova
O tesoureiro da AAUP Paulo Fernandes
diretoria eleita para o mandato de dois
Sotero, reeleito ao cargo, apresentou
anos.

Diretoria AAUP
Presidente: Honório Gotardo
Vice: Eduardo Búrigo de Carvalho
Secretário: José Tadeu Freitas Martins
Tesoureiro: Paulo Fernandes Sotero
Sec. Executivo: Joaquim de Sá
Faraco

Conselho Fiscal
Maria Carminati Lima
Henrique Demathe
Paulina Volpato Wronski
Raulino Juncklaus
Glene Suely Fagundes
Bernadete Herdt Maccari

Educação Financeira e Previdenciária

Ana Paula S. Bertoldo
Diretora de Seguridade PREVUNISUL

Você conhece a Previdência no Brasil?
A Previdência Social de uma forma geral é concebida como o
seguro social do trabalhador, no qual garantirá, entre outros
benefícios, uma renda no momento da aposentadoria para o
trabalhador e sua família.
A previdência no Brasil está inserida num sistema amplo que
é a SEGURIDADE SOCIAL. Além da previdência esse sistema
abrange também a Assistência Social e a Saúde.
Dentro de toda essa esfera da Seguridade Social
encontramos, então, o sistema Previdenciário Brasileiro,
formado por três regimes: Regime Geral, Regime Próprio dos
Servidores Públicos e o Regime da Previdência
Complementar. Esses regimes, como já mencionado, vão
garantir ao trabalhador ao final de seu período laboral uma
renda de aposentadoria, respeitando-se os critérios e regras
de cada regime. Ambos os regimes citados estão ligados ao
Ministério da Previdência Social.
Acompanhe no quadro abaixo algumas das características de
cada regime:

Já os Regimes Próprios dos Servidores Públicos são
destinados a uma parcela de trabalhadores específicos - os
servidores da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
Assim, não são acessíveis a outros grupos de trabalhadores.
Por fim, o Regime da Previdência Complementar, destinado a
qualquer pessoa que almeje ter uma renda complementar
seja ao Regime Geral ou ao Regime Próprio dos Servidores.
Portanto, o regime é facultativo, ou seja, não terá sua adesão
obrigatória como os demais regimes públicos.
Percebe-se que, como os regimes públicos de previdência,
muitas vezes, não são capazes de garantir a manutenção do
padrão de vida de boa parte da população no momento da
aposentadoria, a previdência complementar se apresenta
justamente com este objetivo: trazer maior qualidade de
vida, tranqüilidade financeira e segurança para o aposentado
e sua família.
Nesse sentido, é de fundamental importância que as pessoas
se planejem financeiramente e cultivem o ato de poupar,
pensando nos benefícios em usufruir uma aposentadoria
tranqüila e segura.
Para isso, existem no país dois modelos de
previdência complementar: a previdência
a b e r ta , a d m i n i st ra d a p o r B a n co s e
Seguradoras, e a previdência fechada,
administrada por Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, conhecidas como
Fundos de Pensão.
Ambas são importantes, porém, existem
algumas diferenças e peculiaridades que
podem ajudar àqueles que tem essa
possibilidade de escolha entre aberta e
fechada no momento da tomada de decisão
por um plano de previdência.
Em nosso próximo exemplar falaremos mais
sobre previdência complementar e as
diferenças entre Aberta e Fechada. Não perca!

O Regime Geral costuma ser o mais conhecido entre as
pessoas, pois é o que atende a grande massa de
trabalhadores do país. É operado pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social – o INSS.

Se interessou pelo assunto?
Acesse www.aescolhacerta.com/prevunisul
e saiba mais sobre previdência com nossos
vídeos e apostilas!

“Observa-se que nos últimos anos a PREVUNISUL, em conjunto com
a UNISUL, vem provendo mudanças nos Planos Previdenciários por
ela administrados, com o objetivo de minimizar prejuízos futuros,
garantir o direito acumulado pelos participantes, retomar o equilíbrio técnico dos mesmos,
tornando-os, assim, economicamente viável aos participantes, patrocinadora e sustentável ao longo
do tempo.”
Karen Tressino - Atuária - Data A Consultoria

Palavra Certa

