
Os livros, a internet, a televisão e as empresas de edu-
cação financeira e previdenciária não são o suficiente para
acabar com as dívidas. Mesmo todos falando sobre finan-
ças pessoais. Saber como administrar as próprias finanças
é importante, mas só isso não basta, é preciso colocar o
conhecimento em prática para que possamos obter
algum resultado. 

Deixar essa ação sempre para depois, ou quando vol-
tar das férias, ou no início do ano é um erro tremendo.
Retardar o problema não é a solução. Se a decisão for
fazer um empréstimo ou parcelar a fatura do cartão de
crédito, é preciso ter consciência. Essas opções quitarão
as dívidas, desde que, não se gaste mais com nada. Sem
falar dos juros embutidos.

A primeira coisa a ser feita é avaliar tudo o que está

sendo gasto. Realmente foi necessário ter comprado
aquela sandália ou aquele par de tênis no mês passado?
Eu estava realmente precisando? Para sair do quadro de
endividado a solução será avaliar o próprio comporta-
mento. 

No início de cada mês, procure separar uma quantia
para o próprio sustento, sem espaço para regalias, com o
restante, pague as dívidas. Se resolveu fazer um emprés-
timo ou parcelar o cartão de crédito, o processo é quitar
todas as parcelas antes de efetuar compras de valores
altos. 

Seguindo estes procedimentos por alguns meses, será
possível que a situação fique um pouco regrada, mas, só
assim será possível acabar com as dívidas e lidar de forma
harmoniosa com o próprio dinheiro. 

Por que estou endividado mesmo tendo conhecimento sobre finanças?
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PARTICIPANTES BENEFÍCIOSEMPRÉSTIMOS

Implantado em 
novembro de 2009, 
foram concedidos 

1.386
empréstimos, totalizando 

R$ 12 milhões. 

Em Dezembro, foram 

52 operações 
com valor médio de 

R$ 11 mil.

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 301 milhões
Rentabilidade das cotas:

7,30%
de dezembro/2010 a 30 de 

dezembro de 2011 (dados coletados
até 30 de dezembro).

A COTA é o índice de atualização 
utilizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA,

que tem como objetivo fazer com que
as contribuições e benefícios do

Plano SEBRAEPREV sejam atualizados
de acordo com a rentabilidade líquida

obtida nas aplicações financeiras. 

89% de adesão
O Sistema SEBRAE fechou
o mês de Dezembro com

6.009 empregados.
Desses, 5.338

são Participantes Ativos. 

Ativos: 5.338
Autopatrocinados: 267

BPD: Benefício 
Proporcional Diferido: 169

Assistidos: 77
TOTAL: 5.851

Pensão por Morte

3
Aposentadoria Antecipada

40
Aposentadoria Normal

33
Aposentadoria 
por Invalidez

1

facebook
O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O perfil no facebook foi criado para 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 
Acesse agora mesmo: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

SEBRAE PREVIDÊNCIA COMEMORA 8 ANOS 

No próximo mês o SEBRAE PREVIDÊNCIA comemora 8 anos. A autorização para o funcionamento chegou no
dia 2 de fevereiro de 2004. Desde então, muitos foram os projetos consolidados. O momento é de comemoração
pelos desafios superados e de agradecimento aos Participantes, Patrocinadores, Conselheiros e Representantes
do Plano SEBRAEPREV que acreditam na Entidade e contribuem para o seu crescimento. 

RESUMO DO RELATÓRIO GERENCIAL Sua versão completa está disponível no site. 
(Base de Dezembro)
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Sua dúvida pode ser a
dúvida de outra pessoa.
Por isso, abordaremos
neste espaço as
perguntas mais
frequentes dos
nossos Participantes e
Assistidos.

INFORME-SE

Mantenha o seu cadastro atualizado

n No período correspondente ao mês do seu aniversário, o participante receberá,
por e-mail, um comunicado para que acesse o site www.sebraeprev.com.br e faça
a atualização de seus dados. Caso o participante queira fazer alguma alteração
fora do mês referente ao do aniversário, não tem nenhum impedimento. 

n O envio do termo, em sua versão impressa, só será necessário em caso de alter-
ação (exclusão ou inclusão) de Beneficiários. Os participantes Ativos devem en-
tregar 1 via assinada ao Representante de sua Unidade e os Assistidos,
Autopatrocinados e participantes em BPD devem encaminhar 1 via assinada ao
SEBRAE PREVIDÊNCIA.
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CONTATO
Acesse o site www.sebraeprev.com.br para obter mais informações do Relatório Gerencial.
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber a sua opinião: 
comunicacao@sebraeprev.com.br

Dia do
Aposentado
(24/01)

Maria de Fátima Argolo,
assistida do Plano
SEBRAEPREV, foi a
ganhadora do concurso
Vida de Aposentado.
Como prêmio, uma
viagem ao Rio de
Janeiro. Além da
solenidade organizada
pela Abrapp, Fátima e a
sua filha Luciana Lopes
fizeram um city tour pela
Cidade Maravilhosa. O
passeio foi patrocinado
pela empresa Trust
Solutions, em apoio ao
Planejar – Programa de
Educação Financeira e
Previdenciária do
SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Aposentada Ficava a Sua Avó - Meninas Iradas! 
Mara Luquet e Andrea Assef

ACONTECEU

Neste livro, as autoras, experientes jornalistas da área financeira, partilham com as lei-
toras os achados que fizeram não apenas no campo financeiro, mas também nas áreas de
saúde e comportamento sobre envelhecimento ativo. Esta é uma leitura para pessoas que
gostam de viver e, por isso, querem se planejar para chegar bem no futuro. A longevidade
é uma conquista da humanidade e você não pode jogar fora essa grande oportunidade de viver bem por muitos anos
simplesmente porque não se preparou para essa nova etapa de sua existência. Vida longa e boa leitura!

Dicas de como
economizar 
ao viajar sozinho

FIQUE POR DENTRO

#

Divulgação

Todos sabem que qualquer viagem
exige um planejamento financeiro, no
entanto, para quem tem costume de
viajar sozinho, é necessário maior aten-
ção. Quando o passeio é em grupo fica
mais fácil dividir as contas como, por
exemplo, a conta do táxi, do hotel e do
restaurante. Ao viajar sozinho, essa di-
visão não será possível.

Por isso, para quem gosta de colo-
car o pé na estrada sem mais ninguém,
atenção às dicas:

n Antes de tudo, pesquise! Solicite in-
dicações de alguém que já foi para o
mesmo lugar. Isso pode ser decisivo
na sua escolha.

n Defina uma meta diária de gastos,
para poder manter o controle de

quanto tem e quanto já gastou em
cada dia de viagem.

n Evite restaurantes localizados em
ruas turísticas. Na maioria das vezes
os pratos costumam ser mais caros.
Em algumas pousadas e albergues,
já há refeições embutidas no pacote.

n Ao iniciar um passeio, dê preferência
a lugares gratuitos como áreas histó-
ricas, paisagens naturais dentre ou-
tros. Como meio de locomoção, os
transportes públicos saem mais em
conta que os táxis.

Divulgação


