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GEBSAPrev EM NÚMEROS

  EDITORIAL  SUMÁRIO

O boletim Invista é uma publicação trimestral direcionada aos participantes, autopatrocidados e 
aposentados do Plano de Aposentadoria da GEBSA-PREV. Diretoria Acácio Carmo, Karina Car-
valho e Flavio Rubião Conselho Deliberativo Douglas Almeida, Fabricio Carmo e Rodrigo Rocha 
Conselho Fiscal Amauri Bortolo, Geysa Moreira e Diogo Nunes Coor denação Wagner Chicorski 
e Natalia Gonçalves Editora e Jornalista Responsável Dayane Andrade (MTb 53.058) Foto-
grafia Alexandre Moreira Projeto Gráfico, Diagramação e Edição de Arte Arbore Comuni-
cação Empresarial Tiragem 1.500 exemplares Impressão Rush 
Gráfica. Distribuição interna e gratuita. Impresso em papel pro-
duzido a partir de florestas plantadas de eucalipto. Preservando 
matas nativas, em harmonia com o meio ambiente.

A segunda edição do ano do boletim Invista é especial. 
Nas próximas páginas você confere os destaques da pri-
meira Semana de Bem-Estar Financeiro, realizada pela 

GEBSAPrev entre 20 e 24 de maio.

O evento foi dinâmico, informativo e está alinhado com o com-
promisso da entidade em incentivar o planejamento financeiro, 
assim como a preparação para a aposentadoria. Se você não pôde 
participar da Semana de Bem-Estar Financeiro, essa é a oportuni-
dade para ler as dicas de aplicativos, ferramentas e insights sobre 
como se preparar para o futuro. 

Fique por dentro também do início da atuação da GEBSAPrev 
nas redes sociais e saiba mais sobre o lançamento da nova versão 
do aplicativo. 

Por fim, confira como foi o Encontro de Aposentados, um mo-
mento especial de confraternização entre gerações de ex-funcio-
nários da GE.

Boa leitura!      

Semana de  
Bem-Estar Financeiro

Abril 2019

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Aporte participante 17.522

Aporte patrocinadora 17.923

Total 35.445

Entrada (Valores em R$ Mil)

Renda mensal 15.660

Pagamento único 6.704

Total  22.364

Saída (Valores em R$ Mil)

POPULAÇÃO TOTAL: 12.809

7514.3797.679
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Relacionamento

Encontro de 
aposentados

E-Business Park – Prédio 22. Rua Werner Von Siemens, 111 
Lapa de Baixo - São Paulo/SP. CEP: 05069-900

Telefones de Atendimento: (11) 3612-7213/3612-8951/3612-8118
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

ENDEREÇO E TELEFONE DA GEBSAPrev

 Ativos
 1.055.959

 Vinculados
 513.509

 Aposentados
 345.923

DADOS DE ABRIL 2019

 Serviços de terceiros 
 Pessoal e encargos 
 Gerais 
 Tributos 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2.001 (Valores em R$ Mil)

5
6

%

3
1%

7%
6%

EMPRÉSTIMO

R$ 485,40
Contribuição 

básica 

5.750
Participantes

R$ 783,13
Contribuição  

normal 
(empresa) 

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA
CONTRIBUINTES

R$ 3.784,67
Aviation

R$ 3.435,68
Alstom

R$ 4.491,06
Folha 

recorrente

R$ 14.758,95
Novas 

concessões  
no mês

RENDA MENSAL MÉDIA

Mensal

Va
lor

 co
ncedido: R$628.933,9

8
 

Concessões: 46
Total

Valor concedido: R$10.493.514

,10
 

Contratos ativos: 841

 Acesso ao site
 Declaração de IR
 Aposentadoria
 Desligamento
 Contribuições
 Empréstimos
 Falecimento/invalidez
 Dados cadastrais
 Adesão
 Perfil de investimento
 Societário
 Sugestão/reclamação

ATENDIMENTOS 
TOTAL: 2.891

2
6

%

15%
11%

11%
10

%

10
%

9%

1% 1%

4%

 Moderado
 Conservador
 Alstom
 Agressivo
 Superconservador
 Renda vitalícia
 Aviation

PATRIMÔNIO POR PERFIL
0,39%

51%

2
2

%

9%
2% 0,26%

 Benefícios a conceder
 Benefícios concedidos
 Fundos
 Superávit/déficit

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL
1.927.042 (Valores em R$ Mil)

8
2

%

18
,0

6%

0
,0

3
%

-0
,0

4%

(Valores em R$ Mil)

1% 0%

15
%
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ESPECIAL SEMANA DE BEM-ESTAR FINANCEIRO DEPOIMENTOS

Invista em você
D e 20 a 24 de maio poderia ter 

sido mais uma típica semana 
de trabalho na GE: reuniões, 

conferências, novos negócios, proje-
tos e troca de e-mails. Entretanto, a 
GEBSAPrev acrescentou aprendiza-
do e desenvolvimento pessoal aos 
dias, promovendo uma Semana de 
Bem-Estar Financeiro. 

Destinada a todos os colaboradores 
do Brasil, a semana ofereceu uma 
série de atividades alinhadas com os 
pilares Conscientizar, Poupar e Inves-
tir, que visam despertar a reflexão 
sobre como manter uma vida finan-
ceira saudável, incentivando o plane-
jamento financeiro e a preparação 
para aposentadoria. 

Durante a semana, os colaboradores 
tiveram a oportunidade de compreen-
der a diferença entre planejamento 
de vida e planejamento financeiro, 
identificar os perfis dos brasileiros na 

De forma lúdica, o Grupo Teatral Pompa Cômica contou a história de casais que 
envelhecem de formas diferentes e como as suas escolhas ao longo da vida 
influenciaram no momento da aposentadoria. “Além de divertida, a peça apre-
sentou de forma leve como é fundamental se preocupar com a aposentadoria”, 
destaca Felipe Papis, analista de Compensação e Benefícios da GE Power. “Foi 
uma maneira diferente de fazer a gente pensar no futuro”, completa Guilherme 
Palazzo, gerente de Remuneração e Benefícios da GE Power.

BRASIL DE CABELOS BRANCOS Durante a Semana de Bem-Estar Financeiro, a GEBSAPrev desenvolveu uma Pesquisa  
de Hábitos Financeiros com os participantes do evento. Confira os principais resultados.

HÁBITOS FINANCEIROS NA GE

73,7%
realizam 

regularmente 
controle dos 

gastos financeiros

61,6%
utilizam planilhas 

eletrônicas, enquanto 
23,3% já aderiram aos 

apps de celular

70,9%
estão preparados 
para imprevistos e 

possuem uma reserva 
para emergências

6 é a nota
atribuída a maneira como cuidam 

da organização financeira 
pessoal/familiar, assim como 
para a capacidade de investir

“É fundamental um evento sobre 
educação financeira porque o 
Brasil não tem uma cultura de 
investimentos. Hoje, ainda vemos 
as pessoas começarem a poupar 
com 50 anos, o que pode ser 
bem complicado, pois tempo e 
dinheiro andam juntos”. Bruno 
Gomes Dianno, gerente de 
Projetos da GE Renewable Energy

“Este é o meu primeiro emprego 
e não tinha muito contato 
com a educação financeira. As 
palestras abriram os meus olhos 
para a importância de começar 
a poupar desde cedo”. Bruna 
Pontes, aprendiz de Engenharia

“Fiquei maravilhado com a Olivia 
e me sinto privilegiado em ter 
conhecido a ferramenta, que 
ainda nem foi lançada no Brasil. 
Foi muito bom participar do 
evento, pois temos que mudar 
a cultura de pouca educação 
financeira do país”. Thiago 
Gabriel de Souza, contract 
Manager da GE Renewable Energy

“A Semana de Bem-Estar 
Financeiro foi uma iniciativa 
fantástica e fiquei muito feliz 
em ver as sessões cheias de 
colaboradores engajados com o 
tema”. Karina de Carvalho, líder 
de Compliance da GE Renewable 
Energy e diretora da GEBSAPrev

“A abordagem sobre 
a aposentadoria 
foi fundamental, 
principalmente na atual 
situação do país”. Lucas 
de Souza Duarte, auxiliar 
Administrativo da GE Power

“A proposta educativa 
do evento foi ótima. 
As pessoas tomaram 
consciência de como é 
importante economizar 
e investir”. Guaraci 
Ferraz, contract Manager 
da GE Renewable Energy

“O evento me apresentou 
novas oportunidades 
nas formas de investir. 
Gostei muito das opções 
de aplicativos e serviços 
‘faça você mesmo’”. 
Thiago Cardoso, analista 
de Redes da GE Digital

“Eu gostei muito da palestra 
da Ana Leoni, fiz o teste e 
me identifiquei muito com 
o meu perfil em relação 
ao dinheiro. Esse evento 
foi fundamental para a 
conscientização financeira”. 
Leonardo Aparecido de 
Paula, analista de Recursos 
Humanos

hora de lidar com o dinheiro, conhecer 
novos aplicativos e ferramentas para a 
organização das finanças, além de ob-
ter um panorama do cenário econômi-
co do Brasil. “A nossa proposta foi tra-
zer um conteúdo completo que, além 
de conscientizar sobre a importância 
de se preparar para o futuro, também 
orientasse como fazer a organização 
financeira e investimentos”, destaca 
Acácio Carmo, diretor da GEBSAPrev. 

O evento foi um sucesso e contou 
com a participação de mais de dois 
mil colaboradores, que acompanha-
ram as atividades presencialmen-
te ou pela transmissão on-line. “A 
GEBSAPrev busca ajudar os par-
ticipantes na tomada de decisões, 
por isso preparamos a Semana de 
Bem-Estar Financeiro e esperamos 
ter plantado a semente do ‘invista em 
você’ nos funcionários. “Nosso objeti-
vo é fazer outros eventos, aguardem", 
conclui Acácio.      

Alexandre Silva, ex-presidente e CEO da GE Brasil, compartilhou como se preparou para a apo-
sentadoria. “Eu saí da GE há 12 anos e segui uma nova carreira como conselheiro de empresas. 
É uma atividade que tem me proporcionado muita satisfação, pois não estou só de pijama em 
casa ou pescando o tempo todo. Eu também já tive 30 anos e achava que nunca ia envelhecer, 
mas o tempo passa. Hoje eu me sinto tranquilo porque tenho minhas reservas na GEBSAPrev.”

  CONVIDADO ESPECIAL

O aplicativo Organizze e as 
fintechs – startups de serviços 
financeiros – Olivia e Pi 
Investimentos foram algumas 
novidades apresentadas 
na Semana de Bem-Estar 
Financeiro. 

  NOVAS FORMAS  
  PARA INVESTIR

ORGANIZZE 
App disponível 
na App Store  
e Google Play.

OLIVIA 
O serviço ainda não  
está disponível no 
Brasil. Cadastre-se  
em olivia.ai/br para 
mais informações.

Pi INVESTIMENTOS  
Saiba mais sobre  
a plataforma aberta 
de investimentos  
em vemprapi.com.br. 

https://www.vemprapi.com.br/
https://apps.apple.com/br/app/organizze/id677699286
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.organizze.android&hl=pt-br
https://www.olivia.ai/br
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ESPECIAL SEMANA DE BEM-ESTAR FINANCEIRO – EDUCAÇÃO FINANCEIRA DEPOIMENTOS

Entenda a sua relação 
com o dinheiro
P ensando em quem não pôde participar da Semana de Bem-Estar Financeiro ou mesmo para relembrar as 

apresentações do André Novaes, CEO da LifeFP™; da Ana Leoni, superintendente de Educação da Asso-
ciação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima); e Fernando Lovisotto, 

CIO da Vinci Partners, preparamos um compilado de dicas dos especialistas para ajudar você em sua organização 
financeira. Assista às palestras completas no site gebsaprev.org.br.      

VIDA MAIOR DO QUE DINHEIRO
COMO ALCANÇAR A TÃO SONHADA 
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Já parou para pensar que ninguém quer ser 
a pessoa mais rica do cemitério? Morrer com 
20 milhões de reais na conta vai valer a pena? 
Não. Então precisamos saber lidar melhor com 
o dinheiro, colocando-o como um meio para 
o nosso projeto de vida. 

R – P = 0
O orçamento sobra zero estabelece um 
planejamento contínuo. Entenda R (recebimento) 
tudo o que entra em seu bolso e P (pagamento) 
tudo o que sai dele. O pagamento do tipo gasto 
é tudo o que eu pago hoje para aquilo que me 
traz qualidade de vida no presente. Existem as 
dívidas, que são todos os pagamentos feitos hoje 
para aquilo que me trouxe bem-estar no passado. 
O investimento é aquele pagamento que vai me 
trazer qualidade de vida no futuro. Por isso o 
investimento tem que ser contínuo, fruto de uma 
intencionalidade, não de uma boa intenção. 

André Novaes, planejador financeiro, fundador 
e CEO da LifeFP™.

A primeira coisa é quebrar o tabu e começar a falar de 
dinheiro. Outro ponto é adiar o prazer. A maioria das 
decisões financeiras são de longo prazo. Por isso em uma 
sociedade que privilegia o consumo, é tão difícil poupar. 
É mais legal você ter um carro do ano do que uma conta 
bancária recheada, porque o automóvel você pode mostrar 
enquanto o investimento é difícil ser materializado. 

Visão de futuro
A independência financeira tem que ser conquistada 
dia a dia, ela nos ajuda a ter mais liberdade de escolhas. 
Envolva a família, dialogue e compartilhe seus objetivos. 
Inclua os filhos nesse processo. Se não compartilhamos 
e não fizermos com que os membros da família participem 
desse assunto, sempre vamos deixar que ele seja um tabu. 

Somos todos diferentes
Faça uma autoanálise e entenda suas fragilidades financeiras. Escaneie o 
QR code com a câmera do seu celular e descubra qual é o seu perfil na 
hora de lidar com o dinheiro.  

Ana Leoni, superintendente de Educação da Associação Brasileira  
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Com o atual cenário econômico brasileiro 
e mundial, a taxa de juros dos títulos deve 
continuar baixa, em torno de 2,5% e 3% ao 
ano. Mesmo desafiador, é uma oportunidade 
para buscar classes de ativos com mais riscos. 
Nesse sentido, uma carteira de investimentos 
diversa, com alocações em renda variável, 
juros, crédito, títulos públicos, exterior etc., 
pode ajudar os fundos de pensão a atingir 
um retorno maior. Essa estratégia já é 
aplicada pela GEBSAPrev e é muito parecida 
com as carteiras dos fundos de pensão 
de países desenvolvidos. No entanto, ela 
não é uma realidade para 99% dos fundos 
brasileiros, que acabam aplicando o dinheiro 
do participante somente em renda fixa. Por isso 
é importante contar com bons gestores, para 
que possam superar as dificuldades do cenário 
econômico, além de desenvolver um bom 
estudo ALM (Asset Liability Management) capaz 
de identificar o melhor mix de investimentos. 

Fernando Lovisotto, CIO da Vinci Partners.

“A ideia de fazer um planejamento 
de vida, incluindo a organização 
financeira foi muito produtiva, 
pois faz com que a gente não 
sinta culpa em aproveitar a vida 
no presente”. Vanessa Brasolin 
Aricó, assistente Executiva da GE 
Renewable Energy

“Eu já faço investimentos, mas sempre me confundia com a 
quantia ideal para aplicar por mês. As palestras me ajudaram a 
entender que há uma estratégia para cada fase da vida". Rafaela 
Leonello Bellotti, estagiária de Global Mobility Services da GE Brasil

“Eu sou bem descontrolada com dinheiro e pude entender 
melhor como me organizar e investir no meu futuro”. Vanessa 
Vargas de Freitas, analista de Expatriados da GE Brasil

“Descobrir o meu perfil 
na hora de usar o dinheiro 
foi bem interessante. 
É importante nos 
conscientizarmos para 
evoluirmos”. André Balzi, 
diretor Comercial da  
GE Renewable Energy

“Normalmente, investimos o que sobra do salário, 
enquanto o ideal é reservar uma quantia como 
se fosse uma despesa que precisa ser paga todo 
mês. Precisamos aderir a esse comportamento”. 
Leandro dos Santos, analista de Business Process  
da GE Healthcare. 

https://gebsaprev.org.br/
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ESPECIAL SEMANA DE BEM-ESTAR FINANCEIRO – RELACIONAMENTO ESPECIAL SEMANA DE BEM-ESTAR FINANCEIRO – GALERIA DE FOTOS

GEBSAPrev inicia  
atuação nas redes sociais

D urante a Semana de Bem-Estar Financeiro, a 
GEBSAPrev lançou seus perfis nas redes sociais. 
A entidade passou a atualizar uma página no 

Facebook e perfil no Instagram com o objetivo de ampliar 
o relacionamento com os participantes dos planos, além de 
levar mais educação financeira aos usuários dessas mídias. 

Promoções, a divulgação da agenda e a cobertura do 
evento movimentaram os perfis no decorrer da Semana. 
A expectativa é de que eles continuem com a participação 
ativa dos seguidores, engajando a cultura previdenciária e 
de planejamento financeiro. 

APLICATIVO
Outra novidade compartilhada no evento foi o lançamen-
to da nova versão do aplicativo da GEBSAPrev. Disponível 
gratuitamente para os sistemas Android e iOS, o app per-
mite consultar a rentabilidade e saldo, além de apresen-
tar o histórico de contribuições. Para os próximos meses, 
novas funcionalidades serão disponibilizadas. Aguardem!

Para baixar o aplicativo, procure por GEBSAPrev na Play 
Store (Android) ou App Store (iOS) em seu celular. Faça 
o login com o mesmo usuário e senha de acesso à Área do 
Participante no site da GEBSAPrev.      
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ESPECIAL SEMANA DE BEM-ESTAR FINANCEIRO – ENCONTRO DE APOSENTADOS DEPOIMENTOS

R eencontros, conversas e 
informação marcaram o 
Encontro de Aposentados, 

realizado pela GEBSAPrev em 24 de 
maio em São Paulo. 

O diretor Acácio Carmo ressaltou 
a importância do encontro como 
um momento de interação e con-
fraternização entre os aposenta-
dos. “Este encontro foi pensado 
e organizado para promover um 
agradável reencontro de antigas 
amizades, além de uma oportuni-
dade para eles acompanharem de 
perto o trabalho que realizamos 
para administrar o patrimônio de-
les”, afirma. 

POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS
Diego Condado, sócio-diretor da 
i9Advisory, consultoria de investi-
mentos que trabalha diretamente 
com a entidade no gerenciamento 

Um encontro de gerações
“Eu tinha acabado de ter minha filha quando fui 
chamada para fazer uma entrevista na GE. Como 
ainda estava me recuperando, a primeira conversa 
foi realizada em casa. Depois fui sabatinada por vários 
líderes, inclusive um deles foi o sr. Antônio Vieira, um 
dos idealizadores da GEBSAPrev, e que também esteve 
presente no Encontro de Aposentados. Depois desta 
entrevista, eu fui contratada e trabalhei por 17 anos na GE 
Healthcare, sai quando me aposentei em 2014. Após minha 
contratação, logo fui apresentada à GEBSAPrev, mas 
devido às várias novidades em minha vida: maternidade, 
novo emprego, acabei não aderindo ao plano. Apenas um 
ano e meio depois de empresa que passei a fazer parte.  
O plano é maravilhoso e não existe outro igual no 
mercado. O cuidado que a equipe tem para gerenciar 
as nossas contribuições e prestar o atendimento nos traz 
segurança, não é como nos bancos em que só querem 
cumprir targets. A GEBSAPrev se preocupa com o nosso 
bem-estar e tranquilidade”. Beatriz Espinosa, 59 anos, 
aposentada da GEBSAPrev há 4 anos.

“Meu esposo Oscar Nishi e eu trabalhamos na GE. Eu entrei em 1976 
e ele em 1988. Trabalhei por 32 anos na área financeira e fiz muitos 
amigos, que mantenho contato até hoje. Por isso participar deste 
Encontro de Aposentados foi muito bom, pude rever pessoas que 
ainda trabalham na empresa, como o Jorge Sola e o Amauri Bortolo. 
O Jorge é um colega muito querido, nos emocionamos aos nos 
revermos, muitas lembranças vieram à tona. Eu que o aconselhei  
a aderir ao fundo de pensão. Além disso, também foi um importante 
momento para entender melhor como a GEBSAPrev administra 
nossa reserva financeira. A apresentação do Diego nos tranquilizou, 
pois mesmo com o momento difícil da economia, sabemos que 
estão fazendo o melhor para preservar o nosso patrimônio”.  
Rosa Nishi, 69 anos, aposentada da GEBSAPrev há 9 anos.

“Eu entrei na GE por acaso. Eu estava trabalhando em uma empresa 
e não estava muito contente. Quando vi um anúncio de uma vaga 

da GE no jornal, não pensei duas vezes e enviei meu currículo. Fiz a 
entrevista, o teste e passei. Eu fui tão feliz trabalhando na companhia, 

era meu destino fazer carreira na empresa, tenho GE até no meu nome 
(AGEo)! Foram mais de 30 anos atuando na área financeira. Quando 

me aposentei, em 2007, estava tranquilo porque eu aderi à GEBSAPrev 
desde o início do plano e pude me preparar financeiramente para esse 
momento. Eu recebo mensalmente o benefício e nunca fiz o saque de 
25% do meu saldo total. Não acho aconselhável fazer isso, o melhor é 
deixar a aplicação rendendo. Eu aproveito a minha aposentadoria me 

cuidando. Faço natação e musculação, desfruto da minha família, tudo 
com muita tranquilidade porque investi desde cedo na GEBSAPrev”. 

Ageo Osanu Taqueda, 77 anos, aposentado da GEBSAPrev há 12 anos.

das aplicações dos participantes, rea-
lizou uma apresentação detalhando 
todas as etapas desse gerenciamento. 

“No momento de estruturar a 
carteira de investimentos da 
GEBSAPrev, levamos em conside-
ração diversas variáveis, como a 
situação política e econômica do 
Brasil, o cenário mundial, entre ou-
tras”, explica Diego. “Não pensamos 
somente em buscar retorno, mas 
também em controlar os riscos. Por 
isso temos uma estratégia de inves-
timentos diversificada.” 

Renda fixa de baixo e médio ris-
co, estruturados, renda variável, 
fundos de participações (FIP) e 
empréstimos compõem as aloca-
ções dos perfis da GEBSAPrev. “São 
seis macros estratégias que levam 
em consideração o risco desejável 
para cada perfil de investimento”, 
afirma Diego. “Renda fixa sem ris-
co é aquela que não oscila e tem 
retornos acima do CDI. A renda 
fixa de médio risco tem o risco 
equivalente ao tesouro direto. Já o 
estruturado, é composto por fun-
dos multimercados. Ainda temos a 
renda variável, que é formada por 
investimentos em bolsa de valores; 
os fundos de participações, cuja 
composição está focada em priva-
te equities – compra de empresas 
que possuem alto faturamento –; 
e uma pequena parcela representa 
os empréstimos aos participantes”, 
detalha Diego. 

ALOCAÇÃO  
DOS PERFIS
Os gestores desses inves-
timentos são escolhidos 

pelo Comitê de In-
vestimentos da 
GEBSAPrev, que 
se mantém aten-
to às movimen-
tações do mercado 
financeiro para definir as melhores 
estratégias. Veja a relação de apli-
cações no site gebsaprev.org.br. 
“Vale ressaltar que essas alocações 
podem sofrer alterações de acordo 
com as oportunidades do mercado”, 
considera Diego. “Com um time de 
experts, atuamos de forma estraté-
gica, provendo uma gestão diligen-
te, que busca os melhores resulta-
dos possíveis dentro de níveis de 
riscos aceitáveis”, completa Ácacio.

TRANQUILIDADE  
NA APOSENTADORIA
A aposentada Mônica Coelho da 
Fonseca, destaca que o bate-papo 
sobre o gerenciamento dos inves-
timentos foi muito esclarecedor, 
além de garantir mais tranquili-
dade. “A apresentação foi ótima e 
tirou aquela sensação de incerteza 
que vemos constantemente nos jor-
nais”, afirma Mônica. “Em compara-
ção com outros produtos do merca-
do, o rendimento da GEBSAPrev é 
muito interessante”.

Nilson Gonçalves Ferreira, apo-
sentado há três anos, aponta que 
o encontro foi uma oportunidade 
para ampliar alguns conhecimen-
tos financeiros. “Creio que todos 

os aposentados precisam de 
um apoio e instruções de 

como manter a reserva 
acumulada porque exis-
te um dinamismo muito 

grande no mercado.”      

https://gebsaprev.org.br/
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