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oronavírus (COVID-19) – Conheça mais e previna-se

A prevenção contra a transmissão do novo coronavírus exige cuidados
simples no dia a dia, como a forma correta de lavar as mãos, espirrar e
tossir.
Como a contaminação se dá através de gotículas, que saem da pessoa
infectada por meio de tosse, espirro e fala, o vírus pode estar em qualquer
superfície: em maçanetas, mesas, bancadas. Portanto, é possível que a
pessoa toque nessas superfícies, contamine a mão, e depois toque no
seu rosto, boca e olhos, que são portas abertas para o vírus entrar no
organismo.
A higienização pode ser feita com água e sabão ou álcool gel, mas nunca
apenas com água. Além das mãos, também é recomendável limpar com
desinfetantes superfícies que possam estar infectadas e se manter a
uma distância mínima de um metro de pessoas que estejam espirrando
ou tossindo.
Ao tossir ou espirrar, o ideal é que a pessoa use um lenço de papel para
cobrir o nariz e a boca. Caso ela não tenha um lenço, deve tossir ou
espirrar no antebraço, e não na mão.
Também é muito importante que as pessoas conheçam quais são os
sintomas dessa doença. Tosse seca, febre e cansaço são os principais,
mas alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento
nasal, inflamação na garganta ou diarreia.
Nos casos mais graves, que geralmente ocorrem em pessoas que já
apresentam outras doenças associadas, há síndrome respiratória aguda
e insuficiência renal.
É preciso ainda que as pessoas evitem aglomerações, mantenhamse distantes do convívio social e conheçam quais são aquelas mais
vulneráveis às complicações do Coronavírus. Pessoas com doenças
cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, pessoas com baixa imunidade,
neoplasias e grupos de maior risco (crianças menores de 2 anos de idade,
gestantes, adultos com 60 anos ou mais), tem maior possibilidade de
potencial agravamento da doença.
A Enerprev, buscando contribuir com a disponibilização de informações
a respeito dessa doença, disponibilizou em seu site, informações
importantes para que seus participantes e assistidos se previnam contra
o Coronavírus. Acesse www.enerprev.com.br e saiba mais.
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lano de Comunicação: informação
transparente no momento certo

Conhecida por manter os seus participantes e assistidos muito bem
informados, seja sobre a Entidade em si ou a respeito de cada um dos planos
que administra, a Enerprev vai mais uma vez honrar a tradição nesse primeiro
semestre. Para dar a todos o tempo de que precisam para se preparar de
antemão, informa o cronograma de ações a serem desenvolvidas nessa
primeira metade de 2020, permitindo assim o indispensável planejamento
pessoal. Portanto, veja a seguir:
30 de Abril de 2020 – Divulgação do Relatório Anual de Informações
(RAI) de 2019. O RAI é um documento que utiliza uma linguagem acessível
para o melhor entendimento dos participantes e assistidos sobre temas
importantes, relacionados à governança da Enerprev, ao cenário econômico,
às demonstrações contábeis e às rentabilidade de investimentos, havendo
explicações a respeito de como foi o seu impacto em cada plano e, quando
aplicável, em cada perfil de investimentos, entre outros assuntos que
envolvem a prestação de contas relativas a administração da Enerprev.
1º de Maio a 31 de Maio – Para os participantes ativos do Plano Escelsos II,
esse é o período em que poderão, se assim preferirem, alterar o percentual
de desconto das contribuições básicas ou mesmo das adicionais que
porventura tenham sido contratadas e, com isso, manter o nível de poupança
previdenciária adequada às suas expectativas.
1º a 15 de junho – Para os participantes ativos e os assistidos por renda
financeira dos Planos Escelsos II e Energias do Brasil, essa é a agenda que
permite a possibilidade da alteração dos perfis de investimentos. Tomando
a sua decisão nesse momento podem os ativos e assistidos readequarem
a sua exposição ao risco, ajustando a exposição do seu saldo de poupança
aos segmentos oferecidos, possibilitando reforçar o planejamento futuro
da sua aposentadoria.
1º a 30 de junho – No caso dos assistidos que recebem por
renda financeira, além da possibilidade de alterar o perfil de investimentos
que rentabiliza o saldo de contas individual, também será possível, nesse
período, fazer a alteração do percentual para fins de recebimento do
benefício de aposentadoria. Isso permite maximizar o planejamento por
parte desse segmento de nosso público, no que diz respeito aos cuidados
com o seu saldo remanescente que serve de base para cálculo do seu
benefício mensal.
Por isso, é muito importante que todos leiam os comunicados que serão
enviados através dos diversos canais de divulgação. Desse modo, terão
condições de tomar as melhores decisões em relação ao seu plano de
benefícios. E lembrando que também poderão acompanhar essa agenda
em nosso site institucional www.enerprev.com.br, disponibilizada na Home,
campo “Acompanhe nosso Calendário”.
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enário Econômico

O coronavirus chegou de forma imprevisível e já causa grande impacto
no mundo com um todo, arrastando as previsões de crescimento
das economias para baixo, levando junto os principais mercados de
negócios ao redor do globo. É bem verdade que ainda diante de poucas
informações sobre o vírus e seus reais impactos sobre atividade mundial,
os investidores chegaram a testar certa acomodação no estresse
durante o mês de fevereiro/2020, levando os mercados acionários a
valorizações, com os índices nos EUA registrando sucessivos novos
recordes. Mas algumas reviravoltas durante o mês de fevereiro
provocaram nova onda de aversão ao risco e busca por ativos seguros
derrubando os mercados acionários, valorizando o Euro e o Dólar e
testando novos níveis mínimos nas taxas de juros.
Aqui no Brasil, o dólar seguiu registrando recordes de alta (valorização
de 5,37%), os títulos de renda fixa conseguiram registrar rendimentos
ligeiramente melhores por causa da expectativa de novos cortes
de juros (em resposta à expectativa de piora da economia global e
doméstica) e a bolsa de valores apresentou quedas do mesmo jeito
que os índices acionários no exterior. Em seu pior dia, após ter ficado
fechado durante o Carnaval, o Ibovespa sofreu a pior queda em pontos
desde 1997. No fechamento, Ibovespa registrou queda de 8,84% e o
IBr-X recuo de 8,22%, ambos encostando em quedas acumuladas no
ano de 10%.
Esse contexto refletiu negativamente nos perfis MIX 15 e MIX 30 dos
planos Escelsos II e Energias do Brasil e na Submassa CV do Plano
PSAP, devido à alocação relevante que possuem em ações. Nos perfis
Energias do Brasil Fix e Escelsos II Fix, os ganhos gerados pelos títulos
prefixados foram “anulados” pela baixa rentabilidade dos títulos
atrelados à variação do IPCA com vencimentos longos, o que fez com
que suas rentabilidades não registrassem ganhos frente ao CDI.
A Entidade continua realizando o acompanhamento a fim de monitorar
o desempenho e o risco de suas carteiras de investimentos.

