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EDITORIAL

C

hegamos ao último trimestre do ano, época que
iniciamos os planejamentos para o próximo período,
tendo como base as perspectivas da economia,
possibilidades de melhorias para os nossos planos de
benefícios, campanhas para novas adesões e formas de
chegarmos ainda mais perto dos participantes.
Depois de um longo período recessivo, a economia
começa a dar sinais positivos, ainda que tênues, de
reanimação. Os dados positivos do último trimestre
conﬁrmaram a melhora do ambiente para a retomada
do ciclo, mesmo com as incertezas do ambiente político
vivido no país.
Para os investimentos o ano tem sido bastante
positivo. Fechamos o terceiro trimestre com resultados
acima das metas de rentabilidades em todos os planos,
o que é bastante positivo para os participantes.

O desaﬁo que temos pela frente será a redução de
taxa de juros reais já que, mesmo com as seguidas
decisões do Copom de redução da taxa básica Selic,
ainda continuamos com juros reais em torno de 6%
a.a. e, sua redução é uma necessidade para que o país
tenha níveis aceitáveis de juros.
Nesta edição chamamos a atenção para o tema de
qualidade de vida com a entrevista da doutora em
Psicologia Clínica, Teresa Goes Negreiros, na seção de
Bem-Estar e Qualidade de Vida, mostrando os
caminhos para planejar o futuro, viver melhor e
valorizar a vida. Não deixe de ver.
Trazemos ainda os nossos temas permanentes
como educação ﬁnanceira e previdenciária, clube de
benefícios e as rentabilidades detalhadas dos
investimentos. Convidamos você a ler.
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Diretoria Executiva

INVESTIMENTOS

Rentabilidades dos Planos de
Benefícios superam metas
O desempenho dos investimentos dos Planos
de Benefícios até setembro deste ano merece
destaque. No acumulado, as rentabilidades
superaram as metas. Nos Planos I, II e III a meta

até setembro ﬁcou em 5,58% (IPCA) e no Plano
FAF a meta atuarial ﬁcou em 5,02% (INPC).
Conﬁra no gráﬁco os percentuais atingidos:
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Destaques
A boa notícia em relação a rentabilidade é
resultante das condições favoráveis em diversos
ativos, com destaque para os títulos públicos e

privados de renda ﬁxa, fundo de ações e
fundos multimercados.

Rentabilidade real dos planos cresce
A rentabilidade real, excluindo a taxa de
inﬂação, até setembro de 2017, também foi
superior aos rendimentos em comparação ao

mesmo período do ano anterior. Veja no
gráﬁco a seguir:
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INVESTIMENTOS

Inflação reduz ao menor nível
O contexto positivo, tem sido marcado pelo
comportamento do índice de inﬂação, com
indicadores marcando níveis muito baixos, tendo
atingido em agosto o nível mínimo da década.
O IPCA está em 1,24% e o INPC em 0,84%, com
expectativas de que no acumulado do ano o Brasil
tenha inﬂação próxima ao limite inferior da meta
anual, traçada pelo Conselho Monetário Nacional,
que é de 3%.
A taxa básica de juros da economia (Taxa Selic)
também está próxima de patamares mínimos
históricos. A expectativa é que encerre o ano em
7% a.a., considerando as previsões de agentes
de mercado.
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RENDIMENTO
ANUAL PODERÁ
SUPERAR METAS
Para o último trimestre deste ano,
a expectativa é que os investimentos
atinjam rendimento superior às
respectivas metas.
Por sua vez, outro contexto pode
ser pensado caso as situações
previstas não se materializem em
função de condições adversas para
os preços dos ativos ﬁnanceiros em
mercado por ocorrências de riscos
das conjunturas das economias
brasileira e global.

INVESTIMENTOS

Planejamento das ações e Políticas
de Investimentos para 2018
Os últimos meses de 2017 marcam o período
de planejamento das ações a serem executadas
no próximo período.

necessidade de se avaliar outras alternativas de
ativos que possam remunerar os investimentos
em níveis compatíveis com as metas atuariais.

Nesta etapa serão avaliadas as estratégias
relacionadas aos investimentos sob gestão da BRF
Previdência, assim como a elaboração das Políticas
de Investimentos dos planos para o período de
2018 - 2022, que orienta a gestão dos recursos, mais
os orçamentos de custeios administrativo e previdencial.

Mesmo nesse cenário, a nossa expectativa é
de ter um período sem mudanças signiﬁcativas
na alocação dos recursos. Isto, considerando as
aderências dos portfólios de investimentos de
cada um dos planos em relação às necessidades
de retorno a longo prazo.

O ano de 2018 será desaﬁador, considerando a
expectativa do mercado de redução das taxas
de juros para patamar próximo a 7%, o que traz a

Avaliação de opções
de Investimentos
A diminuição das rentabilidades dos títulos
de renda ﬁxa, que deverão ﬁcar em patamar
inferior às necessidades atuariais requeridas no
próximo período, é um desaﬁo a ser pensado.
Nesse sentido, nossos técnicos têm desenvolvido
atividades para avaliar alternativas e possibilidades
de alocação com maior propensão à risco.
Exemplo disso é a possibilidade de incremento
nas alocações em títulos privados de renda ﬁxa, de
renda variável (fundos de investimentos em ação)
e em fundos de investimentos multimercados.
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INSTITUCIONAL

Conselho aprova alterações
no Estatuto Social
O Conselho Deliberativo da BRF Previdência
aprovou alterações no Estatuto Social da entidade.
A mudança foi realizada com a complementação
de informações ao endereço da sede.
A medida foi efetuada para atender as
exigências do código civil para o registro dos
dados completos do endereço no Estatuto Social.
Com isso, o documento foi modiﬁcado para
a seguinte composição: A BRF Previdência terá

sede e foro na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, localizada na Avenida Paulista,
2439, 10º andar, conjunto 101, CEP – 01311.936,
Bela Vista, podendo manter representações
regionais e locais.
O próximo passo é a avaliação das
alterações pela Previc (órgão que ﬁscaliza os
fundos de pensão). Após análise comunica
remos a decisão a todos os participantes.

38º Congresso debate temas relevantes
para o setor e participantes

Conselheiros, diretoria executiva e gerentes presentes no congresso

Para debater os temas mais relevantes do setor
e os principais desaﬁos colocados pelo mercado, a
ABRAPP realizou o 38º Congresso de Previdência
Complementar entre os dias 4 e 6 de outubro no
Transamérica Expo Center em São Paulo.
As discussões e reﬂexões feitas pelos
congressistas foram intermediadas por grandes
especialistas nacionais e internacionais.
O ﬁlósofo e escritor, Mario Sérgio Cortella, realizou
palestra com o foco em como ter novas atitudes em
novos tempos, ou seja, buscar a inovação sem a
repetição do que habitualmente já é feito.
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Segundo os organizadores,
o congresso teve como
proposta levar a previdência
complementar fechada a
novas fronteiras, considerando
o contexto atual de maior
consciência da sociedade,
motivada pelas discussões
de reformas e inovações.
O objetivo da discussão destes assuntos é
a busca de compreensão das transformações
estruturais em curso que vão além das
reformas trabalhista e previdenciária, exigindo
um entendimento mais amplo sobre mudanças
tecnológicas, socais e culturais, transformações
que são um desaﬁo permanente nos dias atuais.

INSTITUCIONAL

Por este motivo, uma série de temas
importantes para o setor e participantes de fundos
de pensão foram discutidos no evento, como
os indicadores de gestão de investimentos, as
tendências da longevidade e os seus impactos
à previdência privada.
O debate sobre a longevidade destacou as
estratégias a serem observadas para melhor
aproveitar as oportunidades de desenvolvimento
de serviços e produtos voltados para o segmento
das pessoas com 50 anos ou mais.
Os novos mercados combinados ao
comportamento e anseios da geração jovem
criando novas proﬁssões e os desaﬁos das
inovações e paradigmas das novas tecnologias,

foram temas explorados pelo professor futurista
da Singularity University - EUA, Thiago Mattos, que
fechou sua palestra chamando a atenção para tres
pontos fundamentais na atualidade: aprender a
aprender, aprender a desaprender e aprender a
reaprender. Segundo ele, conceitos importantes nos
dias atuais diante da velocidade das transformações.
A educação previdenciária entre pais e ﬁlhos
e o lançamento do selo de autorregulação feito
pelo Diretor Presidente da Abrapp, Luís Ricardo
Marcondes Martins, também foram temas de
reﬂexões e ações presentes ao evento.
A BRF Previdência esteve representada no
evento pelo Conselho Deliberativo, Diretoria
Executiva e Gerências.

ADESÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA

Mais 5 mil adesões
em 2017 e 54 mil nos
planos de benefícios
A conscientização de todos sobre a
importância do planejamento ﬁnanceiro e a
consolidação da cultura previdenciária está
cada vez mais presente nas unidades da
empresa. Até agosto deste ano nossos esforços
acrescentaram mais 5.429 participantes.
Ao total, já são mais de 54.000 funcionários da
BRF vinculados aos nossos planos de previdência,
o que demonstra o reconhecimento dos colegas
aos valores inseridos no benefício voltado para o
futuro, conﬁrmando também nossa posição de
destaque entre as maiores entidades de
previdência complementar fechada do país.

Dedicação
As adesões efetuadas se aproximaram da
meta estabelecida para o período e é resultado
do empenho e dedicação de todos que de
algum modo incentivam os colegas sobre a
importância de poupar uma pequena parte
dos recursos para conquistar uma renda extra
na aposentadoria.

O momento da integração, a participação nas
palestras sobre o tema ou nas ações e eventos
organizados pela empresa, como a Feira de
Benefícios, são fundamentais para ampliar a
quantidade de pessoas engajadas nessa missão.
Por este motivo, os responsáveis pelos RHs locais
recebem regularmente materiais de comunicação e
brindes para incentivo à adesão, possibilitando a
divulgação da previdência privada como uma tarefa
permanente e cotidiana.

Rosane von Mecheln promove Palestra sobre Previdência
Privada para funcionários de Itajaí

Além disso, a BRF Previdência participa
constantemente das atividades nas unidades, como
a Semana SSMA, de Itajaí-SC e Rua Hungria-SP, nas
Feiras de Benefícios de Nova Mutum-MT e Embu-SP,
ou nas atividades e palestras sobre previdência
privada promovidas em Dourados-MS, Campo
Grande-MS, Campo Verde-MT, Lucas do Rio Verde-MT
e Várzea Grande-MT.
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ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE

Empréstimos nos Planos I, II e III

Conselho aprova mudanças nos
regulamentos
O Conselho Deliberativo da BRF Previdência
aprovou alterações nos regulamentos dos
empréstimos dos Planos I, II e III referentes ao
limite de concessão da modalidade de crédito aos
participantes destes planos.

as seguintes situações:

As medidas levaram em consideração o uso
consciente do crédito, as boas práticas de
educação ﬁnanceira de concessão de empréstimo
dentro de limites compatíveis com a capacidade
ﬁnanceira dos participantes. A alteração estabelece
que será concedido o maior valor apurado entre

• Concessão de 4 (quatro) vezes o valor do
último Salário de Participação registrado no
sistema de informações da BRF Previdência,
limitado a 80% do valor correspondente ao
resgate de contribuições, líquido do Imposto
de Renda retido na fonte.

• Os participantes dos planos I, II e III terão
limite de crédito de 50% sobre o Salário de
Participação.

Fundo de inadimplência será cobrado no ato da concessão
Os regulamentos dos Planos I, II e III também
foram modiﬁcados em relação ao momento da
cobrança da taxa destinada à constituição do Fundo
de Inadimplência e da taxa de Quitação por Morte.

Os dois valores passam a ser cobrados de
uma única vez na concessão do empréstimo.

Atualização Cadastral de Participantes Ativos até 30 de novembro

Participantes ativos atualizam
cadastro e concorrem a prêmios
O prazo para atualização dos dados cadastrais junto à entidade foi estendido até o dia 30 de
novembro. É mais uma oportunidade para que você se mantenha por dentro das principais notícias
e informações impressas e digitais que enviamos a você.

Prêmios
O formulário devidamente
preenchido e assinado até
a data limite acima
concorrerão ao sorteio
de celulares, notebooks
e guarda-chuvas
personalizados.
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*Imagens meramente ilustrativas

ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE

Envio do formulário
Preencha os dados com o endereço, e-mail e
telefone no formulário que está na última página
da edição de julho do jornal, destaque e entregue
no RH de sua unidade.
Se preferir, acesse o site e clique nas opções
disponíveis no menu “Planos” para imprimir e
preencher o documento, que também poderá ser

entregue pessoalmente ou via Correios para
nossa sede na Av. Paulista, nº 2439 - 10º andar.
CEP 01.311-936 - Bela Vista - São Paulo - SP.
Agora que você já sabe desta novidade, não
perca mais tempo e faça agora mesmo a sua
atualização cadastral.

Atualização cadastral até 24 de novembro

Assistidos e Pensionistas evitam suspensão
de benefício com Recadastramento
A BRF Previdência promove até o dia 24 de
novembro o Programa de Recadastramento dos
Assistidos e Pensionistas para que os participantes
sigam atualizados de nossas comunicações
impressas e digitais, e continuem recebendo o
pagamento dos benefícios de aposentadoria,
evitando a suspensão do crédito de suplementação
na conta bancária.
Por esses motivos, é importante que os assistidos
preencham a ﬁcha cadastral encaminhada ao
endereço de correspondência e devolvam à
entidade até a data mencionada.
O formulário também está disponível no site
acessando as seções do menu “Planos”. O documento
pode ser entregue via malote nas áreas de Recursos
Humanos da empresa, via Correios ou mesmo
pessoalmente na sede da entidade em São Paulo.

O participante Assistido e Pensionista do
Plano FAF devem enviar o extrato atualizado
de pagamento do benefício obtido no Portal:
https://meu.inss.gov.br ou pessoalmente nos
postos de atendimento do INSS, juntamente
com o formulário de recadastramento.
É importante reforçar que o não
recebimento da ﬁcha cadastral até a data
mencionada implicará na suspensão do
crédito de sua suplementação a partir de
janeiro de 2018, até que sejam encaminhadas
as informações solicitadas.
A entidade também providenciará o
crédito em conta das parcelas referentes ao
período da suspensão após a regularização
da situação cadastral.

OUTUBRO ROSA

BRF Previdência apoia ações e
a importância do diagnóstico precoce
A BRF Previdência apoia as ações
do Outubro Rosa que visam estimular
a participação das pessoas no controle
do câncer de mama e que também
chamam a atenção sobre a importância
do diagnóstico precoce.
O câncer de mama pode ser
detectado em fases iniciais, em grande
parte dos casos, aumentando assim
as chances de tratamento e cura.
Segundo o INCA (Instituo Nacional

de Câncer José Alencar Gomes da
Silva), além de estar atenta ao próprio
corpo, também é recomendado que
mulheres de 50 a 69 anos façam uma
mamograﬁa de rastreamento (quando
não há sinais nem sintomas) a cada
dois anos.
Esse exame pode ajudar
a identiﬁcar o câncer
antes do surgimento
dos sintomas.
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BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Viver o presente e planejar
o futuro com serenidade
A seção de Bem-Estar e Qualidade de Vida,
voltada para o debate de dicas e orientações
que possam ajudá-lo a sentir-se bem e viver
melhor, trouxe nesta edição a conversa com a
doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro e autora
de livros, como A Nova Velhice, Teresa Creusa
de Goes Monteiro Negreiros.
Com base em suas pesquisas sobre o tema
da longevidade, a professora Teresa Goes faz
importantes observações, destacando ações
que podemos praticar para se alcançar uma
vida prolongada com mais qualidade e saúde.
A preservação da saúde física, mental e
ﬁnanceira é para a doutora Teresa Negreiros
elementos fundamentais desta engrenagem
que nos auxilia a viver mais e melhor.
Doutora Teresa Negreiros em conversa com BRF
Previdência sobre Bem-Estar e Qualidade de Vida

Planejar o futuro

Respeito às diferenças

Viver bastante o presente e se preparar para
o futuro, planejando desde jovem em como
conquistarmos uma boa qualidade de vida. “É
importante que possamos viver não somente
como a cigarra, sem preocupação, mas, também
como a formiga, buscando planejar o futuro.
Mesmo que o futuro seja incerto, todas as
pessoas precisam se preservar de alguma
forma”, justiﬁca Teresa.

Para os mais velhos, a psicóloga lembra
que o respeito às diferenças precisa ser
mantido. “Quem quer impor sua opinião sobre
o outro geralmente acaba só. E a solidão pode
ser bem-vinda quando se trata de um
movimento voluntário para introspecção e
reﬂexão, mas, não de exclusão”, explica.

Valorizar a vida afetiva desde jovem
“Além disso, é importante valorizarmos a vida
afetiva desde jovem. Os relacionamentos nas
áreas familiares, educacionais, trabalho, lazer e
em outras ocasiões, no qual podemos consolidar
as amizades por situações diversas”, ressalta
Teresa Goes.
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Aprendendo com os próprios erros
A autora ainda diz que conquistaremos uma
vida saudável ao vivermos o presente extraindo
as lições possíveis. “Mesmo que tenhamos erros
diferentes, é importante prestarmos atenção
para não repetirmos aqueles já cometidos,
projetando assim um futuro possível”, orienta.

BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Melhor maneira de viver
Segundo a doutora Teresa, a nossa missão
em como viver bem é ainda diﬁcultada por
contextos como o brasileiro ﬁxados na idade
cronológica, com pessoas sendo eliminadas
do mercado de trabalho em função da idade,
quando na verdade deveria acontecer o inverso,
pois, quanto mais atividade física e mental
empregamos, melhor é para cada indivíduo.
“Por isso é fundamental cultivarmos aquela
precaução sem medo ou angústia, ou seja,
estarmos certos de que a melhor maneira de

viver o presente é, além de aproveitarmos cada
oportunidade que nos é apresentada da
melhor maneira possível e com conduta ética,
planejarmos nosso futuro com serenidade de
acordo com nossas prováveis necessidades.
Não devemos criar ilusões, pois, teremos
desilusões. Nem devemos ser onipotentes,
para não cairmos na impotência, mas,
podemos viver com coragem e competência
para atingirmos muitos de nossos objetivos”,
ﬁnaliza a doutora Teresa Negreiros.

A importância do planejamento financeiro
Os Conselheiros Eleitos, Paulo Ricardo Magro
e Júlio Cavasin, também abordaram sobre a
importância do plano de previdência na
aposentadoria.
Segundo Paulo Magro, envelhecemos bem
quando almejamos uma boa qualidade de vida
desde cedo. “Precisamos viver o presente, mas,
também prepararmos o futuro, pois, as adversidades
surgem sem esperarmos. Todos vivemos de nossas
inclinações e determinações, das aﬁnidades
entrelaçadas com as oportunidades”, ressalta.
A importância em planejar o futuro também
foi sinalizada pelo conselheiro. “Em outubro de
2016 me aposentei na BRF após 40 anos de
trabalho e também de contribuição no Plano
FAF. Hoje, como participante assistido posso
aﬁrmar que é de fundamental importância poder
contar com um plano de previdência diferenciado
como é o nosso da BRF Previdência. É muito bom

saber que todos os meses recebemos
religiosamente o benefício depositado em nossa
conta. Sem dúvida, essa segurança é
fundamental para que o aposentado tenha
tranquilidade e qualidade de vida após muitos
anos de contribuição. Isso gera segurança",
destaca Paulo Magro.
Por sua vez, Júlio Cavasin menciona que
quando a empresa a qual você trabalha oferece
um plano, como o da BRF Previdência, as coisas
ﬁcam mais fáceis. Para ele, poupar uma parte
dos ganhos atuais para ter um conforto maior
quando estiver aposentado é fundamental.
“O reforço no orçamento pessoal, que é
conseguido com um bom plano de Previdência
Privada deixa o aposentado com tranquilidade
para cuidar de sua saúde, da sua família, do
seu lazer, dos seus amigos, enﬁm, da sua vida”,
destaca Júlio.

CLUBE DE BENEFÍCIOS

Parceria com a Sony disponibiliza
produtos com 15% de desconto
O Clube de Benefícios ﬁrmou parceria com a
Sony para disponibilizar aos participantes 15% de
desconto em diversas categorias de produtos
eletrônicos, como celulares, ﬁlmadoras e TVs.
Acesse o menu de autoatendimento do site na
opção Clube de Benefícios/Sony para conhecer o

5

%

DE

DESCONTO

passo a passo aos descontos especiais disponíveis no
endereço eletrônico da empresa parceira.
No site da Sony os participantes terão acesso ao
lançamento de produtos diretamente da fábrica e com
a comodidade e segurança da entrega rápida dos
produtos em sua casa.

O site da parceria disponibiliza aos participantes o desconto permanente de
15% em todos os produtos. Caso o pagamento seja à vista por meio do
boleto, terá a redução de mais 5% sobre o desconto principal.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Confira as dúvidas dos participantes
e conheça mais sobre os planos
Você que ainda não se familiarizou com a seção
“Espaço do Participante”, aproveite esta edição para
ﬁcar por dentro das dúvidas dos participantes lendo
as perguntas feitas a nossa equipe pelo e-mail e canal
do Fale Conosco.

As solicitações poderão ser feitas via central de
atendimento, seção do Fale Conosco no site, e-mail:
brfprevidencia@brf-br.com, telefone 0800 702 4422
ou carta enviada à Av. Paulista, nº 2439 - 10º andar
CEP 01.311-936 - Bela Vista - São Paulo – SP.

Acompanhe atentamente as questões de seus
colegas, assim como as nossas respostas, pois,
poderão ser úteis para que você se inteire melhor das
situações relevantes sobre seu plano de benefícios.

Eventuais questões serão respondidas diretamente
ao participante quando houver excesso de demanda.
Conﬁra as questões publicadas nesta edição:

Gostaria de mudar de banco meu recebimento
mensal de benefício. Como deve fazer?
Severino Bruno Antonello - Plano FAF - Cascavel-PR

Para esta situação, solicitamos aos participantes que
enviem o comprovante com o novo número de
agência e conta corrente que desejam alterar. Após
o recebimento, o setor responsável providenciará a
atualização dos dados bancários.

Tirei o extrato financeiro desde o dia da adesão
ao plano em maio de 1994 e tem informações
somente até o mês de maio de 2016.
Volnei Itamar Bach - Plano FAF - São Carlos-SP

Vamos explicar por que o participante Volnei
visualizou no extrato ﬁnanceiro as informações sobre
as contribuições para o auxílio doença até maio de
2016. O custeio do auxílio doença no Plano FAF foi
suspenso em abril de 2016, ou seja, desde maio do
ano passado o auxílio doença foi extinto, para o que
houve também o ﬁm da cobrança aos participantes
e, por consequência, o ﬁm das anotações dos
pagamentos mensais nos extratos individualizados.

Gostaria de saber se posso parar de contribuir
por um período e depois voltar a contribuir,
é possível?
Caren Passos - Plano III - Marau-RS

Sim, é possível suspender as contribuições, porém, a
retomada será efetuada a partir de janeiro do ano
seguinte. Para voltar a contribuir, basta preencher o
formulário de retomada da contribuição ao plano e
encaminhá-lo via malote à BRF Previdência.

Estou tentando acessar o Autoatendimento do
site, mas, aparece como usuário inexistente.
O que devo fazer?
Hélio Carvalho - Plano FAF - Paranaguá-PR

Hélio, esta é uma situação típica de quem já possui
e-mail cadastrado. Nesses casos, o melhor é entrar
em contato conosco por telefone para que sejam
dadas as orientações sobre o e-mail cadastrado e
também como recuperar a senha.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

Ponta Grossa – PR e Santo Pereira Garcia, Participante
autopatrocinado do Plano FAF, de Toledo – PR
Para participar, os respondentes assistiram o vídeo
e em seguida ﬁzeram o Quiz. Todos que tiveram 100%
de acerto concorreram ao sorteio dos prêmios.

A 3ª edição do Quiz que teve como tema a
longevidade e o hábito de poupar foi encerrada no dia
30 de setembro com importante adesão dos
participantes da BRF Previdência.
Os vencedores do concurso pela entidade foram
Leandro Duarte, Participante ativo do Plano FAF, de
12

Os respondentes pela entidade receberão nos
endereços informados kit composto por um mini cofre
eletrônico e um livro “Investimentos inteligentes”, de
Gustavo Cerbasi.
Aproveitamos para parabenizar os demais
respondentes que participaram do concurso, o que
demonstra a conscientização sobre a importância da
educação ﬁnanceira e previdenciária para o momento
presente e planejamento futuro.

