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Dia das Crianças: prazo está acabando
Está acabando o prazo para você participar do concurso do Dia das Crianças. Queremos saber qual é o mascote 
ideal para representar o Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA.

O tema deste ano é: O mascote do meu futuro. Se você faz parte do Plano SEBRAEPREV e tem filhos ou netos 
com até 12 anos, não deixe de participar desse divertido concurso.

Os desenhos dos mascotes serão publicados no portal da Entidade para votação. Você tem até o dia 05 de 
outubro para enviar o desenho, para comunicacao@sebraeprev.com.br.
Use a sua criatividade e concorra a prêmios.

Acesse o regulamento no portal www.sebraeprevidencia.com.br e não fique de fora dessa divertida 
brincadeira que busca unir pais e filhos e torno da educação financeira e previdenciária. 

Dia das Crianças

O Sebrae Nacional realiza anualmente a Semana 
Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT) 
com o nome Semana Sebrae Um jeito de viver como 
foco na promoção da saúde e da qualidade de vida 
dos colaboradores. 

Entre os dias 13 e 16 de outubro, a Semana terá 
como tema a Sustentabilidade com a realização de 
diversas ações para a promoção de um ambiente 
organizacional sustentável e saudável. 

A semana terá como pontos de atenção o 
combate ao estresse, relações de trabalho e ruído, 
consumo de alimentos saudável, endividamento, 
monitoramento da saúde e cultura solidária. 

A saúde financeira dos Participantes do Plano 
SEBRAEPREV  é um tema que merece destaque, 
sabendo disso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA apoia a 
iniciativa do Sebrae Nacional oferecendo a palestra 

sobre educação financeira infantil para pais. A 
programação completa será divulgada pelo Sebrae 
Nacional, mas você já pode fazer a sua inscrição para 
a palestra que preparamos  para a  Semana Sebrae – 
Um jeito de Viver Sustentável.

SEBRAE PREVIDÊNCIA participa da Semana 
Sebrae – Um jeito de Viver Sustentável 

Semana Sebrae

Palestra: Educação financeira e previdenciária 
dos filhos. Como orientar e abordar este 
assunto?

Palestrante: Álvaro Modernell, Administrador de 
Empresas e Mestre em Finanças.
Data: 16/10
Hora: 14h30
Local: Salas Multiuso 7 e 8
Inscrição: 60 vagas – ramal 7812 Sebrae Nacional 

A TV SEBRAE PREVIDÊNCIA quer deixar tudo mais claro e fácil com os vídeos sobre o 
Instituto e o Plano SEBRAEPRV.  Lá, você encontra conteúdos produzidos especialmente 
para você. São temas diversos: empréstimos, atualização cadastral, benefícios, resgate, 
portabilidade, autopatrocínio, depoimentos e muito mais. O que você quer encontrar na TV 
SEBRAE PREVIDÊNCIA? Mande a sua dica para: comunicacao@sebraeprev.com.br . Visite a nossa página, 
inscreva-se no canal e fique por dentro do seu plano. www.youtube.com/sebraeprevidencia

Já visitou o nosso canal no YouTube?

TV SEBRAE PREVIDÊNCIA



Participantes Empréstimos

Investimentos

7.117 123 335 404 7.979
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 529 miR$ 529 miR$ 529 mi

Benefícios

7.703 = R$ 114 milhões

= R$ 1 milhão67

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  ago/2015

Rentabilidade das Cotas

7,54%

7,32%

4,92%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 533,28
R$ 14.424,31
R$ 3.733,08

R$ 762.001,59
123

59
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

11
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística ago/2015

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de agosto/2015).

SETEMBRO DE 2015

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Compre do Pequeno 

2
0

14
 12,74%

10,03%
6,69%

Educação financeira

Antes de comprar, é preciso priorizar as compras à 
vista e fazer perguntas fundamentais:
Ÿ Eu realmente preciso desse produto?
Ÿ O que ele vai trazer de benefício para a minha 

vida?
Ÿ Se eu não comprar isso hoje, o que acontecerá?
Ÿ Estou comprando por necessidade real ou 

movido por outro sentimento, como carência ou 
baixa autoestima?

Ÿ Estou comprando por mim ou influenciado por 
outra pessoa ou por propaganda sedutora?

Se mesmo diante deste questionamento a pessoa 

Você sabe consumir?

SEBRAE PREVIDÊNCIA apoia o Movimento Compre do Pequeno Negócio

O SEBRAE PREVIDÊNCIA não pode ficar alheio às grandes iniciativas dos seus Patrocinadores! 
De acordo com o SEBRAE, a iniciativa visa conscientizar o consumidor que comprar 

dos pequenos é um ato de cidadania que contribui para gerar mais empregos, distribuir 
melhor a renda e promover o desenvolvimento do país.

O Movimento evidencia que todo dia é dia de comprar dos pequenos negócios, mas 
que o dia 5 de outubro é um dia especial para valorizar as micro e pequenas empresas. É 
um dia para, efetivamente, comprar dos pequenos negócios.  Mais informações: 
www.compredopequeno.com.br

concluir que realmente precisa comprar o produto, 
seria prudente fazer mais algumas perguntas como:
Ÿ De quanto eu disponho efetivamente para gastar?
Ÿ Tenho o dinheiro para comprar à vista?
Ÿ Precisarei comprar a prazo e pagar juros?
Ÿ Tenho o valor referente a uma parcela, mas o terei 

daqui a três, seis ou doze meses?
Ÿ Preciso do modelo mais sofisticado ou um básico, 

mais em conta, atenderia perfeitamente à minha 
necessidade?

Com essas reflexões e ações, serão reduzidos 
consideravelmente os gastos desnecessários e o 
mais importante: se abrirá caminho para a realização 
dos sonhos que realmente são importantes.

Fonte: A Escolha Certa/Infomoney

Dia do Idoso

Dia do Idoso
Dia 1º de outubro comemora-se o Dia Internacional do Idoso. 
Esse dia foi instituído pela ONU em 1991 com o objetivo de 
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e 
para a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

Pensando no verdadeiro significado da longevidade e nas 
histórias por trás de rostos cobertos por marcas do tempo, o Sebrae Previdência sabe da importância de cuidar 
do futuro. Entende que um plano de previdência complementar é muito mais do que um auxílio à 
aposentadoria, é uma forma de preservar a qualidade de vida que a população idosa merece e necessita.


