News

N° 05 | Ano II | 2° Trimestre de 2013

Informativo da PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar

CONSELHEIROS DA PREVUNISUL PARTICIPAM
DE CURSOS PARA OBTER CERTIFICAÇÃO
Da esquerda para a direita:
Tarcisio dos Santos Junior, Raquel Barreto
e Alexandre Salvalaggio da Rosa

A certificação dos conselheiros das entidades de
previdência complementar está prevista pela Resolução
CMN (Conselho Monetário Nacional) nº 3.792 e serve
para que os conhecimentos sejam usados em prol dos
participantes. De acordo com o Instituto de Certificação
dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS), a
certificação é “um processo de aferição de conhecimento
e/ou habilidades que tem por objetivo atestar a
competência no exercício de cargo ou função nas
entidades fechadas de previdência complementar”.
Até o momento, três conselheiros do Conselho
Fiscal possuem a certificação: Tarcisio dos Santos Junior,
Raquel Barreto e Alexandre Salvalaggio da Rosa. Além
disso, já foram encaminhadas mais seis inscrições de
certificação para Conselheiros do Conselho Deliberativo
e mais uma para Conselho Fiscal. Na equipe
administrativa, os últimos certificados foram a Diretora
de Seguridade, Ana Paula Silvia Bertoldo, e o Gerente
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Financeiro e de Investimentos, Zulmar Pedro Pereira. Os
outros dois diretores já são certificados.
A PREVUNISUL sempre se preocupou com a
capacitação para que cada vez mais conselheiros consigam
esses certificados. Uma das formas são os cursos e
palestras oferecidos pela Associação Catarinense das
Entidades de Previdência Complementar – ASCPrev. Em
2013, já aconteceram quatro cursos: Introdução à
Previdência Complementar 2ª Edição, Prática Atuarial II,
Tributação e Aspectos Jurídicos e Previdenciários II e
Gestão de Riscos.
Destes cursos, participaram os conselheiros: Alex
Sandro Sotero Isidoro, Alexandre Salvalaggio da Rosa, Artur
Fabiano Holthausen da Silva, Demetrio N. Verani, Enedina
Rodrigues B. Lorenzi, Felipe de Souza Bez, José Tadeu Freitas
Martins, Margarete F. Martins Preve, Naudy Brodbeck May,
Paulo Fernandes Sotero, Raquel Barreto, Solange Zanatta
Piva, Tarcisio dos Santos Junior e Wilson Tenfen.
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PREVUNISUL ESPERA RECEBER RECADASTRAMENTOS ATÉ O FINAL DE JULHO
Para evitar transtornos e estar sempre por dentro
de todas as novidades e informações sobre seu plano, é importante que seus dados estejam atualizados no sistema
da PREVUNISUL. Desta forma, você garante o recebimento do informativo PREV News, as notícias e todas as ações
realizadas pela entidade. Por isso, foi enviada uma ficha para a atualização do cadastro a todos os participantes, que a
PREVUNISUL espera receber até o final de julho para ter
o recadastro de todos.
Se você não recebeu, pode acessar o endereço:
www.prevunisul.com.br/a-prevunisul/atualizacao-cadastral,

imprimir o formulário disponível, preencher, assinar e enviar
para PREVUNISUL em um dos seguintes endereços:
SedeTubarão
Centro de Convivências Unisul | Rua Simeão Esmeraldino
de Menezes, 400, sala 10 | Bairro Dehon | CEP 88704-090
Fones: (48) 3622-2113 ou 3622-1621.
Unidade Palhoça
Centro Empresarial Pedra Branca | Avenida dos Lagos, 41,
sala 120 | Bairro Pedra Branca | CEP: 88.137-100.
Fone: (48) 3093-0694.

PREVUNISUL PARTICIPA DE PALESTRA DO A ESCOLHA CERTA
No dia 16 de abril a sala de eventos do Majestic
Palace Hotel, em Florianópolis/SC, foi o palco para a
primeira palestra de 2013 realizada pelo programa A
Escolha Certa, programa este que a
PREVUNISUL faz parte.
Na ocasião a equipe
PREVUNISUL esteve presente com o
Diretor Superintendente, Diclô Espedito
Vieira, com a Diretora de Seguridade,
Ana Paula S. Bertoldo, com a Assistente
Administrativo e também Conselheira,
Marina Larissa Vitor e com o
Conselheiro, Naudy Brodbeck May, os
quais presenciaram a palestra com o
tema “O impacto da redução das taxas de juros na
aposentaria”. A referida palestra foi divulgada a todos os
participantes da PREVUNISUL.
O evento trouxe os palestrantes Marcelo Guifrida,
CEO da BNP Paribas Asset Management, e Luiz Sorje,

Diretor de Produtos e Comercial da BNP Paribas Asset
Management.“Precisamos diversificar os investimentos e por
isso acredito que ações de educação financeira e
previdenciária, como o programa A
Escolha Certa, são o caminho”, disse
Marcelo Guifrida.
Para que a redução da meta
atuarial não afete os planos de
previdência complementar, o Diretor
de Produtos e Comercial falou sobre
três possíveis soluções. A primeira é
aumentar o risco dos investimentos, a
segunda abrir mão da liquidez imediata,
fazendo investimentos a longo prazo e,
por fim, como último recurso aumentar a contribuição, tanto
do participante quanto do patrocinador.
O programa A Escolha Certa é uma iniciativa das 13
entidades que compõem a Associação Catarinense das
Entidades de Previdência Complementar – ASCPrev.

DIRETOR SUPERINTENDENTE PARTICIPA DE ASSEMBLEIA DA AAUP
A Associação dos Aposentados do
UNISUL PREV – AAUP, realizou a primeira
assembleia de 2013 no dia 16 de abril. Na ocasião,
o Diretor Superintendente da PREVUNISUL,
Diclô Espedito Vieira, esteve presente para
demonstrar os resultados alcançados pela
entidade no exercício de 2012.
Na reunião, foram citados os novos
membros da AAUP: Célia Salvalaggio, José Moreira,
Luiz Antonio Grad, Ieda Cordeiro, Maria Regina
Rufino Delfino e Heralda Coelho Mafra. A
assembleia encerrou com um almoço de
confraternização entre os associados.

03

PROGRAMA A ESCOLHA CERTA
COMPLETA UM ANO

O programa A Escolha Certa - idealizado pela
Associação Catarinense das Entidades de
Previdência Complementar (ASCPrev), da qual a
PREVUNISUL faz parte - completou um ano de
existência no dia 31 de maio. 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.
Para isso, são realizadas ações por meio do site
(www.aescolhacerta.com.br), palestras, tirinhas,
vídeos e simuladores financeiros. No segundo
semestre de 2013 estão programadas mais ações,
como vídeo de incentivo à adesão e o vídeo
Resposta Certa, além de promover enquetes para
avaliação dos materiais.
O programa que antes seria desenvolvido
individualmente por cada entidade, passou a ser
integrado, possibilitando maior amplitude na troca
de experiências. A criação também atende a
Recomendação nº 1/2008, do Conselho de Gestão
Previdenciária Complementar (CGPC).

EQUIPE PREVUNISUL REALIZA REUNIÃO
Previdência Complementar (PREVIC).
“Ficamos os dois dias analisando os riscos em
relação ao segundo semestre de 2012 e de acordo
com nosso levantamento não foram identificados
nenhum risco grave, apenas riscos medianos.Todavia
os controles da Entidade estão adequados,
garantindo a segurança”, explica o Diretor
Superintendente.

NÚMEROS PREVUNISUL

Nos dias 13 e 14 de maio, os colaboradores da
PREVUNISUL se reuniram com a consultora da
empresa JCM&B de Brasília/DF, Sra. Roberta Araujo
dos Santos para a análise dos riscos da Entidade. De
acordo com o Diretor Superintendente da
PREVUNISUL, Diclô Espedito Vieira, a reunião é
realizada semestralmente, e objetiva cumprir
determinações da Superintendência Nacional de
Indicadores Financeiros | Maio 2013

PREVUNISUL
CDI
Poupança
INPC
Aposentados I até Maio 2013
Luiz Antonio Grad
José Moreira
Maria Regina Rufino Delfino
Maria Regina Silvério
Maristela Nunes Maria

0,75 %
0,58 %
0,41 %
0,35 %

TOTAL DE PARTICIPANTES

1040

827

1

114

78

20

Ativos
UniPrev

Assitidos
UniPrev

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
Aposentados

Assistidos
Pensionistas
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A ECONOMIA DO PAÍS MUDOU.
VOCÊ ESTÁ PREPARADO?
Após a diminuição da taxa de juros aplicada no mercado financeiro, a forma
de investir na previdência privada também mudou. Acompanhe a entrevista
com o consultor do banco BNP Paribas, Carlos Eduardo Basso.
O que é taxa de juros e como ela influencia na
vida do colaborador?

Por que houve a redução da taxa de juros?

Carlos: A taxa básica de juros, conhecida
como Selic, é a taxa mais baixa da
economia, sendo referência
para todos os contratos, entre
outras funções, no mercado
financeiro. A redução da taxa de
juros implica para o participante
(colaborador) um aumento de
aplicação na aposentadoria para obter
aquela renda futura desejada.

Carlos: O Brasil está seguindo os padrões dos países
desenvolvidos. Nenhum país consegue prosperar
se tiver uma taxa de juros elevada. Isso é fato. Uma
economia para prosperar precisa ter juros baixos e
inflação baixa. O Brasil está caminhando para isso.
Temos uma inflação um pouco alta, em torno de 6%,
ela precisa ser bem menor que isso. Estamos em um
caminho que a taxa de juros chegou para ficar, é
uma tendência.

O que essas mudanças representam na prática?
Carlos: Por exemplo, 300 reais aplicados em um determinado período, a uma taxa de 20%, resultava em um
montante maior no final. Agora, quando essa mesma quantia é aplicada a uma taxa de 5% a 8%, significa um valor
menor. No passado, o montante tinha uma facilidade de atingir o objetivo no final com uma renda maior. Outro fator
é o aumento da expectativa de vida. Isso faz a gente pensar que em 70 anos a pessoa ainda será ativa. E qual é a melhor
forma de aproveitar a aposentadoria? Guardando dinheiro. A melhor dica é aproveitar o plano privado que as
empresas oferecem.
Fonte: Jornal do Colaborador WEG

CONSULTE O RELATÓRIO ANUAL DA PREVUNISUL NO SITE
Os Relatórios Anuais com informações sobre o
exercício de 2012 dos planos UniPrev e UNISULPREV
estão disponíveis para download no site da entidade www.prevunisul.com.br. No documento, os participantes
encontram dados sobre investimento, resultado da
rentabilidade e tudo o que aconteceu na gestão da
PREVUNISUL no ano passado.
Este é o segundo ano em que a PREVUNISUL é
dispensada do envio do Relatório Anual aos participantes
de forma impressa, pois teve seu programa de educação
f i n a n c e i r a e p rev i d e n c i á r i a ap rov a d o p e l a
S u p e r i n t e n d ê n c i a N a c i o n a l d e P rev i d ê n c i a
Complementar (PREVIC). O programa aprovado é o A
Escolha Certa, que é realizado em parceria com as outras
12 entidades que compõem a Associação Catarinense
das Entidades de Previdência Complementar.
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