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RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS EM 2012
No último ano a PREVUNISUL obteve bons
resultados em seus investimentos. A rentabilidade das
carteiras administradas pela entidade alcançou 12,22% no
fechamento do ano, o que representa 138,99% do CDI.
De acordo com o Gerente Financeiro da entidade,
Zulmar Pedro Pereira, os investimentos superaram a
meta atuarial até outubro de 2012.
“Os investimentos ocorreram de forma
planejada - para superar a meta - até outubro, quando
fechamos o mês/ano com 102,13% da meta atuarial e
138,99% do CDI. Em novembro houve a baixa nos
mercados e aumento da inflação anunciada, então,
fechamos o ano com 99,27% da meta atuarial
(INPC+6%a.a.)”, explica. De uma forma geral, a
rentabilidade de 12,23% da entidade em 2012 superou
todos os índices financeiros do país, que foram de 6,58%
na Poupança, 8,40% no CDI e 6,20% no INPC.
O Gerente conta que para 2013 a estratégia

financeira é diversificar. “Nossa carteira de investimentos
será modificada para aumentar o alcance da performance,
dentro das possibilidades de retorno e risco. Vamos
diversificar as carteiras de investimentos da renda fixa,
posicionando-as nas aplicações de multimercado. Desta
forma, reduziremos a alocação atual no segmento de juros
reais, que está desfavorável pela manutenção da taxa SELIC.
Na renda variável o cenário também deve mudar,
pretendemos aumentar os investimentos nesta área,
deixando em 5% nas cotas de FIA (Fundo de Investimentos
em Ações). Atualmente temos investidos 2% dos recursos
nestas mesmas cotas” , finaliza.
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CENÁRIO ECONÔMICO EM 2013
Segundo o Banco Fator que gerencia os investimentos da
PREVUNISUL, os juros podem ser elevados em 2013, em função das
preocupações do Banco Central (BC) com a manutenção da inflação –
que foram demonstradas através de declarações recentes do
presidente do BC e do ministro da Fazenda. A tendência do câmbio é
permanecer estável por causa das intervenções do BC. Já o mercado
de ações deve continuar volátil para as linhas associadas à
commodities, devido a vinculação com o cenário de crescimento
econômico mundial, que continua abaixo das expectativas.
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PREVUNISUL PRESENTE NA INTEGRAÇÃO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS
Os encontros do programa de Integração de Funcionários da Unisul contaram com a presença de representantes da
PREVUNISUL falando sobre a importância da previdência complementar. As reuniões aconteceram em três locais diferentes, no mês de fevereiro. A primeira, no dia 4, foi realizada no Colégio Conceito em Tubarão, a segunda, no dia 18, na
Unisul unidade Pedra Branca e a terceira, no dia 19, no campus de Tubarão.
Foram apresentadas informações sobre o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, dados da PREVUNISUL e
três vídeos do Programa A Escolha Certa, que é uma ação conjunta das entidades de previdência complementar de Santa
Catarina. Nos últimos dois encontros, também foi apresentada uma simulação de contribuição ao plano de previdência
versus benefício de aposentadoria. O palestrante nas reuniões foi o Diretor Superintendente da PREVUNISUL, Diclô
EspeditoVieira.
A entidade já participou de outros encontros do programa de Integração de Funcionários da Unisul, que geralmente
acontecem no inicio dos semestres. O evento têm o objetivo de receber os novos funcionários e repassar todas as informações necessárias, incluindo o plano de previdência complementar oferecido pela universidade. No dia, os funcionários
já podem preencher o material impresso solicitando a adesão ao plano.

RH DA UNISUL TIRA DÚVIDAS SOBRE O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Os representantes dos setores de RH da Unisul
do campus Tubarão e da unidade Pedra Branca, Ramona
Metzker Santos, Carina Evaristo e Célia Rejane Piacentini
Soares, participaram de reunião com a PREVUNISUL
para esclarecimentos dos planos de previdência, em
especial, o plano UniPrev.
No encontro, realizado no dia 22 de fevereiro,
estavam presentes o Diretor Superintendente, Diclô Espedito

Vieira, e a Diretora de Seguridade, Ana Paula S. Bertoldo.
Na ocasião foram abordados assuntos como as
adesões ao plano UniPrev e o atendimento aos que
rompem o vínculo empregatício com a Unisul. Essa foi mais
uma oportunidade que os representantes do RH puderam
tirar suas dúvidas sobre elegibilidade aos planos de
aposentadoria, benefícios, direitos e outras dúvidas
comuns na hora da adesão.

INOVAÇÃO NAS PRIMEIRAS REUNIÕES DE 2013
As primeiras reuniões de 2013 da Assembleia Geral e do
Conselho Deliberativo da PREVUNISUL foram realizadas
através de WEB Conferência no dia 5 de fevereiro. Com
a ajuda da equipe de Tecnologia da Informação (TI) da
Unisul, os conselheiros de Palhoça, Ingo Louis Hermann,
Áureo dos Santos e Artur Fabiano H. da Silva, puderam
interagir com os colegas reunidos na sede da entidade
em Tubarão. A novidade diminui os custos de
deslocamento e torna a comunicação mais ágil, tornando
os encontros mais produtivos. “Usaremos novamente
essa forma de comunicação para agilizar e reduzir
despesas e ampliar a produtividade de todos, já que os
integrantes das reuniões não precisam de deslocar de
cidade para participar desses encontros”, relata o
superintendente da PREVUNISUL Diclô Espedito Vieira.
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NOTÍCIAS E INTERATIVIDADE SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ON-LINE
Você já conhece a página da PREVUNISUL, dentro do portal do Programa A
Escolha Certa? Acessando o endereço www.aescolhacerta.com.br/prevunisul
você encontra notícias sobre educação financeira e previdenciária, vídeos,
ferramentas para ajudar no seu planejamento financeiro e apostilas. O mais
recente vídeo produzido pelo programa é sobre Planejamento Tributário, mais
precisamente sobre o Imposto de Renda, portanto, acesse o site e assista!
Através do A Escolha Certa também são produzidas tirinhas em
quadrinhos, que você encontra no site e também nesta e nas próximas edições
do informativo PREV News. Se você tiver um perfil no Facebook, também
pode curtir a página do programa, onde todas as informações e novidades são
divulgadas, além das interatividades, como o Quiz realizado em 2012:
www.facebook.com/programaaescolhacerta.
A Escolha Certa - O foco do programa é difundir os conceitos da previdência complementar, promover a educação e a conscientização financeira e estimular a poupança de longo prazo. O programa é idealizado por 13 entidades fechadas de previdência complementar – BFPP, CASANPREV, CELOS, DATUSPREV, ELOS, FUMPRESC, FUSESC, QUANTA, OAB Prev-SC, PREVIG,
PREVISC, PREVUNISUL e WEG Seguridade Social e é patrocinado por: BNP Paribas, HSBC, Mercatto, Quest, Soma, Mellon,
Credit Suisse, Rio Bravo e Sul América.

FIQUE EM DIA COM A PREVUNISUL: ATUALIZE SEU CADASTRO

NÚMEROS PREVUNISUL

Para atender a Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004
do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, a
PREVUNISUL atualizará os dados cadastrais dos participantes.
Para evitar transtornos e estar sempre por dentro de todas as novidades e informações sobre seu plano, é importante que seus dados estejam atualizados em nosso sistema. Assim, você garante
o recebimento do informativo PREV News, as notícias e todas as

ações realizadas pela entidade.
Em breve todos os participantes receberão uma ficha para a
atualização do cadastro. Mas, se quiser antecipar o processo, atualize de forma simples, bastando acessar o endereço:
http://www.prevunisul.com.br/a-prevunisul/atualizacaocadastral, imprimir o formulário disponível, preencher, assinar e
enviar para PREVUNISUL em um dos seguintes endereços:

Sede Tubarão

Unidade Palhoça

Centro de Convivências Unisul | Rua Simeão Esmeraldino
de Menezes, 400, sala 10 | Bairro Dehon | CEP 88704-090
Fones: (48) 3622-2113 ou 3622-1621

Centro Empresarial Pedra Branca | Avenida dos Lagos, 41, sala 120
Bairro Pedra Branca | CEP 88137-100
Fone: (48) 3093-0694

TOTAL DE PARTICIPANTES
822

PATRIMÔNIO
TOTAL

940

118

74

20

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
Aposentados

Assistidos
Pensionistas

R$ 47.756.080,44

UNISULPREV

Ativos
UniPrev

R$ 40.883.910,74

PGA

UNIPREV

(Plano de Gestão
Administrativa)

R$ 5.137.816,89

R$ 1.734.352,81

* Atualizado até dez/2012

ASSISTIDOS
EM 2012

Aposentados

Pensionistas

Santino Fregulia
Ingrid May Brodbeck
Jorge Luiz de Farias

Vânio Cardoso e dependentes
Mirian Fernandes Martins e dependentes
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
COMEÇA NA INFÂNCIA
Embora ainda não esteja presente
em todas as escolas do país, a abordagem da educação financeira é cada vez
mais comum e começa a aparecer em
todas as escolas. O principal motivo é a
criação do programa de Educação
Financeira nas Escolas, idealizado pelo
Governo Federal, gerido pelo
Ministério de Educação e Cultura e
tendo como parceiro o Banco Mundial.
O programa está sendo inserido
nos currículos das escolas brasileiras,
fazendo parte da Estratégia Nacional de
Educação Financeira (ENEF). Como os
resultados têm-se mostrado positivos
nas avaliações já realizadas - no projeto
piloto realizado, 63% dos alunos
responderam que guardam uma parte
de seu rendimento - o programa deve
se estender por todo o Brasil.
Os pais também podem e devem
ajudar, explicando aos filhos, por meio
de conversas, jogos e brincadeiras que
nem tudo que eles querem ou assistem
na TV é para comprar, estimulando-os a
refletir e pensar sobre como utilizar
dinheiro. Sobre a mesada, a evolução do
seu valor deve ser gradativa, sempre
acompanhada de conversas que
mostram a importância desse dinheiro
e porque deve ser utilizado com
responsabilidade. Ela também deve
mostrar a importância de poupar parte
para realização de pequenos sonhos,
como o de um brinquedo ou mesmo
uma bicicleta.
Pensando nisso, no início de 2013 a
PREVUNISUL distribuiu aos seus
participantes juntamente a última
edição do jornal, uma revistinha
passatempo. O material foi
desenvolvido pelo Programa A Escolha
Certa e destinada ao participante e sua
família para que juntos pudessem ler e
brincar com seus filhos ou netos. Assim,
de forma descontraída, assuntos e dicas
sobre educação financeira puderam ser
abordados.

AAUP PLANEJA ENCONTROS PARA 2013
A Associação dos Aposentados do
plano UNISULPREV (AAUP), iniciou o
ano de 2013 fazendo levantamentos para definir os locais para os encontros dos
associados durante o ano.“Habitualmente a diretoria se reúne mensalmente para agilizar eventos, como encontros,
promoções, assembleias e passeios.
Durante o ano de 2013, pretendemos realizar pelo menos quatro encontros e dois passeios, em todos eles queremos
envolver o maior número de associados”, conta o presidente da AAUP,
Honório Gotardo.
Atualmente, a AAUP conta com 43
membros, portanto, nem todos os assistidos da PREVUNISUL são associados.
Para fazer parte da AAUP, os interessados devem entrar em contato com
qualquer membro da diretoria. “Enfatizo
que a nossa principal finalidade é promover a integração dos aposentados da

Unisul. Portanto, ficaremos muito satisfeitos em reunir o maior número de colegas em nossa associação.Venham participar da AAUP”, convida o presidente.
Para 2013, ainda estão previstas
alterações no estatuto da associação,
que devem ser discutidas inicialmente
em reunião da diretoria. Honório
Gotardo também destaca a importância
da previdência complementar. “A expectativa de vida hoje mais longa, permite
um maior período pós-aposentadoria e
a previdência pública tem regras que geram defasagens nos reajustes na renda
dos aposentados, além de geralmente
limitar valores dos vencimentos. A previdência complementar, como o próprio
nome diz, complementa o salário,
proporcionando uma melhor qualidade
de vida e segurança para o aposentado e
sua família, permitindo um futuro mais
tranquilo”, explica o presidente.

EQUILÍBRIO:

A ARTE DO BEM-ESTAR

Mais do que ter uma boa saúde física ou
mental, o importante é estar de bem com
você mesmo, com a vida, com as
pessoas queridas. Para garantir um futuro
mais saudável é preciso estar em
equilíbrio, prestando atenção nos
detalhes que proporcionam prazer e
realização. Ser competente na gestão da
própria saúde e estilo de vida deveria
fazer parte das prioridades de todos.

Confira algumas dicas que ajudam a manter o seu bem-estar físico e emocional:
 Ao acordar, não saia da cama
rapidamente. Sente-se, espreguice,
respire e aí inicie seu dia.
 Tome café da manhã lembrando
que essa é a principal refeição do dia.
 Separe pelo menos 1 litro de água
e beba-o até o fim da tarde.
 Nunca perca seus objetivos:
Planeje, trace metas, tenha sempre
objetivos materiais e espirituais.
 Fique atento a você mesmo. Por
mais agitado que seja o seu dia a dia,
tente escutar os seus próprios
pensamentos.
 Ocupe seu tempo, trabalhe,
estude, seja produtivo e necessário
para alguém. Isso encurta o dia e dá

sentido à vida.
 Harmonize sua casa, abra portas e
janelas e deixe o ar e a luz entrarem.
Pratique uma atividade física e ao
menor sinal de cansaço ou
desconforto, pare.
 O almoço deve ser leve, rico em
fibras. Prefira carnes magras. Se você
mora só, não simplifique as refeições,
pois pode acabar mal nutrido.
 Não fique sentado por longos
períodos. Levante-se de vez em
quando. Quando sentado, descanse
as pernas em um banquinho.
 Encerre o dia com a leitura de um
bom livro, um bom filme ou seu
programa de TV preferido.
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