Com a palavra
o Presidente
Em 2020, a Aceprev completou 25 anos de existência
e criamos uma nova identidade visual e um selo
comemorativo reafirmando o nosso compromisso de
solidez e transparência. Este ano completamos 26 anos
e ganhamos mais um aliado para reforçar a imagem da
Aceprev. Criamos um novo site que irá proporcionar
uma navegação mais simples e intuitiva para os nossos
Participantes, observados princípios como:
Design: moderno, clean e 100% responsivo.
Layout: simples, rápido e objetivo.
Acessibilidade e muito mais informações.
O Diretor Presidente da Aceprev, Denner Freitas,
explica as mudanças e as principais características
do novo site. “A tecnologia tem sido uma aliada na
busca de uma comunicação mais assertiva. Do ponto
de vista da identidade visual, trouxemos o símbolo
“play” incorporado na letra “V” na marca da Aceprev
que simboliza a continuidade, a perenidade, e que
nos remete à credibilidade e solidez. O novo site veio
reforçar os princípios e valores da Aceprev, demonstrar
a nossa estrutura de governança, além de trazer mais
informações”, destacou.
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Continuamos cuidando
de vocês a distância
A Aceprev manterá suas atividades em home office por tempo
indeterminado. Em função da Pandemia do Coronavírus,
completamos 1 ano de trabalho remoto no dia 19 de março.
Hoje, as equipes de Timóteo e BH viabilizam a continuidade das
operações trabalhando remotamente. A prioridade da Aceprev
neste momento é garantir a continuidade das atividades
operacionais com eficiência e segurança, além de manter a
agenda dos órgãos estatutários e dos Comitês, garantindo a
transparência e a proximidade com seus Participantes.
Nesse sentido, estamos intensificando nossa comunicação por
meio das redes sociais, e-mail e pelo site da Entidade, utilizando
todos os nossos canais de comunicação para alcançar o maior
número de Participantes
Foi criado um e-mail de atendimento que irá facilitar e agilizar
nossa comunicação. Nosso objetivo é amenizar os transtornos
causados por essa pandemia, já que estamos em um momento
de tanta instabilidade e dúvidas. A Diretoria Executiva e a Equipe
da Aceprev estão em constante alinhamento, traçando novas
ações para manter o mesmo compromisso e seriedade em suas
atividades e aguarda ansiosamente para um retorno breve e
definitivo.
Vale lembrar que neste período de trabalho remoto a nossa
ferramenta do Fale Conosco, no site, é o principal canal de
relacionamento entre a Entidade e os nossos Participantes. A
Aceprev disponibiliza também telefones para contatos e a nossa
Equipe está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas:

RAMAIS

TELEFONE

SUPORTE

(31) 3849 7001

(31) 97150 3787

Ricardo

Alteração de percentual Contribuições voluntárias atendimento em geral

(31) 3849 8994

(31) 993300 6178

Amanda

Alteração de percentual Contribuições voluntárias atendimento em geral

(31) 3849 7408

(31) 99835 3407

Rafael

Requerimentos de benefícios resgate - portabilidade atendimento em geral

(31) 3849 7237

(31) 99232 1581

Gehyza

Requerimentos de benefícios resgate - portabilidade atendimento em geral

(31) 3849 7063

(31) 93300 3370

Valdilene

Requerimentos de benefícios resgate - portabilidade atendimento em geral

(31) 3048 8020

(31) 99311 2714

Rafaella

Empréstimo

ASSUNTO

(31) 3849 7060 (31) 93300 3372

Anelice

Suporte ao atendimento

(31) 3849 7060 (31) 93300 3369

Vanessa

Suporte ao atendimento

(31) 3849 7398 (31) 93300 3371

Siuza

Suporte ao atendimento

Você também pode falar com a gente pelo e-mail:
atendimento@aceprev.aperam.com
Aceprev: há 26 anos cuidando do seu futuro e da
sua família.

Vem aí:

Eleição de Suplente
para o Conselho Fiscal
A Aceprev vai promover a eleição do novo membro
do Conselho Fiscal para o mandato 2020/2022. Os
interessados em fazer parte do Conselho Fiscal já podem
se preparar. O período de candidatura terá início em abril.
Para saber como participar, consulte o Regimento e o
Regulamento Eleitoral, disponíveis no site da Aceprev. Os
documentos detalham as regras do processo, bem como
as exigências mínimas para as candidaturas e votação. Os
candidatos que atenderem às exigências e as inscrições
forem homologadas, terão suas candidaturas divulgadas
no site da Aceprev para conhecimento dos eleitores.
Fique atento aos e-mails enviados pela Aceprev e às
informações postadas no site, redes sociais da Entidade
e na Intranet das Patrocinadoras. A sua participação é
de suma importância, seja como candidato ou eleitor
do seu representante. Para votar é só entrar no nosso
site. Lá você encontrará um passo a passo para gerar sua
senha, conhecer os candidatos e escolher a sua opção. Se
houver qualquer dificuldade, nossa equipe está sempre à
disposição para esclarecer suas dúvidas.

Confira o
Planner
da Aceprev
Na edição 65º do nosso informativo de janeiro, falamos
muito sobre a importância do planejamento. Por isso,
elaboramos o Planner da Aceprev para ajudar você a
organizar sua vida e finanças de forma devidamente
planejada.
Mais do que controlar o que você gasta, no Planner
da Aceprev você irá administrar o seu dinheiro e fazer
melhores escolhas para viver uma vida equilibrada
e proporcionar experiências presentes e realizações
futuras. Além disso, você vai conhecer a Roda da Vida, uma
ferramenta que vai apoiar você a identificar os pontos de
sua vida que estão em harmonia, suas prioridades, bem
como aqueles que precisam de maior atenção e cuidado.

Reuniões
de Resultados
Quer saber como foram as ações e investimentos
realizados pela Aceprev no ano de 2020? Os participantes
Ativos e Assistidos poderão conhecê-las durante as
reunião com a Diretoria da Aceprev. A programação inclui
a apresentação dos resultados da Entidade no exercício
de 2020 e do primeiro trimestre de 2021, além dos novos
desafios e projetos da Aceprev para os próximos anos.
Devido às recomendações de prevenção individuais e
coletivas para contenção do coronavírus, a apresentação
se dará de forma online no canal do youtube da Aperam
e poderá ser acompanhada por todos os Participantes
da Aperam de Timóteo, de Belo Horizonte, de São Paulo,
Itamarandiba e Capelinha. Fique atento aos e-mails
enviados pela Aceprev e à programação postada no site e
redes sociais da Entidade.

Prazo para
envio da
Declaração
de Imposto de
Renda vai até
31 de maio
Encerra-se no dia 31 de maio o prazo para enviar a sua
Declaração de Imposto de Renda. O prazo inicialmente
se encerraria no dia 30 de abril, mas foi prorrogado em
função das dificuldades impostas pela pandemia.
Para acessar seu informe de Rendimentos acesse o site da
Entidade (www.aceprev.com.br) e insira a sua matrícula
e senha, selecionando a opção “Informe IR”. Em seguida
coloque o Ano Base 2020 e clique em gerar informe de
rendimento.

Também terá um espaço para traçar o seu projeto fitness,
além de planejar as suas economias ao longo do ano, ou
seja, sua vida encaminhada e com metas reais. E lembrese que as dificuldades fazem parte do processo, mas o
mais importante é manter a mente tranquila e positiva
para enfrentar qualquer obstáculo e se manter motivado
para não desistir no meio do caminho do seu projeto.
Aposte nessa nova forma de pensar e organizar suas
finanças.

Já você que fez contribuições voluntárias ou fez
portabilidade para o Plano, acesse o site (www.aceprev.
com.br), insira a sua matrícula e senha, selecione a opção
“Contribuições”, em seguida o Ano Base 2020 e clique em
gerar a declaração.

Confira o Planner da Aceprev elaborado especialmente
para você, use sem moderação.

Passo a Passo Contribuições Voluntárias ou Portabilidade
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Clique nos links abaixo e acesse:
Passo a Passo Informe de Rendimentos
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Código de
Ética e Conduta
As ações corporativas da Aceprev são pautadas, principalmente,
no compromisso, transparência e ética na execução das suas
atividades e com seus Participantes, Assistidos, Patrocinadores
e Patrocinadoras, buscando sempre a solidez nos nossos
resultados.

Ações de
Prevenção ao
Coronavírus
Aceprev no
combate ao COVID

O propósito é contribuir para o bem-estar de nossos
Participantes, através de uma aposentadoria construída ao
longo dos anos, com nossa cultura institucional focada no
Participante. E foi com esse fundamento que o Código de Ética e
Conduta da Aceprev foi modernizado.

A nossa luta contra o COVID não pode parar.
Veja como você pode ajudar:

O nosso Código abrange elementos de inclusão, equidade,
reforçando o respeito, a ética, o sigilo e o profissionalismo no
trato com os participantes, assistidos e todos aqueles que, de
alguma forma, se relacionam com a Aceprev. O Código de Ética
e Conduta têm o intuito de estabelecer princípios e padrões de
conduta que traduzam probidade, imparcialidade e lisura, com
o objetivo de se alcançar a excelência na gestão dos planos de
previdência.

Fique em casa sempre que possível, use máscara, higienize as
mãos, evite aglomerações.

Por isso, é importante observar nas suas condutas e
relacionamentos, no âmbito interno e externo, aqueles que
atuam em nome da Aceprev, para que o façam sempre pautados
pelas diretrizes e princípios éticos estabelecidos no Código de
Ética e Conduta, que pode ser lido na íntegra em nosso site,
clique aqui e confira.

3. ESCUTE QUEM PRECISA

1. CUMPRA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

2. SE ALIMENTE BEM.
Uma alimentação saudável regular faz com que a imunidade
permaneça sempre elevada.

Por mais que algumas pessoas consigam viver bem sozinhas,
outras podem se sentir para baixo. Se conhece um familiar ou
amigo que mora sozinho, mande uma mensagem ou faça uma
ligação. Se importe, tenha empatia.
4.FAÇA UMA DOAÇÃO

Essa Política tem como objetivo estabelecer os princípios,
diretrizes, regras e procedimentos que devem ser observados
por todo o quadro corporativo da Entidade, a fim de promover
a adequação das atividades operacionais com as exigências
legais e regulamentares, assim como as melhores práticas do
mercado no que diz respeito à atuação em relação a prevenção
e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo.

5.SE OFEREÇA PARA FAZER COMPRAS PARA PESSOAS DO
GRUPO DE RISCO
Vai ao mercado? Pergunte àquele vizinho que é do grupo de
risco se ele precisa de algo. Juntos, vamos sair dessa em breve.

Conheça quem faz a Aceprev:

“

A Instrução traz ainda as responsabilidades de cada órgão da
Aceprev para o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela
Política, além da comunicação que deverá ser realizada ao COAF
em caso de atividade suspeita. Para acessar e conferir a Política
na íntegra, clique aqui. E para conhecer mais sobre o assunto
assista o vídeo que o COAF preparou para você , clique aqui.

O que me motiva a trabalhar na Aceprev é saber
que somos uma equipe unida e que trabalha com
compromisso e de forma dedicada para planejar
e construir o futuro dos nossos participantes,
proporcionando segurança, resultados e uma melhoria
na qualidade de vida dos mesmos. Sinto-me realizada
em assessorá-los e contribuir para esclarecer suas
dúvidas e atender às suas necessidades.
Os desafios me motivam a crescer pessoalmente
e profissionalmente todos os dias e a exercer meu
papel como colaboradora, sempre com o propósito de
agregar valor à Entidade e aos nossos Participantes.
RAFAELLA (TESOURARIA - BELO HORIZONTE)

Novo Canal de Denúncias
O nosso Canal de Denúncias está de cara nova e é o mecanismo
para denúncias de violação de princípios éticos e de condutas
inadequadas. Além das normas e legislação aplicáveis à
Aceprev, o Comitê de Ética agirá de acordo com a recomendação
de medidas disciplinares cabíveis quando, porventura, tais
desvios forem constatados.
E lembre-se: nosso Canal de Denúncias é 100% seguro e
confidencial!

“

Minha motivação é saber que estamos fazendo a
diferença no futuro das pessoas! No momento de uma
nova fase em suas vidas, quando estão encerrando a
carreira profissional depois de tantos anos de trabalho,
a Aceprev está lá, trazendo conforto e segurança, sempre
com muita seriedade e transparência. Então minha
maior motivação é receber a alegria e agradecimento
dos nossos Participantes e almejar que um dia eu
também possa estar aposentado usufruindo dos
benefícios da nossa Aceprev.
RAFAEL (SEGURIDADE - TIMÓTEO)
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“

Em atendimento à Instrução n° 34 da PREVIC - Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, a Aceprev elaborou a
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo. No dia 26 de março, em sua 270º reunião, o
Conselho Deliberativo aprovou a referida Política que reforça
a conscientização dos princípios éticos e a necessidade de se
observar a conformidade com a legislação aplicável às EFPC.

Ajudar pessoas em vulnerabilidade em tempos de pandemia é
essencial. Procure iniciativas que estão recebendo doações e
ajude.

“

Política de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
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Resultados do 1° trimestre reforçam a solidez da carteira de
Investimentos de longo prazo
No primeiro trimestre de 2021, a pandemia da Covid-19 continuou ditando os rumos dos mercados globais. Apesar do otimismo
acerca da vacinação em alguns países que tem apresentado um ritmo mais intenso, tais como Estados Unidos e Reino Unido,
que já possuem um elevado número de pessoas vacinadas, ainda resta a dúvida com relação ao restante do mundo, que vem
vacinando a população de forma mais lenta. No Brasil, os números da pandemia aumentaram consideravelmente, trazendo
um grande receio quanto aos impactos na atividade econômica, trazendo discussões acerca da postura e condução do governo
federal frente à crise instalada.
Diante disso, os debates políticos esquentaram com a questão da saúde norteando as discussões, fazendo com que as pautas
econômicas ficassem em segundo plano, mesmo com o governo conseguindo emplacar seus candidatos na presidência da
Câmara dos Deputados e do Senado. Pode-se observar ainda uma mudança de postura do Governo, atuando de forma mais
intervencionista quando deparado com questões de impactos na sociedade, como preço de combustíveis, gás, dentre outras,
o que não foi bem visto pelo mercado, aumentando assim a percepção de risco. No lado Fiscal, a atuação do Governo não tem
sido bem recebida, com endividamento crescente e um novo programa emergencial iniciando em abril/21.
Entrando no lado real da economia, foi possível observar uma forte alta da inflação nos meses de fevereiro e março, provocada
principalmente pelos alimentos e combustíveis e contando ainda com uma forte desvalorização cambial. Tal resultado, fez
com que o mercado elevasse as projeções do IPCA para o ano, sinalizando que o índice ficará acima da meta estabelecida para
inflação. Em resposta a esse cenário de pressão inflacionária, o Banco Central elevou em março os juros básicos da economia
em 0,75%, dando início a um ciclo de alta de juros, após quase 06 anos.
O Ibovespa, por sua vez, encerrou o trimestre com uma queda de 2,00% na direção contrária do mercado global de ações, que
apresentou alta de 4,52% medido pelo MSCI World.
A Aceprev encerrou o trimestre com rentabilidade dos Planos e Reservas acima de seus benchmarks conforme gráfico abaixo,
os resultados são frutos de uma carteira de investimentos bem estruturada e focada na estratégia de longo prazo.

Na Reserva Níquel o retorno foi de 3,78% contra 3,05% do seu benchmark, destacando-se os retornos apresentados pelos
investimentos classificados como Estruturados, compostos por Fundos Multimercado e Fundos de Private Equity, enquanto
na Reserva Cromo o retorno foi de 3,54% contra o INPC+4,5% de 3,09%. O Plano da Aperam BioEnergia teve retorno de 3,59%
contra 2,97% do INPC+4%.
A expectativa da Aceprev é de continuidade da volatilidade nos mercados ao longo de 2021 em função da evolução da pandemia,
exigindo portanto cautela nas alocações.
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Conselho Deliberativo: Gualter Guilherme Oliveira Moreira (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
ativos: Wagner Rodrigo Santos Pinheiro Diretoria Executiva: Denner Freitas (Presidente - DPO), Thiago de Resende Andrade (Diretor Financeiro - AETQ),
Mirna Leite Coelho Martins de Oliveira (Diretora Administrativa e de Seguridade - ARPB). Jornal da Aceprev Jornalista Responsável: Marcelo Torres de Paula
(Mtb:0010761/MG). Projeto Gráfico e Diagramação: Soul Marketing e Entretenimento. Fotos: Banco de Imagens e Divulgação Aceprev. Correspondências: Av.
Assis Chateaubriand, 264 - 2º andar - Floresta - Telefones: (31) 3048.6318 / 6317 - Fax: (31) 3048.6284 - CEP: 30150-Aceprev 100 - Belo Horizonte/MG - Praça
1º de Maio, 9 - Centro - Fone: (31) 3849.7001/ 7408 - Fax: (31) 3849.7004 - Timóteo/MG.

64ABRIL
OUTUBRO
n.n.66
2021 2020

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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