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REDUZA O IMPOSTO DE RENDA

INVESTINDO NO FUTURO
O Imposto de Renda (IR) é uma obrigatoriedade legal e todos os anos precisa ser declarado
por quem tem renda anual superior a R$ 28.559,70.
Quem contribui para um plano de previdência complementar, tem
vantagem extra: as contribuições vertidas ao plano podem ser
deduzidas da base para apuração do IR, aumentando
o valor da restituição ou reduzindo o imposto a
pagar
A legislação permite que seja deduzido até 12%
da renda bruta para apuração do IR, com as
contribuições para a previdência complementar, para
quem faz a declaração completa do Imposto de Renda.
Ou seja, quanto mais se contribui para a
formação de renda futura em um plano de
previdência complementar, menor é o imposto de
renda a pagar. Isso é uma dupla vantagem!
Se as contribuições vertidas para o plano em
um ano-calendário não alcançam os 12%, da renda
anual, podem ser feitos aportes voluntários até 28
de dezembro. Investir no futuro, fazendo
planejamento tributário, é uma decisão
inteligente.

Para facilitar o cálculo, a PrevUnisul disponibiliza um simulador em seu
site – www.prevunisul.com.br/simulador. O aporte pode ser feito por
meio de depósito bancário. Para mais informações, entre em contato
pelo telefone (48) 3622-2113 ou pelo contato@prevunisul.com.br.
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ACESSE O NOVO PORTAL DA PREVUNISUL
A PrevUnisul está com novo
portal na internet. Moderno, atrativo
e intuitivo, o site é responsivo e foi
desenvolvido para ser acessado
também por tablets e smartphones.
Com o intuito de deixar as
informações e novidades mais fáceis
de encontrar, os menus principais
dão destaque para a rentabilidade
dos planos, os relatórios de gestão e
os informativos da entidade. Na
página principal é possível conferir as
últimas notícias.
Também nos menus principais,
está uma ferramenta importante
para os participantes e não participantes que é o Simulador de Renda, que permite fazer projeções de renda identificando
os reflexos do aumento da contribuição no saldo acumulado e no benefício futuro.
Utilizando a barra de rolagem, o visitante encontra informações sobre os Planos Uniprev e Unisulprev, além de
conteúdo sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária A Escolha Certa.
Uma área especial foi destinada ao contato do participante com a Entidade. O Fale Conosco é um canal aberto com a
PrevUnisul. Então, Fale conosco!
Esperamos sua visita, acesse www.prevunisul.com.br

NOVA TURMA INICIA CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL

No dia 03 de setembro mais uma turma iniciou as
aulas no curso de Inclusão Digital, promovido por
meio de uma parceria entre o programa A Escolha
Certa, do qual a PrevUnisul é integrante, a Unisul e a
Prefeitura de Tubarão. As aulas são gratuitas e
direcionadas aos aposentados e pensionistas das
Entidades de Previdência Complementar que fazem
parte do programa A Escolha Certa.

O curso acontece no Laboratório de Informática
da Unisul Tubarão, com coordenação da professora
Silvana Dal Bó e oferece aulas de informática básica,
sistema operacional, internet, redes sociais,
autoatendimento do portal das Entidades e utilização
de smartphones. Nesta turma estão participando
cinco assistidos da PrevUnisul. Fique de olho no site da
PrevUnisul para não perder as próximas turmas.

03
PERSPECTIVAS PARA O
CENÁRIO ECONÔMICO

Depois da euforia vista no mercado brasileiro durante os
meses de setembro e outubro, os últimos dois meses do ano
devem ser repletos de questionamentos sobre o próximo
governo.
A opção dos mercados por Jair Bolsonaro e a expectativa
de uma economia mais liberal, conduzida pelo ex-banqueiro
e futuro ministro Paulo Guedes, fez os ativos brasileiros
apresentarem forte apreciação desde o início de setembro.
A maior dúvida agora é o quanto o novo governo vai
conseguir implementar de suas ideias e propostas. O
primeiro grande desafio deve ser a reforma da previdência.A
reforma do estado, com corte de gastos e privatizações,
também é aguardada com ansiedade. A nova composição da
câmara e do senado, com forte renovação e amplo
crescimento de apoiadores do presidente eleito, ajudam a
reforçar o otimismo.
A expectativa é que, no curto prazo, os ativos brasileiros
sigam mais influenciados por fatores políticos do que
econômicos.
Informações da Integral Investimentos, gestora de
investimentos da PrevUnisul.
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A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp) realizou entre
os dias 10 e 12 de setembro o 39º Congresso
Brasileiro de Previdência Complementar Fechada, em
Florianópolis/SC.
O evento, que tem a maioria de seu público
formada por conselheiros e diretores das EFPC
brasileiras, é o maior do mercado relacionado ao
assunto. O tema deste ano foi "Disruptura e o mundo
do novo século" e abordou as transformações do
mundo atual e como as entidades de previdência
complementar podem se adaptar a essa nova
realidade.
Tanto o congresso quanto a temática são de
extrema importância para as entidades de
previdência complementar. Por este motivo, a
PrevUnisul esteve presente no evento, representada
pelos seguintes membros: o diretor administrativofinanceiro José de Oliveira Ramos, o gerente
financeiro Zulmar Pedro Pereira, e as técnicas
Fernanda Piacentini e Patrícia Motta Fagundes.
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PREVUNISUL NO 39º
CONGRESSO BRASILEIRO
DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
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A IMPORTÂNCIA DOS AVÓS PARA A FAMÍLIA
Quem não tem boas lembranças dos avós? Eles são parte fundamental tanto na vida dos netos quanto na de seus
filhos. É a partir da relação com os avós que os pequenos são expostos a um círculo familiar maior.
Na estrutura familiar atual, os avós substituem os pais em muitas das tarefas que não podem desempenhar por falta
de tempo, como pegar os netos na escola, dar comida, ajudar com os deveres, dentre outras atividade. Conciliar
trabalho e família às vezes é muito corrido, com o trânsito que é lento em muitas cidades, horas de trabalho que não
batem quando os filhos estão em casa fica complicado. Desta forma quem pode contar com o apoio dos avós tem
bastante sorte.
Além dessa questão prática, existe também a emocional, pois, muitas vezes, os avós são pessoas de apego das
crianças, em quem elas confiam e também são essenciais para ajudar a criança a entender a própria história.Acima de
tudo, são pessoas em quem os pais confiam e tem experiência
por já ter criado seus filhos.
A criança se beneficia muito com essa
convivência, já que recebe mais estímulos e
amplia seu contato. Para os avós, além do
carinho dos netos, existe a valorização social,
pois estão ajudando outras pessoas, e isso dá
sentido as suas vidas.
Alguns falam brincando que os "avós
estragam os netos", mas quem nunca
aprontou alguma peça e recebeu cobertura
dos avós?
A cumplicidade é a relação mais
natural existente entre avós e netos.
Porém, é preciso ter cuidado e saber a
hora de colocar limites, especialmente
com aqueles que participam diariamente
do cotidiano dos netos. E a resolução vale
para pais e filhos, o ideal é que conversem e
entendam qual a melhor maneira de educar as
crianças, para que não fiquem confusas
e recebam o apoio que necessitam.

ASSOCIADOS DA AAUP REALIZAM PASSEIO
Os associados da Associação dos Aposentados da
Unisul (AAUP) realizaram um passeio ao Hotel Fazenda
Dona Francisca, em Joinville/SC, no mês de setembro. De
acordo com o presidente da AAUP, Honório Gotardo, a
visita ao local foi bem avaliada pelos 18 aposentados e
pensionistas que participaram da viagem.

Atualmente, a AAUP conta com 51 associados.
“Gostaria de destacar o excelente clima de amizade,
companheirismo e alegria que estão presentes em
nossos encontros. Lembramos que a AAUP através de
sua diretoria está de braços abertos para receber novos
associados”, convida o presidente Gotardo.

PrevUnisul Tubarão: Rua Vigário José Poggel, 500 – sala 103 | Bairro Dehon | Tubarão/SC | CEP: 88704-240 | Tel.: (48) 3622-2113 | www.prevunisul.com.br | contato@prevunisul.com.br
Diretoria Executiva: Tarcisio dos Santos Junior - Diretor Superintendente; José de Oliveira Ramos - Diretor Administrativo e Financeiro; Tarcisio dos Santos Junior - Diretor de Seguridade
Supervisão: Patricia Motta Fagundes | Produção: FRENTE Comunicação (www.frentecom.com.br) | Jornalista Responsável: Simone Ferreira Rabuske (SC-00908 JP)

