
Data: 20 de setembro (invista em imóveis de forma inteligente)
e 4 de outubro (previdência: planeje seu futuro e aproveite sua vida)

Horário:  18h30min às 22h

Local: Auditório do SINAERJ, na Av. Treze de Maio, 13, 8° andar, Centro/RJ 

Entrada Franca
Inscrições e informações: atendimento@emunahinvest.com.br ou (21) 3553-2195

Atenção 
AdministrAdor: 
“invistA em 
imóveis de FormA 
inteligente” é
A novA pAlestrA do 
sinAerJ

Investir é importante, mas começar nem sempre é fácil. 
Por isso, o SINAERJ vai dar uma mãozinha e ajudar 

você a conhecer mais sobre dois investimentos: imó-
veis e previdência, por meio de duas palestras promovi-
das pelo Sindicato, em parceria com a Emunah Invest e 
a XP Investimentos. Com entrada gratuita, as palestras 

serão realizadas em setembro e outubro, no Auditório 
do SINAERJ (Av. Treze de Maio, 13, 8° andar, Centro/
RJ), e são direcionadas especialmente para Adminis-

tradores e estudantes de Administração. As inscrições 
devem ser feitas pelo e-mail atendimento@emunahin-

vest.com.br ou pelo telefone (21) 3553-2195.

20 de setembro 
18h30min às 22h

INVISTA EM IMÓVEIS DE
FORMA INTELIGENTE

Com uma hora de duração, os participan-
tes serão levados a entender, de forma 
simples e inteligente, as características, 
as vantagens e as formas de negociação 
de diversos ativos imobiliários negocia-
dos no mercado financeiro, abordando 
tópicos como fundos de investimentos 
imobiliários, imóvel como fonte de renda, 
como o investidor ganha num fundo imo-
biliário, riscos dos fundos imobiliários, por 
onde começar e muitos outros assuntos.

4 de outubro 
18h30min às 22h

PREVIDÊNCIA: PLANEJE SEU FUTURO
E APROVEITE SUA VIDA

Cada vez mais procurada, a Pre-
vidência privada é uma boa opção 
para aqueles que planejam garantir 
uma renda melhor ao se aposentar. 
Desse modo, na palestra os parti-
cipantes irão conhecer mais sobre 
esse tipo de investimento, o seu fun-
cionamento, a rentabilidade, taxa 
de carregamento, comparativos e 
simulações e como escolher o me-
lhor plano.

Inscreva-se!
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