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INVISTA NO SEU FUTURO
Quando o assunto é equilíbrio financeiro na vida póslaborativa, muitas vezes parece ser cedo demais para
iniciar o planejamento, mas esperar o futuro chegar
para se preocupar com ele pode trazer dificuldades
financeiras. Aderir a um plano de previdência
complementar ou aumentar o valor da contribuição mensal, para quem já é
Participante, possibilita que o futuro seja planejado.
No Plano UniPrev a contribuição mensal é definida pelo próprio
participante, iniciando com o valor mínimo de R$ 57,39, sem limite máximo. É
importante lembrar que este valor nada mais é do que um investimento no
seu futuro e no de seus familiares, e não simplesmente um desconto em folha de
pagamento.
Portanto, quanto antes iniciar o planejamento e avaliar se a contribuição mensal é
coerente com o retorno pretendido, melhor.
Para isso, a PREVUNISUL disponibiliza em seu site um simulador de renda que ajuda no
cálculo: www.prevunisul.com.br/simulador. Após a avaliação, e sempre que possível,
aumente o valor da contribuição. Quanto maior o valor poupado, maior será o saldo
acumulado e a renda complementar futura.

Confira um exemplo:

Dados da
simulação**

Contribuição
mensal

Total acumulado
em 25 anos

Renda mensal aos
55 anos*

R$ 57,39

R$ 50.436,42

R$ 296,65*

R$ 100,00

R$ 87.883,63

R$ 516,91

R$ 300,00

R$ 263.650,90

R$ 1.550,72

*Contribuição mínima resulta em benefício insuficiente.
**As simulações consideram a taxa de juros de 6% ao ano. Para o
cálculo da expectativa de vida é utilizada a tábua de longevidade
AT2000.

Idade: 30 anos
Contribuição por:
25 anos
Idade para
conversão em
renda: 55 anos
Expectativa de vida
aos 55 anos: +
31,98 anos
Taxa de juros: 6%
ao ano
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PREVUNISUL PROMOVE INCLUSÃO DIGITAL

PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Uma parceria entre o programa A Escolha Certa, do qual a PREVUNISUL é integrante, a Unisul e a Prefeitura de Tubarão
trouxe para o município um curso de inclusão digital. O projeto é voltado aos aposentados e pensionistas das Entidades
de Previdência Complementar que fazem parte do programa A Escolha Certa e iniciou no dia 17 de abril.
As aulas são gratuitas e acontecem até junho, sempre nas segundas-feiras, das 14h às 16h, no Laboratório 7 de
Informática da Unisul – Campus Tubarão. O conteúdo é composto de informática básica, sistema operacional, internet e
redes sociais, e tem como instrutores alunos bolsistas da Unisul, sob a coordenação dos professores.

REAJUSTE DA
CONTRIBUIÇÃO DO
PLANO UNIPREV
Todos os anos no mês de
março ocorre o
reajuste da
contribuição do Plano
UniPrev. Este ano o
índice de reajuste é
de 4,6940% e
corresponde a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) de março/2016 a
fevereiro/2017.
A contribuição mínima passou de
R$ 54,82 para R$ 57,39. O reajuste
também incide sobre as contribuições
acima da mínima.
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PREVUNISUL ALINHA ESTRATÉGIAS
DE INVESTIMENTOS PARA 2017

Confira uma entrevista com o gestor Gélio Barbosa,
da Riviera Investimentos, que realiza a gestão da carteira
de investimentos da PREVUNISUL.

possibilidade de cortes mais abruptos da taxa básica de
juros Selic, que poderá fechar 2017 abaixo de dois dígitos.
Do ponto de vista atuarial, esse quadro de forte queda
dos juros nominais e reais aumenta a preocupação da
gestão em relação à superação da meta atuarial da
Entidade, afirmando a necessidade de manter o foco na
gestão ativa e seletiva dos investimentos, com a adoção de
estratégias alternativas que possibilitem atingir os
objetivos atuariais da PREVUNISUL.

Como está o mercado financeiro atualmente?

Quais as estratégias de investimentos para 2017?

O primeiro trimestre de 2017 foi bastante turbulento
para o cenário externo e interno, e a volatilidade se
manteve acentuada no período.

As estratégias de investimentos para 2017 buscam
preservar a filosofia de gestão ativa e seletiva dos
investimentos, buscando oportunidades nos mercados de
Renda Fixa, busca de oportunidades na Renda Variável,
além da prospecção de alternativas no âmbito dos
Investimentos Estruturados, obedecendo ao perfil de
risco da PREVUNISUL.

Em março, a equipe PREVUNISUL se reuniu com os
gestores da Riviera Investimentos, que administram os
investimentos da Entidade. Os encontros aconteceram
para alinhar as estratégias para 2017, com o objetivo de
preservar e dar consistência aos resultados dos
investimentos.

No âmbito externo, as incertezas quanto à condução
do governo Donald Trump sobre os principais temas
econômicos e geopolíticos dos EUA, aliados aos
problemas recorrentes na Europa quanto ao terrorismo,
a fraqueza econômica dos principais países do bloco e o
crescente aumento do sentimento de ceticismo em
relação ao Euro contribuiu para a instabilidade do
mercado financeiro internacional.
No Brasil, o debate político em torno da Reforma da
Previdência, caracterizado pela dificuldade do governo
em obter apoio para aprovação do texto original, ampliou
a incerteza local sobre a capacidade do governo de vencer
esse importante embate e, assim, criar bases para
melhoria do quadro fiscal a médio e longo prazo,
necessário ao reequilíbrio das contas públicas do país e
retomada da estabilidade econômica e crescimento
doméstico.
Além disso, o forte quadro recessivo sinalizou a

Indicadores Financeiros
até março/2017

Plano UNISUL PREV

3,45%

Plano UniPrev

3,27%

Poupança

1,90%

INPC

0,98%

CDI

3,03%

A rentabilidade acumulada fechou o primeiro
trimestre em 3,4532% no Plano UnisulPrev e em 3,2714%
no plano UniPrev, equivalendo a 147,33% e 156,74% da
meta atuarial, respectivamente.
O resultado favorável demonstra o sucesso conjunto
das estratégias empregadas na gestão dos recursos da
PREVUNISUL, combinando rentabilidade, liquidez,
segurança e, principalmente, controle dos riscos e
observância dos limites de enquadramento legal dos
investimentos da Entidade.
Acompanhe a rentabilidade dos planos pelo link:
www.prevunisul.com.br/rentabilidade/

TOTAL DE PARTICIPANTES 820
616

7

2

86

109

Ativos
UniPrev

Autopatrocinados
UniPrev

Assitidos
UniPrev

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
UNISULPREV

dados até março/2017

NÚMEROS PREVUNISUL

Quais os resultados dos investimentos da
Entidade neste primeiro trimestre?
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CONSELHOS DE QUEM TEM EXPERIÊNCIA
Em comemoração ao dia do Jovem, o programa de educação financeira e previdenciária da PREVUNISUL e demais
entidades de previdência complementar de Santa Catarina, A Escolha Certa, promoveu o concurso cultural "A Voz da
Experiência". O concurso foi divulgado no site e página do Facebook da PREVUNISUL e também enviado por e-mail. Para
participar, bastava escrever um conselho aos jovens de como preparar-se para o futuro com base na sua experiência de
vida. O melhor conselho de cada entidade ganhou um Kit composto de sacola ecológica, livro sobre finanças, niqueleira e
bloco de anotações com imã. A vencedora da PREVUNISUL foi a participante Ana Luisa Mulbert, que trouxe o seguinte
conselho:

VOCÊ JÁ PENSOU NO SEU
FUTURO HOJE?
Acumular recursos financeiros
nada mais é do que reservar
uma quantia de renda mensal
para investir e garantir o
futuro. É esta proteção que
assegura uma aposentadoria
mais tranquila, em que os recursos
adquiridos durante a vida de trabalho podem ser
desfrutados.
Para isto, é necessário planejamento.
Você sabe para onde estão indo seus recursos? Tem
ideia de quanto gasta com saúde, lazer, transporte,
moradia, alimentação e educação? Sobra alguma coisa
para a previdência? Para ajudá-lo a organizar as finanças
pessoais, o programa de educação financeira e
previdenciária da PREVUNISUL e demais Entidade de
previdência complementar de Santa Catarina,A Escolha
Certa, elaborou um simulador que possibilita planejar o
destino da sua renda.
Acesse agora e confira: www.aescolhacerta.com.br

AAUP PLANEJA AÇÕES E
REALIZA ALTERAÇÕES DE
ESTATUTO
A diretoria da Associação dos Aposentados do plano
UnisulPrev (AAUP) se reunirá em abril para discutir as
atividades a serem desenvolvidas durante 2017 e o
calendário dos encontros do ano.
De acordo com o presidente da AAUP, Honório
Gotardo, além das reuniões de confraternização a
AAUP realizou uma Assembleia Geral no segundo
semestre de 2016. "Na ocasião, foram discutidas e
aprovadas algumas alterações no nosso Estatuto
Social, em seguida, registramos o documento no
cartório competente", conta o presidente.
Atualmente, a AAUP conta com 45 associados
aposentados e sete pensionistas. “Gostaria de
destacar o excelente clima de amizade,
companheirismo e alegria que estão sempre presente
em nossos encontros. Lembramos que a AAUP através
de sua diretoria está de braços abertos para receber
novos associados”, convida Gotardo.
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