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Renovar para seguir com solidez

Denner Freitas, Diretor Presidente da Aceprev.

Uma nova marca traduz o conceito que as
Instituições desejam transmitir. Comunica os
seus objetivos e visa, principalmente, fortalecer
ainda mais a sua imagem diante do seu público
e do mercado.
Com o objetivo de reforçar a sua identidade, o
posicionamento e a credibilidade no segmento
de Previdência Privada, a Aceprev lança uma
nova marca e identidade visual. O Diretor

Presidente da Aceprev, Denner Freitas, explica
as mudanças e principais características da
nova marca na entrevista a seguir.

na marca da Aceprev que simboliza a
continuidade, a perenidade, e que nos remete
a credibilidade e solidez.

Jornal Aceprev - Por que a Aceprev lançou
uma nova identidade visual?

Jornal Aceprev - Como você avalia o
momento atual da Aceprev?

Denner Freitas - Ter uma identidade visual
bem definida, moderna, forte e que retrata
bem a Aceprev é importante para marcar
o posicionamento da Entidade. A nova
identidade corporativa vem para atualizar
nossa imagem, criando uma nova referência
para nossos Participantes, dando continuidade
aos mais de 20 anos de história, de maneira
inovadora e inteligente.

Denner Freitas - Assim como em anos
anteriores, a Aceprev encerrou o ano de 2018
com resultados consistentes, superando as
suas metas atuariais, e o bom desempenho
alcançado são evidenciados pelos números
que demonstram o equilíbrio dos Planos.
Obtivemos um resultado superavitário que
significa o excedente patrimonial da Entidade
em relação aos compromissos, indicam que
estamos em condições de fazer frente às
obrigações atuais e futuras com os pagamentos
dos benefícios a seus Participantes e Assistidos.
O bom desempenho financeiro foi mais uma
vez alcançado em função de uma política de
investimentos focada no longo prazo.

Jornal Aceprev - Quais as principais
características da nova identidade?
Denner Freitas - A identidade corporativa
da Aceprev acaba de passar por um novo
posicionamento, um trabalho de modernização
construído através de uma necessidade de
comunicar-se de forma moderna e atual,
trazendo uma imagem mais jovem, mais
inovadora, mas mantendo a harmonia com a
identidade do Grupo Aperam.
Do ponto de vista de concepção, trouxemos
o símbolo "play" incorporado na letra "V"

Em 2019, a Entidade irá intensificar os seus
esforços para a abertura de um Plano voltado
à família dos Participantes, um Plano que a
sua família e parentes tenham acesso a uma
Previdência Privada com a mesma segurança e
confiança de quem já cuida do seu futuro.
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Nova oportunidade para alterar
o percentual de contribuição
Planejar antecipadamente a aposentadoria é o melhor caminho para realizar os sonhos e ter uma vida tranquila
no futuro. E em junho, os participantes da Aceprev terão mais uma oportunidade para aumentar o percentual
de contribuição do seu Plano de Previdência, visando obter uma reserva
maior no futuro.
A Aceprev orienta que a mudança seja
feita depois de uma avaliação cautelosa do orçamento financeiro. É recomendável que o valor a ser destinado
mensalmente para a contribuição do

Plano de Previdência seja condizente
com a realidade orçamentária da família para não prejudicar o planejamento financeiro.
No caso dos participantes que não fizeram mudanças nos últimos anos ou
precisaram reduzir e, ainda, os que suspenderam a contribuição, a Aceprev
aconselha a programar a retomada dos
investimentos nos meses de junho ou
dezembro deste ano. Aproveite a oportunidade. O quanto antes voltar a investir e aumentar a sua reserva, melhor.

Evite impactos na
sua vida financeira
Para fazer a alteração de percentual
com segurança, confira as orientações da Aceprev.

Como alterar a contribuição

Acompanhe mensalmente o seu
o saldo e a rentabilidade da cota
da sua Reserva ou Plano;

De 1º a 30 de junho estará aberto o prazo para fazer as alterações do
percentual de contribuição. Depois desse prazo, somente em dezembro
será possível fazer a mudança. O formulário de solicitação de alteração de
percentual estará disponível no site da Aceprev (www. aceprev.com.br), na
área de “Downloads”.

Poupar é fundamental para acumulação de reservas;

Lembre-se: a equipe da Aceprev está sempre à disposição para esclarecer
suas dúvidas nos escritórios da Entidade ou pelos telefones: (31) 3849-7001,
3849-7408 (Timóteo) e (31) 3048-6318 (BH).

Reunião de Resultados da Aceprev
Quer saber como foram as ações e investimentos realizados pela Aceprev
no ano de 2018? Os participantes ativos e assistidos poderão conhecê-las
durante as reuniões com a Diretoria
da Aceprev. A programação inclui a
apresentação dos resultados da Entidade no exercício de 2018 e do primeiro trimestre de 2019, além dos novos

desafios e projetos da Aceprev para os
próximos anos. Também será possível
esclarecer as principais dúvidas sobre
o Relatório anual disponibilizado e demais iniciativas da Entidade.
Os encontros serão presenciais nos
escritórios da Aperam de Timóteo, de
Belo Horizonte, de São Paulo, Itamarandiba e Capelinha.

UNIDADE

DIA E HORÁRIO

LOCAL

Aperam BioEnergia
Itamarandiba

16/05 (Quinta feira) - 15h

Viveiro de Mudas - Itamarandiba

Aperam BioEnergia
Capelinha

17/05 (Sexta feira) - 7h

Sala Agilidade Escritório de Capelinha

São Paulo

21/05 (Terça feira) - 14h30

Escritório Aperam SP

Belo Horizonte

22/05 (Quarta feira) - 16h

Auditório do Edifício Louis Ench
- Escritório da Aperam

Timóteo

23/05 (quinta-feira) -13h30

Auditório do Percival Farquhar Escritório Central da Aperam

Para usufruir ao máximo do benefício no futuro, também é fundamental que você esteja sempre atento à evolução dos seus
investimentos.
Consulte a qualquer momento no
site da Entidade a rentabilidade
dos Planos.
Lembre-se: estamos vivendo mais
tempo. Isso significa que precisamos
de mais dinheiro para a aposentaria.

Últimos dias
para enviar
Declaração de
Imposto de Renda
Encerra no dia 30 de abril o prazo
para enviar a sua Declaração de Imposto de Renda.
Para declarar as contribuições e recebimento de benefício, a Aceprev
enviou os Informes de Rendimentos
para Imposto de Renda aos participantes pelos Correios. A 2ª via do
documento pode ser retirada na
área de “Acesso Pessoal” pelo site
da Entidade (www.aceprev.com.
br). Basta inserir a sua matrícula e
senha, selecionar a opção “Informe
IR”, em seguida o Ano Base 2018 e
clicar em gerar informe.
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Aceprev no combate ao Aedes
Por entender que cuidar da saúde é o
nosso maior investimento, a Aceprev
também está unida à luta contra o
mosquito Aedes Aegypti. Ao lado do
time Aperam, a equipe da Entidade
participou dos mutirões de limpeza
realizados a cada sexta-feira nos escritórios e em suas casas. A Aceprev acredita que se cada um fizer a sua parte, a
cidade inteira estará protegida.
O resultado do último Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti
(LIRAa) de Timóteo apontou 6,5% de
infestação. O índice é considerado situação de risco de epidemia por ser
muito superior ao preconizado pelo

Ministério da Saúde, que é de 1%. Essa
informação aumentou a preocupação
da Aceprev em relação à necessidade
de redobrarmos as ações de combate
ao mosquito transmissor da dengue,
zika e chikungunya.
Para o coordenador médico da Aperam, Evonei Melquiades Xavier Pereira,
a participação social é fundamental
para vencer a luta contra o mosquito
Aedes Aegypti. “A população deve ficar atenta e redobrar os cuidados para
eliminar os possíveis criadouros do
mosquito. São medidas simples, eficazes e a única forma de prevenção”,
reforça Dr. Evonei.

A nossa luta contra
o mosquito não pode
parar. Veja como
você pode ajudar:
Mantenha caixas, tonéis e barris de
água bem tampados.
Lave o interior dos tanques utilizados
para armazenar água uma vez por
semana.
Remova as folhas, galhos e objetos que
possam impedir a água de correr pelas
calhas.
Encha os pratinhos de vasos de plantas
de areia até a borda ou lave-os semanalmente.
Faça sempre manutenção de piscinas
ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados.
Limpe sempre a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água.
Coloque o lixo em sacos plásticos bem
fechados, fora do alcance de animais
e se possível dentro de uma lixeira
bem tampada.

Um mosquito
pode prejudicar
uma vida. E o
combate começa
por você.

Fique atento aos sintomas
das doenças transmitidas
pelo Aedes Aegypti.
DENGUE
A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave,
levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre
alta (39° a 40°C), de início abrupto, que dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor
de cabeça, dores no corpo, articulações e atrás dos olhos, prostração, fraqueza, erupção e coceira na pele. A forma grave da doença inclui dor abdominal
intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas. (ANS)
ZIKA
Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus zika não desenvolvem manifestações clínicas. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão
nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de
garganta, tosse e vômitos. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. (ANS)
CHIKUNGUNYA
Os principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer
ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não é
possível ter chikungunya mais de uma vez. Depois de infectada, a pessoa fica
imune pelo resto da vida. Os sintomas iniciam entre dois e doze dias após a
picada do mosquito. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas.
Saiba mais em saúde.gov.br/combateaedes

Aceprev apresenta mudanças nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Aceprev receberam novos representantes. No Conselho Deliberativo, o novo Conselheiro efetivo é Pedro Aurélio Martins de Góes Monteiro, que
substitui José Anísio Dias Cabral. Comunicamos mudanças também no Conselho Fiscal,
que passa a contar com a participação de Alysson Fernando Castro Lage, em substituição à
Jane de Lourdes Ferraz Barrilao Glerian.
Pedro Aurélio Martins
de Góes Monteiro

Alysson Fernando
Castro Lage

Agradecemos o empenho e a atuação produtiva dos Conselheiros que estiveram conosco
nos últimos anos. Desejamos boas-vindas aos novos membros.
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Ambiente Econômico: primeiro trimestre de 2019
Nos mercados mundiais observou-se de
maneira geral uma desaceleração das
atividades nas principais economias ao
longo do 1° trimestre do ano.
Nos EUA, maior economia mundial, prevaleceu um cenário de inflação controlada, resultando em continuidade dos
patamares de juros baixos. O Federal
Reserve, banco central americano, sinalizou que não deverá aumentar os juros
este ano mais.
Políticas de estímulo continuaram sendo aplicadas na China, buscando manter o crescimento acelerado da econo-

mia. Tratando-se de cenário político e
geopolítico, as atenções têm-se voltado
para a situação da Venezuela, e para depoimentos dos governantes das principais economias.
Já no tocante ao Brasil, a inflação
continuou controlada, com expectativa de 3,9% para o ano. Por essa visão,
observou-se uma queda nas taxas
dos títulos de renda fixa de longo prazo tendo iniciado o ano próximas de
4,85% a.a. e fechado o trimestre em
torno de 4,40% a.a.
Em virtude da boa expectativa com

medidas econômicas anunciadas pelo
novo governo, o mercado demonstrou uma melhora considerável no humor, com as taxas de juros em queda
e a bolsa praticando níveis elevados.
Porém nos últimos dias, o mercado
tem apresentado grande volatilidade
respondendo de forma imediata as sinalizações advindas da receptividade
dos pacotes encaminhados pelo governo, acreditando-se que para uma
recuperação sustentável da economia, depende-se do encaminhamento
de reformas estruturais, em especial a
da previdência.

PERFORMANCE
A Reserva Níquel atingiu retorno superior ao
benchmark híbrido devido aos investimentos
em Private Equity, do segmento de investimentos estruturados.
Já a Reserva Cromo, Plano Acesita e Plano
AMIB não superaram o benchmark nesse curto período, pois possuem majoritariamente
investimento em renda fixa, que ficou prejudicado pela alocação em CDI e variação do
INPC x IPCA.
Ao longo do ano a equipe de investimentos
busca realizar novas alocações, com o intuito
de diminuir os valores aplicados em liquidez
imediata, considerando que estes rendem
próximo a taxa SELIC, que está no menor patamar histórico.
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Conselho Deliberativo: Nélia Maria de Campos Pozzi (Presidente). Efetivos: Marcos Bruno Assis Oliveira, Richard André Perdigão, Pedro Aurélio Martins de Goes
Monteiro. Representante dos participantes assistidos: Marco Antônio Nunes de Carvalho. Representante dos participantes ativos: Breno do Amaral Melo.
Conselho Fiscal: Frederico Barbosa de Rezende (Presidente), Efetivo: Alysson Fernando Castro Lage. 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).
Jornalista Responsável: Silvania Pereira (MTb 11.293/JP). Projeto Gráfico e Diagramação: ArteMouse Comunicação Integrada. Fotos: Divulgação Aceprev.
Correspondências: Av. Assis Chateaubriand, 264 - 2º andar - Floresta - Telefones: (31) 3048.6318 / 6317 - Fax: (31) 3048.6284
CEP: 30150-100 - Belo Horizonte/MG - Praça 1º de Maio, 9 - Centro - Fone (31) 3849.7001 / 7408 - Fax: (31) 3849.7004 - Timóteo/MG.
E-mail: inox.aceprev@aperam.com | inox.aceprevusina@aperam.com - Site: www.aceprev.com.br

Obs.: As matérias publicadas neste jornal são exclusivamente de caráter informativo, não gerando qualquer espécie de direito ou obrigação por parte da Aceprev.
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