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Semana de Educação Financeira - ENEF

As Entidades Fechadas de 
Previdência Complemen-
tar (EFPCs) e os profissio-

nais que atuam no sistema estão 
mobilizados para participar da 5ª 
Semana Nacional de Educação 
Financeira, que começou nesta 
segunda, 14, e vai até o próximo 
dia 20 de maio. A Abrapp lançou 
a campanha “No Meu Dinheiro 
Mando Eu” e disponibilizou mate-
riais e peças publicitárias para to-
das as associadas. Ver anexos.

De acordo com o Diretor Pre-
sidente da Abrapp, Luis Ricardo 
Marcondes Martins, essa é uma 
causa que a associação trata com 
entusiasmo e importância, pois 
tem como objetivo formar cidadãos 
conscientes com relação às finan-
ças pessoais.  “A educação financei-
ra é uma prioridade para a Abrapp, 
pois entendemos que consiste em 
uma base importante para a apo-
sentadoria. O jovem que adminis-

tra com sabedoria as suas finanças 
e faz uma poupança previdenci-
ária, chegará à maturidade com a 
segurança de uma fonte de renda 
confiável”, explica Luís Ricardo.

Com a participação de Ilan 
Goldfajn, Presidente do Banco 
Central, a 5ª Semana de Educação 
Financeira (ENEF) foi aberta nes-
ta segunda, 14 de maio, com um 
evento em Brasília, onde também 
participaram representantes da 
Comissão de Valores Mobiliários, 
Susep, Previc e influenciadores di-
gitais. A atividade foi iniciada com 
apresentação de Fábio Coelho, Di-
retor Superintendente Substituto 
da Previc, que neste ano, preside 
o Conselho Nacional de Educação 
Financeira (CONEF), responsável 
pela organização da semana.

“A exemplo de campanhas bem-
-sucedidas como outubro rosa e 
novembro azul, a Semana ENEF 
se consolida no calendário nacio-

nal como o ponto de convergência 
de esforços e iniciativas de educa-
ção financeira e previdenciária em 
todo o país”, disse Fábio Coelho. 
O representante mostrou que na 
edição do ano passado, a Semana 
ENEF envolveu 3.500 ações que 
alcançaram cerca de 3 milhões de 
pessoas no país.

O Presidente do Banco Central 
elogiou os esforços para a inclu-
são da educação financeira na base 
curricular para o ensino do país. 
“Gostaria de ressaltar o esforço em-
preendido pelas diversas entidades 
aqui presentes para que o tema da 
educação financeira fizesse parte 
da Base Nacional Comum Curricu-
lar, a BNCC. Em dezembro de 2017, 
o Ministério da Educação homolo-
gou o texto da BNCC para o Ensino 
Fundamental”, disse Goldfajn. Ele 
explicou ainda que o próximo passo 
será a inclusão da educação finan-
ceira no BNCC para o ensino médio.

23º EPINNE e 21º EPB

A Cageprev participa do 
23º EPINNE – Encon-
tro dos Profissionais de 

Investimentos do Norte e Nor-
deste e 21º EPB – Encontro dos 
Profissionais de Benefícios do 
Norte e Nordeste, que será re-
alizado em Fortaleza nos pró-
ximos dias 17 e 18 de maio no 
Hotel Gran Mareiro. A organi-

zação do evento conta com a 
participação das cinco Entida-
des Fechadas de Previdência 
Complementar do Ceará: Ca-
geprev, Cabec, Fapece, Capef e 
Faelce. O evento reunirá cerca 
de 350 profissionais das áreas 
de investimentos e benefícios 
de todo o país, em especial do 
Norte e Nordeste e trará em sua 

programação temas relevantes 
para a superação de desafios, 
buscando a integração e o for-
talecimento do setor de previ-
dência complementar fechada. 
Pela Cageprev participarão os 
membros da diretoria, dos con-
selhos deliberativo e fiscal, do 
comitê de investimentos e seus 
colaboradores.

Alteração de Contribuição

Maio é o mês de alteração da contribuição para o Plano de Contribuição Variável – PCV da 
Cageprev. Você pode alterar o seu percentual de contribuição e agora a Cagece vai junto com 
você até o limite de 6% em 2018, 9% em 2019 e 12% em 2020. Aproveite essa oportunidade!


