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Pensando no futuro, investindo no presente

P

Planejando
caminhos!

ara a maioria das pessoas, a
perspectiva da chegada do
Ano-Novo convida a fazer
planos, pensar nas realizações
do ano que está terminando e
refletir sobre os caminhos do
futuro. É esse o espírito desta
edição de dezembro do
PRhosperar. Assim, além da
sessão fixa com as informações
atualizadas sobre os
investimentos, trazemos
matérias que falam de
“caminhos” nas mais diferentes
perspectivas.

O

aposentado da PRhosper
César Gomes, por
exemplo, conta que caminhos
segue para educar a filha
Andressa, de 13 anos, para a
poupança e uma gestão
equilibrada das finanças. Já João
Barbosa relata os caminhos de

Alteração de
contribuição e benefícios.
Fique atento ao prazo!
Até 15 de janeiro, os participantes ativos
podem alterar o percentual de contribuição do
plano suplementar e os participantes assistidos
do plano contribuição definida, o valor do beneficio (percentual em cotas ou valor da renda
mensal em reais). Os formulários estão disponíveis na internet e na intranet.

seu projeto pós-aposentadoria,
que lhe permitiu realizar o
sonho de trabalhar com a
construção de instrumentos
musicais.

E

no encarte especial incluído
nos exemplares dirigidos
aos participantes ativos
apresentamos um mapa que
mostra de maneira simples os
caminhos que os participantes
da nossa entidade podem
percorrer para adquirir no
futuro uma aposentadoria
tranqüila e de muitas
realizações, a exemplo dos
nossos entrevistados nesta
edição.
Boa leitura.
A todos um feliz Natal e
que 2009 lhe traga os
melhores caminhos!

Sucesso no recadastramento graças a você!
A adesão dos participantes ao processo de
recadastramento foi fundamental para o sucesso
da iniciativa que assegura a disponibilidade de
dados atualizados e, portanto, maior agilidade e
eficiência no desenvolvimento das atividades da
PRhosper e atendimento às solicitações. Agora, a entidade está
fazendo o processamento das fichas para que os dados possam
ser inseridos no sistema informatizado. Até o final de janeiro as
informações dos participantes no site estarão 100% atualizadas.
E a partir de fevereiro eles contarão com mais uma
facilidade: poderão fazer qualquer tipo de
atualização on line, através do site
(www.prhosper.com.br).

