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Cuidando do seu bolso
Recentemente, dentro do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, a Fasern
lançou a plataforma de educação Planeje o Futuro (www.planejeofuturo.com.br). Nela você
participante e assistido tem acesso a inúmeras ferramentas que irão auxiliá-los na hora de
superar obstáculos financeiros, se planejar para a aquisição de um sonho e também para a
tão esperada aposentadoria com qualidade de vida.
Como se trata de uma plataforma importante, pois traz informações relevantes, vamos
detalhar o acesso ao site. Assim que você acessar a página no endereço www.planejeofuturo.com.br, no lado esquerdo da página tem um botão, na cor azul, “Cadastre-se agora”. Ao
clicar nele o usuário irá fazer seu cadastro, informar seus dados pessoais e o seu perfil de
investidor, além de criar uma senha. Após o cadastro, sempre que for preciso acessar o site o
usuário utilizará o seu CPF como login e a senha que criou, na hora do cadastro, para acessar
a plataforma.
O site tem recursos bem interessantes para o usuário, como por exemplo uma ferramenta
que auxilia a zerar o cartão de crédito, para isso o usuário pode inclusive fazer simulações.
Além disso, a plataforma disponibiliza outros simuladores financeiros: como alcançar meu
primeiro milhão, financiamento ou consórcio e carro financiado ou à vista. Também existe o
Gerenciador de Objetivos, ele auxilia os usuários a alcançar seus objetivos como casar, sair do
vermelho, alcançar independência financeira, ter filhos, fazer viagens, entre outros objetivos.
Essa ferramenta estipula objetivos que devem ser cumpridos para alcançar o sonho.
Além de ferramentas interessantes como estas, ainda é possível ter acesso a artigos,
matérias e assistir entrevistas sobre finanças e previdência. Os interessados também podem
enviar perguntar e trocar ideias e experiências. Acesse, utilize a plataforma, o conhecimento
irá ajudá-lo a gerir melhor seu dinheiro e também vai auxiliar a ter uma aposentadoria confortável.
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AÇÕES
* Ações específicas para o Plano Misto de Benefícios Previdenciário nº 001 (destinadas aos participantes e novos participantes)
Programa Meu Momento (em parceria com a patrocinadora COSERN para realização
de palestras para os participantes)
u Manual do Futuro Aposentado (está em fase de elaboração e será distribuído com
os participantes como forma de orientar a aposentadoria)
u Acolhendo o Novo Participante (em parceria com a COSERN para promover palestras
informativas para os novos e futuros participantes)
u Formação de Educadores (formação de facilitadores dentro da FASERN e da COSERN)
u

* Ações específicas do Plano de Benefícios Previdenciários
Regulamento 001
u

Treinamento em informática (informação, instrução e orientação para os assistidos)

*Ações comuns ao Plano Misto de Benefícios Previdenciários nº 001 e ao Plano de
Benefícios Previdenciário Regulamento 001
Portal Web da FASERN (divulgação de conteúdo sobre Educação Financeira e Previdenciária no site da FASERN)
u

A FASERN convida todos os participantes e assistidos a mergulharem no universo dos
números e da prevenção, para que juntos possam erguer um futuro de qualidade de vida e
com um forte alicerce financeiro e previdenciário.
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