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A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Em novembro começou o processo de recadastramento dos
participantes ativos, aposentados e pensionistas da PREVUNISUL. Essa
atualização tem como finalidade a confirmação dos dados constantes no
cadastro e é uma excelente oportunidade para alterar e/ou incluir as
informações, como: endereço, telefone e 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. Saiba mais sobre a importância do
recadastramento:
O que é o recadastramento?
Recadastramento é uma ação de atualização
cadastral, realizada anualmente.
Por que a PREVUNISUL o realiza?
O recadastramento permite a atualização dos
principais dados, o que deverá facilitar o contato e
relacionamento para uma comunicação mais eficaz.
É também uma proteção e segurança para todos os
participantes. Pois, por meio dele será possível verificar
os dados dos Beneficiários Legais*, informação muito
importante para garantir a manutenção e saúde do seu
plano de previdência.
Para Aposentados e Pensionistas, a atualização
cadastral permite a comprovação de vida, evitando
pagamentos indevidos e manutenção do benefício.
O recadastramento será aplicado para todos os
participantes ativos, aposentados e pensionistas de
todos os planos administrados pela PREVUNISUL.
*Beneficiário: é toda pessoa indicada pelo participante (de acordo
com as regras do regulamento do plano) para receber benefício de
pensão, em decorrência de seu falecimento.

Como será feito o recadastramento?
O recadastramento será encaminhado via Correios
para o endereço cadastrado no banco de dados da
PREVUNISUL. Na carta, será encaminhado um
formulário com as informações de endereço e
beneficiários inscritos.
Importante: As alterações necessárias deverão ser
informadas no próprio formulário. Para cada alteração
realizada será obrigatória a comprovação. Por exemplo:
Na inclusão do filho como beneficiário, será necessário
cópia da certidão de nascimento.
Mesmo que todas as informações estejam corretas, a
assinatura e devolução do formulário permite confirmar
a eficácia da ação de atualização cadastral.
Após a conferência dos dados, como realizar a
devolução do formulário de atualização?
A atualização cadastral devidamente assinada e as
comprovações deverão ser devolvidas à PREVUNISUL
via Correios, pessoalmente ou por malote interno da
UNISUL, dentro do prazo indicado.
A participação e engajamento de todos nesta ação de
recadastramento é fundamental.

Você que ainda não é participante de um plano de previdência complementar, entre
em contato conosco e saiba os benefícios de um plano de previdência patrocinado.
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NOVOS CONSELHEIROS
DA PREVUNISUL
TOMAM POSSE

O Presidente do Conselho Deliberativo da
PREVUNISUL, Alex Sandro Sotero Isidoro, presidiu
a Assembleia Geral da Entidade, que aconteceu em
agosto. A reunião foi realizada para empossar os
novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
da PREVUNISUL, que terão mandato para o triênio
2015/2018. Além de diretores, conselheiros e
colaboradores da PREVUNISUL, a Assembleia
contou com a presença do Reitor da UNISUL,
Sebastião Salésio Heerdt e do presidente da
Associação dos Aposentados da UNISUL Prev
(AAUP), Honório Gotardo.
Confira o quadro de conselheiros
atualizado:
Conselho Deliberativo (Titulares):
Alex Sandro Sotero Isidoro
Ingo Louis Hermann
Felipe de Souza Bez
Arthur Fabiano Holthausen da Silva
Rodrigo Santana
Conselho Deliberativo (Suplentes):
Greicy Darela Bet Tramontin
Áureo dos Santos
Wilson Tenfen
Naudy Brodbeck May
Sandro Serafin
Conselho Fiscal (Titulares):
Raquel Barreto
Paulo Fernandes Sotero
Enedina Rodrigues Bento Lorenzi
Conselho Fiscal (Suplentes):
Rafael Avila Faraco
Fernanda Piacentini
Yuri Mendes Ramos
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INVESTIMENTOS DA PREVUNISUL: RESULTADOS E PERSPECTIVAS
O Diretor de Gestão da Riviera Investimentos –
Gestor de Investimentos da PREVUNISUL, Gélio Luiz
Barbosa, afirmou que apesar das dificuldades, o atual
momento poderá trazer algumas oportunidades. Confira:
Como foram os investimentos no primeiro
semestre de 2015?
O primeiro semestre de 2015 foi marcado por forte
volatilidade. No âmbito externo, nos EUA, o Sistema de
Reserva Federal (FED) manteve inalterada a condução da
política monetária no curto prazo, sem sinalização mais
concreta sobre o momento em que iniciará a alta dos
juros. Já na Zona do Euro, as preocupações com relação
ao impasse da Grécia em obter acordo de curto prazo
aumentaram as probabilidades de risco de calote (default)
daquele país. Na China, o destaque foi a queda expressiva
da bolsa em função do temor de bolha especulativa que
gerou venda de ações, além da desaceleração da
economia local. No Brasil, o primeiro semestre foi
desafiador, com o agravamento da desaceleração
econômica e inflação pressionada, cuja situação se somou
à crise política - fruto da Operação Lava Jato. O
crescimento baixo, inflação e juros em alta, fragilidade
fiscal, mercado de trabalho fraco, crédito restrito e
inadimplência elevada contribuíram para a manutenção
do ambiente de volatilidade do mercado de juros e ações.
Nesse contexto, os investimentos da PREVUNISUL
renderam 7,02% no primeiro semestre de 2015, o que é
equivalente a 118,70% do CDI e 72,37% da meta
atuarial da Entidade (INPC + 5,50% aa). O resultado foi
bem acima do CDI. Porém, abaixo da meta atuarial da
Entidade. Atribui-se essa situação principalmente à forte
pressão do indicador de inflação (INPC) sobre a
composição do resultado da meta atuarial no período.

Rentabilidade no primeiro semestre de 2015

Quais são as estratégias e perspectivas até o final
do ano?
Para o segundo semestre, a expectativa é de
persistência do ambiente de incertezas, o que deverá
manter a postura conservadora e cautelosa na gestão dos
recursos previdenciários da PREVUNISUL. A orientação
dos investimentos está sempre voltada à gestão ativa e
seletiva dos recursos previdenciários, visando superação
da meta atuarial, que é o principal objetivo de 2015 e dos
anos futuros. Apesar das dificuldades, o atual momento
poderá trazer algumas oportunidades interessantes de
aplicação em investimentos que combinem segurança,
liquidez e rentabilidade e que contribuam para uma
diversificação da carteira de investimentos da Entidade.
Uma alternativa para diversificação dos investimentos
que está sendo estudada e que reúne estas características
é o investimento no exterior, em especial, no segmento de
títulos com lastro imobiliário nos EUA, cuja economia
vem apresentando sinais gradativos de recuperação e
deverá ser o contraponto positivo para o crescimento
global nos próximos anos.

FAÇA O SEU PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Os participantes do Plano UniPrev podem, a qualquer época do ano, efetuar aportes em sua conta
individual, independente da contribuição mensal - por boleto bancário ou depósito identificado. É uma
opção importante, já que o saldo acumulado durante o período de trabalho será fundamental para ter a
aposentadoria complementar desejada. Outra vantagem é que as contribuições ao plano até 31 de dezembro de 2015
podem ser deduzidas até o limite de 12% do total dos rendimentos computáveis na determinação da base de cálculo
do Imposto de Renda (IR) 2016. Isto para quem utiliza o modelo completo de declaração. Desta forma, o participante
ganha duas vezes, pois o valor será investido no seu futuro e você ainda poderá pagar menos IR.

TOTAL DE PARTICIPANTES

Indicadores Financeiros | até setembro/2015

Plano UNISUL PREV

9,09%

Plano UniPrev

9,22%

CDI

9,56%

INPC

8,24%

IPCA

7,64%

Poupança

5,81%

896

692

2

94

84

24

Ativos
UniPrev

Assitidos
UniPrev

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
Aposentados

Assistidos
Pensionistas

dados até setembro/2015

NÚMEROS PREVUNISUL
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A ESCOLHA CERTA PROMOVE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM INTERATIVIDADE
Além de vídeos, notícias, revistas, ferramentas e tirinhas o nosso Programa A
Escolha Certa também promove a conscientização financeira e previdenciária por
meio de atividades interativas. É o caso do Teste Financeiro, que por meio de
perguntas on-line permite que o participante descubra se o seu perfil financeiro é
endividado, equilibrado ou investidor. É uma ferramenta importante, pois, o
primeiro passo, para usar melhor os recursos, é saber exatamente o perfil.
Outra atividade interativa do programa é o Desafio Semanal, que já
conta com mais de 380 participantes. O hotsite, aberto ao público, propõe o
desafio de economizar R$ 1,00, R$ 3,00 ou R$ 5,00 a mais por semana. O
portal traz um contador em sua página inicial mostrando o total de economia feita pelos participantes do
desafio. Participar do desafio é simples, após entrar no site, basta clicar em “Cadastro”, aceitar um dos
três desafios que aparecem e realizar o cadastro. Com a inscrição feita, o participante receberá por email dicas semanais de economia que o ajudarão a chegar ao final do desafio. Desta forma, economizará semanalmente e
guardará o dinheiro do jeito que preferir, como por exemplo, na poupança, na própria conta corrente ou em um cofrinho.
O objetivo é fazer o participante inscrito perceber que pequenas mudanças podem resultar em uma quantia significativa de
economia após um ano.As dicas são em áudio e texto, enviadas por e-mail semanalmente, além de ficarem disponíveis para
consulta no hotsite do desafio.
E você, topa o desafio? Para conhecer estas atividades acesse a página da PREVUNISUL - www.prevunisul.com.br e
clique nos banners que aparecem na parte de cima do site da Entidade.

CONFIRA A PALESTRA DO GERIATRA
MARCOS CABRERA!

PREVUNISUL PARTICIPA DE REUNIÕES
DA ASCPREV

Com frases divertidas e
explicações de fácil
entendimento, o geriatra
Marcos Cabrera arranca
gargalhadas dos participantes
de suas palestras. De maneira
leve e com muitos exemplos,
o médico interage com a
plateia explicando como
pensar na saúde em longo
prazo, garantindo um
envelhecimento saudável.
Foi com o talento de trazer informações
importantes com humor que Cabrera palestrou no
evento comemorativo de aniversário do programa
de educação financeira e previdenciária catarinense
A Escolha Certa, do qual a PREVUNISUL faz parte,
no dia 05 de agosto, em Florianópolis/SC.
“É uma honra e um desafio palestrar no evento
de um programa como este, com tantas boas
iniciativas, que incentiva o pensamento em longo
prazo. A previdência complementar traz dinheiro e
liberdade na aposentadoria, mas quem garante a
saúde e a qualidade de vida nesta fase somos nós,
através de nossas escolhas durante a vida”, explicou.
Acesse o canal do programa www.youtube.com/kprev13 - e confira como
foi a apresentação do geriatra.

A equipe
PREVUNISUL participou
de duas reuniões
promovidas em agosto e
setembro pela
Associação Catarinense
das Entidades de
Previdência
Complementar
(ASCPrev), da qual a
Entidade é associada. No
dia 14 de agosto, a Comissão de Investimentos da
ASCPrev, se reuniu na sede da Associação, em
Florianópolis/SC. Dentre os assuntos abordados, o
principal tema foi a Supervisão Baseada em Riscos, para
abordar o assunto, a ASCPrev contou com a
participação de três consultores da empresa Risk
Office. A PREVUNISUL estava representada na reunião
pelo Gerente Financeiro, Zulmar Pedro Pereira.
O segundo encontro aconteceu no dia 17 de
setembro e reuniu a comissão do programa de
educação financeira e previdenciária A Escolha Certa,
formada por representantes das entidades que
compõem a ASCPrev, em Florianópolis/SC. A reunião
teve como objetivo discutir a realização das próximas
ações do programa. A PREVUNISUL estava
representada na reunião pela Diretora de Seguridade,
Marina Larissa Vitor.
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