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Hoje viemos agradecer !
Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, nossa reunião
para prestação de contas com os Participantes referente ao ano de
2020 e primeiro trimestre de 2021 foi transmitida no formato de
videoconferência. A reunião aconteceu no dia 13 de maio e contou
com a presença de toda a Diretoria Executiva da Entidade. O vídeo do
encontro já conta com mais de 700 visualizações.
O Diretor Presidente da Aceprev, Denner Freitas, falou sobre as linhas
de atuação que estão em andamento, principalmente em relação ao
fortalecimento do relacionamento com os Participantes, e destacou os
canais de comunicação da Entidade. “Utilizar a tecnologia como uma
aliada no processo de comunicação da Aceprev é fundamental”, disse
o Presidente.
Sobre os fatos que marcaram o período, Denner Freitas destacou o
volume de recursos sob gestão da Entidade, aproximadamente R$1,4
bilhão relativos aos dois planos, a reformulação do Relatório Anual de
Informações - RAI e os trabalhos em andamento durante o ano de 2021.
Na sequência, a Diretora Administrativa e de Seguridade, Mirna Oliveira,
ressaltou os principais números da Gestão Previdencial por meio da
evolução dos benefícios e Institutos, contribuições recebidas, bem
como as ações e esforços empenhados durante o período de pandemia
para atendimento aos Participantes, sempre mantendo a qualidade e
agilidade.
Em relação aos Investimentos, o Diretor Financeiro, Thiago Andrade,
demonstrou de forma detalhada as estratégias utilizadas para os
investimentos, bem como a rentabilidade dos Planos de Benefícios da
Aceprev e da Aperam BioEnergia, além de reforçar o compromisso com
a busca dos melhores resultados a longo prazo.
Ao final do evento, os diretores responderam às perguntas enviadas
pelos Participantes via chat do YouTube. Em uma roda de perguntas
mediada pelo Analista de Comunicação da Aperam, Luciano Fernandes,
foram esclarecidas as dúvidas de forma detalhada.
Este ano, o evento contou com um convidado especial, o médico Alysson
da Silveira Campos. Ele proferiu palestra com o tema: Saúde Mental em
Tempos de Pandemia. Ao final da reunião, foram sorteados 6 livros do
palestrante.

Conheça o Programa de
Educação Financeira e
Previdenciária da Aceprev
O Programa de Educação Financeira e Previdenciária é uma
iniciativa da Aceprev com o objetivo de levar educação financeira
e previdenciária a nossos participantes e familiares por meio de um
planejamento educacional.
Com conteúdo programático claro e direcionado, faremos
intervenções educacionais como: Palestras, webinar, informativo
trimestral, trilha do conhecimento disponibilizada em nosso site,
ferramentas como Planner e planilha de orçamento familiar, além de
dicas valiosas disponibilizadas em nossas redes sociais.
Como objetivos principais desse programa, destacamos:
• Conscientizar a importância da poupança em longo prazo.
• Conquistar objetivos de vida e planejar a aposentadoria.
• Assumir uma postura de consumo consciente.
• Investir de forma planejada e consciente.
• Reduzir e evitar o endividamento.
• Adquirir controle financeiro sobre a vida financeira pessoal.
• Construir reservas de emergências.
Para isso, você, caro Participante, deve observar quatro pilares:
Conscientização: necessário se informar sobre a importância do
assunto;
Autoavaliação: é importante perceber que a sua vida poderá ser
melhor com a mudança de comportamento;
Determinação: é preciso estabelecer um objetivo e se comprometer
com uma meta clara e alcançável;
Ação: definir estratégias para mudar o comportamento.

Parabéns aos sorteados:

Adotando estes pilares em sua vida, logo perceberá um bem-estar
financeiro de resultado associado diretamente na mudança de seus
hábitos, especialmente no que diz respeito ao controle, poupança e
consumo consciente.

Geraldo Martins Moreira
Gualter Moreira
Maria Eduarda Rodrigues
Valdeci Paula Alvarenga
Vanessa Moreira da Silva Lacerda
Lincoln Byrro

Clique aqui e conheça o Programa de Educação Financeira e
Previdenciária.

A Aceprev BH agradece a todos que participaram da nossa Reunião de
Resultados! Caso não tenha conseguido participar ou deseja rever a
apresentação, ela está disponível no site da Entidade.
Acesse www.aceprev.com.br e confira!

A Aceprev BH está de endereço novo!
O nosso escritório agora fica na Avenida Carandaí, 1.115 - 10º andar
Funcionários. Belo Horizonte. MG. CEP: 30.130-915
Qualquer dúvida entre em contato conosco através do Fale Conosco
ou do Email: atendimento@aceprev.aperam.com
Como forma de prevenção ao coronavírus (COVID-19), a equipe da
Aceprev ainda permanece em Home Oﬀice, com o atendimento
presencial suspenso.
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Atualize seu cadastro

Manter o seu cadastro atualizado é essencial, pois é com as informações
dele que a Aceprev vai compartilhar assuntos importantes sobre seu
Plano de Benefícios.

Para estar cada vez mais conectado com a Aceprev, os Participantes
precisam manter os dados atualizados, principalmente o telefone
celular e e-mail. Fique por dentro de tudo o que acontece na Aceprev
e receba todos os comunicados. A atualização pode ser feita pelo site
da Aceprev, clicando em “Acesso Pessoal”. Em caso de dúvidas, ligue
(31) 97150-3787/ (31) 93300-6178, ou envie e-mail para atendimento@
aceprev.aperam.com

A privacidade de dados é uma questão em alta e sempre
muito debatida no mundo. Em maio de 2018 entrou em
vigor na Europa o Regulamento Geral de Proteção de Dados
(General Data Protection Regulation - GDPR). No Brasil, em
setembro de 2020, passou a vigorar a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), que regulamentou as diretrizes sobre
a coleta, manuseio e armazenamento dos dados pessoais,
além de dispor sobre os direitos dos respectivos titulares.
Segundo a LGPD, o tratamento de dados consiste em:
“toda a operação realizada com dados pessoais, como as
que se referem à coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração” (art. 5º, X).
A Aceprev vem mapeamento todos os processos onde realiza
o tratamento de dados e adequando os fluxos às melhores
práticas e princípios gerais para a implementação de uma
gestão cada vez mais segura para os nossos participantes.

Previdência Privada: Muito
mais que olhar para o futuro,
é olhar para você.
Quando olhamos melhor para nós mesmos passamos
a escolher a melhor alternativa para alcançar os nossos
objetivos. Afinal, chegar na aposentadoria com uma boa
reserva financeira está entre as metas dos Participantes
que procuram a Aceprev.
A vida muda muito ao longo do tempo, mas o que a gente
gosta de fazer se mantém.
Ter uma Previdência Privada é uma das formas de se
preparar para isso e também garantir o futuro da família.
Prova disso, é que 83 participantes aproveitaram a
oportunidade no mês de junho para alterar o percentual
da sua contribuição, sendo que 81% dessas alterações
foram para aumentar a participação.

A efetiva implantação da LGPD depende de um processo
de alteração da cultura e envolvimento de todas as partes
relacionadas da Entidade, já que o tratamento de dados
pessoais consiste na atividade cotidiana de um fundo de
pensão, seja para os devidos fins legais ou obrigatórios.

Também foi criado um comitê multidisciplinar para atuar
na avaliação dos mecanismos de tratamento e proteção
dos dados pessoais existentes e pela proposição de ações
voltadas ao seu aperfeiçoamento, além de acompanhar a
implementação do Programa de Governança de Dados e
adequações da Aceprev à LGPD.
Os membros do comitê são: Sr. Denner Glaudson de FreitasDPO, srta. Juleika Cristina Ferreira de Carvalho e a sra. Siuza
da Silva Pinto Mota. Para reforçar o time, foi nomeado o
Gestor de Segurança de TI da Entidade, o Sr. Miguel Angelo
do Nascimento, profissional responsável pela segurança
da informação na Aceprev no que tange às adequações das
normas previstas na Lei.
Os profissionais de privacidade e segurança da Aceprev
fornecem confiança para que os dados estejam
adequadamente protegidos, além de implantar sistemas que
garantam confidencialidade, privacidade, e acesso direto aos
dados. Suas ações também buscam evitar quaisquer prejuízos
de natureza econômica ou social.
A privacidade é uma realidade mundial. Este ponto de partida
nos ajudará a traçar estratégias para um futuro próximo. Fique
ligado nos nossos informativos e fique por dentro de tudo o
que acontece na Aceprev.
Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, entre em
contato com o comitê gestor de proteção de dados pessoais
através do e-mail: comitelgpd@aceprev.aperam.com
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Conheça quem
faz a Aceprev:

“

Trabalhar na Aceprev é motivo de muito
orgulho e gratidão para mim! Minha maior
motivação é saber que executo atividades
com a finalidade de proporcionar um futuro
tranquilo e seguro aos Participantes. O
segmento de previdência privada possui
muitos desafios e está em constante
evolução, me trazendo também muita
motivação, pois isso me permite um
crescimento pessoal e profissional
imensurável!

“

Em atendimento à LGPD, a Aceprev nomeou como Data
Protection Oﬀicer (DPO), o Sr. Denner Glaudson de Freitas,
encarregado de cuidar das questões referentes à proteção
dos dados da Entidade e de seus participantes. Ele também
é responsável pela comunicação e relacionamento com a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, órgão
responsável por zelar e fiscalizar o cumprimento da Lei.

ANELICE - (SEGURIDADE - TIMÓTEO)

“

A Aceprev tem uma missão muito nobre
porque oferece qualidade de vida, segurança
e independência na melhor idade. Ajudar a
construir esse futuro e participar dele para os
que já venceram, me motiva. O que a Aceprev
proporciona tem valor real na vida dos nossos
Participantes. Eu não imaginei isso, eles que
nos contam e confirmam. Buscamos cuidar de
tudo com a maior seriedade, porque sabemos
nosso desafio e responsabilidade. Toda a
equipe também me motiva. #feliznaAceprev

“

Você sabe o que é a Lei
Geral de Proteção de
Dados (LGPD)?

FÁBIO - (INVESTIMENTO - BELO HORIZONTE)
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Aceprev demonstra resiliência nos Investimentos em um
cenário de incertezas
O 1° semestre termina com uma boa perspectiva, com indicadores econômicos positivos e com bom humor por parte dos
mercados financeiros ao redor do mundo. No Brasil, o Ibovespa e o IBX fecharam a primeira metade do ano com alta de 6,54%
e 8,82% respectivamente, impactados com uma melhora do consumo e das condições das empresas. Isso já aguardando
uma recuperação ainda maior da economia para o restante do ano, a reboque do aumento da quantidade de vacinados pelo
COVID-19 nas principais economias mundiais, inclusive no Brasil, que após ter um trimestre sombrio, com grande número de
mortes, começa a observar uma queda e a vacinação surtindo efeito.
Com a Economia aquecida, a inflação começou a surgir fazendo com que os principais Bancos Centrais fiquem atentos às taxas
de juros, com indicações que podem ser elevadas em breve. No Brasil, a inflação já vem superando as metas desde 2020, sendo
que o Banco Central já efetuou três aumentos de 0,75% na SELIC, atingindo os 4,25% atuais, e indicando maior elevação para
as próximas reuniões, buscando levar as estimativas de inflação para o ano de 2022 de volta para o centro da meta. Ao final de
junho a inflação, medida pelo IPCA, dos últimos 12 meses bateu 8,35%.
Do lado político, apesar de novas discussões e polêmicas continuarem aparecendo, trazendo volatilidade para os mercados, o
Congresso Nacional tem avançado com algumas pautas que são vistas como positivas, tais como: privatização da Eletrobrás e
reformas administrativa e tributária, vistas como essenciais para a melhora da percepção de risco fiscal no país.
Os resultados do 1° semestre da Aceprev demonstram grande resiliência de seus investimentos, conseguindo mesmo com as
adversidades e volatilidade, superar todos os benchmarks conforme gráfico abaixo.

Na Reserva Níquel, o retorno foi de 7,42% contra 6,28% do seu benchmark, destacando-se os retornos apresentados pelos
investimentos classificados como Estruturados, compostos por Fundos Multimercado e Fundos de Private Equity, e também no
segmento de Renda Variável.
Enquanto isso, na Reserva Cromo o retorno foi de 6,68% contra o INPC+4,5% de 6,26%. O Plano da Aperam BioEnergia teve
retorno de 6,75% contra do INPC+4%.
Para o próximo semestre, a Aceprev continuará buscando realizar alocações com cautela e preservação de capital através de
uma carteira estruturada para o longo prazo, além de aproveitar as oportunidades que possam surgir nos mercados diante de
cenário de incertezas.

jornal aceprev

n. 67 JULHO 2021

3

CAÇA PALAVRAS ACEPREV
O Caça Palavras é um passatempo que treina a sua habilidade de percepção, pois nele você deve encontrar palavras que estão
escondidas no meio de várias letras. Além disso, você vai aprender sobre diversos temas importantes para você.
Confira abaixo as palavras que você pode encontrar. Elas estarão na horizontal, vertical, diagonal e de trás para frente.
1 Dados Pessoais Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, como um nome e número de CPF ou RG.
2 Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal
3 Armazenamento Ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado.
4 Classificação Maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido.
5 Controlador Empresa ou Pessoa Física que coleta dados pessoais e toma todas as decisões quanto à forma e finalidade do tratamento dos
dados.
6 Encarregado é a pessoa responsável na empresa por garantir a integridade dos dados e que assume as consequências em caso de violação
ou modificação, atendendo as demandas dos titulares.
7 Arquivamento Ato ou efeito de manter registrado um dado, embora já tenha perdido a validade ou esgotada a sua vigência.
8 Acesso Possibilidade de comunicar-se com um dispositivo, meio de armazenamento, unidade de rede, memória, registro, arquivo etc.
Visando receber, fornecer, ou eliminar dados.
9 Anonimização Processo feito através de meios técnicos no qual um dado perde a sua capacidade de ser associado a um indivíduo.

Expediente
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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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