Programa “Futuro Ativo”
Descrição:
O Programa de Educação Financeira e Previdenciária “Futuro Ativo” é uma iniciativa da Previ Novartis e
do Grupo Novartis que visa oferecer orientação aos funcionários do grupo sobre a importância da
Educação Financeira e Previdenciária na manutenção da qualidade de vida dos funcionários e de seus
familiares, hoje e no futuro.


PROGRAMA: O Programa é organizado por ciclos de palestras, sendo o primeiro composto por 3
palestras que abordarão, de forma objetiva e bem-humorada os seguintes temas:
Dia 1: “Planejamento financeiro. Organizando o orçamento”
Dia 2: “Introdução aos investimentos mais populares no Brasil”
Dia 3: “Investindo para o seu futuro”



DINÂMICA DAS PALESTRAS: Cada apresentação terá duração de 1 (uma) hora e será conduzida
por um especialista financeiro, que ficará disponível por um período de 30 minutos após o
evento para esclarecimento de dúvidas dos participantes.



PLANTÕES DE DÚVIDAS: Poderão ser oferecidas sessões individuais com o especialista financeiro
para esclarecer dúvidas pessoais. As seções ocorrerão em um dia a ser definido e após a palestra
de determinado tema, terão duração de 20 minutos e deverão ser agendadas pelos participantes
junto à Novartis e a Previ Novartis. Ao final de cada palestra serão informadas instruções sobre
como agendar as seções.



LOCAIS E DATAS DAS APRESENTAÇÕES: Serão informados oportunamente nos canais de
comunicação internos da Novartis, com antecedência, para que os funcionários possam
programar a sua participação.



MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO: Os funcionários que participarem das apresentações receberão
uma cartilha sobre Educação Financeira, e também terão acesso ao material de apoio (PPT)
utilizado pelo especialista nas apresentações, de forma a reforçar o assunto tratado na ocasião.



QUEM PODE PARTICIPAR: Todos os funcionários da Novartis podem participar do programa e
não é necessário realizar inscrição prévia. É necessário somente estar presente ao local da
palestra na data e hora de cada sessão.



SORTEIO DE BRINDES: Ao final de cada apresentação, haverá o sorteio de brindes para os
participantes daquele evento.

