8

TERÇA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2010

www.ovale.com.br
A SEMANA
terça k seu bolso
quartak sua saúde
quinta k sua carreira
sexta k seu clique
sábado k suas compras
domingo k sua casa

seu bolso
ECONOMIA DOMÉSTICA INVESTIMENTOS AUXILIAM NO FUTURO

Pais poupam desde cedo
para os projetos dos filhos
Casais buscam na poupança, planos de previdência ou em ações, uma vida financeira mais tranquila
SIMONE SIQUEIRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Para garantir o futuro dos
filhos, ou ao menos parte
dele, muitos pais estão investindo uma fatia de seus salários nos planos de previdência privada, cadernetas de
poupança e até em ações.
A ideia, segundo educadores financeiros, pode render
boas quantias no futuro e
ajudar a garantir alguns projetos dos pequenos.
Os custos com a faculdade e a possibilidade de uma
vida financeira mais tranquila levaram o especialista em
marketing na web, Pedro Mizcci Majeau, a iniciar um plano de previdência para as
filhas Melissa, de 3 anos, e
Isabela, de 10.
“O objetivo é pagar a faculdade delas e iniciar um negócio próprio. Também quero
que elas escolham um emprego que as agrade, com calma,
sem ter que aceitar qualquer
um depois de formadas por
pressão financeira.”
Segundo ele, a família está unida no caminho certo
“por causa do atual rendimento da previdência, pelos
depósitos mensais que estamos fazendo e pela idade
delas”.

“Poupar é sempre
importante para qualquer
pessoa, mas o casal deve ir
orientando o filho sobre o
uso do dinheiro no futuro”
JOSÉ ALBERTO NETTO FILHO
PROF. DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

“O princípio de poupança
vale sempre, independente da
idade, mas muitas famílias também estão comprando ações
para os filhos, já que elas proporcionam um retorno maior e
a médio e longo prazo”, disse.
Aumentar as reservas financeiras da família também exige cuidados como o preparo
de quem irá lidar com os rendimentos no futuro.
“Se os pais não estabelecerem as prioridades para o dinheiro desde cedo, eles vão
pagar pelas escolhas erradas
do filho”, disse Netto.
O educador financeiro Rogério Nakata recomenda que
os pais busquem conhecimento antes de investir, principalmente para evitar as taxas
mais altas. “Procurar auxílio
pode ajudar a economizar para
enriquecer ainda mais a poupança dessa criança no futuro,
que nem sempre é tão distante
como imaginamos”, disse. l

ENSINE SEUS FILHOS
k Abra uma conta corrente ou
poupança para ele conjunta
com você. Deposite as mesadas, e ele fará o controle do
saldo, receberá os extratos,
verá a conta pela internet,
será responsável por tudo

PEDRO MIZCCI MAJEAU

CHEIO, POR FAVOR
Pare de abastecer assim que
ter a indicação de que o tanque
está cheio –-não vale a pena
tentar colocar mais umas gotas
se já foi avisado que está cheio!
Essas gotas vão acabar saindo
por fora e você as pagou

k Não deixe de auxiliá-lo a investir as economias que fizer

115
mil reais
é o quanto pode render
R$ 200 investidos por mês
ao longo de 18 anos, no
Plano de Previdência

CONDUZA DEVAGAR
A condução em alta velocidade
também faz com que o
combustível desapareça fácil,
ou seja, você volta logo a
abastecer! Além de ser melhor
para a natureza e para o seu
nível de estresse, conduzir
devagar vai permitir que você
abra menos vezes a carteira
CARRO PARA TODA OBRA
Antes de sair para ir ao
supermercado, por exemplo,
pense em todos os outros
locais aos quais possivelmente
terá que se deslocar mais tarde
ou nos próximos dias. Faça
tudo de uma só vez
MANUTENÇÃO EM DIA
Um carro em perfeita “saúde”,
é um carro que sempre
apresenta performance mais
eficaz e com consumos
normais. Verifique
periodicamente a pressão dos
pneus, o óleo, filtros de ar,
alinhamento da direção, etc

Compromisso. Aprender a
lidar com um dinheiro que “a

PREVIDÊNCIA
Muitos pais já estão
começando a poupar
para os filhos recémnascidos; economistas
aprovam a ideia
pessoa não vê” pode ser complicado e exige empenho, acima de tudo. Para o professor
de educação financeira da
Bovespa, José Alberto Netto
Filho, o importante é não
abandonar o plano, mesmo
que haja dificuldades.
“Quando se planeja algo
para o futuro, é necessário
visar o alvo lá na frente. Vai
ter momentos em que a pessoa não vai poder guardar o
dinheiro, mas os planos só
fracassam quando não são
levados adiante”, afirmou.
Ainda de acordo com o
professor, investir em ações
também pode ser uma alternativa, já que os papéis rendem mais que a poupança.

Veja algumas dicas de como
você pode economizar antes, durante e depois de abastecer o seu carro.
COMPARE PREÇOS
O preço do combustível hoje
poderá não ser o mesmo
amanhã e talvez o posto de
abastecimento ao lado do seu
escritório ofereça preços mais
baratos do que aquele perto de
casa. Pesquise sempre

k Dê a ele um cartão para que
possa fazer os saques e cobrir
seus próprios gastos

k Não ceda quando ele vier
lhe pedir dinheiro. No máximo, empreste, e depois exija o
pagamento

Poupe no
combustível

“Depois de vencermos
temporais em nossas vidas
financeiras, percebemos a
importância de sermos
previdentes para nós e
para nossos filhos. Pela
idade deles, posso dizer
que estamos no caminho”
ESPECIALISTA EM MARKETING

k Seja disciplinado também.
Não dê dinheiro ‘por fora’ e
seja o exemplo, afinal, isto é o
que mais conta na educação
dos filhos: o exemplo

DICAS

AR CONDICIONADO
Quando o calor aperta, claro
que cai bem fechar os vidros do
carro e ligar o ar condicionado,
mas use o bom senso e deixe-o
por apenas cinco minutos para
refrescar um pouco. O objetivo
é poupar gasolina, não gastá-la
SEMPRE DESLIGADO
Compensa sempre desligar o
carro enquanto espera por
alguém, nas filas de trânsito e
até num semáforo demorado
ou numa passagem de nível. É
um hábito econômico
ESTACIONE À PRIMEIRA
Chegado ao destino, estacione
no primeiro lugar que achar.
Isso evita ficar dando voltinhas
e gastando combustível
AARON KAWAI

Pedro Mizcci Majeau com a mulher, Janete, e as filhas, Melissa e Isabela, em São José; ali, todos investem em economia para o futuro

Fonte: saberpoupar.com

NOTAS
SITE
Plano de Negócios é
relançado na web

AÇÕES
Bovespa prepara
lançamento

CURSO GRATUITO
ConexãoBR vai falar
sobre ações

COMBUSTÍVEL
Gasolina compensa
mais que etanol

DIVIDENDOS
Fim de ano é época
de bonificações

O novo Portal Plano de Negócios, especializado em empreendedorismo e planos de
negócios, está sendo relançado
na web e promete inovações no
jeito de acessar e compartilhar
conteúdo. A novidade fica por
conta de dois recursos inéditos:
as seções Comunidades e Venda seu Peixe. Na seção Comunidades, inspirada na nova onda
das redes sociais, os usuários
podem relacionar-se, disponibilizar arquivos e trocar conteúdos. Acesse: http://www.planodenegocios.com.br.

Líder mundial em contratos de
opções sobre ações, a Bovespa
prepara para os próximos meses o lançamento de um programa de formador de mercado
para opções de ações. Pelo segundo mês consecutivo este
ano, a bolsa brasileira é líder
mundial em contratos de opções sobre ações, segundo dados da WFE (World Federation
Exchange), entidade que reúne
as principais bolsas do mundo.

No dia 6 de novembro, sábado,
a ConexãoBR promove curso
gratuito com o tema “Introdução ao Mercado de Ações”, das
9h às 12h. Na terça-feira, dia 9,
a palestra é sobre o tema “Conheça a Análise Técnica para
Investir com Segurança em
Ações”, das 18h30 às 20h. Os
interessados podem fazer a inscrição pelo telefone (12)
3209-3941, ou na rua das
Arraias, 80, sala 11, no Jardim
Aquarius, em São José.

Os preços da gasolina seguem
mais competitivos do que os do
etanol na maioria dos Estados
brasileiros, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O etanol é competitivo nos postos de combustíveis de apenas oito Estados
brasileiros e do Distrito Federal. Em dezesseis o uso da gasolina é mais vantajoso.

Com a proximidade do fim do
ano, chega também a época de
algumas companhias com
ações negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo distribuir
parte do lucro acumulado ao
longo de 2010. Algumas optam
por distribuí-lo semestralmente, outras trimestralmente ou
ainda mensalmente. Mas, independentemente do período da
apuração do resultado, o investidor pode aproveitar para adquirir os papéis que prometem
pagar bons dividendos no fim
do ano e começo de 2011.

GENÉRICOS
Na farmácia, sempre que possível escolha medicamentos genéricos – a diferença de preços
entre estes e os tradicionais podem atingir valores astronômicos, e os produtos são idênticos

