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CONHEÇA AS

FERRAMENTAS
DA ÁREA DO PARTICIPANTE
Na Área do Participante, disponível no site da PREVUNISUL, é possível acompanhar o plano de previdência, conferir
extratos, alterar os dados cadastrais, além de realizar simulações de contribuição e de aposentadoria. No acesso, os
participantes ainda podem conferir comunicados da entidade, formulários e informações sobre os investimentos.Também
verificam o seu saldo de conta e os beneficiários do seu plano de previdência complementar.
Acessar o espaço é simples, basta entrar no site www.prevunisul.com.br, clicar em “Área do Participante” no lado
direito da tela, logo abaixo do banner principal. Depois, o participante deve inserir o CPF e a senha. Caso seja o primeiro
acesso basta preencher o CPF e seguir as instruções para criar a senha.
O acesso garante que os participantes ativos e assistidos da PREVUNISUL tenham mais praticidade para conferir suas
informações. A página é simples, com abas no topo que levam o participante para as ferramentas disponíveis com apenas
um clique. Confira alguns exemplos das telas da Área do Participante e veja as ferramentas disponíveis:
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PREVUNISUL PARTICIPA DE CURSO
SOBRE TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VOCÊ JÁ ATUALIZOU O
SEU CADASTRO?

Nos dias 19 e 20 de agosto, participaram do curso
“Tributação e Aspectos Jurídicos Previdenciários III” os
Diretores da PREVUNISUL, Diclô Espedito Vieira e
José de Oliveira Ramos, os colaboradores Marina
Larissa Vitor, Zulmar Pereira e Fernanda Piacentini e os
conselheiros Raquel Barreto, Rodrigo Santana e
Tarcisio dos Santos Junior. O evento foi promovido pela
ASCPrev e ministrado por Patricia Bressan Linhares
Gaudenzi, mestre em Direito Tributário pela PUC/SP .
Com um total de 8 horas/aula, o curso abordou de
forma prática os principais temas relativos às questões
jurídicas e tributárias de planos de previdência
complementar fechada, com ênfase na tributação dos
planos de benefícios previdenciários. Patricia ressaltou a
importância da conscientização dos participantes sobre
o assunto. “Precisamos traduzir essas informações e
explicar as peculiaridades da tributação na previdência
para que os participantes entendam como isso afeta os
seus planos”, disse.

No mês de agosto
a PREVUNISUL enviou aos participantes
o formulário para a
Atualização Cadastral
do plano de previdência. A ação tem como
finalidade a confirmação dos dados constantes no cadastro.
Esta é uma excelente
oportunidade para alterar e/ou incluir as informações
como: endereço, telefone e os beneficiários cadastrados.
A atualização cadastral é uma exigência legal e
permite que a PREVUNISUL mantenha todas as
informações em dia, garantindo assim, a manutenção do
benefício de seus participantes. Entre em contato com a
PREVUNISUL para mais informações e emissão de
segunda via da atualização.

03
QUAL A IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR?
“Inscrevi-me no plano de previdência complementar da UNISUL em 1997, aplaudindo
a iniciativa do Reitor Silvestre Heerdt. Então, um tipo de investimento não muito
difundido, prometia constituir uma alternativa ao declínio dos valores de aposentadoria liberados pela Previdência Social. Mas não apenas - iria aprender -, acompanhando a
ampliação de ofertas no cenário cotidiano e a contínua publicação de estudos a
respeito: previdência complementar é uma realidade, impôs-se em diferentes modelos
e integra o planejamento individual e da família moderna. Minha permanência em
nossa PREVUNISUL, nestes quase 18 anos, também se confirmou no que eu chamaria
de 'pessoalização' das relações. Onde não sou apenas um número, sou atendida,
acompanhada, esclarecida com seriedade, competência e cordialidade.”
Amaline Mussi (plano UNISUL PREV) - Aposentada pela PREVUNISUL desde 2006.

“Considero a previdência complementar importante porque ela nos ajuda a construir
um futuro mais confortável e seguro. Como o próprio nome já diz, é uma ação previdente e que nos dá garantias bastante interessantes. Além dos evidentes benefícios de
uma remuneração melhor na aposentadoria, a previdência é uma forma de assegurar
que nossos dependentes também estejam bem amparados no caso de algum imprevisto. Saber que este benefício estará disponível a meus dependentes a qualquer momento é motivo de muita tranquilidade. Outro aspecto que considero interessante é que o
plano é flexível, nos permite fazer ajustes a qualquer momento. Assim é possível
adaptá-lo conforme os outros compromissos que surgem em nossas vidas. Já fiz vários
ajustes durante meu período de contribuição e isso é muito fácil. Creio que o grande
segredo é a disciplina. Comecei com uma pequena contribuição e aos poucos fui
encontrando espaço em meu orçamento para reforçá-las. Hoje essa despesa já está
incorporada ao meu orçamento e naturalmente ocupou seu lugar definitivo.”
Ana Luisa Mülbert (plano UniPrev) – Participante da PREVUNISUL desde 2009.

“Foi muito importante que a UNISUL tenha feito este plano de previdência complementar para nós, através da PREVUNISUL. Foi a melhor coisa que aconteceu. Utilizo
essa renda para despensas (como luz, telefone, passeios, remédios e outros).
Conversando com meus amigos de trabalho, todos gostaram de ter participado da
“caixinha” e, assim como eu, utilizam a renda para suas despesas. Este benefício ajuda
muito. Existem também os que não fizeram a previdência complementar e agora se
arrependeram. Através da patrocinadora UNISUL tive uma grande recompensa
pelos anos trabalhados com muito amor e dedicação.”
Osmarino Aguiar Martins (plano UNISUL PREV) – Aposentado pela PREVUNISUL desde 2011.

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA PREVUNISUL PARTICIPA DO 10º CONANCEP
O Diretor Superintendente da PREVUNISUL,
Diclô Espedito Vieira, foi um dos mediadores do 10º
CONANCEP – Congresso da Associação Nacional
dos Contabilistas das Entidades de Previdência
(ANCEP). O evento aconteceu de 24 a 26 de setembro,
no Costão do Santinho, em Florianópolis/SC, e reuniu
autoridades, palestrantes e profissionais do setor. O

congresso apresentou plenárias sobre temas do
segmento de previdência complementar. Diclô mediou
o painel “A importância da TI e Governança na gestão
dos fundos de pensão”, que trouxe como palestrantes
o Gerente de Tecnologia da ATENA Tecnologia,Vinicius
Azevedo, e Diretor da ATT/PS Informática, Elcio
Mansur.
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PROGRAMA A ESCOLHA CERTA
REFORMULA SEU PORTAL
Com um layout mais atrativo e intuitivo, está no ar o novo
portal do programa A Escolha Certa, do qual a PREVUNISUL
faz parte. O objetivo da reformulação é deixar as informações
e diferentes seções disponíveis e fáceis de encontrar. O site
traz mais destaques na página principal e, a partir de agora,
está disponível também para tablet e smartphone.
Ao acessar o portal você encontra notícias sobre educação financeira e previdenciária, vídeos, ferramentas para ajudar o
planejamento financeiro, apostilas e muito mais. Na página você também encontra histórias em quadrinhos e outras
publicações para visualizar ou fazer download.
Outro destaque do site é a revista A Escolha Certa, lançada durante o V Encontro de Previdência Complementar Região Sul, em julho deste ano. A publicação, que está disponível para download ou visualização no portal, traz assuntos
como finanças, aposentadoria, saúde, turismo, gastronomia, entre outros temas.
Acesse: www.aescolhacerta.com.br.

AAUP REALIZA ASSEMBLEIA

PREVUNISUL
COMPLETA 9 ANOS

A Associação dos Aposentados do UNISUL PREV (AAUP) realizou
uma assembleia com os seus associados no dia 1º de outubro, no Clube
Cidade Luz, em Tubarão/SC. Na ocasião, o Diretor Superintendente da
PREVUNISUL, Diclô Espedito Vieira, esteve presente para explicar a regulamentação do acordo entre a PREVUNISUL, UNISUL e a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc), e os ajustes solicitados na
última fiscalização. Após a reunião, a associação ofereceu um almoço aos 32
presentes. “Nossos associados estão bastante atentos e participativos para
acompanhar todos os processos que visam dar sustentabilidade ao plano”,
diz o presidente da AAUP, Honório Gotardo.
De acordo com Honório, durante este ano a diretoria da associação
tem se reunido mensalmente para planejar as ações que devem acontecer
até o final de 2014 e também em 2015. Para novembro, a AAUP planeja uma
viagem a Gaspar/SC, no Fazzenda Park Hotel, entre os dias 7 e 9. O passeio
é aberto aos associados e familiares.Atualmente, a associação conta com 47
sócios aposentados e quatro pensionistas. Para fazer parte da associação, os
interessados devem entrar em contato com qualquer membro da diretoria
ou ligar para o presidente no número (48) 3622-3687.

A PREVUNISUL comemorou
em julho nove anos de fundação.
A Entidade foi criada com apoio
da Reitoria da Universidade do
Sul de Santa Catarina – UNISUL,
patrocinadora fundadora, cujo
propósito foi transferir a
administração do plano BB
Previdência para a PREVUNISUL.
Atualmente administra dois
planos patrocinados, com três
patrocinadoras, contando com
aproximadamente 800
participantes ativos e 101
assistidos e
pensionistas. Com
um patrimônio
acima de 50
milhões de reais,
gerido pelo Banco
Fator S/A e com
acompanhamento
diário pela área
financeira da
Entidade.
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