
13º SALÁRIO NA REGIÃO

Use este recurso para quitar dívidas acumuladas ao 
longo do ano. Aproveite a entrada para negociar 
com o(s) credor(es) um desconto no valor, redução 
de juros, etc.

Se não tiver nenhuma conta, boleto atrasado, apli-
que em algum produto financeiro (pode ser o Te-
souro Direto, que tem melhor rentabilidade ou outra 
aplicação, tal como um fundo de renda fixa - lem-
brando que sempre é necessário ver a rentabilidade 
projetada)

Para quem já tem reserva de emergência (funda-
mental e deve ser criada ao longo do ano) é a opor-
tunidade de ampliar esta reserva

Só depois de pagar contas, aplicar para o futuro e 
fazer reserva de segurança para emergências é que 
se pode utilizar parte do 13º para despesas correntes 
(presentes, festas de final de ano, etc.)

E lembre-se que no início do ano há as obrigações 
do IPVA, IPTU e outros impostos. Reservar, então, o 
13º para estes pagamentos é fundamental.

5 DICAS PARA USAR BEM O 13º

13º vai render R$ 115 
milhões a Santa Cruz
Aumento é 3,7% 
na comparação 
com o ano passado, 
o que representa 
R$ 4,1 milhões a mais 
aos trabalhadores
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R$ 115 milhões. Esse é o 
valor que os trabalha-
dores formais de Santa 

Cruz do Sul vão receber de 13º 
salário em 2019. O montante 
é um alento à economia e 
costuma movimentar, prin-
cipalmente, o comércio. Em-
bora parte dos empregados 
já tenha recebido a metade 
do valor do salário extra no 
início do segundo semestre, o 
acréscimo de dezembro é um 
fôlego nas finanças de muita 
gente.

Mas é preciso usar este 
valor de forma consciente. 
Doutor em economia e profes-
sor da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc), Sílvio 
Arend, pontua, por exemplo, 
que a orientação principal é 
quitar contas que estão acu-
muladas e tentar, de alguma 
forma, a negociação (confira 

Para atingir a máxima performance em qualquer 
atividade que exija alto desempenho, é importante ter 
estabelecido passos claros e específicos, que com a 
prática diária levarão ao êxito. 

1. Objetivos SMART: S = Específico; M = Mensurável; 
A = Alcançável; R = Realizável; T = Temporal. Quando 
você define objetivos, a mente cria imagens, fazendo 
com que através da visão você dê sentido àquilo que 
estabeleceu. Assim, imagens criam pensamentos, 
pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam 
ações e ações geram comportamento. 

2. Autodisciplina: com os objetivos SMART e visão 
definidos, é preciso que tenha comprometimento 
para pôr tudo isso em prática. Fazer um cheque-list 
do que fazer e priorizar, servirá como bússola orien-
tadora nesta etapa.

3. Preparação mental: para encarar os desafios 
que os objetivos impõem, é preciso ter foco total 
acompanhado de persistência com ações positivas 
e continuadas.

4. Rotina antes da performance: agora que você 
sabe seus objetivos, é disciplinado, pratique tudo 
mentalmente porque fortalecerá através das imagens 
o foco da sua mente. Essa prática força a excelência, 
porque o que mentalizar tem grandes chances de se 
realizar.

5. Controle a distração: esteja atento às variáveis 
e mudanças rápidas de cenários dos objetivos. Du-
rante sua execução, a mente pode ter milhares de 
pensamentos e deve eliminar os desnecessários, 
focar somente naqueles que ajudarão a atingir os 
resultados. Palavras-chaves e gatilhos são ótimas 
ferramentas para manter os pensamentos focados. 
Evite os pensamentos negativos porque são apenas 
mecanismos de defesa à procura de autoproteção 
e conforto. Controle e domine a sua mente, porque 
todo o mais a segue.

6. Rotina pós-performance: realizado um objetivo, 
você saberá se foi satisfatório ou não. O importante 
é que saberá onde sua performance poderia ter sido 
melhor, o que irá melhorar na execução do próximo 
objetivo. Tenha presente que a percepção que temos 
na nossa mente, quase nunca é a mesma dos fatos 
ocorridos. 

7. Aprendizado constante: avaliar os passos dados 
e definir os seguintes, é uma excelente estratégia 
de alto desempenho. A atitude de um vencedor é o 
caminho da excelência. Feito é melhor que perfeito. 

Saiba que seu cérebro não faz distinção entre uma 
imagem que você vê com os olhos de uma imagem 
que você vê com a mente quando visualiza.

Portanto, pense positivo, pense que você pode e 
tenha iniciativa. 

Poderá ler mais a respeito 
desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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Por Sílvio Arend, doutor 
em economia e professor da Unisc

no quadro cinco dicas).
MAIS DINHEIRO 
Conforme o Departamento 

Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), responsável pelo 
levantamento do valor que 

o 13º vai injetar na economia 
do Vale do Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul responde por 
51% do montante previsto 
- R$ 224,2 milhões para 25 
municípios. Na cidade da 
Oktoberfest, o aumento é de 
3,7% na comparação com o 
ano passado, o que represen-
ta um incremento de R$ 4,1 
milhões. Os trabalhadores de 
Vera Cruz devem receber R$ 
9.821.876,60. Já os de Vale do 
Sol, R$ 1.828.367,65.

Os valores estimados pelo 
Dieese levam em conta dados 
da Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS) e do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). 
Foram considerados todos os 
assalariados com carteira assi-
nada, empregados no merca-
do formal, nos setores público 
(celetistas ou estatutários) e 
privado que trabalhavam em 
dezembro de 2018, acrescido 
do saldo do Caged do ano 
de 2019 (até setembro). Pela 
indisponibilidade de informa-
ções não foram considerados 
os trabalhadores domésticos, 
pensionistas, aposentados e 
servidores de regime próprio.

Trabalhadores: 
42.251
13º salário (total): 
R$ 115.609.945,25

Trabalhadores: 
847
13º salário (total): 
R$ 1.975.603,38

Trabalhadores: 
210
13º salário (total): 
R$ 530.095,06

Trabalhadores: 
16.714
13º salário (total): 
R$ 39.703.757,60

Trabalhadores: 
5.322
13º salário (total): 
R$ 11.148.836,18

Trabalhadores: 
708
13º salário (total): 
R$ 1.828.367,65

Trabalhadores: 
4.416
13º salário (total): 
R$ 9.821.876,60

Trabalhadores: 
800
13º salário (total): 
R$ 1.781.687,97


