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EDITORIAL

Guilherme Velloso Leão,
 Diretor-Presidente 

Para falar sobre a importância 
da previdência privada no 
Brasil é necessário, em 

primeiro lugar, entender como 
funciona o Sistema Previdenciário 
Brasileiro. Hoje, temos três 
pilares, sendo o Regime Geral 
da Previdência Social (RGPS), o 
Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) e o Regime de 
Previdência Complementar (RPC). 

O Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS), de filiação 
obrigatória a todo trabalhador 
formal, constitui um seguro social 
em que o assalariado participa 
por meio de contribuições 
mensais para ter assegurado 
uma renda na hora em que se 
aposentar. Portanto, trata-se de 
um regime de repartição simples, 
em que as pessoas que estão 
no mercado de trabalho formal 

atualmente contribuem para 
aqueles que já se aposentaram. 

O RPPS, por sua vez, é o regime 
de aposentadoria e pensão 
assegurado, exclusivamente, 
aos servidores públicos titulares 
de cargo efetivo mantido pelos 
entes públicos da Federação 
(União, Estados, Distrito Federal 
e municípios). E, embora se 
caracterize como um regime 
de capitalização, de caráter 
contributivo e solidário (ente 
federativo e funcionários 
contribuem), e que deve 
buscar o equilíbrio financeiro 
e atuarial, esse regime possui 

riscos potenciais, e, como no 
INSS, apresenta sucessivos 
déficits anuais. Em 2019, por 
exemplo, juntos, o RGPS e o 
RPPS acumularam déficit de 
R$ 318,4 bilhões e, somente 
no período 2016/2019, esse 
déficit superou os R$ 1,1 trilhão. 

Já sobre o RGPS, é certo afirmar 
que esse regime continuará 
apresentando novos déficits 
futuros provocados pela 
longevidade da população, 
mudança no perfil populacional 
menos nascimentos para 
contribuir no sistema de partição 
e transformações nas relações do 
trabalho, o que reduz a base de 
contribuintes ao sistema. Sendo 
assim, cabe salientar que tudo isso 
irá exigir novas e futuras revisões 
na legislação previdenciária e, 
certamente, prolongar a idade 
para a elegibilidade aos benefícios 

do RGPS, além de reduzir o 
valor real do teto do benefício. 

Diante desse preocupante quadro, 
não tenho dúvida que a questão 
fiscal brasileira impõe, mais 
cedo ou mais tarde, relevantes 
atualizações no nosso sistema de 
previdência social, no qual veremos 
a redução do papel do Estado 
provedor na economia e o estímulo 
para que indivíduo faça suas 
próprias escolhas previdenciárias.

Apesar desse contexto, muitos 
ainda questionam: por que a 
previdência privada é importante? 
Muito simples! Tal realidade já 
força as pessoas a pensarem 
na sua segurança e de sua 
família para o futuro. E um dos 
meios mais eficazes de alcançar 
essa segurança é exatamente 
mediante a construção de um 
planejamento financeiro de 
longo prazo, que nada mais é 
do que um plano de previdência 
privada ou complementar, 
como preferirem chamar. 

E quais são as características 
principais do Regime de 
Previdência Complementar (RPC) 
no Brasil? É o sistema operado 
pelas entidades fechadas de 
previdência complementar – 
EFPC (também conhecidas 
como fundos de pensão, como 
a Mais Previdência), ou pelas 
entidades abertas de previdência 
complementar – EAPC, que, neste 
caso, são operadas por bancos e 
seguradoras. Esse tipo de regime 
tem caráter complementar e 
facultativo (voluntário), organizado 
de forma autônoma em relação 
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aos regimes de previdência 
social e próprios, sendo baseado 
na constituição de reservas 
(poupanças individuais) que 
garantem o benefício contratado. 

Trata-se de um regime que já 
acumula no Brasil montante total 
de quase R$ 2 trilhões sob gestão, 
16 milhões de contribuintes, 
pouco mais de 800 mil assistidos 
(aposentados e pensionistas) e 
um nível de solvência (equilíbrio 
financeiro e atuarial) acima 
da média observada entre os 
países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Na prática, 
as EFPC e EAPC administram 
recursos sob o regime financeiro 
de capitalização para a formação 
de reservas garantidoras dos 
seus planos de benefícios. 
Portanto, são centros formadores 
e administradores de poupança 
de longo prazo, o que contribui 
para garantir na aposentadoria 

um padrão de renda próximo ao 
do período de atividade laboral.

Cabe ainda orientar que 
previdência privada é tão 
importante, principalmente as 
contratadas por meio de planos 
ofertados pelas EFPCs como 
a Mais Previdência, porque 
apresenta superior rentabilidade 
dos investimentos, já que 
podem diversificar melhor o 
portfólio; menor custo com 
taxas de administração e/ou 
carregamento, pois não tem fins 
lucrativos; isenção tributária na 
fase de acumulação da poupança; 
incentivo fiscal para aplicação 
em previdência complementar 
de até 12% da renda bruta anual 
tributável do IR; maior poder de 
fiscalizar, monitorar e participar 
na gestão dos investimentos; 
entre várias outras vantagens que 
a nossa equipe terá o maior prazer 
em lhe explicar detalhadamente. 

Por isso, não perca tempo! 
Compreenda de vez que a 

atual pandemia de Covid-19 e 
sua decorrente crise social e 
econômica são um alerta de 
como pensar e garantir o amanhã 
é mais do que uma necessidade! 
Entre em contato com nossos 
consultores por meio do número 
de WhatsApp (31) 999152257 
ou e-mail atendimento@
maisprevidencia.com e faça já 
seu plano de previdência privada 
conosco, assim como para seus 
filhos (as), cônjuges e demais 
dependentes econômicos.

Aproveito a oportunidade para 
agradecer por mais um ano 
juntos.  Desejo que você e toda a 
sua família tenham um feliz Natal 
e próspero Ano Novo, apesar de 
ainda enfrentarmos um período 
de pandemia. Em 2021, continue 
contando com a Mais Previdência!

Guilherme 
Velloso Leão

EXPEDIENTE

+PNEWS: o informativo digital da Mais Previdência. DIRETORIA EXECUTIVA:  Guilherme  Velloso  Leão, 
Diretor-Presidente,  Fernando  Dias  Silva,  Diretor  de  Administração  e  Benefícios Previdenciários, e Letícia Carla 
Ataíde, Diretora de Investimentos e Controles Atuariais.  PRODUÇÃO, REDAÇÃO E REVISÃO: Tabata  Martins,  
16017/MG. DIAGRAMAÇÃO: Tainah França. 

ENDEREÇO: Rua Bernardo Guimarães, 63, Funcionários, Belo Horizonte, MG - 30140-080. 
CONTATOS: (31) 3284.8407 - atendimento@maisprevidencia.com - www.maisprevidencia.com.
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Eleições 2020 +P:
 conheça os novos integrantes 

do Conselho Deliberativo e 
Fiscal da Mais Previdência

FIQUE POR DENTRO Por Tabata Martins
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Do dia 6 de agosto a 19 de outubro deste ano, foram realizadas as Eleições 2020 +P em consonância 
com a aprovação do novo Estatuto da entidade, ocorrida em reunião do Conselho Deliberativo no 
dia 21/06/2018 e que resultou na alteração do número de componentes do mesmo Conselho. 

Período eleitoral marcou mais uma etapa de evolução 
da entidade, cujo foco é sempre melhor atender a todos 

os seus participantes

“As Eleições 2020 +P trataram-se de mais uma etapa de evolução da 
Mais Previdência, cujo foco é sempre melhor atender a todos os nossos 
participantes e proporcionar uma aposentadoria de verdade não só 
para eles, mas também para as suas famílias e demais dependentes 
econômicos”, Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos e Controles 

Atuariais da Mais Previdência.



FIQUE POR DENTRO

04

Ao todo, foram eleitos 3 novos membros, sendo 1 membro efetivo e 1 suplente destinados à composição 
Deliberativa e 1 suplente à Fiscal. “Em suma, as Eleições 2020 +P trataram-se de mais uma etapa de 
evolução da Mais Previdência, cujo foco é sempre melhor atender a todos os nossos participantes e 
proporcionar uma aposentadoria de verdade não só para eles, mas também para as suas famílias e demais 
dependentes econômicos. Nós da Diretoria-Executiva pudemos contar com a participação dos nossos 
atendidos, uma vez que passar a ser um componente dos Conselhos da nossa entidade é a oportunidade 
que eles têm de acompanhar de perto todo o andamento da Mais Previdência. Ou seja, é a maneira de nos 
ajudar a construir e manter um futuro mais seguro e tranquilo por meio do benefício adquirido de previdência 
privada para todos os nossos mais de cinco mil participantes”, ressalta Letícia Ataíde, Diretora de 
Investimentos e Controles Atuariais da Mais Previdência e a responsável pelo processo eleitoral deste ano.

ETAPAS

As Eleições 2020 +P ocorreram em etapas, sendo 
que a publicação do seu referido edital foi realizada 
no dia 6 de agosto, as votações aconteceram 
entre os dias 22 e 29 de setembro, a divulgação do 
resultado preliminar e abertura de processos no 
dia 30 também de setembro e a confirmação do 
resultado final no dia 19 de outubro. Além disso, 
cabe salientar que todo o processo eleitoral deste 
ano foi aprovado pelo atual presidente do Conselho 
Deliberativo da Mais Previdência, Diogo Dias 

Gonçalves, e cumpriu ao que está disposto na Lei 
Complementar 109/2001 e no Regimento Eleitoral 
da entidade. Assim como, as Eleições 2020 +P foram 
presididas por uma Comissão Eleitoral designada 
também pelo Presidente do Conselho Deliberativo e 
composta por Alessandro Guimarães Oliveira e Talita 
Fernandes Silva, ambos colaboradores da Mais 
Previdência, Maria do Rosário Generoso, aposentada 
da entidade, e Verônica Marcelina Damasceno e 
Ana Paula Bicalho Brandão, colaboradoras FIEMG.

“As Eleições 2020 +P foram um claro 
exemplo de que, juntos, somos melhores 
e que tudo é possível quando há a real 
vontade e compromisso de entregar o 
melhor serviço aos nossos atendidos”

Fernando Dias, atual Diretor de 
Administração e Benefícios da 

Mais Previdência.

Todas as etapas citadas foram efetivadas por 
meio digital, o que reforça o compromisso da Mais 
Previdência com as medidas de prevenção contra 
o Covid-19 e dialoga com sua atual fase de novo 
plano, posicionamento de mercado e modernização 
dos seus processos administrativos. “Por meio do 
trabalho da nossa capacitada equipe, conseguimos 
fazer com o que as Eleições 2020 +P ocorressem 
de maneira 100% digital, inclusive com a oferta de 
sistema/site de votação exclusivo e extremamente 

seguro aos nossos participantes, o que comprova 
a nossa missão de, a cada dia mais, tornarmos 
mais acessíveis e práticos todos os processos da 
nossa entidade. As Eleições 2020 +P foram um claro 
exemplo de que, juntos, somos melhores e que tudo 
é possível quando há a real vontade e compromisso 
de entregar o melhor serviço aos nossos atendidos”, 
comemora Fernando Dias, atual Diretor de 
Administração e Benefícios da Mais Previdência.
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QUEM FORAM OS 
CANDIDATOS?
No Conselho Deliberativo, foi registrada a inscrição total de 6 
chapas. Já no Fiscal, 3. Para ter acesso à lista completa das 
chapas concorrentes aos cargos de 3 novos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Mais Previdência este ano, clique aqui.

QUEM FORAM OS ELEITOS?
Lucas Rodrigues Bregalda e Flávia 
Maria Barbosa Santos foram os 
eleitos para a composição efetiva 
e suplente respectivamente do 
Conselho Deliberativo como 
representantes dos participantes 
ativos. Bregalda é Coordenador 
Financeiro no Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), sendo o responsável 
pela implantação do Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC) e
pelo gerenciamento do Núcleo de 
Gestão da Inadimplência de MG. 

Ele é graduado em Administração 
de Empresas e pós-graduado em 
Finanças e Controladoria e Gestão 
Estratégica de Negócios. Já 
Santos é Coordenadora de Contas 
a Receber da FIEMG, sendo a 
responsável pela capacitação de 
equipes e no cumprimento da 
meta e resultado de redução da 
inadimplência da entidade. Ela 
é graduada em Administração 
de Empresas e pós-graduada 
em Gestão de Projetos.

Vilma Fernandes Lopes de Almeida foi a eleita para a 
composição suplente do Conselho Fiscal e representante dos 
participantes aposentados. Mesmo já sendo aposentada, ela 
atua como Consultora Interna no Serviço Social da Indústria 
(SESI), sendo graduada em Direito e Ciências Contábeis, 
com pós-graduação em Auditoria Contábil e Financeira.

https://maisprevidencia.com.br/box/uploads/2020/09/Para-saber-quais-s%C3%A3o-as-chapas-candidatas-at%C3%A9-ent%C3%A3o-clique-aqui-1.pdf
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EXPECTATIVAS 

Conforme Bregalda, suas expectativas com novo membro do Conselho Deliberativo da Mais 
Previdência são as melhores possíveis. “Espero que, com essa nova experiência, eu adquira ainda 
mais aprendizado, crescimento e possa contribuir para o sucesso e o desenvolvimento da Mais 
Previdência. Fazer parte do Conselho Deliberativo da entidade representa para mim credibilidade e 
responsabilidade, além de compromisso junto a todos que me apoiaram e a entidade em si”, afirma.

Santos, por sua vez, partilha que, com a sua eleição, prevê “aprender e   contribuir para o desenvolvimento 
da empresa Mais Previdência, propagando e comprometendo com a responsabilidade de atuar para 
o desenvolvimento e permitir o ganho coletivo. Ser eleita representa para mim responsabilidade, 
oportunidade de conhecimento, confiabilidade na atuação do trabalho desenvolvido até o momento, 
além de credibilidade junto aos demais colegas de trabalho que nos confiaram a participação e a 
representatividade junto à Mais Previdência. Agradeço aos colegas de trabalho que depositaram 
confiança em mim, permitindo-me integrar o Conselho Deliberativo da Mais Previdência”, agradece.
 
Já Almeida frisa que, “mesmo sendo suplente, tenho a expectativa de contribuir ao máximo com a Mais 
Previdência no atendimento aos interesses dos associados aposentados. Pretendo ser a voz dessas 
pessoas que não são mais colaboradores ativos na FIEMG, mas mantiveram a confiança na previdência 
privada. Ser eleita para mim representa responsabilidade. Ao me candidatar, pensei em todas as pessoas 
de meu convívio. Pensei nas grandes amizades conquistadas nestes 27 anos de FIEMG. Sei que todos 
os votos que angariei foram de aposentados que me conhecem e confiam no meu trabalho. Quero, neste 
momento, agradecer a todos e dizer que podem contar comigo para defender seus direitos e também 
auxiliá-los no cumprimento dos deveres, visando uma previdência privada muito MAIS e MELHOR”, garante.

ASSEMBLEIA GERAL 
DE PATROCINADORES E INSTITUIDORES

Após a realização das Eleições 2020 +P, a Mais 
Previdência entrou em uma nova fase eleitoral: a 
Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores. 
 
Conforme Guilherme Velloso Leão, Diretor-
Presidente da Mais Previdência, “essa nova fase 
do período eleitoral, chamada formalmente de 
Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, 
foi necessária também devido à aprovação do 
novo Estatuto da nossa entidade, em que houve a 
alteração do número de composição dos membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, devendo, assim, 
serem preenchidas as vagas de representantes 
dos Patrocinadores e Instituidores, tanto no 
âmbito do efetivo, quanto de suplência”, explica. 

Por meio da Assembleia Geral de Patrocinadores 
e Instituidores, foram eleitos 4 novos membros 
titulares e seus respectivos suplentes para o 
Conselho Deliberativo e 1 novo membro titular 
e seu suplente para o Conselho Fiscal da Mais 
Previdência. Sendo válido ressaltar que, ao contrário 
do que ocorreu nas Eleições 2020 +P, tais novos 
membros dos Conselhos da Mais Previdência 
citados anteriormente foram designados e 
eleitos exclusivamente pelas Patrocinadoras 
e Instituidoras e não pelos participantes. 
 
Clique aqui e confira os candidatos eleitos por 
meio da Assembleia, que tomaram posse no dia 
13/11/2020.

https://maisprevidencia.com.br/noticias/resultado-da-assembleia-geral-de-patrocinadores-e-instituidores-e-confirmado/
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Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) , 

realizada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
aponta que a inadimplência 
dos brasileiros devido à 
crise econômica decorrente 
da pandemia de Covid-19 
aumentou consideravelmente 
nos últimos meses. Em agosto, 
por exemplo, o índice que mede 
o número de brasileiros com 
dívidas em cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, crédito 
consignado, empréstimo 
pessoal e prestação de carro 
e de casa alcançou 67,5%, 
o maior percentual da série 

histórica. Já  em setembro, 
foi registrada uma queda 
de - 0,3 ponto percentual, 
após três altas consecutivas. 
Ainda assim, em comparação 
ao mesmo período de 2019, 
o indicador de setembro 
deste ano registrou aumento 
de 2,1 pontos percentuais.

Conforme divulgação de José 
Roberto Tadros, presidente da 
CNC, à imprensa, essa primeira 
queda no endividamento das 
famílias desde maio pode 
ser justificada pelo avanço 
econômico do país. “Indicadores 
recentes têm mostrado que 
a recuperação gradual da 
economia para os próximos 
dois trimestres está mais 
robusta do que as estimativas 

indicavam”, explica. Entretanto, 
Tadros, alerta que, apesar do 
registro da queda na margem, 
a proporção de consumidores 
endividados no Brasil ainda é 
bastante elevada. “Para apoiar 
a retomada, é importante seguir 
ampliando o acesso ao crédito 
com custos mais baixos, mas, 
principalmente, possibilitar 
o alongamento de prazos de 
pagamento das dívidas para 
mitigar o risco da inadimplência 
no sistema financeiro”, ressalta.

Na Mais Previdência, desde 
o começo da pandemia, a 
entidade ofertou o benefício 
de suspensão de pagamento 
de parcelas de empréstimos 
aos seus participantes. Uma 
importante medida de suporte 
em um momento tão complicado 
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Portabilidade de crédito 
é opção para quem 
deseja pagar menos juros 

durante a pandemia
Troca de dívida’ também é uma alternativa que pode ser 
viabilizada por meio do empréstimo oferecido pela Mais 

Previdência aos participantes do Plano Casfam
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e que já vem ajudando aqueles que 
possuem empréstimos em aberto junto à 
entidade e foram pegos de surpresa com a 
redução de salário e/ou perda do emprego.  

Nesse contexto e com o objetivo de ampliar 
o auxílio, a Diretoria-Executiva da Mais 
Previdência te convida a conhecer um pouco 
mais sobre o que é portabilidade de crédito. 
Uma opção para quem deseja pagar menos 
juros durante a pandemia. Além disso, alerta 
que essa ‘troca de dívida’ pode ser facilitada 
por meio da atual e exclusiva oferta de 
empréstimo pela entidade aos participantes 
do Plano Casfam, com taxas de juros 
menores do que as dos bancos tradicionais.

O QUE É PORTABILIDADE DE CRÉDITO?

De acordo com Letícia Ataíde, atual Diretora de Investimentos e Controles Atuariais da Mais Previdência, 

“portabilidade de crédito é a transferência de um empréstimo ou um financiamento de uma instituição 

financeira para outra. Essa operação pode ser muito vantajosa, uma vez que possibilita trocar uma dívida 

mais cara em um banco por outra mais barata. As regras da portabilidade de crédito foram definidas 

pelo Conselho Monetário Nacional em 2013, com o intuito de estimular a concorrência entre os bancos 

e diminuir os juros. Entretanto, poucas pessoas sabem que é possível solicitar a portabilidade a qualquer 

momento. É um direito dos clientes pessoa física e jurídica de bancos e instituições financeiras.  No Brasil, 

os cinco maiores bancos do país - Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander 

concentram quase 84% dos empréstimos e financiamentos, característica de um mercado extremamente 

concentrado e pouco competitivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a concentração bancária é de 

“Poucas pessoas sabem que é possível solicitar a portabilidade 
de crédito a qualquer momento. É um direito dos clientes 

pessoa física e jurídica de bancos e instituições financeiras”, 
Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos e Controles Atuariais 

da Mais Previdência.
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Conforme Ataíde, “se você tem um empréstimo em 
um banco, vale a pena revisitar seu atual contrato, 
levantar as informações que precisa para pesquisar 
novas propostas e, caso encontre uma que valha 
a pena, solicitar a portabilidade de sua operação 
para outro banco. Se por qualquer motivo, não for 
possível realizar a portabilidade, uma alternativa 
extremamente vantajosa é solicitar um empréstimo 
na Mais Previdência para quitar sua dívida em outro 
banco. Segundo fonte do Banco Central, a taxa média 
do crédito pessoal nos bancos gira em torno de 
3,2% ao mês. Na nossa entidade, a taxa é 1,1% + 
INPC, o que significa uma taxa final em torno de 
1,35%.ao mês. Certamente, você estará reduzindo 
consideravelmente os juros de sua operação de 
crédito. Entre em nosso site (www.maisprevidencia.
com) e faça uma simulação”, recomenda.
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VALE A PENA SOLICITAR
 PORTABILIDADE DE CRÉDITO?

“A maior vantagem do 
recurso de portabilidade de 
crédito é a liberdade que o 
devedor tem de transferir a 

sua dívida para o credor que 
ofereça melhores condições, 

seja de taxa de juros, 
seja pelo relacionamento 

bancário”, 
Otávio Martins Ferreira, 

economista e Assessor de 
Investimentos da 

Atrio Investimentos.

43% e existem mais de 6.700 bancos brigando por 
clientes, o que significa uma concorrência muito 
maior e, consequentemente, condições melhores em 
termos de taxa e prazo para os clientes”, enfatiza.

Otávio Martins Ferreira, economista e Assessor de 
Investimentos da Atrio Investimentos, complementa 
que “a portabilidade faz mais sentido em casos em 
que o crédito concedido é mais simplificado, como nos 
empréstimos consignados a aposentados do INSS ou 
ainda em financiamentos imobiliários. As operações 
de crédito mais estruturadas e sofisticadas, feitas 
a pessoas jurídicas, possuem entraves específicos 
que, frequentemente, inviabilizam a portabilidade, 
especialmente, as cláusulas contratuais que tratam 
das comissões por liquidação antecipada”, orienta.



Ferreira, por sua vez, pontua que “a maior vantagem do recurso de portabilidade de cré-
dito é a liberdade que o devedor tem de transferir a sua dívida para o credor que ofereça melho-
res condições, seja de taxa de juros, seja pelo relacionamento bancário. O cuidado que o 
devedor deve tomar é o de informar ao credor inicial que se trata de portabilidade, sem aumento 
no valor do financiamento, o que evita a incidência de impostos nesta transação”, indica.

COMO FUNCIONA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO 
NA MAIS PREVIDÊNCIA

O empréstimo ofertado pela Mais 
Previdência é uma alternativa 
disponível exclusivamente 
para todos os participantes do 
Plano Casfam como uma ajuda 
nos momentos de incerteza e 
imprevistos como os atuais 
devido à continuidade da 
pandemia de Covid-19. Esse 
recurso pode ser utilizado para 
solucionar problemas financeiros, 
trocar uma dívida mais cara 

que em outra instituição por 
uma mais barata e/ou até 
mesmo para resolver problemas 
diversos que surgem no dia a dia.

A modalidade do empréstimo da 
Mais Previdência é pós-fixada. 
Ou seja, as prestações referentes 
ao valor total emprestado não 
têm valor fixo. Toda parcela é 
calculada de acordo com o saldo 
devedor, que é corrigido todo mês 

de acordo com as seguintes 
taxas: INPC + 1,1% (0,7% juros 
+ 0,4% de taxa administrativa).

Para fazer uma simulação de 
empréstimo, basta clicar aqui  
e entrar no Autoatendimento 
da Mais Previdência.  A 
contratação também pode 
ser realizada por meio virtual. 
Aproveite e simule agora!

10

 https://maisprevidencia.sinqia.com.br/autoatendimento


Você já pensou em participar de um sorteio 
mensal de R$ 5 mil?

Gostaria de contar com 
assistência mulher, pet 
e desconto farmácia?

E tudo isso com a garantia de conforto e amparo financeiro 
para você e sua família em momentos de incerteza como os atuais 

devido à pandemia de Covid-19?

Então, você precisa fazer um seguro de vida 
com a Mais Previdência!

Clique aqui e entre em contato 
com os nossos consultores pelo 

WhatsApp para fazer uma cotação!
Se preferir, pode enviar e-mail para 

atendimento@maisprevidencia.com.

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5531999152257
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DESTAQUES

Em outubro, nós da Mais Previdência 
comemoramos os seis meses de lançamento 
do +P Blog, o nosso canal de comunicação 

idealizado para trabalhar a importante temática da 
educação financeira junto aos nossos mais de 5 
mil participantes. Por isso, gostaríamos de convidar 
você a nos enviar e-mail para atendimento@
maisprevidencia.com com sugestões de assuntos 
que gostaria que te ajudássemos a entender melhor 
por meio dos textos que postamos e divulgamos 
semanalmente no +P Blog. Participe! Faça 
realmente parte da construção da sua previdência 
privada! Será um prazer lhe informar melhor!

Prevenção e orientação salvam vidas. 
Por isso, a Diretoria-Executiva da Mais 
Previdência, inspirada na campanha 

nacional do Outubro Rosa, presenteou todas 
as colaboradoras da entidade com um kit de 
massagem para que elas não deixem de fazer 
o autoexame e, assim, se protegerem contra 
o câncer de mama. Afinal, a Mais Previdência 
é para todos os momentos da vida e a saúde 
dos nossos colaboradores é prioridade!

No dia 16/09/2020, Guilherme Velloso Leão, 
Diretor-Executivo da Mais Previdência, 
participou de uma live sobre os benefícios 

da previdência fechada organizada pela equipe 
do MyNews, um canal inovador e independente 
de jornalismo no YouTube fundado pela jornalista 
Mara Luquet, ex-TV Globo, em sociedade com 
Antônio Tabet, um dos criadores do canal Porta 
dos Fundos. O veículo também é parceiro da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Abrapp) com o 
objetivo de levar a importância da previdência 
complementar para mais brasileiros na 
maior plataforma de vídeos do mundo. 
Clique aqui e confira a participação de Leão.

+P BLOG COMPLETA SEIS MESES +P BLOG 
COMPLETA SEIS MESES

OUTUBRO ROSA

ENTREVISTA MYNEWS

https://www.youtube.com/watch?v=nLeWc54NRzw&feature=youtu.be

