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A palestra, com duração de duas horas, teve mais de 50 participantes que puderam tirar 
suas dúvidas.

O Diretor de Gestão, Ricardo Frederico Vega, esteve presente nesta visita falando sobre 
os excelentes resultados dos investimentos nos últimos anos. "Esta é uma grande 
oportunidade para compartilhar valiosas orientações quanto às características e benefícios 
dos Planos Previdenciários e formas de potencializar o saldo futuro. Pudemos prestar 
contas ao mesmo tempo em que nos aproximamos dos nossos participantes", afirmou. 

A ampla participação dos empregados da Unidade e as diversas manifestações favoráveis 
indicam o sucesso da iniciativa e do apoio da organização do evento. 

Na próxima semana está agendada uma visita à Unidade de Franca.

O conteúdo apresentado no evento será disponibilizado no site da Sabesprev.

Ricardo Vega, Diretor de Gestão, fala sobre a excelente rentabilidade 
dos últimos anos.

Fernando Gustavo Crespi, Analista da área de Seguridade, tirou as 
dúvidas sobre os Plano Previdenciários

SABESPREV REALIZA PALESTRA PARA 
APOSENTADOS E PRÉ APOSENTADOS NA RB
A Sabesprev realizou nesta quarta-feira, dia 15/01/2020, mais uma palestra sobre 
Previdência Complementar, incluindo temas como planejamento financeiro pessoal, 
Planos Previdenciários da Sabesprev, tributação previdenciária e rentabilidade dos 
investimentos. Desta vez, o evento aconteceu em Presidente Prudente, no interior de 
São Paulo.

A palestra, com duração de duas horas, teve grande público e participação de 
aposentados e ativos.

O Diretor de Gestão, Ricardo Frederico Vega, esteve presente nesta visita falando 
sobre os excelentes resultados dos investimentos nos últimos anos. "Esta é uma 
grande oportunidade para compartilhar valiosas orientações quanto às características 
e benefícios dos Planos Previdenciários e formas de potencializar o saldo futuro. 
Pudemos prestar contas ao mesmo tempo em que nos aproximamos dos nossos 
participantes", afirmou. 

A ampla participação dos empregados da Unidade e as diversas manifestações 
favoráveis indicam o sucesso da iniciativa e do apoio da organização do evento. 

No próximo dia 22/01 está agendada uma visita à Unidade de Franca.

O conteúdo apresentado no evento será disponibilizado no site da Sabesprev.


