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PREVUNISUL – 12 ANOS
CUIDANDO DA
TRANQUILIDADE
FINANCEIRA DA SUA
FAMÍLIA

anos

Em julho de 2017 a PREVUNISUL completou 12 anos cuidando da tranquilidade financeira de mais de 800 participantes e
suas famílias. O compromisso da entidade com um plano que possibilite uma renda complementar para o futuro é
demonstrado com a sua preocupação em disseminar a educação financeira e previdenciária entre seus participantes e
também entre os colaboradores de suas patrocinadoras, UNISUL e FAEPESUL.
O esforço contínuo da equipe que integra a PREVUNISUL resulta em uma rentabilidade que supera a meta atuarial e
outros investimentos, como a poupança. O Plano UniPrev acumulou rentabilidade de 5,12% no ano (até junho/2017),
representando 151,93% da meta atuarial, que foi de 3,37%.
“Ter um plano de previdência complementar é pensar no futuro, na autonomia financeira e na qualidade de vida. Por
isso, continuamos com a missão de potencializar o zelo que a PREVUNISUL tem com o patrimônio do participante”, diz o
Diretor Superintendente da PREVUNISUL,Tarcisio dos Santos Junior.
Obrigado por sua parceria, conte sempre conosco!
Um pouco da história da PREVUNISUL: 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 a PREVUNISUL administra
dois planos patrocinados e possui três patrocinadoras
(UNISUL, FAEPESUL e PREVUNISUL).
Linha do tempo:
Julho de 2005 – A Secretaria de Previdência
Complementar, antiga SPC, aprovou o processo dando
legalidade a Entidade, na condição de multipatrocinada,
e também aprovou o Plano UniPrev, que veio para
abranger os demais funcionários que não haviam
aderido ao plano anterior.
Novembro de 2006 – Foi concluído o processo de
transferência de administração do plano UNISUL PREV
da BB Previdência para a PREVUNISUL, passando a
gestão do passivo e do patrimônio constituído.

Fevereiro de 2007 - Foi aprovada a inclusão da
patrocinadora PREVUNISUL , permitindo aos
funcionários da Entidade inscreverem-se no Plano
UniPrev.
Novembro de 2007 – A Fundação de Apoio ao Ensino
Pesquisa e Extensão da UNISUL – FAEPESUL, também
passa a ser Patrocinadora, permitindo aos funcionários
da Instituição inscreverem-se no Plano UniPrev.
Dezembro de 2009 – Forma, com as demais
entidades do Estado, a Associação das Entidades de
Previdência Complementar de Santa Catarina,
objetivando crescimento e aprimoramento do sistema
de previdência complementar.
Março de 2012 – Cria o Programa de Educação
Financeira e Previdenciária - A Escolha Certa,
juntamente com outras entidades de previdência
complementar de Santa Catarina para promover ações
com o objetivo de informar e orientar os participantes
e assistidos sobre finanças e previdência.
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CONSELHEIROS, DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA PREVUNISUL
PARTICIPAM DE ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Mais de 350 pessoas, entre conselheiros, dirigentes e técnicos das entidades de previdência complementar, além de
representantes dos patrocinadores e instituidores dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande de Sul, passaram
pelo Centro de Eventos da FIESC, em Florianópolis/SC, nos dias 03 e 04 de julho. Eles participaram do VIII Encontro de
Previdência Complementar – Região Sul, que este ano foi realizado pela Associação Catarinense das Entidades de
Previdência Complementar (ASCPrev) e teve como tema “Previdência Complementar: Oportunidades e Confiabilidade”.
Foram debatidos assuntos relacionados à gestão e sustentabilidade nas entidades e o impacto da reforma da
previdência, apresentados por especialistas de diversas áreas, em painéis e palestras.
Participaram do VIII Encontro representando a PREVUNISUL:Tarcisio dos Santos Junior – Diretor Superintendente;
José de Oliveira Ramos – Diretor Administrativo-Financeiro; os técnicos Fernanda Piacentini, Patricia Motta Fagundes e
Zulmar Pedro Pereira; e os conselheiros Alex Sandro Sotero Isidoro, Enedina Rodrigues Bento Lorenzi, Felipe de Souza
Bez, Greicy Darela Bet Tramontin, Miguel Garcia Junior, Patricia Steiner Araujo Rocha, Rafael Avila Faraco, Ranieri Correa
Garcia, Raquel Barreto e Wilson Tenfen.

BENEFÍCIOS DO
PLANO UNISULPREV
TÊM REAJUSTE DE
3,3486% EM JUNHO
Em atendimento ao
Regulamento do Plano,
os benefícios concedidos
e os benefícios saldados
dos participantes do
Plano Unisulprev, são reajustados em
junho.
O reajuste foi de 3,3486%, e
corresponde ao INPC acumulado de
junho/2016 a maio/2017.

ACESSE O DEMONSTRATIVO DE
BENEFÍCIO NA ÁREA DO PARTICIPANTE
Os participantes aposentados e
pensionistas do Plano UnisulPrev
podem acessar o Demonstrativo de Benefício
mensal pela Área do Participante.
Para acessar, siga os seguintes passos: no
site www.prevunisul.com.br, clicar em “Área do
Participante” (ao lado direito da tela). Ao abrir a
caixa de acesso, o participante deve inserir o CPF e
a senha. Se for o primeiro acesso, basta preencher o
CPF e seguir as instruções da parte inferior da tela, para criar a
senha.
Na Área do Participante, estão disponíveis as informações mais
relevantes do relacionamento entre o Participante e a Entidade. O
acesso é rápido, fácil e disponível nas 24 horas do dia.
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OS INVESTIMENTOS
NO PRIMEIRO SEMESTRE
A gestão da carteira de investimentos da PREVUNISUL é
feita pela Riviera Gestora de Recursos Ltda. Confira a
entrevista realizada com o Gestor Sênior da Riviera, Gélio
Luiz Barbosa, sobre os resultados no primeiro semestre
deste ano e as perspectivas para 2017.
Como está o mercado financeiro atualmente?
O primeiro semestre de 2017 foi marcado por muita
instabilidade e volatilidade tanto no cenário externo
quanto no doméstico. No âmbito externo, os temas de
destaque se concentraram nas incertezas quanto à
condução do governo Trump em relação aos principais
temas de agenda econômica e geopolítica dos EUA, nos
problemas recorrentes na Europa quanto à escalada do
terrorismo e as eleições em alguns dos principais países
do bloco que acabaram reduzindo (pelo menos
parcialmente) a pressão em relação ao sentimento de
ceticismo quanto ao Euro.
No Brasil, o ambiente político dominou a cena e as
preocupações do mercado financeiro no primeiro
semestre. O período foi marcado pela tentativa do
governo Temer em se manter no poder e manter o clima
de normalidade mesmo após as delações da JBS virem à
público, as quais fragilizaram ainda mais o governo e a
sustentabilidade política do presidente, além de
retardarem o debate e a condução do processo de
aprovação das reformas trabalhista e da previdência, que
são relevantes para criar bases para o reequilíbrio das
contas públicas do país e retomada da estabilidade
econômica e do crescimento doméstico.
Do ponto de vista econômico, o ambiente de forte
recessão contribuiu para a redução da inflação e motivou
o Banco Central a promover cortes mais expressivos da
taxa básica de juros Selic, que poderá fechar o ano abaixo
de dois dígitos. Sob a ótica atuarial, o cenário de queda dos
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juros nominais e reais gera preocupação na gestão em
relação à superação da meta atuarial da Entidade,
aumentando a necessidade de manter o foco na gestão
ativa e seletiva dos investimentos, a fim de atingir os
objetivos.
Quais as estratégias de investimentos para o 2º
Semestre de 2017?
As estratégias de investimentos, assim como ocorreu
na primeira metade do ano, visam preservar a filosofia de
gestão ativa e seletiva dos investimentos, buscando
oportunidades nos mercados de renda fixa, arbitragem de
oportunidades na renda variável, além da prospecção de
alternativas no âmbito dos investimentos estruturados;
sempre, obedecendo ao perfil de risco da Entidade.
Quais os resultados dos investimentos da
Entidade neste primeiro semestre?
Os investimentos da PREVUNISUL apresentaram
resultado bastante consistente no primeiro semestre de
2017, superando a meta atuarial mensal em todos os
meses do período. No Plano UniPrev a rentabilidade do
semestre alcançou 5,12%, superando a meta atuarial
(INPC + 4,5%aa), que foi de 3,37%. Ficando também acima
da poupança, que rendeu 3,67%.
O resultado favorável demonstra o sucesso conjunto
das estratégias empregadas na gestão dos recursos,
combinando rentabilidade, liquidez, segurança e,
principalmente, controle dos riscos e observância dos
limites de enquadramento legal dos investimentos da
Entidade. Para o segundo semestre do ano, a expectativa é
que, apesar da volatilidade e instabilidade ainda presentes
na conjuntura econômica e política interna, a
consolidação do cenário de queda das taxas de juros no
Brasil continue favorecendo o resultado dos
investimentos da PREVUNISUL.
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PARTICIPANTES DEVEM REALIZAR O RECADASTRAMENTO
Em agosto, a PREVUNISUL convoca todos os participantes, ativos e assistidos,
para realizarem o recadastramento. A ação é importante para que seja feita a
revisão dos dados cadastrais, além de servir como prova de vida para os
participantes aposentados e as pensionistas.
A base cadastral atualizada é que faz com que o relacionamento com o
participante, no que diz respeito aos seus direitos, seja correto e fidedigno,
dando a certeza de que os benefícios serão pagos adequadamente.
Um e-mail será enviado a todos, contendo o link da Área de
Recadastramento. O acesso aos dados possibilita a conferência cadastral e o
preenchimento das demais obrigatoriedades legais, como o da declaração
FATCA, por exemplo. As alterações devem ser informadas no próprio sistema
e serão atualizadas automaticamente. Entretanto, alguns dados precisam de
comprovação e exigem o preenchimento de formulário específico, anexando a
documentação comprobatória, como por exemplo:
Ÿ Inclusão de beneficiário: necessária a cópia da certidão de nascimento ou do
RG e CPF;
Ÿ Alteração de estado civil: é necessária a certidão de casamento, declaração
de união estável registrada em cartório ou averbação da separação ou divórcio;
Ÿ Conta bancária: para ser alterada é necessária a cópia do cartão do banco,
identificando a titularidade da conta.
Mesmo que não existam alterações a serem feitas, os dados precisam ser
confirmados por meio do acesso ao sistema para que o recadastramento seja
validado. Serão enviados lembretes mensais, enquanto o participante não a
confirmar que os dados estão corretos.

PARTICIPANTES DA PREVUNISUL
SÃO SORTEADOS NO QUIZ
MINUTO DA PREVIDÊNCIA
O Programa A Escolha Certa
promoveu duas edições do Quiz
Minuto da Previdência, que sorteou
prêmios. Após assistirem aos vídeos
mostrados pela ação, os participantes
deveriam responder perguntas
relacionadas. Quem obteve 100% de
acerto concorreu ao sorteio de um
mini cofre eletrônico e um livro
“Educação Financeira ao alcance de
todos”. Da PREVUNISUL, foram
sorteados os participantes: Osmar de
Oliveira Braz Junior, Ledimar Staudt
de Siqueira, ; Simone Leite da Silva e
Giovanna Grunewald Vietta.
Assista aos vídeos do Programa A
Escolha Certa e aprenda um pouco
mais sobre educação financeira e
previdência no canal
www.youtube.com/user/kprev13.

Por que a PREVUNISUL
realiza o recadastramento?
O recadastramento permite a
atualização dos principais dados, o
que facilita o contato e o
relacionamento para uma
comunicação mais eficaz. É
também uma proteção e
segurança para todos os
participantes. Para os ativos, é a
garantia de que a concessão e a
manutenção dos benefícios
previdenciários será correta. Para
aposentados e pensionistas, a
atualização cadastral permite a
comprovação de
vida, evitando o
pagamento e a
manutenção de
benefício
indevido.

AAUP REALIZA ASSEMBLEIA E PLANEJA PASSEIO
A diretoria da Associação dos Aposentados do plano UNISULPREV
(AAUP) realizou uma assembleia geral, no dia 21 de junho, no
restaurante Don Fernando, em Tubarão/SC. De acordo com o
presidente da AAUP, Honório Gotardo, o encontro contou com a
presença de 32 associados que deram boas vindas a dois novos
membros: Luana Medeiros Bonetti e Janete Elza Filisbino.
“Na ocasião, demos espaço à PREVUNISUL para prestar informações
sobre nosso plano de aposentadoria complementar e entregamos uma
placa de agradecimento e reconhecimento à Dra Greicy Darela Bet
Tramontin pelos relevantes serviços prestados à nossa associação”,
destaca.
Durante a assembleia, os associados puderam falar sobre diversos
assuntos, incluindo o lançamento do livro “Fé e Ciência: Reflexões”, que
é de autoria do associado José Müller, um dos fundadores da AAUP.Além
disso, foram apresentadas informações sobre um passeio para Balneário
Camboriu, Brusque e Bombinhas que a associação pretende realizar nos
dias 21, 22, 23 e 24 de setembro. “Após o enceramento da assembleia,
num clima de descontração e alegria pelo momento do reencontro
entre pessoas que participaram da construção e consolidação da
UNISUL, foi servido um almoço aos associados presentes”, conta.
Os aposentados que desejarem se associar devem entrar em
contato com algum associado ou com membros da diretoria.
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