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PREVUNISUL COMPLETA 10 ANOS
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CUIDANDO DO SEU FUTURO

O ano de 2015 é muito importante para a história da PREVUNISUL, em julho a
Entidade completou 10 anos de trabalho junto aos participantes para a construção
de um futuro mais tranquilo. Nesta jornada foram enfrentados muitos desafios e
houve várias conquistas, como o aumento no número de participantes.
Para a diretora de seguridade, Marina Larissa Vitor, há um avanço no
entendimento dos participantes sobre a importância da previdência
complementar para o futuro. “Trabalhar com algo que as pessoas só irão usufruir daqui a 20 ou 30 anos não é uma tarefa
fácil, mas é muito recompensadora. Queremos conscientizar cada vez mais os nossos participantes e colaboradores da
Unisul e Faepesul sobre a importância da previdência complementar”, explica Marina.
Criada com apoio da Reitoria da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Patrocinadora Fundadora,
atualmente a Entidade administra dois planos patrocinados, com três patrocinadoras, contando com aproximadamente
900 participantes, entre ativos, assistidos e pensionistas. Com um patrimônio acima de 50 milhões de reais, o
acompanhamento é realizado diariamente pela área financeira da Entidade.
O Diretor Superintendente da PREVUNISUL,Tarcisio dos Santos Junior destaca que os desafios da Entidade são
diários e urgentes, como os rendimentos financeiros, aumento da expectativa de vida da população e a
diminuição da composição familiar. “Por estes motivos, convidamos os colaboradores e participantes a
pensar no futuro, na autonomia financeira e qualidade de vida que desejam para a aposentadoria.
Enquanto isso nós continuaremos com a missão de assegurar qualidade de vida, com transparência
e potencializando o zelo que a PREVUNISUL sempre teve com o patrimônio do participante”, diz
o Superintendente.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Alex Sandro Sotero Isidoro, destaca o trabalho
contínuo para a construção de um futuro mais tranquilo.“São 10 anos de excelente atuação e temos
um grande campo para crescer. Hoje todos fazem uma programação de vida, e a PREVUNISUL está
aqui para acolher aqueles que querem fazer um melhor planejamento”, conta Isidoro.
Para comemorar os 10 anos de conquistas, a PREVUNISUL produziu um selo especial que está
acompanhando a logo da Entidade durante este ano.
“Estamos muito felizes com sucesso da PREVUNISUL e com os seus 10 anos de atuação. Inicialmente nos
congratulamos com os associados ao Plano de Previdência Complementar e com os dirigentes deste
importante instituto. Mas, sobretudo, não podemos deixar de falar do relevante papel do plano no
auxílio à preparação de um futuro aos colaboradores e professores da Universidade. A previdência
complementar pode garantir um futuro melhor e, também, melhor qualidade de vida a todos os
trabalhadores quando forem gozar do benefício das aposentadorias pública e privada”.
Sebastião Salésio Herdt, Reitor da Unisul
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PREVUNISUL PARTICIPA DO
VI ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR – REGIÃO SUL
A equipe PREVUNISUL participou, nos dias 24 e 25 de junho,
do VI Encontro de Previdência Complementar da Região Sul.
Promovido pela Tchê Previdência, entidade que congrega os
fundos de pensão do Rio Grande do Sul, o encontro teve dois
dias de debates e palestras, reunindo profissionais e dirigentes do
segmento no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre/RS.
O objetivo do evento foi analisar as tendências do mercado,
os riscos dos produtos previdenciários, apresentar novas
modelagens de planos e diferentes fontes de receita na
aposentadoria. Entre os temas apresentados destacaram-se: a
experiência europeia e como ela pode ajudar o Brasil; gestão de
riscos, uma forma de controlar o presente para prevenir o futuro;
psicologia comportamental, como o cérebro pode ser utilizado a
favor da poupança.
Participaram do encontro os diretores Tarcisio dos Santos
Junior, José de Oliveira Ramos e Marina Larissa Vitor, o Gerente
Financeiro Zulmar Pedro Pereira e a colaboradora Fernanda
Piacentini.

DESAFIO DE
ECONOMIA!
Para comemorar os
três anos de fundação do
Programa de educação
financeira e previdenciária
catarinense A Escolha
Cer ta foi lançado o Desafio Semanal www.aescolhacerta.com.br/desafiosemanal.
Nele, o internauta se depara com três opções de
desafio: economizar R$ 1,00, R$ 3,00 ou R$ 5,00 a
mais por semana. Após aceitar um dos desafios o
participante receberá por e-mail dicas semanais
de economia, em áudio e texto, que o ajudarão a
chegar ao final do desafio. O portal traz um
contador em sua página inicial mostrando o total
de economia feita pelos participantes do desafio.
“Independente da quantia que cada um escolherá
economizar com o desafio, o nosso objetivo é
promover a cultura de guardar dinheiro,
poupando e fazendo um pequeno sacrifício agora
para ter mais qualidade de vida no futuro”, explica
a presidente da ASCPrev, Regidia Alvina Frantz.
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NOVO GESTOR DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

fundos de pensão caracteriza-se pela forte regulação, o
que é muito bom e traz maior segurança para todos.
“Outro ponto crucial e fundamental para o sucesso da
gestão de recursos para o fundo de pensão é a
capacidade/sensibilidade da equipe de gestão em
compreender as ansiedades e demandas estratégicas da
Entidade. Os profissionais que atuam na gestora de
investimentos já tiveram passagem pelo fundo de pensão
e, por isso, compreendem perfeitamente as necessidades
da Entidade e, dessa forma, procuram se antecipar às
demandas, proporcionando eficiência e agilidade na
tomada de decisão”, diz.
O diretor ainda ressalta que o patrimônio
da PREVUNISUL é sólido e a Entidade tem
competência técnica e seriedade no trato dos
seus investimentos. “A PREVUNISUL é
reconhecida no mercado institucional como
uma Fundação que adota as melhores práticas
de governança corporativa e que preza pelos
bons fundamentos de gestão alinhados aos
princípios fundamentais de transparência, diligência,
zelo e responsabilidade na administração de seu
patrimônio, o qual, representa o patrimônio de seus
participantes”, comenta.
Confira a entrevista completa com Gélio Luiz
Barbosa no site – www.prevunisul.com.br.

Desde abril de 2015, a gestão da carteira de
investimentos da PREVUNISUL é feita pela Riviera
Gestora de Recursos Ltda – Administrada pela Socopa –
Sociedade Corretora Paulista, os serviços de auditoria
são de responsabilidade da empresa Deloitte
ToucheTohmatsu Auditores Independentes e os serviços
de tesouraria, de controle, processamento e custódia dos
ativos financeiros e de escrituração da emissão e resgates
de quotas do fundo são contratados junto à Caixa
Econômica Federal, com sede em Brasília/DF.
De acordo com o Diretor de Gestão da Riviera, Gélio
Luiz Barbosa, é importante entender que o objetivo do
fundo de pensão é de longo prazo e, dessa forma, esse
conceito deve ser a principal referência para a
gestão dos recursos financeiros da Entidade.
“Ao longo do tempo, vivenciamos ciclos
econômicos e financeiros mais favoráveis e,
em outros momentos, ciclos mais
desafiadores, tais como o atual momento.
Todavia, o resultado final no longo prazo é o
que importa e, assim, a paciência e disciplina na
condução dos investimentos são virtudes importantes a
serem exercitadas por todos os envolvidos no processo
de gestão, desde o gestor propriamente dito até a
PREVUNISUL e seus participantes”, explica.
Barbosa destaca que a gestão de recursos para

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS FISCAIS DA CONTRIBUIÇÃO EVENTUAL
Os participantes do Plano UniPrev poderão, a qualquer época do ano, efetuar aportes em sua
conta individual, independente da contribuição mensal. Esse aporte eventual pode ser efetuado
através de boleto bancário ou depósito identificado. Uma das vantagens de participar de um plano de
previdência complementar é que as contribuições mensais e aportes eventuais podem ser deduzidas
até o limite de 12% do total dos rendimentos computáveis na determinação da base de cálculo do
imposto de renda. Isto para quem utiliza o modelo completo de declaração. Portanto, mesmo que as
suas contribuições mensais não atinjam o limite para dedução, com os aportes eventuais você pode
chegar ao final do ano com saldo maior para aposentadoria e ainda aproveitar o benefício fiscal.
O mais recomendado é que as contribuições adicionais sejam planejadas o quanto antes, já que desta forma, o
participante não precisa depositar um valor alto de uma só vez.Assim, o participante ganha duas vezes, pois o valor da
contribuição será investido no seu futuro e ainda ajuda na declaração do IR – declaração de ajuste anual. Que tal
investir um percentual do seu 13° salário ou férias em resultados para o seu futuro?
Para mais informações, entre em contato com a PREVUNISUL pelos telefones (48) 3622-2113 ou (48) 3093-0694.
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EQUIPE DA PREVUNISUL PARTICIPA DE CURSOS
A equipe PREVUNISUL participou de dois cursos promovidos
pela Associação Catarinense das Entidades de Previdência
Complementar (ASCPrev), da qual a Entidade é associada, nos
meses de abril e maio. O primeiro curso “Direito Previdenciário e
Tributário” foi ministrado pela advogada Patricia Bressan Linhares
Gaudenzi, e aconteceu nos dias 28 e 29 de abril, e teve a participação
dos diretores Tarcisio dos Santos Junior, José de Oliveira Ramos e
Marina Larissa Vitor, o Gerente Financeiro Zulmar Pedro Pereira, o
colaborador Francisco Tolentino e os conselheiros Enedina Lorenzi
e Felipe de Souza Bez.
Ministrado por Luciane Fagundes, especializada em Psicologia
Econômica pela FIPECAFI/SP, o segundo encontro trouxe como
tema “Psicologia Econômica – Arquitetura de escolhas” e aconteceu
nos dias 26 e 27 de maio. Participaram do curso os diretores Tarcisio
dos Santos Junior, José de Oliveira Ramos e Marina Larissa Vitor, o
Gerente Financeiro Zulmar Pedro Pereira, a colaboradora Fernanda
Piacentini e os conselheiros Alex Sandro S. Isidoro, Enedina Lorenzi
e Paulo F. Sotero. Os eventos aconteceram em Florianópolis/SC e
tiveram carga horária de oito horas.

AAUP REELEGE DIRETORIA

ATUALIZE O SEU CADASTRO

A Associação dos Aposentados da UNISUL Prev
(AAUP) realiza reuniões da diretoria para planejar e
viabilizar as ações que desenvolve para os seus
associados. Uma destas reuniões foi a Assembleia
Geral Ordinária, realizada no dia 24 de junho, no
Clube Cidade Luz, com a presença de 32 associados.
No encontro, aconteceu a eleição da diretoria, onde o
corpo atual foi reeleito.
Desta forma, foram definidos como Presidente,
Honório Gotardo; Vice-Presidente, Eduardo Búrigo
de Carvalho; Tesoureiro, Paulo Fernandes Sotero;
Secretário, José Tadeu de Freitas Martins, e Relações
Públicas, Joaquim de Sá Faraco, para mais um mandato,
no biênio 2015/2016. Além disso, foram admitidos
três novos associados, Wilson Tenfen, Ivete Maria
Ribeiro e Milton Araújo.
Outra decisão importante foi a definição do
próximo passeio, que será para Bento Gonçalves, na
Serra Gaúcha, no período de 15 a 18 de outubro. 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.

Para que você fique sempre por dentro de todas as
novidades e informações sobre o seu plano de
previdência complementar, é importante que seus dados
estejam sempre atualizados em nosso sistema. Assim,
você garante o recebimento do informativo PREVNews,
as notícias e todas as ações realizadas pela Entidade.
Atualize de forma simples, acessando o site
www.prevunisul.com.br e clicando na “Área do
participante”. Na aba “Formulários” há um requerimento
para alteração de dados cadastrais, alteração do valor de
contribuição, entre outras opções.
Nos próximos meses a PREVUNISUL irá iniciar o
processo de recadastramento obrigatório de todos os
participantes e assistidos. Fique atento.
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