
Acesse o site www.saobernardo.org.br e veja como aderir.

Agora, se você já é investidor desse plano, acesse a Área do Participante do 
site da São Bernardo, na qual poderá consultar seu perfil de investimento 
atual, seus percentuais de contribuição, simular novos percentuais e, se for 

do seu interesse, alterá-los de forma on-line, rápida e segura.

Lembre-se, você é a única pessoa responsável por sua felicidade!

O começo do ano sempre é um 
excelente momento para refletir 
sobre os nossos projetos de vida, 
fazer novos planos e traçar metas 
para um futuro próximo ou distante.

Quando fazemos esse exercício,
é inevitável pensar como e onde 
estaremos daqui 5, 10, 15 anos.
É difícil saber o que acontecerá no 
futuro, mas é possível se planejar 
antecipadamente para chegar lá 
com qualidade de vida e bem-estar 
financeiro. Afinal, as pequenas 
mudanças no presente podem 
transformar o futuro.

Por isso, comece este ano de 
maneira diferente: investindo na 
sua tranquilidade futura! Para isso, 
considere fazer aportes no plano 
São Bernardo. Ele tem vantagens 
que muitos investimentos não 
conseguem atingir. Veja algumas 
delas a seguir:

150% de contrapartida todos os 
meses! Isso porque a patrocinadora 
investe 150% da sua contribuição 
básica mensal. 

Taxa de administração isenta
para ativos (funcionários das 
patrocinadoras) e assistidos
(que já recebem o benefício).

Rendimentos obtidos com os 
investimentos retornam para o 
plano, ou seja, para você. Isso 
porque a São Bernardo é uma 
entidade sem fins lucrativos.

Acesso a investimentos 
diferenciados e exclusivos 
dos grandes investidores.

 AINDA NÃO FEZ A SUA ADESÃO
AO PLANO SÃO BERNARDO?

COMECE O ANO
COM O PÉ DIREITO:
INVISTA EM VOCÊ!

VANTAGENS

Contribuir mensalmente para o plano São Bernardo fará uma grande diferença na formação 
de uma reserva financeira de longo prazo que poderá lhe dar a qualidade de vida e 
bem-estar que deseja.

https://saobernardo.participante.com.br/login
https://saobernardo.participante.com.br/login

