PLANEJE O FUTURO

Guardar hoje para ter amanhã
Transmitir conhecimento, instruir, formar. Esse é o papel da educação dentro da sociedade. Previdência é sinônimo de precaução, previsão, qualidade ou ato de ser previdente. A
junção dessas duas palavras, educação previdenciária, pode ser definida como um conjunto
de ações contínuas de comunicação, voltadas para o participante e o assistido, com o intuito
conscientizar sobre a importância e a segurança de um plano de previdência. A FASERN, que
objetiva tornar as suas ações a cada dia mais claras e transparentes, elaborou um Programa
de Educação Financeira e Previdenciária, intitulado Planeje o Futuro, aprovado pela PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), que começa a ser implantado.
O Programa Planeje o Futuro da FASERN tem o propósito de informar, instruir e orientar os
participantes e assistidos sobre seus direitos e deveres em relação aos planos de benefícios
administrados pela Entidade e sobre a gestão dos recursos financeiros que compõem as suas
reservas, com ênfase nas áreas de previdência e finanças. Entre as diversas ações previstas
no plano está a divulgação, a cada três meses, deste informativo que será enviado para a casa
dos assistidos através dos Correios, e para os participantes através de malote e também por
email. O informativo também estará disponível no site da FASERN www.fasern.com.br. Este é
o primeiro informativo, cujo objetivo é apresentar o programa, seus propósitos e suas ações
(leia mais sobre as ações abaixo). O programa vai proporcionar interação da FASERN com os
participantes e assistidos de maneira a despertar o interesse para o exercício do planejamento financeiro e previdenciário, proporcionando assim melhor qualidade de vida na aposentadoria, em virtude da mudança de hábitos e da formação de poupança de longo prazo.
As ações do nosso Programa Planeje o Futuro foram definidas conforme determina a
instrução normativa nº 32 da Secretaria da Previdência Complementar – SPC, atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC, no que se referem ao nível de
atuação, meios de comunicação, público alvo, objetivos, metas de implantação, descrição,
conteúdo envolvido e a metodologia de monitoramento e avaliação. Além do informativo, já
citado acima, o programa prevê palestras educativas, matérias publicadas no Jornal da FASERN, uma Cartilha e um Manual que estão em processo de elaboração, cursos com palestrantes especializados em diversas áreas da previdência e das finanças, entre outras ações.

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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