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Mês das Crianças

O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O foi criado para  perfil no facebook 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 

Acesse agora mesmo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

As crianças e a educação financeira
Afinal de contas, existe uma idade ideal para 
começar a falar sobre dinheiro com a 
criançada? Dar ou não mesada aos filhos? 
Uma coisa é certa, a educação financeira 
iniciada o quanto antes traz resultados 
positivos se conduzida de forma coerente 
com a idade das crianças e apresentando a 
elas os resultados esperados por conta de 
novos conhecimentos e atitudes em relação 
ao dinheiro. 

Alguns pais têm a mesada como o pilar da 
educação financeira, mas na verdade o fato 
de adotar a mesada ou semanada é apenas 
uma maneira dentre muitas outras de educar 
financeiramente as crianças. 

O ideal é começar a educação financeira 
em casa, com pequenas ações, que juntas, 
apresentam grandes resultados. O uso consciente da água gera 
economia e ajuda a preservar o meio ambiente. A hora do banho 
e de escovar os dentes podem gerar boas conversas, vejam a 
educação financeira aí, gente! 

E aquela moedinha de 5 centavos que ninguém dá importância? 
Ela pode ser o início do cofrinho ou da compra de um brinquedo 
muito desejado. Criar o hábito de poupar pode ser uma 
descoberta e tanto na vida das crianças, o início de 

responsabilidades e conquistas. É preciso 
que os pais tenham em mente que essas 
iniciativas terão grande impacto na vida 
adulta de seus pequenos. 

Disseminar conceitos de educação 
financeira e previdenciária para crianças 
deve ser uma atitude a ser tomada pelos 
pais o mais cedo possível, garante o 
especialista em educação financeira, 
Álvaro Modernell. “Educação financeira é 
um assunto que não deve ser adiado. Os 
reflexos positivos ou negativos, da falta ou 
da ass imi lação de conce i tos e 
fundamentos de educação financeira 
serão refletidos para o resto da vida. 
Quanto antes for possível ajustar a 
conduta, mais efetivo será o resultado”, 

explica o especialista. 
No caso da educação financeira infantil, a partir dos 6 anos já 

podem ser intensificadas e sistematizadas algumas lições, garante 
Álvaro. Mas é bem verdade que essa decisão compete aos pais 
que podem iniciar o assunto com uma boa e divertida conversa. 
Quer saber o que os Participantes do Plano SEBREAPREV fazem 
para educar financeiramente os filhos? Acesse o Portal Planejar e 
confira a matéria completa!

A pedido dos Participantes, devido à greve dos Correios, o prazo para envio de desenhos foi prorrogado. Você tem até o dia 3 de 
outubro para mandar o seu material. O envio poderá ser feito pelo e-mail: comunicacao@sebraeprev.com.br. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA iniciou a campanha de atualização 
cadastral no início do ano passado e  desde então envia aos 
Participantes um e-mail, no mês do seu aniversário, informando 
sobre a importância de atualizar os seus dados. Apesar disso, a 
atualização cadastral pode ser feita a qualquer momento. 

Na hora do desligamento, independente do instituto 
escolhido ou de qualquer outra situação frente ao Plano 
SEBRAEPREV, o Participante precisa garantir que os seus 

dados estejam atualizados.  As informações cadastrais 
atualizadas aprimoram a gestão do cadastro e possibilitam o 
recebimento de comunicados sobre a Entidade e o Plano 
SEBRAEPREV. 

É rápido e simples fazer a atualização cadastral. O 
formulário para preenchimento está disponível na área 
restrita do site www.sebraeprev.com.br, em Acesse seu Plano, 
opção Termo de Atualização Cadastral. 
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Atualização cadastral: mantenha contato com o seu fundo de pensão

Parabéns, SEBRAE, pela contribuição ao desenvolvimento 
econômico e social do nosso país e pelo brilhante trabalho de 

apoio às micro e pequenas empresas. 
Uma homenagem do SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
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Na modalidade pós-fixada o prazo foi ampliado para 96 meses e a taxa de juros reduziu de 1% para 0,8% ao mês, mais variação do IPCA. Na pré-
fixada, o prazo máximo passou para 48 meses e a taxa de juros caiu de 1,5% para 1,2% ao mês. 

O empréstimo é liberado aos Participantes Ativos e Assistidos. Os Ativos podem pegar até 70% do somatório do saldo acumulado nas contas 
de Participante mais 70%* do saldo acumulado nas contas da Patrocinadora. (Considerar sempre o comprometimento de 30% da remuneração 
disponível: a margem consignável).

Os Assistidos podem pegar até 45% da Reserva Individual Remanescente. 
A simulação está disponível na área restrita do site www.sebraeprev.com.br, no menu Simulador de Empréstimo. 

* O valor para o cálculo dos 70% da parte patronal só incidirá pelo total após 5 anos de vinculação ao Plano.  Antes deste período, deverá ser considerado 20% 
por ano completo de vinculação ao Plano.

Contato
Acesse o site para obter mais informações do Relatório Gerencial.www.sebraeprev.com.br 
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber sua opinião: 
comunicacao@sebraeprev.com.br

Fique por dentro do Plano SEBRAEPREV 

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 12,81 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 341,60 milhões 

A COTA é o índice de atualização utilizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, que tem 
como objetivo fazer com que as contribuições e benefícios do Plano SEBRAEPREV 
sejam atualizados de acordo com a rentabilidade líquida obtida nas aplicações 
financeiras. 
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Investimentos

91,5%  de adesão

O Sistema SEBRAE fechou o 

mês de agosto com empregados. 6.263 

Desses, são Participantes Ativos. 5.731 

Participantes
Autopatrocinados: 261

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 228

Assistidos: 83

Total: 6.303

Aposentadoria Normal: 38 

Aposentadoria por Invalidez: 1 

Benefícios
Pensão por Morte: 2 

Aposentadoria Antecipada: 42 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos  empréstimos, totalizando 2.069

. Em agosto, foram operações com valor médio de R$ 18,8 milhões 45 R$ 6 mil.

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

O Participante que se desliga da Patrocinadora  e não pode ou não quer 
requerer o seu benefício, tem 4 opções para aproveitar o seu investimento 
no Plano SEBRAEPREV. Os institutos são: Autopatrocínio, Benefício 
Proporcional Diferido (BPD), Portabilidade ou Resgate. 

Autopatrocínio: É a opção de permanecer no Plano SEBRAEPREV após 
desligamento da Patrocinadora. O Participante continua com as suas 
contribuições individuais e assume aquelas realizadas pelo SEBRAE.

Benefício Proporcional Diferido (BPD): é a opção que faculta ao Participante 
Vinculado receber em tempo futuro o benefício de Aposentadoria Normal. 
O Participante pode fazer contribuições esporádicas. A opção pelo BPD 
não impede posterior opção pelo Resgate ou Portabilidade. 

Resgate: o Participante pode  resgatar 100% do valor contido na sua Conta 
de Participante e na sua Conta de Serviço Passado de Participante, 
acrescido do valor dos investimentos. Após 5 anos completos de vinculação 
ao Plano SEBRAEPREV o Participante também resgatar 100% da parte 
patronal. Com menos de 5 anos, o valor é proporcional. 

Portabilidade: é a opção de transferir todos os recursos do seu Saldo de 
Conta Total para outro plano de benefícios (receptor) administrado por 
uma seguradora ou entidade (aberta ou fechada) de previdência 
complementar. 

Importante:  mais detalhes sobre cada instituto estão disponíveis no Regulamento do 
Plano SEBRAPREV. As informações apresentadas aqui estão resumidas e podem conter 
outras condições. 

Redução de taxas e maior prazo para pagamento

10 mandamentos para nunca mais se endividar
Perder o controle das contas ou cair na inadimplência pode atrasar os 
sonhos e projetos de muitas famílias. Pensando nisso, o educador 
financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Livre-se das Dívidas, da 
editora DSOP, listou 10 mandamentos para você nunca mais se endividar. 
1. Fazer um diagnóstico financeiro anualmente para saber o impacto 
dos seus gastos, o que pode ajudar a cortar o que não é essencial;
2. Ter no mínimo três sonhos (curto, médio e longo prazo), que devem 
ser discutidos junto com a família, e que serão a motivação para poupar;
3. Elaborar um Orçamento Financeiro DSOP (Diagnosticar, Sonhar, 
Orçar, Poupar) mensal;
4. Criar o hábito de reservar parte do salário para realizar sonhos;
5. Gastar menos do que ganha. Sempre que fizer compras, pergunte-se 

se pode deixar isso para amanhã; ao ir ao shopping, leve somente o 
dinheiro que vai gastar. Deixe em casa cartões de crédito e cheques.
6. Ter limites de cartão de crédito inferiores aos seus rendimentos: 
segundo o especialista, o limite ideal para o cartão é de 50% do seu 
salário, isso garante que você poderá arcar com a fatura no final do mês.
7. Não usar cheque especial, se possível não tê-lo;
8. Manter reservas para situações emergenciais;
9. Distinguir o que é essencial do que é supérfluo: veja seus gastos 
mensais e avalie o que pode ser cortado;
10. Comprar sempre à  vista e com desconto.

Fonte: Welington Vital de Oliveira - InfoMoney (Veja o conteúdo completo: 

http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-
financas/noticia/2440342/conheca-dez-mandamentos-para-voce-nunca-mais-endividar 

Educação Financeira

Empréstimos
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