
O programa de educação financeira
e previdenciária da Prevcom

NA FOTO: Juliana Nunes Barbosa, do TCE, participante desde 2014



PARA REALIZAR SEU PROJETO
DE VIDA, VOCÊ PRECISA CONHECER
A MELHOR MANEIRA DE LIDAR COM O 
DINHEIRO. POR ISSO NÓS, DA PREVCOM, 
CRIAMOS O CONTA COMIGO.

ALÉM DE EXPLICAR COMO
EVITAR DÍVIDAS, ELE ENSINA A PLANEJAR 
O FUTURO, MANTENDO SEU ORÇAMENTO 
SEMPRE EM EQUILÍBRIO.

O CONTA COMIGO
O objetivo do Programa é disseminar conhecimento sobre 
finanças e previdência para que você, servidor público do Estado 
de São Paulo, possa realizar escolhas financeiras adequadas à sua 
situação, planejar a aposentadoria e acompanhar a evolução do seu 
patrimônio previdenciário.

FORMAÇÃO
Para ampliar seu conhecimento e sua capacidade de tomar decisões 
conscientes, oferecemos uma série de atividades de formação:

Palestras e workshops sobre gestão de finanças pessoais e 
educação previdenciária para participantes e assistidos

Cursos aprofundados que auxiliarão participantes e assistidos no 
acompanhamento do seu patrimônio previdenciário

Palestras sobre educação previdenciária 
para profissionais de Recursos Humanos 
dos órgãos patrocinadores

MARGARIDA, a coruja sabida, e ALAOR, o porco poupador, 
são as mascotes do Conta Comigo



ORIENTAÇÃO
Você pode solucionar dúvidas e obter informações sobre o Conta 
Comigo de várias maneiras:

• Nos plantões de atendimento da Prevcom
• No telefone  (11) 3150-1909
• No portal contacomigo.prevcom.com.br

O PORTAL
No portal Conta Comigo você encontra informações, dicas e 
ferramentas úteis para colocar a sua vida financeira em dia e fazer 
planos para um futuro tranquilo.

Notícias 
Fique por dentro das últimas informações e dicas sobre finanças 
pessoais, como não entrar ou sair do endividamento, previdência, 
planejamento para a aposentadoria e investimentos

Artigos 
Aumente seu conhecimento sobre previdência, planejamento 
financeiro, orçamento, dívidas e mais

Ferramentas 
Baixe a planilha de orçamento pessoal, faça simulações e descubra 
seu perfil de consumo

Formação 
Conheça nossas palestras e workshops e saiba como participar

Recursos 
Assista a vídeos, baixe publicações úteis e conheça aplicativos que 
ajudam você a organizar as finanças
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