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Turma de Curso de Inclusão Digital 
se forma 

PG 2

Confira o calendário de pagamento 
dos benefícios em 2019

PG 2

Cenário econômico e rentabilidade - 
resultados e perspectivas

PG 3

O futuro é incerto e as mudanças econômicas fazem 
com que a falta de segurança financeira seja um dos 
principais fatores de preocupação para as famílias. Por 
isso, é importante ter um planejamento financeiro que 
minimize as incertezas e as preocupações com o futuro.

O início do ano é um bom momento para aqueles que 
querem iniciar este planejamento. Para isso, é necessário 
registrar as receitas e todas as despesas em um caderno 
ou planilha, não esquecendo dos pequenos gastos diários, 
que também influenciam no resultado final. Para facilitar, 
existem várias planilhas na internet ou aplicativos para 
celular que ajudam nessa tarefa. Depois de registrar tudo 
e ter um panorama mensal (ou semanal), reveja quais 
despesas podem ser reduzidas ou eliminadas e qual o 
limite de gastos por período. Com disciplina e dedicação, 
dá para colocar o orçamento em dia e fazer a tão 
necessária reserva financeira para o futuro.

Para ajudar, procure ler conteúdos sobre finanças, 
gastos pessoais e orçamento familiar. Vários materiais 
estão disponíveis no site do programa de educação 
financeira e previdenciária da PrevUnisul - A Escolha 
Certa (www.aescolhacerta.com.br).

O objetivo é que você encontre um caminho para 
investir ou planejar a reserva financeira que vai garantir 

sua tranquilidade futura. Contribuir para um Plano de 
Previdência Complementar é uma boa opção, 
principalmente para aqueles que tem a empresa onde 
trabalham como parceira no planejamento, como é a 
Unisul. 

Aqueles que optaram por participar do Plano de 
Previdência Complementar Uniprev, da PrevUnisul, 
contam com a contribuição da Unisul para o benefício de 
risco, que dá cobertura para a morte e a invalidez, que são 
momentos em que a segurança da família fica abalada.

Um Plano de Previdência Complementar possibilita 
que haja disciplina em poupar, porque a contribuição é 
descontada na folha de pagamento. Além disso, apresenta 
algumas vantagens como a dedução das contribuições da 
base contributiva do Imposto de Renda, reduzindo o 
imposto a pagar e, também, o retorno financeiro é 
diferenciado da poupança, pois a rentabilidade obtida pela 
PrevUnisul no mercado financeiro pela aplicação dos 
recursos do Plano é 100% revertida para as contas 
individuais. 

Uma das vertentes da Entidade é oferecer educação 
financeira e previdenciária para todos os empregados das 
Patrocinadoras, destacando a importância de planejar 
financeiramente o futuro.

Informativo da PrevUnisul - Sociedade de Previdência Complementar

Planeje o seu 
futuro com a 
PrevUnisul

Para mais informações sobre o Plano UniPrev, entre em contato pelo telefone (48) 
3622-2113 ou pelo e-mail contato@prevunisul.com.br.

Planejamento para o Futuro - Quem poupa na Previdência Complementar terá a certeza de uma 
renda extra no futuro, além de ter um plano em que as regras são claras e transparentes.

Educação financeira - O participante aprende a ser mais disciplinado financeiramente. Infelizmente, no 
Brasil, não temos a cultura de guardar hoje para ter amanhã, dessa forma, somos pegos de surpresa quando 
acontece algum imprevisto, tendo que recorrer algumas vezes a empréstimos. Com um plano de 
previdência complementar, você aprende a poupar e controlar melhor os seus gastos mensais.

Investimentos sem sustos - Ao escolher o plano que mais se adéqua a sua realidade, o participante sabe 
exatamente como e de que forma está sendo investido o seu dinheiro. Os planos de previdência 
complementar contam ainda com custos de manutenção abaixo do mercado, o que faz com que seu 
dinheiro renda mais.

Sem preocupações com o teto do INSS - O teto estabelecido pelo INSS para o valor das aposentadorias faz com 
que o beneficiário precise recorrer a outras formas de renda quando parar de trabalhar – seja para manter o padrão de 
vida, seja pela necessidade.  Adquirindo um plano na previdência complementar, o trabalhador tem mais uma segurança 
financeira no futuro.

Dedução fiscal -  Todos os anos, os brasileiros precisam encarar o tão temido “Leão” do Imposto de Renda 
(IR). Mas você sabia que ao optar por um plano de previdência complementar, as contribuições podem 
representar uma dedução de até 12% na base de cálculo para apuração do IR? Isto, para quem utiliza o 
modelo completo da declaração. Essa é mais uma vantagem de investir em previdência complementar.

Fale com a PrevUnisul e inicie hoje o seu planejamento: (48) 3622-2113 ou contato@prevunsiul.com.br.
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Uma parceria entre o programa A Escolha 

Certa, do qual a PrevUnisul é integrante, a 

Unisul e a Prefeitura de Tubarão formou mais 

uma turma do Curso de Inclusão Digital. O 

curso, que teve início em setembro de 2018, foi 

gratuito e direcionado aos aposentados e às 

pensionistas das Entidades de Previdência 

Complementar que fazem parte do programa A 

Escolha Certa, como a PrevUnisul.

As aulas foram ministradas no Laboratório 

de Informática da Unisul Tubarão – Bloco 

Cettal. O curso ofereceu aulas de informática 

básica, sistema operacional, internet, redes 

sociais e autoatendimento do portal das 

Entidades.

A formatura da turma aconteceu no dia 17 de dezembro de 2018, na Unisul, com participação dos formandos e dos 

parceiros do programa: Unisul, Prefeitura Municipal de Tubarão e Programa A Escolha Certa. Houve entrega de 

certificados de conclusão e um coquetel de confraternização. Nesta edição participaram cinco assistidos da PrevUnisul.

As inscrições para a próxima turma, que inicia em abril, já estão abertas. Faça contato com a PrevUnisul para realizar a 

inscrição, tendo em mãos os seguintes dados do aluno: nome completo, endereço, telefone, data de nascimento, RG e 

CPF.

Em atendimento ao 

Regulamento, os benefícios 

concedidos e os benefícios 

saldados do Plano UNISULPREV 

foram reajustados em 1,7620%, 

no mês de junho. O reajuste 

corresponde ao INPC 

acumulado de junho/2017 a 

maio/2018.

BENEFÍCIOS DO PLANO 
UNISULPREV FORAM 
REAJUSTADOS EM 
JUNHO

Turma de Curso de Inclusão Digital se forma 

Confira as datas de pagamento dos 

benefícios dos Planos da PrevUnisul, em 

2019:

 Venceram os  P articipantes:

1º colocado: LUCAS ELIAS MARÇAL

2º colocado:  ANA CAROLINE G. GONÇALVES

 O empregado vencedor foi:   

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR 

Confira o calendário de pagamento 
dos benefícios em 2019

Mês do pagamento Dia

07/01 - segunda-feira

06/02 - quarta-feira

07/03 - quinta-feira

05/04 - sexta-feira

07/05 - terça-feira

06/06 - quinta-feira

05/07 - sexta-feira

06/08 - terça-feira

06/09 - sexta-feira

07/10 - segunda-feira

07/11 - quinta-feira

06/12 - sexta-feira

19/12 - quinta-feira

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Abono anual

Para que você fique por dentro de todas as 

novidades e bem informado sobre o seu plano de 

previdência complementar, é importante que seus 

dados cadastrais estejam atualizados no cadastro da 

PrevUnisul. Assim, você garante o recebimento do 

PREVNews, das informações importantes e de todas as 

ações realizadas pela Entidade. Atualize de forma 

simples, acessando o site e clicando na “Área do 

Partic ipante”. Na aba “Formulários” há um 

requerimento para alteração de dados cadastrais, 

alteração do valor de contribuição, entre outras 

opções.

Atualize seus dados cadastrais



714TOTAL DE PARTICIPANTES

112

Assistidos
UNISULPREV

77

Ativos
UNISULPREV

523

Ativos
UniPrev

Rentabilidade em 2018
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Em 2018, no Brasil, o cenário político e as dúvidas em 

relação ao novo governo de Jair Bolsonaro, fizeram com 

que os investidores, principalmente os estrangeiros, 

evitassem grandes exposições aos ativos brasileiros. 

Porém, foi o cenário externo que mais contribuiu para o 

aumento da aversão a risco. Os temores de uma 

desaceleração no crescimento global, com alguns 

indicadores ruins de atividade nas economias 

desenvolvidas, e os receios quanto a uma possível piora 

na guerra comercial entre EUA e China derrubaram as 

bolsas internacionais no mês de dezembro.

A performance da PrevUnisul em 2018 ficou abaixo 

da meta atuarial, fechando o ano com rentabilidade de 

7,88% no Plano Uniprev, contra uma meta de 8,09% e, de 

8,14% no Plano Unisulprev, para uma meta de 9,12% no 

ano. Esse resultado foi influenciado pelo aumento da 

volatilidade nos mercados no segundo semestre de 

2018, o que acabou fazendo com que os fundos 

multimercados brasileiros tivessem retorno, em sua 

maioria, abaixo do CDI do período.

2019 - A volatilidade vista nos últimos meses do ano 

passado deve se manter em 2019. Os temores quanto ao 

cresc imento  das  economias  desenvo lv idas , 

principalmente em relação à China, é um risco cada vez 

mais presente no radar dos investidores. Já os ativos 

brasileiros começaram o ano com forte apreciação, 

mostrando o otimismo dos investidores com o novo 

governo. Porém, o mercado ainda aguarda sinais mais 

claros do andamento das reformas para aumentar a 

alocação no Brasil. 

Para a car teira da PrevUnisul , a Integral 

Investimentos, gestora dos investimentos da Entidade, 

segue com a estratégia de seletividade e diversificação, 

analisando gestores e ativos que tendem a performar em 

cenários de aumento de volatilidade. Além disso, com o 

potencial de valorização dos ativos brasileiros, está 

gradualmente aumentando a posição em fundos de 

renda variável. 

O ano de 2019 deve ser bastante desafiador para os 

investidores brasileiros. A expectativa sobre o governo 

de Jair Bolsonaro e as promessas de maior abertura da 

economia podem levar os ativos brasileiros a forte 

valorização. Porém, as questões políticas e a dificuldades 

em aprovar as reformas podem pesar. Adicionalmente, o 

aumento de riscos no cenário global, principalmente 

com o enfraquecimento dos dados de atividade, tende a 

acrescentar maior volatilidade aos mercados e aos 

ativos de risco. Algumas outras questões como o cenário 

político dos EUA, a guerra comercial, o Brexit e a 

situação fiscal italiana também podem influenciar no 

curto prazo.

Informações da Integral Investimentos, gestora 

de investimentos da PrevUnisul.

Indicadores Financeiros

 dados até setembro/2015

%

9,56%

8,24%

7,64%

5,81%

PREVUNISUL

CDI

INPC

IPCA

Poupança
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Assistidos
UniPrev

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 administrativo-

financeiro José de Oliveira Ramos, o gerente 

financeiro Zulmar Pedro Pereira, e as técnicas 

Fernanda Piacentini e Patrícia Motta Fagundes.

Cenário econômico 

e rentabilidade

Cenário econômico 

e rentabilidade

7,87%

8,14%

4,68%

3,43%

6,42%

Plano UniPrev

Plano UNISULPREV

Poupança

INPC

CDI
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O novo portal do programa de educação 
financeira e previdenciária da PrevUnisul - A 
Escolha Certa, está com um layout mais atrativo 
e intuitivo. O objetivo da reformulação foi 
deixar o site mais moderno, com uma 
navegação amigável para computadores, tablets 
e smartphones.

Ao acessar o portal você encontra notícias 
sobre educação financeira e previdenciária, 
ações interativas e concursos. Além disso, estão 
disponíveis os vídeos que trazem temas como 
tributação, IR e educação financeira para 
crianças.

Acesse www.aescolhacerta.com.br e siga 
no Instagram: @programaaescolhacerta

Acesse o novo site e siga o Programa 
A Escolha Certa no Instagram!

"O agora é importante, mas pensar e planejar o 
futuro é fundamental. Pessoas inteligentes 

investem em uma previdência para garantir um 
futuro e uma aposentadoria tranquila. Para quem 

pensa no amanhã, o futuro começa agora."

Deise de Carvalho Teixeira

Depois de uma semana cheia, finalmente, chegou seu dia de folga. Você decidiu maratonar a sua série favorita com 
muita pipoca para ficar de bobeira o final de semana todo, e quando percebeu já era fim de domingo. Parece que os 
finais de semana passam voando e você não consegue aproveitar muito deles, não é mesmo? 

Será que você está realmente escolhendo as melhores opções para aproveitar o seu tempo de folga? Se a resposta 
é não... Calma! Esse texto é para você! Com planejamento, você poderá tornar os seus dias de descanso muito mais 
produtivos.

Confira algumas dicas:

Aproveite o período matutino - Não acorde muito cedo, afinal você merece 
uns minutinhos a mais na cama. No entanto, não perca a sua manhã inteira! Levante, 
tome um banho energizante e um bom café da manhã. Em seguida, aproveite para 
organizar suas pendências.

Relaxe - Medite, tire um tempinho para os cuidados pessoais, dê uma 
caminhada... O importante é dar uma pausa na rotina do dia a dia!

Desligue-se do trabalho - Desculpa, chefe! Nada de responder 
e-mails, pois hoje é dia de folga. Uma boa solução é ficar longe da 
internet.

Crie boas memórias - Faça algum programa diferente! Um 
piquenique no parque, visitar uma cidade em que nunca esteve, sair 
com os amigos, testar uma receita em família... O legal é explorar!

É simples! Essas pequenas mudanças podem transformar o seu final de 
semana e lhe fazer voltar renovado para a rotina na segunda-feira.

Dicas para ter um tempo de folga mais produtivo
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