
Em conformidade às normas eleitorais 2021, a Assembleia 
Geral da PrevUnisul formalizou a composição dos membros 
eleitos e indicados para cargos de Conselheiro Deliberativo e 
Fiscal da Entidade, após reunião realizada 21 de setembro de 
2021.

Os novos Conselheiros eleitos e indicados pelas 
Patrocinadoras iniciam o mandato em 16/08/2021 com vigência 
até 16/08/2024. A posse aconteceu no mesmo dia, 21 de 
setembro de 2021, na sede da Entidade.

PG 2 PG 2 PG 3

PrevUnisul completa 
16 anos

Recadastramento de aposentados e 
pensionistas

Acesse a Lâmina de Investimentos 
do seu Plano

Confira mais informações no site www.prevunisul.com.br

Resultado das eleições para os 
Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da PrevUnisul

News
N° 34 | Ano X

Informativo da PrevUnisul - Sociedade de Previdência Complementar
/prevunisul /prevunisul

www.prevunisul.com.br

Conselho Deliberativo

Alex Sandro Sotero Isidoro (Titular – Representante da Patrocinadora Unisul)
Felipe de Souza Bez (Titular – Representante da Patrocinadora Faepesul)
Miguel Garcia Júnior (Titular – Representante dos Participantes Plano Uniprev)
Ranieri Correa Garcia (Titular – Representante dos Participantes Plano Uniprev)
Valdir Machado Muller (Titular – Representante da Patrocinadora Faepesul)
Carina Evaristo (Suplente – Representante da Patrocinadora Prevunisul)

Conselho Fiscal

Enedina Rodrigues Bento (Titular – Representante da Patrocinadora Faepesul)
Fernanda Piacentini (Titular – Representante da Patrocinadora Prevunisul)
Raquel Barreto (Titular – Representante da Patrocinadora Unisul)
Lucimar de Aguiar Rousseng (Suplente – Representante da Patrocinadora Faepesul)
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Acesse a Lâmina de

Investimentos do seu Plano
A PrevUnisul apresenta, todos os meses, uma maneira para acompanhar 

a rentabilidade dos Planos, a Lâmina de Investimentos.

No documento, é possível conferir a análise do mercado, o 
histórico de rentabilidade do seu Plano de Benefício, a 

composição da carteira, a evolução do patrimônio e os 
indicadores financeiros.

Mensalmente, após a apuração da rentabilidade dos 
Planos, a atualização das Lâminas de Investimentos é 
comunicada por e-mail para todos os participantes.

Acesse agora a Lâmina do seu Plano no site 
www.prevunisul.com.br

Em atendimento ao Regulamento do 
Plano, os benefícios concedidos e os 
benefícios saldados do Plano UNISULPREV 
foram reajustados em junho em 8,8962%.

Benefícios do Plano 
UNISULPREV têm 
reajuste de 8,8962% 

O Relatório Anual da PrevUnisul, 
referente ao exercício de 2020, já está 
disponível. Pelo relatório você consegue 
acompanhar a posição do seu plano de 
previdência, no exercício que encerrou. 
Acesse no site www.prevunisul.com.br

Consulte o Relatório de Gestão 
do seu plano de previdência

RELATÓRIO ANUAL  2020RELATÓRIO ANUAL

Recadastramento, aposentados e pensionistas 
devem realizar Prova de Vida

Foi enviado um e-mail para os aposentados e as pensionistas, com o link de 
acesso ao formulário recadastramento – Prova de Vida. Os dados devem ser 
conferidos e atualizados na tela, quando necessário. O formulário deve ser impresso, 
assinado e devolvido para a PrevUnisul no endereço:

Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL

Rua Vigário José Poggel, 500 – Sala 103 | Bairro Dehon

Tubarão – SC – CEP: 88.704-240

O recadastramento também pode ser feito pessoalmente, na sede da PrevUnisul, em Tubarão/SC, para marcar o 
seu atendimento, basta enviar um e-mail para contato@prevunisul.com.br.

Importante: O recadastramento deve ser realizado até 30 de outubro de 2021.
Em caso de impossibilidade de realizar o recadastramento, a PrevUnisul deve ser comunicada, pelo telefone (48) 

3622-2113, para evitar o cancelamento do benefício.
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Assistidos

UniPrev

3,61%
3,89%
2,03%
7,21%
2,75%

Plano UniPrev
Plano UNISULPREV
Poupança
INPC
CDI

Em julho de 2021 a PrevUnisul completou 16 anos 
cuidando do futuro de 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.

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.

O Diretor Superintendente da PrevUnisul, Tarcisio 
dos Santos Junior, lembra que quando o participante faz 
sua contribuição ao plano, ele está depositando na 
entidade a confiança de cuidar de seu projeto de futuro.

“Esta confiança tem sido o marco da gestão dos 
planos da nossa instituição. Tantos são os desafios que a 
entidade, o país e o mundo têm passado, mas cá 
estamos nós, firmes e confiantes de que vamos vencer e 
entregar ao participante o resultado esperado. 
Parabenizo os participantes, ativos e assistidos, e a 
Unisul por estar sempre à frente do seu tempo quando 
acreditou na instituição da PrevUnisul”, diz o Diretor 
Superintendente.

PrevUnisul completa 16 anos
cuidando da tranquilidade

financeira de muitas famílias

Diretores da PrevUnisul são 
reconduzidos ao cargo

Os diretores da PrevUnisul, Tarcisio dos Santos Junior – 
Diretor Superintendente e Diretor de Seguridade e José de 
Oliveira Ramos – Diretor Administrativo-Financeiro e 
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), 
foram reconduzidos aos respectivos cargos para mais um 
mandato de três anos, de 2021 a 2024. A posse ocorreu durante 
uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 
em 16 de agosto.
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A parcela de saldamento, que é paga pelos assistidos do 
Plano Unisulprev, foi reajustada em janeiro em 5,45%, que 
corresponde a variação do INPC de janeiro a dezembro de 
2020.

Conheça o Glossário 
da Previdência

Muitas expressões são usadas para tratar de 
previdência complementar, facilite o seu entendimento 
sobre o mercado, seus investimentos e seu futuro. 
Conheça o glossário com as principais palavras que você 
precisa saber para entender ainda mais sobre a sua 
previdência complementar:

Ação: título representativo de uma fração do capital 
social de uma companhia. As ações, conforme a natureza 
dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, 
são ordinárias, preferenciais.

Administrador de fundos: é a instituição 
responsabilizada por cumprir o regulamento do fundo, 
disponibiliza direta ou indiretamente equipes 
especializadas em compra e venda de papéis no mercado 
financeiro com o objetivo de rentabilizar da melhor 
maneira possível o dinheiro.

Aporte: contribuições eventuais feitas pelos 
participantes para acumular ainda mais dinheiro.

Assistido: participante ou pensionista que está 
recebendo o benefício mensal.

Atuária: área do conhecimento que analisa os riscos e 
expectativas financeiros e econômicos, principalmente na 
administração de seguros e planos de previdência.

Beneficiário: aquele que recebe benefício, indicado pelo 
participante ativo ou assistido.

Benefício: recurso da aposentadoria normal ou por 
invalidez, pensão por morte, ou auxílio-doença, de direito 
do participante e de seu beneficiário.

Benefício de risco: é o auxílio-doença, aposentadoria 
por invalidez e/ou pensão por morte.

Benefício de Renda: é uma série de pagamentos 
periódicos a que tem direito o assistido, de acordo com 
a estrutura do plano.

Carência (ou período de carência): é o prazo 
estipulado no regulamento durante o qual o participante 
e/ou seus beneficiários não têm direito ao recebimento 
dos benefícios contratados.

Carteira de Investimentos: é o montante de recursos 
acumulado mediante as contribuições feitas pelos 
participantes de uma referida entidade.

Cobertura de Risco: garantia de pagamento de 
indenização pela ocorrência de eventos aleatórios 
distintos da sobrevivência.

Cobertura por sobrevivência: garantia de pagamento 
de indenização pela sobrevivência do participante/ 
segurado ao período de diferimento contratado.

Contribuição de participante: depósito feito 
mensalmente pelo participante, por desconto na folha de 
salários, débito em conta ou cobrança bancária, para o 
seu plano de previdência.

Cota: parcela dos rendimentos valorizada com a 
aplicação do patrimônio do plano em investimentos.

Instituidor: pessoa jurídica que possui convênio com a 
entidade para ofertar planos de previdência aos seus 
colaboradores ou associados.

Limite Técnico: é o valor máximo, fixado pela empresa 
de previdência privada/seguradora, para a contratação de 
cada tipo de benefício por um mesmo participante.

Participante: pessoa física que possui um plano de 
previdência.

Patrocinador: empresa na qual você possui vínculo 
empregatício e colabora de forma regular para o seu 
plano de previdência.

Portabilidade: é a possibilidade do participante 
transferir, total ou parcialmente, a provisão matemática 
de benefícios a conceder, durante o período de 
diferimento.

Rentabilidade: Medida de ganho financeiro nominal 
sobre o total do investimento, expressa em termos 
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