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Dez dicas para fazer render seu 13º salário
Mantenha as prioridades em mente: dívidas, gastos extras, poupança
e compras e lazer. E feliz 13º salário para você!
Por Flávia Gianini

1) Calcule. Ant es de t udo, avalie sua sit uação financeira at ual e inclua os gast os t ípicos do início do
próximo ano;

2) Endividado?Não t enha dúvida: pague e evit e mais j uros;

3) Se não for possível eliminar t odas as dívidas, renegocie. Aproveit e o dinheiro na mão para conseguir
t ermos melhores;

4) Faça uma list a com os nomes das pessoas que serão present eadas no Nat al e defina o valor das compras;

5) Compre os present es com ant ecedência enquant o os preços est ão mais baixos, ou espere at é janeiro
quando começa a t emporadas de liquidações;

6) Evit e t ent ações: não leve cart ão para as compras. Pague t udo à vist a e peça descont o;

7) Comece uma poupança se não t em nenhuma reserva de emergência. Ela permit e fugir das dívidas ao
longo do próximo ano;

8) Caso já t enha dinheiro guardado, apost e em um invest iment o de longo prazo com rent abilidade
superior a poupança;

9) Quer t irar férias?Guarde o dinheiro e fuj a do período de alt a est ação porque os preços são bem
maiores;

10) Organize-se financeirament e ao longo do próximo ano. Assim, com o seu próximo 13º salário, vai ser
possível usufruir de pequenos luxos sem peso na consciência.

Font es: Álvaro Modernell (educador financeiro e diret or da www.maisat ivos.com.br); Rafael Seabra
(consult or financeiro e fundador do sit e www.queroficarrico.com).
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> Faça bom uso do 13º e valorize seu dinheiro
(ht t p:/ / www.ist oedinheiro.com.br/ not icias/ 42634_FACA+BOM+USO+DO+13+E+VALORIZE+SEU+DINHEIRO)
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