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Aniversariantes

Ademir José das Neves

Claudete dos Passos Alves

Demerval Antônio Pera

Eitor Marques

Elvira Pierre da Silva

Elza dos Passos Faria

Ester Venceslau da Silva

Francisco de Assis Kososki

Lourdes de Fátima Waltrick Dias 

Caldeira

Luiz Gilmar dos Anjos

Luiza da Conceição Pierre

Maria da Trindade Padilha

Marlene Pereira dos Santos

Nadir Schroeder Mafra

Regina Célia da Silva Santos Rodri-

gues

Tania Mara Bento

Valdomiro de Oliveira

O NavegantesPrev parabeniza os aposentados e pensionistas 
aniversariantes do mês de novembro, desejando saúde e muitas 
alegrias.
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É com imensa satisfação que lançamos um novo 
formato do informativo previdenciário e apresenta-
mos a segunda edição do InfoPrev. Este informativo 
é um canal de comunicação que pretende levar mais 
informação, conhecimento, visibilidade e mensa-
gens ao servidor. 

No ano de 2011 - nasceu o Instituto de Previdên-
cia Social de Navegantes, se efetivando em 2012. 
Na época com “zero recursos” e no aniversário de 
seis anos, o NAVEGANTESPREV, comemora muitas 
conquistas, uma delas é um patrimônio maior de 
100 milhões de reais, confirmando uma trajetória de 
sucesso e credibilidade. O nosso trabalho sempre foi 
pautado e conduzido com seriedade,planejamento 
estratégico, organização, metas e visão de futuro.

No decorrer desses seis anos várias ações foram 
aplicadas e contribuíram para o desenvolvimento e 
avanços do nosso Instituto, prova disso, podemos 
elencar algumas premiações, em que fatores como 
transparência, equidade, ética e responsabilidade 
corporativa e social foram avaliados: - o Troféu Ben-
chmark na categoria “Visão de

Investimentos em RPPS, por nossa assessora fi-
nanceira Alessandra Hoehn; - o 1º lugar do Prêmio - 
Boas Práticas Previdenciárias, nos anos 2016 e 2017.

A equipe do Instituto de Previdência Social de 
Navegantes é responsável por mais de 2.700

segurados e trabalha comprometida para garantir 
uma aposentadoria justa aos trabalhadores. Que-
remos agradecer aos servidores efetivos e inativos 
pela confiança!

Prezados Servidores 
Efetivos e Inativos

A Assessora Financeira do NAVE-
GANTESPREV Alessandra Cristina 
Hoehn, recebeu no dia 25 de agosto o 
Troféu Benchmark da Revista In-
vestidor Institucional, na categoria 
“Visão de Investimentos em RPPS”. A 
premiação foi realizada em São Paulo.

O Troféu Benchmark elege os 
melhores profissionais nos seg-
mentos de asset managements, 
fundos de pensão, RPPS, consul-
torias e advogados para fundos de 
pensão e consultores e advogados 
para RPPS de todo o Brasil. 

Assessora financeira  
do NAVEGANTESPREV 
recebe premiação

EDITORIAL
Jan Ullrich

Presidente do NavegantesPrev
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Pelo segundo ano, NAVEGANTESPREV recebe 
prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária.

O Instituto previdenciário da Prefeitura Mu-
nicipal de Navegantes (NAVEGANTESPREV), 
recebeu na terça-feira, 19 de setembro, o troféu de 
primeiro lugar de Boas Práticas de Gestão Previ-
denciária na modalidade de Regime Próprio de 
Previdência Social de médio porte. 

Foram avaliados transparência, equidade, ética 
e responsabilidade corporativa e social.  O NAVE-
GANTESPREV concorreu com vários institutos de 
RPPS de São Paulo, Pernambuco, Paraná e Minas 
Gerais, onde de 68 pontos possíveis o Navegan-

tesprev obteve 65 pontos, contra 58 do segundo 
colocado.  

A premiação ocorreu durante o 17º Congresso 
de Previdência da Associação Nacional das Enti-
dades de Previdência dos Estados e Municípios 
(Aneprem), realizado no restaurante Madalosso 
em Curitiba. 

“Primeiramente quero agradecer a toda a equi-
pe do NAVEGANTESPREV, que através da união 
de equipe, profissionalismo e comprometimen-
to com o bem público, fez que conquistássemos  

novamente o 1º lugar em Gestão Previdenciária.  
Esta conquista não é somente nossa, mas sim 
para todos os servidores,  onde a cada dia conso-
lidamos  o NAVEGANTESPREV  como referência 
em gestão.” Comentou Jan Ullrich, presidente do 
NavegantesPrev. 

Fundada em 1997, a Aneprem é uma entida-
de sem fins lucrativos, que promove o desen-
volvimento e capacidade administrativa dos 
Regimes próprios de Previdência Privada em 
todo o país. 

UNIÃO ESTÁVEL: Comprovação do vínculo 
para o benefício de pensão por morte

Documentos necessários 
para comprovação de 
união estável
• Certidão de nascimento de filho 
havido em comum;
• Certidão de casamento religioso;
• Declaração do imposto de renda 
do segurado, em que conste o • in-
teressado como seu dependente;
• Disposições testamentárias;
• Declaração especial feita peran-
te tabelião;
• Prova de mesmo domicílio;
• Prova de encargos domésticos 
evidentes e existência de socieda-
de ou comunhão nos atos da vida 
civil;
• Procuração ou fiança reciproca-
mente outorgada;
• Conta bancária conjunta;
• Registro em associação de 
qualquer natureza, onde conste o 
interessado como dependente do 
segurado;
• Anotação constante de ficha ou 
livro de registro de empregados;
• Apólice de seguro da qual conste 
o segurado como instituidor do 
seguro e a pessoa interessada 
como sua beneficiária;
• Ficha de tratamento em institui-
ção de assistência médica, da qual 
conste o segurado como respon-
sável;
• Escritura de compra e venda de 
imóvel pelo segurado em nome de 
dependente;
• Declaração de não emancipação 
do dependente menor de 21 (vin-
te e um) anos; ou
• Quaisquer outros que possam 
levar à convicção do fato a com-
provar.

A União Estável é caracterizada 
como entidade familiar de convivência 
duradoura, pública e contínua. Para tal, 
existem regras para que perante a lei a 
união seja efetivada, com o objetivo de 
constituir família, garantindo direitos 
após a morte de um dos pares.

De acordo com a Lei Municipal nº 
99/2011 são segurados pelo Regime 
Próprio de Previdência Social, entre 
outros, os dependentes do cônjuge, 
companheira ou companheiro, filho 
não emancipado com menos de 21 
anos ou inválido.

Dentre os dependentes que podem 
requerer o benefício de pensão por 
morte estão os que vivem em união 
estável com o segurado ou segurada, 
que são tratados como companheiro 
ou companheira, inclusive em união 
homoafetiva.

Sabe-se que na prática grande parte 
das pessoas que vive em união estável 
não formalizou essa união por escritura 
pública registrada no Cartório de Notas, 
mas sim, constituiu a entidade familiar 
simplesmente pela convivência.

Porém, quando o segurado vem a 

falecer, a falta dessa regularização pode 
ocasionar problemas no deferimento 
da pensão por morte, pois, ausente a 
escritura para comprovação da União 
Estável, é necessário apresentar docu-
mentos para comprovar essa entidade 
familiar.

Os documentos necessários para 
comprovação da União Estável, quan-
do ausente a escritura pública, são os 
elencados ao lado, sendo necessário, 
para deferimento do benefício, a apre-
sentação de pelo menos 3 (três) desses 
documentos: 
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Informações Financeiras

A

Os recursos do NAVEGANTESPREV são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência.

A diretoria do Instituto, assessorada pela SMI Consultoria de Investimentos, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais
do Instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos. Neste mês a carteira de investimentos está distribuida da seguinte
forma:

Distribuição da Carteira por Instituição Financeira Distribuição da Carteira por Segmento
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Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes -
NAVEGANTESPREV - SC

Relatório da Carteira de Investimentos SETEMBRO

Fundos de Renda Fixa 83,90%
Fundos Imobiliários 0,55%
Fundos Multimercado 3,73%

Fundos de Renda Variável 11,81%
Contas Correntes 0,00%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO NOMÊS NO ANO EM 252 DIAS ÚTEIS

NAVEGANTESPREV 1,48% 12,10% 14,16%

CDI 0,64% 8,05% 11,67%

IMA Geral 1,33% 11,68% 14,92%

Meta Atuarial - IPCA + 6 % 0,65% 6,32% 8,74%

Carteira x Indicadores em 2017 Evolução do Patrimônio (em R$ Milhões)
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Análise de Desempenho: A carteira do NAVEGANTESPREV tem como principal objetivo superar a Meta Atuarial.

106,71

SMI Consultoria de Investimentos
Fone: 48 3027 5200

www.smiconsult.com.br

NAVEGANTESPREV ultrapassa 
R$ 10 milhões de rentabilidade em 2017

O ano de 2017 por mais 
conturbado que esteja no 
mercado financeiro nacional, 
para o Instituto de Previ-
dência Social do Município 
de Navegantes – NAVEGAN-
TESPREV tem sido muito 
produtivo. Em julho, batemos 
recorde rentabilidade men-
sal e conseguimos atingir o 
montante de patrimonial da 
autarquia de R$ 100 milhões.  
Agora, em setembro, já supe-
ramos a receita em rentabi-
lidade de 2016, que foi de R$ 
10 milhões. 

A cifra de R$ 
10.830.277,58 atingida em se-
tembro/17, correspondendo 
a 12,10% de rentabilidade, já 
supera à alcançada em todo 
o ano de 2016 (R$ 10,126 mi-
lhões), o que demonstra que 
o empenho e diversificação 
da carteira tem superado os 
solavancos que a economia 
brasileira vem impondo aos 
índices e rentabilidades dos 
fundos de investimentos. 

Como parâmetro pode-
mos usar a meta atuarial 
(IPCA + 6% aa) que está em 
6,32% até setembro/17. Como 
nossa rentabilidade atinge 
12,10% já criamos uma “gor-
dura” de 5,78 pontos percen-
tuais, o que nos proporciona 
tranquilidade no desempe-
nho da estratégia traçada 
pela assessoria financeira e 
Comitê de Investimentos.  

Posicionar uma cartei-
ra de investimentos num 
ambiente conturbado requer 
muito cuidado, estudo de 
mercado e visão de futuro. 
Aproveitar oportunidades de 
investimentos precisam ser 
medidos porém não podem 
deixar de ocorrer. Assim 
que se atinge objetivos: com 
diversificação de instituições 
e ativos financeiros para re-
duzir riscos a auferir lucros.


