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Saudável hoje e para o resto da vida
Começar o ano com novas metas
para cuidar da saúde é um
importante passo para alcançar
uma vida longeva e saudável.
Entre as propostas de ano novo
que sempre listamos quando o
ano está prestes a acabar, estão
logo no topo a prática de atividade
física e adotar uma alimentação
mais nutritiva, não é mesmo?
Segundo o renomado médico
geriatra Dr. Marcos Cabrera, que
presenteou a Aceprev e seus
participantes com uma palestra
com o tema “Qualidade de Vida”,
em dezembro de 2018, equilíbrio
e hábitos saudáveis são palavraschave quando o assunto é saúde
e longevidade saudável. “A
saúde física necessita de hábitos
saudáveis que nos preparem para

conviver de maneira harmônica
com as doenças relacionadas ao
envelhecimento. É preciso ter
consciência de que esse estilo de
vida nos fará melhor hoje e no
futuro”, enfatiza.
Na avaliação do Dr. Cabrera,
que é também consultor em
aposentadoria, Mestre em
Medicina Interna e Doutor em
Cardiogeriatria, é preciso acreditar
que é possível chegar a uma idade
avançada de maneira saudável.
“As doenças crônicas, como
hipertensão arterial, diabetes,
osteoartrose, doenças neurológicas
e depressão, fazem parte da
vida de quem envelhece. Porém,
não necessariamente limitam a
qualidade e a dignidade da vida”,
ressalta. “Precisamos cuidar da

saúde física, mas também da saúde
emocional e da saúde financeira. A
fé e a espiritualidade também são
determinantes para uma melhor
condição de vida. O equilíbrio
desses pilares é muito importante
para conseguirmos chegar bem até
a velhice”, completa o geriatra.

Dr. Marcos Cabrera ministrou uma palestra
para a Aceprev, em dezembro de 2018

Saúde do aposentado
Para quem já desfruta da sua
aposentadoria, é importante
pensar em continuar a ter um
estilo de vida saudável para viver
com qualidade, alerta o Dr. Marcos
Cabrera. “Quem chegou aos 60

anos de idade, não deve pensar
que já fez o suficiente, pois a luta
continua. É preciso continuar a
dar um sentido a esse tempo.
Um sentido que combine com
cidadania, afetividade, esperança,

permita resgatar desejos antigos
e voltar a sonhar, sempre se
mantendo ativo fisicamente,
mentalmente, socialmente,
afetivamente e espiritualmente”,
conclui Dr. Cabrera.

O melhor momento da vida é
agora. Se reinvente a cada dia
e viva intensamente!
Uma homenagem da Aceprev
aos aposentados

24 de janeiro
Dia Nacional do Aposentado

Mais um canal de
informações da
Aceprev
Para estar cada vez mais conectado
com a Aceprev, os participantes
precisam manter o seu cadastro
atualizado, principalmente o
telefone celular e e-mail. Em breve
a Aceprev contará com o serviço de
mensagens de texto para o celular,
o SMS, para enviar comunicados
importantes aos participantes.

Resultado das alterações de
percentual de contribuição e
valor de benefício
A Aceprev apresenta o resultado
das alterações de percentual
de contribuição dos Planos de
Previdência dos participantes
ativos e valor do benefício
dos assistidos, realizadas em
dezembro de 2018. Ao todo, 146
participantes ativos aproveitaram
a oportunidade para alterar o
percentual de contribuição do
seu Plano.
Atualmente a contribuição
voluntária alcança 94% sobre o
valor da contribuição obrigatória.
Esse número mostra que
estamos no caminho certo para a
capitalização do saldo. A Aceprev
parabeniza os participantes
que priorizam a contribuição
voluntária para garantir um
futuro tranquilo.
A Entidade também recomenda
que os participantes continuem a
aumentar o percentual de forma
escalonada para contar com uma
reserva maior na aposentadoria.
Já o participante que precisou
reduzir ou suspender a
contribuição, a Aceprev orienta
a programar a retomada das
contribuições nos meses de junho
ou dezembro deste ano. O quanto

antes voltar a investir, melhor.

Por meio do novo canal de
comunicação da Entidade, assuntos
como, por exemplo, a data de
pagamento de benefícios e a
liberação de contracheque, lembrete
sobre o acesso ao boleto online, a
rentabilidade dos Planos e datas
limites para entrega dos contratos
de empréstimos, serão enviados via
SMS regularmente.
A atualização dos seus contatos
pode ser feita pelo site da Aceprev,
clicando em “Acesso Pessoal”, ou nos
escritórios da Entidade. Em caso de
dúvidas, a equipe da Aceprev está à
disposição para auxiliar pelos telefones
(31) 3849-7001/ 7408, ou e-mail inox.
aceprevusina@aperam.com.

Atualmente, a Aceprev possui
813 participantes assistidos
que optaram em receber o
benefício sobre a forma de renda
financeira. Em dezembro de 2018,
159 participantes assistidos,
mudaram o valor, percentual
ou prazo de recebimento do
benefício. Alguns participantes
assistidos, aumentaram o valor
de recebimento do benefício de
aposentadoria. Nesse caso, a
Aceprev alerta a verificar o saldo
regularmente e acompanhar
a inflação e a rentabilidade
do Plano para que não ocorra
a descapitalização. Já quem
diminuiu o valor de retirada deve
comemorar, pois está no caminho
da capitalização.
Seja qual for a sua decisão, é
importante sempre considerar
o saldo capitalizado e a
rentabilidade, visando continuar
a investir e aumentar o seu saldo.
Sempre há tempo e possibilidade
de fazer mudanças, desde
que sejam com consciência e
planejamento para não esgotar o
saldo antes do previsto.

Precisa de ajuda?
Está em dúvida sobre como
planejar seus investimentos
em 2019? A Aceprev possui
uma equipe especializada
para lhe orientar nos
escritórios da Entidade.
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Aceprev
disponibilizará
comprovantes e
documentos pelo site
O site da Aceprev está cada vez mais moderno
e completo para oferecer mais praticidade aos
participantes. Nele, é possível ter acesso aos
seus rendimentos, saldos, extratos e importantes
documentos e comprovantes para melhor controle
da sua vida financeira, além de ter acesso ao
Empréstimo Consignado. A partir deste ano, a Aceprev
irá disponibilizar os Informes de Rendimentos para
Imposto de Renda via site e não serão mais enviados
pelos Correios, procedimento já implantado para acesso
aos contracheques e boletos de cobrança.
A medida é também uma iniciativa sustentável,
pois deixaremos de imprimir documentos em papel
mensalmente, o que também gera uma economia para a
nossa Entidade. Com a novidade, os participantes podem
acessar os documentos quando necessário. Apenas os
boletos estão disponíveis entre o dia 20 e o primeiro
dia útil do próximo mês, que podem ser quitados pela
internet ou aplicativo do banco onde possua conta
corrente ou, ainda, aderir ao pagamento via débito
automático em conta corrente no banco Santander.

O Informe de Rendimentos
de 2018 estará disponível
para download no site da
Aceprev a partir do dia
28/02/19.

Concessão de
Empréstimos 2019
Se você vai precisar de um incentivo para colocar as suas
finanças pessoais em dia, fique tranquilo e conte com
o segmento de Empréstimos da Aceprev. O produto é
destinado aos participantes ativos e assistidos e traz
as menores taxas do mercado, comparadas com os de
crédito convencional. Vale ressaltar que a rentabilidade
do segmento de Empréstimos reflete na rentabilidade
dos Planos de Previdência. Confira abaixo o Calendário de
Concessão de Empréstimos de 2019 e programe-se.
Mês

Janeiro

Recebimento de
benefícios e boletos
de contribuição

Fevereiro
Março

Fique atento às datas dos pagamentos de benefícios
e de vencimento dos boletos de contribuição de 2019,
que são, respectivamente, no último e no primeiro dia
útil de cada mês. Vale ressaltar que os pagamentos de
benefícios são creditados em conta até o fim do dia.
Confira o calendário abaixo:
Pagamento
de Benefícios

Pagamento
de Boleto

Janeiro

31

02

Fevereiro

28

01

Março

29

01

Abril

30

01

Maio

31

02

Junho

28

03

Julho

31

01

Agosto

30

01

Setembro

30

02

Outubro

31

01

Novembro

29

01

Dezembro

30

02

Mês

Programe-se

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Entrega do Contrato
do Empréstimo*

Crédito do Valor
do Empréstimo

09

15

24

30

08

14

21

27

11

15

22

28

08

12

23

29

08

14

24

30

07

13

21

27

09

15

24

30

08

14

23

29

09

13

23

27

09

15

24

30

08

14

25

29

09

13

23

30

*O contrato de empréstimos deverá ser recebido até
esta data.
OBS: O calendário poderá ser alterado por motivos
extraordinários, sendo a alteração devidamente
informada no site da Entidade.
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» Economia

Desempenho de 2018 versus expectativas para 2019
O Ano de 2018 terminou com a sensação
de que poderia ter sido bem melhor, os
reflexos da greve dos caminhoneiros
no segundo trimestre afetaram de
forma negativa o ritmo de retomada da
atividade econômica, fazendo com que o
crescimento econômico, assim como nos
últimos anos, ficasse abaixo do esperado.
O baixo desempenho da economia,
aliado ao desemprego estabilizado em
patamares elevados e o pior, a certeza de
que as mudanças estruturais necessárias
não foram implementadas. Isto fez com
que a projeção do PIB ficasse em 1,3%
para 2018, muito abaixo do esperado
pela maioria dos analistas de mercado.
Em contrapartida, o ano de 2019 iniciase com boas expectativas por parte do
mercado, com a retomada gradual da
atividade econômica e manutenção
do controle da inflação, trazendo a
sensação de um ambiente favorável
para o crescimento econômico e para
o reequilíbrio fiscal, sem a pressão
inflacionária que faz com que os juros
precisem ser aumentados.
A grande dúvida é quanto a atuação
do novo governo, que vem sinalizando
que deverá implementar uma política
econômica liberal com responsabilidade
fiscal e atacar as reformas estruturais
necessárias para correção de
trajetória de crescimento do país. O
primeiro teste importante previsto
será a apresentação da Reforma da

Previdência, vista pelo mercado como
um dos pontos cruciais para maior
equilíbrio das contas públicas do Brasil.

Benefícios e suas respectivas reservas
superaram seus benchmarks no ano de
2018, conforme gráfico abaixo.

Saindo do cenário nacional, no final
de 2018, o mercado apresentou
grande volatilidade assistindo mais
desdobramentos de uma guerra comercial
entre EUA e China, o que fez com que as
bolsas mundiais apresentassem grandes
perdas. Isso somado a um ambiente de
alta de juros globalmente, traz apreensão
para os investidores, aumentando a
percepção de risco para os investimentos,
exigindo certa cautela.

Ao longo do ano, a Equipe de
Investimentos procurou realizar novas
aplicações em ativos indexados à
inflação, com o intuito de reduzir os
recursos em caixa que possuem a
remuneração indexada ao CDI.

Performance
Finalizamos o ano de 2018 com bons
motivos para comemorar, os Planos de

Para 2019, a Aceprev vai continuar
diversificando sua carteira de
investimentos, através de aplicações
em todos os segmentos permitidos,
alinhando Risco x Retorno, buscando
os melhores resultados de acordo
com a necessidade de cada um
dos Planos de Benefícios, sempre
voltados para o longo prazo.

Performance
10,32%
9,26%
8,94%
8,65%

8,61%

9,07%

8,61%

8,61%

6,47%

Níquel

Cromo
BENCH. HÍBRIDO

Plano AMIB
INPC +5%

Plano PBA
CDI
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Conselho Deliberativo: Nélia Maria de Campos Pozzi (Presidente). Efetivos: Marcos Bruno Assis Oliveira, Richard André Perdigão, Pedro Aurélio
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Representante dos participantes assistidos: Magda Maria Fernandes de Menezes. Diretoria Executiva: Denner Freitas (Presidente), Gualter
Guilherme Oliveira Moreira (Diretor Financeiro), Mirna Leite Coelho Martins de Oliveira (Diretora Administrativa e de Seguridade).
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