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inovAr previdênciA: 
o marco de uma nova etapa!

temos construído com nossos Participantes 
uma sólida relação de parceria.

nos últimos tempos, com a venda do grupo 
abril e toda a insegurança naturalmente 
gerada, este relacionamento se fortaleceu 
ainda mais, porque sempre acreditamos na 
solidez de nossa estrutura, na reputação de 
nossa entidade, na confiança transmitida, 
na transparência e seriedade de nossos 
propósitos. 

É com muita satisfação que comunicamos 
a todos (Patrocinadores, Participantes, 
Fornecedores e Prestadores) nosso novo 
nome: inovar PrevidÊncia. trata-se de uma 
mudança bastante marcante para nós, e que 
queremos compartilhar, porque representa 
muito bem nosso momento de transformação, 
melhoria e superação.

MensageM ao 
ParticiPante 

2018

estamos iniciando uma nova etapa e estamos 
muito felizes por isso! queremos seguir novos 
caminhos, estamos prontos para desafios, 
excelentes oportunidades de aprendizado e 
de crescimento. 

seguimos cada vez mais dispostos e motivados, 
acreditando em nosso maior objetivo, que 
é apoiar cada Participante no planejamento 
da sua aposentadoria. Por meio da gestão 
séria e capacitada de recursos, bem como do 
fortalecimento e propagação da educação 
Financeira e Previdenciária, buscamos nos 
aprimorar a cada dia. 

a inovar PrevidÊncia continua a 
mesma em essência, mas agora está mais 
independente e melhor estruturada, para 
fortalecer o planejamento do futuro de nossos 
Participantes.

com a intenção de aprimorar nossa comunica-
ção e estreitar relações, disponibilizamos a vocês 
um novo site. queremos fornecer conteúdo cada 
vez mais relevante para suas decisões financei-
ras e alcançar nosso público em seus diferentes 
perfis. estamos, também, nas redes sociais. curta 
nossas páginas e fique por dentro de nossas re-
alizações, acesse conteúdos de educação finan-
ceira e informações sobre seu Plano.

acreditamos no poder das novas tecnologias, 
mas jamais descartaremos o contato pessoal 
com nossos Participantes. estamos sempre 
prontos a atendê-los! em caso de dúvidas, 
sugestões ou mesmo para conhecer nossa “nova 
casa”, teremos muito prazer em recebê-los. 

nosso endereço:
Rua Eugênio de Medeiros, 242 – 3º Andar
Pinheiros, SP – CEP 05425-000
Tel.: (11) 4210-2420; 
e-mail: contato@inovarprevidencia.com.br
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