Ano 2016 – Nº 017 – dezembro/2016

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1)

Próspero Ano Novo!

É tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para
uma vida cada vez mais feliz.
Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos, faça
um Plano de Aposentadoria na ANABBPrev e garanta a realização de parte deles!
Conte com nossos especialistas em previdência complementar para te auxiliar!

2)

O que você faria se sobrasse dinheiro?

Viajar, comprar, trocar de carro, poupar? São muitas opções para quem, ao final de cada mês, consta que o orçamento deu
certo e ainda sobrou dinheiro. O difícil não é escolher onde gastar ou poupar, mas sim fazer sobrar. Para o dinheiro render é
preciso ter educação financeira.
Adote pequenas ações, que podem auxiliar nesse processo:
1) Pesquise o preço, sempre. O mesmo produto pode custar mais ou menos em diferentes estabelecimentos.
2) Mantenha uma lista das contas, por prioridade. Por exemplo: financiamento, aluguel, luz, água, alimentação, educação são
itens indispensáveis. Outros itens como, roupas, cursos extras, podem aguardar. É importante categorizar e entender onde
estão os seus principais gastos.
3) Fuja do cheque especial, cartão de crédito e passe longe dos juros. Tome cuidado com as compras de final de ano e os
excessos no cartão de crédito. Caso necessite de crédito, a Fundação Copel realiza empréstimos a juros muito menores que os
do mercado.
4) Poupar agora, gastar depois. Invista em você. Isso significa colocar dinheiro também na sua previdência. É importante manter
a sua reserva de poupança bem "recheada", para no futuro ter um benefício maior.
5) Tenha um objetivo. Mas, mais que um objetivo tenha um sonho. É muito importante ter uma meta financeira para investir em
algo que sempre quis: uma casa, um carro, uma viagem. Lembre-se, é você quem define esse objetivo, portanto mantenha o
foco. Fonte: AssPreviSite

3)

Nossos Números – novembro/2016
POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
SEGMENTOS

Valor (R$)

%

15.595.499,31

99,08

DISPONÍVEL

92.212,52

0,57

GESTÃO PREVIDENCIAL

1.000,00

0,05

GESTÃO ADMINISTRATIVA

21.176,96

0,12

IMOBILIZADO

30.413,26

0,18

15.740.302,05

100

INVESTIMENTOS

TOTAL DO ATIVO

Poupança

0,64%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,07% 1,08% 0,95%
0,94%

