
Ernâni Sena,
diretor de
Administração
e Finanças 

Servidores ativos lotados em diversas Secretarias do Município de
Camaçari participaram do Seminário Previdenciário e Financeiro,
promovido pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) nos
dias 19, 20 e 21 de setembro.

Os participantes conheceram mais sobre o funcionamento e a gestão do
Instituto, além da legislação sobre a concessão de aposentadoria e pensão
por morte. “Eu achei a iniciativa ótima. As palestras foram apresentadas de
forma didática. A linguagem foi o mais importante, já que é um assunto um
pouco desmotivador porque as pessoas ficam com aquela ideia de que
ninguém vai se aposentar”, comentou a assistente social Jaqueline
Ferreira.

A programação do dia 20 foi destinada especialmente para os servidores
que estão próximos de se aposentarem e contou com dinâmicas e palestras
sobre temas relacionados à aposentadoria, como planejamento financeiro,
saúde mental, empreendedorismo e adaptação a esta nova fase da vida. 
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ISSM PROMOVE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA PARA SERVDORES

A diretora de Previdência Doranei
Dantas abordou o tema Legislação

Previdenciária nos dias 19 e 20.
 

O diretor-superintendente Pedro
Jorge Guimarães ministrou palestra

no dia 19/09.

Palestrantes dia 20:

Miriam Brito, psicóloga Paulo Azevedo, 
especialista Sebrae

Isis Lobo, 
assessora especial ISSM Adriana Nogueira, psicóloga

"O momento da aposentadoria e as mudanças vividas trazem uma certa ansiedade e medo, então é muito
importante cuidarmos da nossa saúde mental. Eu achei ótima a iniciativa do Instituto em promover este
evento", comentou a técnica em Enfermagem Solemar Barreto.

O último dia do evento foi dedicado ao tema financeiro e abordou as palestras "Planejamento financeiro e
Negociação de dívidas", "Investimentos" e "Previdência Complementar". “O evento contribuiu de modo
significativo para o acesso gratuito e de qualidade sobre a educação financeira, investimentos e
previdência complementar. Essas informações nos ajudam a reavaliarmos e adequarmos nossos planos
em relação a decisões que trazem grande impacto à nossa vida a médio e longo prazo”, avaliou a
coordenadora de Pagamento da Secretaria da Administração, Viviane Fiaes.

O Seminário faz parte do Programa de Educação Previdenciária do Instituto e a expectativa é a de que
seja realizado anualmente. 

Palestrantes dia 21:

Diego Silva,
servidor do
ISSM e
economista

Ugo Garcia,
gerente de
Estratégias
Públicas do
Grupo MAG
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Mês de combate ao câncer de próstata

O MELHOR CUIDADO É A PREVENÇÃO
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 Despesas são obrigações a serem cumpridas para
manter um bem-estar qualificado. Elas são divididas
em fixas e variáveis.

As despesas fixas são aquelas cujo valor não varia de
um mês para o outro como, por exemplo, mensalidade
escolar, taxa de condomínio, plano de saúde, etc.

Já as despesas variáveis são aquelas cujo valor não
são previamente conhecidos, pois variam de acordo
com o consumo, como, por exemplo, contas de água e
luz, compras no supermercado, etc.

Conhecer as despesas e receitas é o primeiro passo
para a elaboração do orçamento familiar e,
consequentemente, se chega à organização financeira. 

Você tem o hábito de anotar suas despesas?

Saiba mais sobre o assunto, acessando a Cartilha
"Como Organizar minhas despesas e receitas"*. 

Despesas 

*Cartilha elaborada pelo analista em Seguro Social -
Economista Diego Silva no âmbito do Programa de
Educação Financeira do ISSM.
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Ligue ou mande uma mensagemLigue ou mande uma mensagem
via WhatsApp paravia WhatsApp para  71 98194-0262 71 98194-0262

https://www.facebook.com/ISSMPMC
https://www.instagram.com/issm.camacari/
http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/funcao.php?url=index.php
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/issm/upload_transparencia/060921100413290163.pdf

