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Para investir em qualidade de vida
O que fazer para alcançar uma vida
longeva e saudável? Essa é uma das
perguntas que nos leva a refletir
sobre como podemos desfrutar
da nossa aposentadoria com
saúde. Mais do que cuidar das suas
finanças e investimentos, a Aceprev
incentiva essa reflexão e promoverá
uma palestra sobre “Qualidade
de vida”, no dia 11 de dezembro
(terça-feira), às 13h30, no Auditório
Percival Farquhar, Escritório Central
da Aperam.
A palestra será conduzida pelo
renomado médico Dr. Marcos
Cabrera, que é consultor nas
áreas de saúde, qualidade de vida,
envelhecimento e aposentadoria.
Também professor do curso de
Medicina da Universidade Estadual
de Londrina (PR), além de Mestre
em Medicina Interna e Doutor em
Cardiogeriatria pela Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (USP).
Você é nosso convidado a
participar dessa palestra para
descobrir novas formas de cuidar

da sua saúde. As vagas são
limitadas, por isso é importante
confirmar a sua presença.
PARTICIPE!
Palestra com Dr.Marcos Cabrera
11 de dezembro (terça-feira), às
13h30
Local: Auditório Percival Farquhar,
Escritório Central da Aperam, em
Timóteo.
*Transmissão via Hangout para
demais localidades.
Entrada gratuita. Vagas limitadas.

Acesse os boletos
de contribuição
pelo site da Aceprev
A partir deste mês, os boletos de
contribuição estarão disponíveis
para acesso apenas no site da
Aceprev e não serão mais enviados
pelos Correios. Como iniciativa
sustentável, deixaremos de
imprimir aproximadamente 110
boletos em papel, por mês, o que
também gera uma economia para
a nossa Entidade. Com a novidade,
os participantes podem acessar
o boleto a qualquer momento e
fazer o pagamento pela internet ou
aplicativo do banco onde possuem
conta corrente. Também é possível
aderir ao pagamento via débito
automático em conta corrente no
banco Santander.

Confirme sua presença pelos
telefones: (31) 3849-7001 ou
3849-7408 (Timóteo)

Comunicação
digital na Aceprev
A tecnologia está cada vez mais em
nossas mãos e nos traz vantagens
que facilitam o dia a dia. A Aceprev
segue essa tendência e trabalha
na implantação de uma nova
forma de comunicação digital
com os participantes: mensagens
de texto para o celular, o SMS. O
serviço de mensagens curtas irá
facilitar o envio de informações
sobre assuntos de interesse dos
participantes, como por exemplo,
a liberação de contracheque,
lembrete sobre o acesso ao boleto
online e a rentabilidade dos Planos
e datas limites para entrega dos
contratos de empréstimos.

Atualize seu cadastro
Para que você receba
comunicados por meio dos
canais de comunicação digital,
a Aceprev precisa do seu
cadastro atualizado. Verifique
se seus telefones e e-mail estão
corretos. A atualização pode
ser feita pelo site da Aceprev,
clicando em “Acesso Pessoal”, ou
nos escritórios da Entidade. Em
caso de duvida, ligue (31) 38497001/ 7408, ou envie e-mail para
inox.aceprevusina@aperam.com

reavaliar a alteração do percentual
de contribuição do seu Plano de
Previdência privada, que ocorre em
dezembro. Caso deseje aumentar o
percentual de contribuição, a Aceprev
possui uma equipe preparada para
orientar na decisão mais adequada aos
seus objetivos.

Planeje-se
para 2019
O planejamento financeiro para o
próximo ano deve começar a ser
traçado o quanto antes e ainda em
2018. Estamos no momento certo para

Vale considerar que a alteração do
percentual de contribuição seja feita
com base em um planejamento
financeiro antecipado, que possibilite
aumentar a porcentagem de forma
escalonada, sem comprometer os
seus gastos mensais. “O planejamento
antecipado lhe permite aposentar com
a mesma renda líquida do período da
vida laboral e garante um aporte para
realizar os seus sonhos projetados
para o futuro”, enfatiza a diretora
Administrativa e de Seguridade da
Aceprev, Mirna Oliveira.

Contribuição IR
Para se obter o benefício de
dedução do Imposto de Renda
de Pessoa Física, até o limite
de 12% do rendimento bruto
anual, o participante tem até o
mês de dezembro, para fazer as
contribuições para o Plano de

Previdência privada. A Aceprev
informa que a declaração deve
ser feita no modelo completo e o
depósito das contribuições adicionais
devem ser realizadas até o dia
28/12/2018. Consulte a nossa equipe
para obter mais informações.

Consulte sempre o seu o saldo e
compare com a rentabilidade!
> Acompanhe regularmente a
rentabilidade da cota do seu Plano.
> Programe as retiradas abaixo da
média da rentabilidade alcançada
pela cota, pois ela é informada
bruta (inflação + juros reais).
> Poupar é fundamental para ter
uma reserva, pois evita que o

benefício se esgote antes do
período previsto.
> Consulte sempre a evolução
dos seus investimentos. Acesse
pelo site da Aceprev: www.
aceprev.com.br > Acesso
Pessoal > Extrato de Assistido.

Fique atento!
Para fazer as alterações do
percentual de contribuição para os
Planos, o prazo vai do dia 1º à 28 de
dezembro/18. Já a contribuição para
dedução do Imposto de Renda deve
ser feita com antecedência para
garantir que o aporte seja repassado
até o fim deste ano e a dedução seja
efetuada no exercício de 2018.
Os formulários para fazer as
alterações serão disponibilizados

no dia 1º de dezembro, no site da
Aceprev (www.aceprev.com.br), na
área de “Downloads”.
Em caso de dúvidas, estamos
sempre à disposição para esclarecer.
Visite os escritórios da Aceprev ou
faça contato com nossos atendentes
pelos telefones: (31) 3849-7001,
3849-7408 (Timóteo) e (31) 30486318 (BH).

Alteração na forma
de recebimento
Para os assistidos da Entidade,
é também durante o mês de
dezembro, entre os dias 1º
a 28/12/18 que, quem optou
por receber seu benefício de
aposentadoria pela forma de
renda financeira, poderá fazer
alterações no valor, no percentual
ou no período de recebimento do
benefício. Para que os impactos
dessas mudanças não sejam
negativos no seu orçamento e para
evitar que uma decisão precipitada
prejudique o seu planejamento
futuro, é preciso avaliar o saldo e a
rentabilidade mensal do Plano.
O diretor financeiro da Aceprev,
Gualter Moreira, orienta que o
valor de recebimento do benefício
deve ser abaixo da rentabilidade
média mensal. “Desta forma, o
participante continua a investir e
aumentar o seu saldo. Por outro
lado, se o valor da sua retirada
for superior à rentabilidade
mensal do Plano, recomendo
reavaliar a opção de alteração da
forma de recebimento para não
descapitalizar”, sugere Gualter.

Faça as contas
Considere este exemplo:

Saldo de
R$ 500 mil

Rentabilidade
média bruta
nos últimos 9
meses foi de
aproximadamente
0,75% ao mês
O rendimento
será de R$ 3.750,00
ao mês

Retire valor abaixo
do rendimento
para aumentar o
seu saldo.
Lembre-se: a rentabilidade passada,
não é garantia de rentabilidade futura.
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Aceprev realiza pesquisa
de Plano de Previdência
para família
Você já está se preparando para ter tranquilidade
financeira ao fim do seu ciclo profissional porque
investe nos Planos de Previdência administrados
pela Aceprev. Se é participante assistido, já desfruta
desses benefícios de ter investido ao longo da sua
vida laboral. Mas, pensando no bem-estar da sua
família, você gostaria que seus filhos, netos e cônjuges
tivessem as mesmas vantagens no futuro. Concorda?
É neste contexto que a Aceprev realizou nos últimos
meses uma pesquisa para verificar a viabilidade de
criação de um Plano Instituído, um Plano de Previdência
Complementar voltado para público externo. Com a
pesquisa, a Aceprev obteve retorno positivo sobre o
interesse pelo produto e perfil do público externo que
poderá ter acesso ao Plano Instituído.
Segundo o diretor presidente da Aceprev, Denner
Freitas, com a amostragem, a Entidade avança no
processo de implantação do Plano Família Aceprev.
“Estamos trabalhando fortemente para criar o
melhor Plano de Previdência complementar que
atenda às expectativas dos participantes e seus
familiares”, frisa Denner.

Confira os resultados da
pesquisa:
> Interesse em constituir um Plano de
Previdência para família administrado pela
Aceprev:
46% parcialmente interessado
36% totalmente interessado
15% pouco interesse
3% nenhum interesse
> Expectativa para início do Plano Família
Aceprev:
30% daqui a 1 ano
19% entre 6 meses e 1 ano
28% em até 6 meses
23% imediato
> 99% dos participantes recomendam o Plano
Família Aceprev aos seus familiares

Vantagens do Plano Família Aceprev
> Confiança na administração dos recursos pela
Aceprev;
> Taxas administrativas mais competitivas, visto que a
Aceprev não possui fins lucrativos;
> Previsão de rentabilidade maior que outros Planos
oferecidos no mercado ;
> O valor das contribuições fica a critério dos
participantes, podendo ser variável;
> Possibilidade de resgate parcial ou total após a
carência do tempo de contribuição;
> Os Planos são independentes entre si, não gerando
riscos para os Planos atuais;
> Os recursos dos Planos são segregados na Entidade;
> Possibilidade de contratação de um Benefício de
Risco (facultativo), através de uma seguradora;
> No caso de falecimento do participante, os recursos
poderão ser resgatados pelos beneficiários inscritos;
> Benefício fiscal (IR) nas contribuições de até 12% do
rendimento bruto.

NOTÍCIA!
“Pais juntam dinheiro para aposentadoria de filhos que
ainda nem nasceram”. A chamada é de uma matéria
publicada pelo portal de notícias Gazeta Online sobre
os investimentos feitos por alguns casais, ainda
durante a gestação, para garantir cada vez mais cedo
a aposentadoria dos filhos. O consultor financeiro
ouvido pelo veículo de comunicação orienta que o
investimento deve ser pago a cada mês, assiduamente,
e que o valor seja aumentado gradativamente, sem

comprometer as finanças da família. Com a reserva
financeira, os filhos poderão ter mais oportunidades no
futuro, como por exemplo, estudar no exterior.
Leia a matéria completa: https://www.gazetaonline.
com.br/noticias/economia/2017/06/pais-juntamdinheiro-para-aposentadoria-de-filhos-que-ainda-nemnasceram-1014062369.html
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Investimentos no atual cenário econômico
O 3° trimestre do ano de 2018 termina
com o país às vésperas de mais uma
eleição presidencial, trazendo volatilidade
ao mercado financeiro, que vem
convivendo com fortes oscilações nas
taxas de juros futuros, no câmbio e na
bolsa. Isso traz a todos os investidores a
necessidade de adotar maior cautela para
adoção de estratégias mais longas.
No cenário doméstico, o desempenho
da economia vem reagindo lentamente,
reforçando a continuidade de uma política
de juros baixos, que tem seu efeito
limitado, visto que com o desemprego
ainda forte, restringe o orçamento das
famílias, prejudicando qualquer aumento
do consumo. Somado a isto, ainda se vê
um quadro fiscal marcado por desajuste
estrutural significativo, sendo obstáculo
para aumento dos investimentos das
indústrias locais e consequentemente no
aumento da produtividade.
No cenário internacional, a guerra
comercial entre Estados Unidos e China
tem feito com que o ambiente fique
muito hostil, gerando muita volatilidade
principalmente no câmbio. Isso
juntamente com a redução de estímulos
econômicos nas principais economias e
também o aumento de juros gradativos
implementado na economia dos países
desenvolvidos, visto que o cenário
de “juros zero” deixa de ser realidade
e já se vislumbra a possibilidade de

reprecificação de ativos, o que poderá
trazer enorme volatilidade para os
mercados mundiais.

Performance e
rentabilidade
A luz do cenário abordado, a Aceprev
vem mantendo cautela em seus
investimentos, aproveitando períodos
do mercado para realizar alocações
em Crédito Privado de primeira linha,
com ratings compatíveis ao risco, além
de recomposição da carteira de títulos
públicos , adquirindo NTN Bs, títulos
públicos indexados à inflação, mais
cupom de juros.
A rentabilidade de seus Planos e
reservas até o fechamento deste

3° trimestre, superaram seus
benchmarks, com exceção da Reserva
Níquel, que teve um de seus ativos
de crédito provisionado, gerando
um impacto negativo no mês de
agosto/2018.
Adicionalmente a isto, importante
frisar que o descolamento da inflação
para cima ou para baixo em relação
a inflação projetada, vem causando
defasagem nas precificações de parte
dos ativos da carteira de investimentos,
o que impacta diretamente nas
rentabilidades mensais, porém sendo
apenas efeitos pontuais, que são
equilibrados no longo prazo.
Abaixo, verifica-se a rentabilidade
no ano:

Performance 2018
8,07%

7,25%
7,02%

6,97%
6,87%

Níquel

6,98%

6,98%

6,98%

Cromo

Plano AMIB

Plano PBA

BENCH. HÍBRIDO

INPC +5%
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