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Plano Aperam BioEnergia obtém aprovação
A Aceprev obteve a aprovação das propostas de alterações no Regulamento do
Plano de Benefícios Aperam BioEnergia,
antes conhecido como Plano de Benefícios Acesita (PBA), junto aos Patrocinadores, Conselho Deliberativo e também
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autarquia federal que fiscaliza e supervisiona
as atividades das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, e as novas
regras, conforme já amplamente divulgado, já entraram em vigor a partir do dia
1º de julho. O novo regulamento do Aperam BioEnergia encontra-se disponível
para consulta no site da Aceprev (www.
aceprev.com.br), na guia Plano de Benefícios > Plano Aperam BioEnergia.

A revisão do regulamento foi realizada
com o objetivo de equilibrar as condições
dos Planos da Aperam BioEnergia com o
da Aperam South America. As principais
mudanças incluem a convergência da
escala de contribuições, equalização da
portabilidade, melhoria no acesso aos
recursos em caso de resgate.
A flexibilização no pagamento dos benefícios é mais uma medida do novo
regulamento. Com a mudança, o Participante poderá também alterar a forma de pagamento escolhida, dentre as
previstas no regulamento, anualmente,
sempre no mês do seu aniversário de
nascimento, com aplicação a partir do
mês subsequente.

Com a modernização do Regulamento
do Plano da Aperam BioEnergia, foram
alterados também a previsão para utilização de Reserva Especial, adaptações
de dispositivos à legislação e melhores
práticas e a atualização dos benefícios
anuais pela variação do IPCA, o que já
vinha ocorrendo desde 2017, ante a correção anteriormente prevista que era a
TR. Além da previsão para contribuição
voluntária de Participantes Vinculados
e Assistidos, lembrando ainda que estas
contribuições poderão ser deduzidas no
imposto de renda até o limite de 12% da
renda bruta anual, condicionada à existência de rendimentos tributáveis.
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Banco Santander e Aceprev firmam parceria
para pagamento de benefícios
O Banco Santander firmou com a Aceprev um convênio de folha de pagamento dos benefícios aos Participantes
Assistidos. Esta parceria visa à redução
dos custos operacionais pagos pela
Entidade e proporciona diversas vantagens para a movimentação de conta corrente junto ao Santander, que
variam de acordo com o pacote a ser
escolhido pelo Participante Assistido,
incluindo a isenção de tarifas.
O próximo passo será migrar as contas bancárias com tranquilidade e
segurança. E para isso, a unidade de
Timóteo da Aceprev contará com uma
equipe do Banco Santander para fa-

zer o processo de transferência no
período de 30 de julho a 16 de agosto.
Após esse prazo, a transferência deve
ser feita diretamente em uma agência
bancária do Santander.

Como a mudança vai funcionar?
Todos os Participantes Assistidos receberão correspondências e informações por
e-mail, detalhando os procedimentos e a documentação específica para cada
situação: para os correntistas do Banco Santander, para quem não possui a conta
no banco e para quem não tem uma agência do Santander em sua cidade.
Participantes Assistidos que já são correntistas do Banco Santander devem
pedir a migração para o pacote de serviços do convênio da Aceprev e também
desfrutar de todas as vantagens. Essa solicitação deverá ser feita diretamente na
sua agência.
Participantes Assistidos que não possuem conta no Banco Santander e residem
em Timóteo deverão dirigir-se à unidade de Timóteo da Aceprev, entre os dias 30
de julho e 16 de agosto, para fazer a migração.
Para os Participantes que não residem em Timóteo ou que não comparecerem
à Aceprev nesse período, deverão fazer a abertura da conta em uma agência do
Banco Santander mais próxima de sua residência. Leve os seguintes documentos:
RG, CPF, comprovante de endereço e a carta de autorização de abertura emitida
pela Aceprev.
Em seguida, preencha o formulário de “Autorização de Depósito em Conta”
disponível no site da Aceprev (www.aceprev.com.br > Formulários > Autorização
de Depósito em Conta). O formulário deverá ser entregue nos escritórios da
Aceprev, em Timóteo ou Belo Horizonte. Caso você faça o envio pelos Correios,
o documento deve ter a assinatura reconhecida em cartório.

Aceprev registra
aumento de
contribuições
voluntárias
Chegar à aposentadoria com uma
boa reserva financeira está entre
os objetivos da maior parte dos
Participantes que tem procurado
a Aceprev nos períodos dedicados
às alterações de percentual das
contribuições. Prova disso é que
287 participantes aproveitaram a
oportunidade, realizada em junho
deste ano, para alterar o percentual
da sua contribuição. A procura para
aumentar o percentual de contribuição dos Planos de Previdência
foi 211% maior, em relação à registrada em dezembro de 2018. Isso
demonstra o quanto a Aceprev vem
transmitindo credibilidade, confiança e bons resultados financeiros
para os seus Participantes.
A Entidade sempre incentiva que
o planejamento da aposentadoria
seja feito antecipadamente, orientando que o aumento do percentual seja feito de forma escalonada.
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.

Somente para os Participantes Assistidos que residem em cidades não atendidas
pelo Banco Santander não haverá alterações no pagamento dos benefícios.
Continuará sendo depositado da mesma forma que está sendo feita atualmente.

Em caso de dúvidas
Acesse a página exclusiva sobre a migração bancária no site da Aceprev.
www.aceprev.com.br/migracao ou entre em contato pelos telefones:
Timóteo: 31 3849-7001 / Belo Horizonte: 31 3048-6320
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Quantos likes a
Aceprev merece?
Para levar informação sobre planos de previdência privada e
expressar seu posicionamento sobre o contexto econômico
para o maior número de pessoas, a Aceprev agora está
nas redes sociais. Com perfis no Instagram e no Facebook,
a Entidade quer comunicar com maior agilidade, trocar
informações, conquistar maior engajamento, estreitar o
relacionamento com seus Participantes, além de fortalecer
a sua marca.
Com a presença nas redes sociais, a Aceprev estabelece
mais um canal de comunicação com seus Participantes e,
sobretudo, reforça a importância dos planos de previdência
privada como forma de garantir um futuro tranquilo.
Diante do cenário de mudanças propostas pela reforma da
Previdência Social, diversas dúvidas têm surgido sobre como
a previdência privada pode garantir uma boa aposentadoria.
Com um conteúdo especializado em suas redes sociais,
a Aceprev dará dicas de como diversificar investimentos,
combinando diferentes níveis de rentabilidade, liquidez e
prazo. Também será uma forma de compreender a opinião
dos seus seguidores.

Gostou da novidade? Então, dá um like!
No Facebook, busque pelo nome Aceprev Previdência Privada. E no Instagram, clique na lupa e digite Aceprev. Você
vai encontrar pelo usuário @aceprev.com.br.
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Ambiente Econômico: primeiro semestre de 2019
O 1° semestre de 2019 foi caracterizado
pela queda acentuada das taxas dos títulos
de renda fixa emitidos por empresas e pelo
Tesouro Nacional e pela alta dos ativos de
renda variável, um cenário observado não
apenas no Brasil, mas em vários mercados
mundiais.
A inflação tem demonstrado estar controlada, e que de acordo com as projeções do
mercado, já abre espaço para uma nova redução da Taxa Selic, para patamares ainda
mais baixos nas próximas reuniões do COPOM (Comitê de Política Monetária).

Nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, que vinha indicando manutenção
das taxas de juros em função dos dados
econômicos do 2° trimestre, já sinaliza
corte nos juros, revertendo a tendência
desenhada anteriormente. A partir desta
sinalização, os títulos emitidos pelo Tesouro Americano já iniciaram movimento de
queda ao mesmo tempo em que a bolsa
bateu recorde, tendo atingido o pico histórico neste semestre.
No Brasil, o mercado manteve comportamento semelhante. Com a maioria dos

Desempenho dos investimentos
No final deste primeiro semestre, os retornos apresentados
pelos investimentos classificados como Estruturados, compostos por Fundos Multimercado e Fundos de Private Equity, além da carteira própria composta por investimentos
em títulos públicos e em crédito privado, ambos indexados
à inflação, fizeram com que a Reserva Níquel e o Plano da
Aperam BioEnergia superassem seus benchmarks. Porém há
de se destacar que o retorno no Plano da BioEnergia se deu,
principalmente, em função dos títulos públicos indexados à
inflação que estão mantidos em carteira em patamares superiores ao seu benchmark, visto que a alocação em Crédito
Privado não é muito representativa.
Já a Reserva Cromo ficou abaixo do Índice de Referência
(INPC + 5%), mesmo contando com grande parte da alocação
feita através de títulos públicos indexados à inflação, títulos
com juros acima do benchmark, o retorno ficou, até então
prejudicado pela alocação em CDI, que encontra-se em patamares historicamente baixos, e também pelo descolamento
entre os índices acumulados do INPC e IPCA, este último menor em 0,22% e é o índice utilizado para corrigir monetariamente os títulos indexados à inflação oficial.
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votos na Câmara dos Deputados, o texto
principal da Reforma da Previdência foi
aprovado no Congresso trazendo um clima
de otimismo e gerando maior confiança,
refletindo positivamente nos agentes do
mercado financeiro. Os títulos públicos de
longo prazo, no final deste semestre eram
negociados à taxa de IPCA + 3,75% a.a.,
patamar histórico destes ativos e, consequentemente, a Bolsa de Valores fechou
em alta, com valorização de aproximadamente 15%, batendo sequentes recordes
de valorização.
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Quando comparado ao CDI, verifica-se que todos os Planos e Reservas obtiveram retornos superiores a 156% do índice, tendo a Reserva Níquel atingido o patamar de 180% deste índice.
A Equipe de Investimentos vem avaliando alternativas que consigam agregar retornos consistentes à carteira, mesmo em um cenário de juros baixos,
buscando principalmente uma redução do volume em caixa atrelado ao
CDI. Porém este processo é feito com muita cautela e de forma gradativa,
para que o risco das carteiras continuem nos patamares adequados ao apetite da Aceprev, e a expectativa é que todos os benchmarks sejam superados até o encerramento deste exercício.
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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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