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Planeje a dedução no IR 2020 e invista no seu futuro

Organize suas finanças
pessoais

Cenário econômico e rentabilidade 
no primeiro semestre

PrevUnisul completa 14 anos 
cuidando do futuro de muita gente

Por ser uma obrigatoriedade tributária, o Imposto de 
Renda (IR) deve ser declarado todos os anos. Algumas 
pessoas, por pressa ou por falta de planejamento, 
costumam errar a declaração e só percebem quando 
descobrem algum documento faltante ou são notificadas 
pela Receita Federal. A chance de isso acontecer fica 
maior quando a declaração de ajuste anual é deixada 
para a última hora. Por isso, o planejamento financeiro é 
importante para organizar as receitas e despesas e 
orientar a poupança mensal.

Agora, é uma boa hora para começar o 
planejamento do IR 2020. Para isso, é importante 
utilizar uma planilha de gestão das finanças pessoais, seja 
ela digital ou no papel. O que importa é começar a fazer 
o registro das despesas e das receitas mensais,  para 
organizar o orçamento do ano e fazer a guarda dos 
documentos que serão utilizados na declaração de IR.

Vale lembrar que despesas com saúde e educação 
são dedutíveis de IR. Então, são os comprovantes de 
médico, dentista e escola, que devem ser guardados em 
uma pasta. 

Quem contribui para um plano de previdência 
complementar, deve saber que as contribuições 
para o plano são dedutíveis da base de receitas 

para apuração do IR, para quem faz a declaração 
completa. As contribuições do Plano Uniprev podem 
deduzir em até 12% a renda bruta para apuração do IR, 
reduzindo o imposto a pagar ou aumentando a 
restituição. Para facilitar o cálculo, a PrevUnisul 
disponibiliza um simulador que ajuda a calcular a 
contribuição ideal, para aproveitar todas as vantagens 
tributárias. Acesse www.prevunisul.com.br, menu 
superior: Planos/Uniprev/Simulador IR, para baixar.

A restituição do IR 2019 já começou. Com 
este valor em mãos, você sabe qual a melhor 
forma de investir? 

A primeira orientação é liquidar todas as dívidas, 
principalmente as que tem juros. Com o que sobrar, 
investir no futuro é a melhor opção. 

Quem tem o Plano Uniprev já dispõe de uma conta 
de investimento, que vai resultar numa renda extra no 
futuro. Com contribuições adicionais ao plano de 
previdência Uniprev, o ganho é duplicado. Os 
rendimentos do Plano Uniprev em 2019 alcançaram 
4,62% até junho, mais do que o dobro da poupança, no 
mesmo período. 

O aporte pode ser feito por meio de depósito 
bancário. 

Para mais informações, entre em contato pelo (48) 3622-2113 ou contato@prevunisul.com.br

http://www.prevunisul.com.br/plano-uniprev/simulador-ir.xlsx
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PrevUnisul completa 14 anos
cuidando do futuro de muita gente

Em julho de 2019 a PrevUnisul completou 14 anos cuidando 
do futuro de mais de mil poupadores e de suas famílias.

O compromisso da Entidade é com a gestão qualificada e 
responsável dos planos de previdência complementar, que vai 
resultar na renda futura dos participantes e, também, com o 
atendimento de qualidade e com a transparência nas 
informações. Além disso, se preocupa também em promover 
ações de educação financeira e previdenciária, para instruir e 
possibilitar que o participante faça boas escolhas.

Com um patrimônio investido de 47 milhões de reais, a PrevUnisul tem obtido, nos últimos anos, rentabilidades 
compatíveis com as maiores entidades do país, apesar do pequeno porte de recursos.

O esforço contínuo da equipe que integra a entidade, bem como dos parceiros, resulta num processo harmônico 
de gestão, com repercussões positivas na rentabilidade e na administração dos planos Unisulprev e Uniprev.

“Ter um plano de previdência complementar é pensar no futuro, na liberdade financeira e na qualidade de vida dos 
participantes e de suas famílias. Por isso, continuamos com a missão de potencializar o zelo que a PrevUnisul tem com 
o patrimônio de cada participante”, diz o Diretor Superintendente da PrevUnisul, Tarcisio dos Santos Junior.

"Trabalhamos por um futuro promissor para a Entidade, mas, mais do que isso, para fazer com que a confiança em 
nós depositada pelo empregado da Unisul, da Faepesul e da própria PrevUnisul, seja recompensada com o resultado 
satisfatório na sua reserva financeira", complementa o Diretor Administrativo-Financeiro, José de Oliveira Ramos.

A atualização Cadastral é um importante instrumento de 
relacionamento entre a PrevUnisul e seus participantes. Manter o cadastro 
atualizado é a garantia de que os benefícios serão pagos corretamente.

Dentre as situações que devem ser comunicadas à PrevUnisul, 
destacam-se:
• Nascimento de filhos - Enviar cópia da certidão de 
nascimento e preencher o formulário de Inclusão de 
Beneficiário, disponível no site da PrevUnisul;
• Casamento ou união estável - Enviar cópia da certidão de 
casamento ou do contrato da união estável, juntamente com cópia do 
RG, se houve alteração de nome, além do preenchimento do formulário 
de Inclusão de Beneficiário, para fins de pensão;
• Divórcio ou distrato de união estável - Enviar cópia da certidão de 
casamento averbada ou do distrato de união estável, juntamente com 
cópia do RG, se houve alteração de nome, além do preenchimento do 
formulário de Exclusão de Beneficiário;
• Falecimento de beneficiário - Enviar cópia da certidão de óbito.

Além dessas situações, qualquer alteração de endereço, telefone ou 
e-mail, deve ser informada, para que a comunicação flua com rapidez e 
assertividade.

Os documentos podem ser enviados para o e-mail: 
contato@prevunisul.com.br.

Fique atento!

A importância da Atualização Cadastral
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Cenário econômico e rentabilidade
no primeiro semestre de 2019

No primeiro semestre de 2019, o cenário econômico externo foi marcado por 
uma deterioração das expectativas de crescimento das principais economias globais. 
Os índices de manufatura nos EUA e na Zona do Euro indicaram enfraquecimento da 
atividade e elevaram a apreensão dos mercados durante os primeiros meses do ano. O 
impacto que a guerra comercial entre EUA e China pode ter ainda não é amplamente 
conhecido, mas também ajudou a aumentar a cautela dos investidores. 

Diante desse quadro, os principais bancos centrais do mundo garantiram manter, e até ampliar, as políticas de 
liquidez abundante e juros baixos enquanto for necessário. Essa postura foi o gatilho para a recuperação das bolsas, 
que fecharam o semestre com fortes ganhos.

No Brasil, a expectativa do mercado se concentrou no campo político. Os desentendimentos entre poder 
executivo e legislativo fizeram os investidores adotarem maior prudência no início do ano. Porém, conforme o 
congresso mostrou força para liderar a aprovação da reforma da previdência, os ativos domésticos despontaram. A 
bolsa rompeu de vez os 100 mil pontos em junho e as taxas de juros longas atingiram o menor nível da história. 

PrevUnisul - O retorno do fundo Integral Prevunisul FIM resultou em rentabilidade líquida de 4,62% no Plano 
Uniprev e de 4,60% no Plano Unisulprev no primeiro semestre, equivalente a 150% do CDI do período em ambos os 
planos. A performance positiva foi motivada pelo bom desempenho dos fundos multimercados e fundos de ações. 

Além disso, a parcela da carteira alocada em crédito privado ajudou a rentabilizar o fundo, reduzindo a volatilidade. 
Apesar da boa performance, o fundo ficou levemente abaixo da meta atuarial no período, que foi de 4,73% no Plano 
Uniprev (INPC + 4,5%aa) e de 5,23% no Plano Unisulprev (INPC + 5,5%aa), em função dos números fortes de inflação 
nos quatro primeiros meses do ano. A expectativa é que o segundo semestre seja de inflação mais fraca, o que vai 
ajudar a carteira a alcançar a meta em 2019.

Segundo semestre – O esperado é que o cenário ainda seja de desafios. Apesar de alguns obstáculos de curto prazo 
terem sido superados, os investidores ainda devem demandar algumas respostas. No exterior, a dúvida é até quando 
os bancos centrais vão continuar provendo liquidez aos mercados e até que ponto essas ações vão impactar no 
crescimento da atividade global. No Brasil, com a proximidade da aprovação da reforma da previdência, o mercado 
quer saber o que vem depois e qual será o impacto da reforma no crescimento do país no médio prazo.

Fonte: Integral Investimentos

Benefícios do Plano UNISULPREV tiveram reajuste de 4,78% em junho

Em atendimento ao Regulamento do Plano, os benefícios concedidos e os benefícios saldados 
do Plano UNISULPREV foram reajustados em junho. O reajuste foi de 4,78%, relativo ao INPC 
acumulado de junho/2018 a maio/2019. 



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:  | Produção: | Jornalista Responsável: Patricia Motta Fagundes FRENTE Comunicação (www.frentecom.com.br)   Simone Ferreira Rabuske (SC-00908 JP)

04

Programa A Escolha Certa cria campanhas
para participantes ativos e assistidos

Com o objetivo de promover a educação 
financeira e previdenciária, o Programa A Escolha 
Certa criou ações para incentivar a adesão de novos 
participantes e marcar o momento da aposentadoria.

Para isso, as entidades que fazem parte do Programa, como a 
PrevUnisul, prepararam um folder orientativo para os novos 
participantes. No folder há um link para responder a um quiz e 
concorrer a um kit de canudo ecológico. 

Os novos aposentados ganharão uma foto do momento da 
aposentadoria complementar para poder registrar esta data.

O programa - Desenvolvido pelas Entidades que fazem parte da 
Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar 
(ASCPrev), o Programa de educação financeira e previdenciária 
catarinense A Escolha Certa difunde os conceitos da previdência 
complementar, promove a educação e a conscientização financeira e 
estimula a poupança de longo prazo. O projeto, que antes seria 
desenvolvido individualmente por cada entidade, passou a ser 
integrado, possibilitando maior amplitude na troca de experiências e 
um custo mais baixo para as entidades desenvolverem ações de 
finanças e previdência. 

Portal: www.aescolhacerta.com.br

Facebook: www.facebook.com/programaaescolhacerta

Instagram: www.instagram.com/programaaescolhacerta

Organize suas finanças
A organização das finanças pessoais é extremamente 

importante para uma vida mais tranquila. As dificuldades 
financeiras podem atrapalhar a vida profissional, pessoal e 
emocional. Mas, com algumas dicas simples é fácil organizar as 
finanças e encontrar a estabilidade.

Confira a seguir algumas dicas de como planejar as despesas, 
descobrir em qual parte do orçamento é possível diminuir 
gastos, definir quais são as prioridades financeiras e como conservar as finanças equilibradas.

Dia do controle financeiro - Organize um dia na semana ou no mês para colocar em dia as suas finanças. Monte uma 
planilha com todas as despesas mensais, ou use um aplicativo de controle financeiro. Sabendo a receita e as despesas 
fica muito mais simples de cortar gastos e definir quanto dinheiro investir. O ideal é que sobre no mínimo 10% da renda 
mensal.

Crie metas - Essa é a melhor forma de ter força de vontade para poupar. Qual o seu sonho ou objetivo? É sair das 
dívidas, viajar, ou abrir um negócio? Defina o valor para esta conquista e comece a guardar para chegar lá. 

Controle os gastos do cartão de crédito - O cartão de crédito pode ser um dos maiores inimigos de quem quer 
poupar dinheiro ou organizar as finanças. Use com precaução e, se não conseguir usar de forma planejada, evite levá-lo 
no bolso, priorizando comprar à vista.

Prepare-se para despesas extras - Emergências acontecem, por isso tenha um fundo de reserva para esses 
imprevistos. Dessa forma, não haverá surpresa que se transforme em dívida.

Tenha disciplina - Nada disso funcionará se você não tiver disciplina! Siga o planejamento e trace seus objetivos, 
mantenha-se focado e perseverante que tudo dará certo.

A turma do primeiro semestre do 
curso de Inclusão Digital para 
aposentados e pensionistas da 

previdência complementar gostou 
tanto das aulas que, mesmo após 

concluir o primeiro módulo, 
seguirá participando das aulas da 
segunda edição de 2019, que inicia 
em 21 de agosto. Para participar 
do curso entre em contato com a 

PrevUnisul pelo (48) 3622-2113 ou 
contato@prevunisul.com.br.
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