
PROCESSO DE 
TRANSIÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DOS 
PLANOS 



Pré-campanha 

Da Transição e Modernização

Dos Planos  



� A Pré-campanha de Transição e Modernização dos
Planos SERPROS será realizada através de palestras
em diversas regionais para os participantes dos Planos.

� As palestras serão ministradas por diretores e técnicos
da Entidade, juntamente com representantes das
Entidades Sindicais, que abordarão os seguintes temas:

� Previdência Privada;
� Histórico dos Planos – PS-I e PS-II;
� Principais características do PS-I (atual e saldado);
� Principais características do PS-II (atual e

aprimoramentos);
� Posicionamento do processo de Transição e

Modernização.



� Informar, esclarecer e ampliar o conhecimento de
todos os participantes em relação ao processo de
transição e modernização dos planos.

� Atingir o maior número possível de participantes
através da apresentação presencial.

� Os demais participantes serão atendidos por
videoconferência.





� Convite online;
� Canais de comunicação do SERPROS (resenhas

e portal)
� Meios de comunicação da Patrocinadora;
� Meios de comunicação das Entidades Sindicais.



DATA REGIONAIS 

10 de fevereiro SindPD-RJ 

07 de março Sede SERPROS - Ag. Facilit. e GPs

08 e 09 de março Rio de Janeiro - Horto e Andaraí

15 e 16 de março * Brasília - Sede e Regional

19 a 23 de março Região Sul (RS e PR)

26 a 30 de março Região Nordeste (BA, CE, PE) 

02 a 04 de abril  São Paulo 

09 a 13 de abril Demais (MG e  PA)

� As datas apresentadas poderão ser alteradas de acordo com a
disponibilidade de agenda na Patrocinadora.

* Videoconferência para as demais regionais/escritórios (BLM, BSA, CTA,
FLA, RCE, RJO, SDR, SPO)



� Devido ao feriado de carnaval e a disponibilidade de
agendas e estrutura para realização das palestras, a
pré-campanha iniciará em março.

� É importante ressaltar que as informações que serão
apresentadas nas palestras da pré-campanha poderão
sofrer alterações, uma vez que o processo ainda está
em fase de aprovação pelos órgãos competentes.

� Após a aprovação, o SERPROS iniciará a campanha de
divulgação do saldamento do PS-I e dos
aprimoramentos do PS-II, durante 90 dias que
antecedem a data efetiva do saldamento.



Muito Obrigado!

SERPROS – Fundo Multipatrocinado
Rua Fernandes Guimarães 35 – Botafogo/RJ

www.serpros.com.br
SAP 0800 721 10 10


