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NOVA OPORTUNIDADE!
NÃO PERCA A 2ª FASE DO RECADASTRAMENTO
Assistido ou pensionista, se você não fez o recadastramento via aplicativo,
atenção! A segunda fase deste processo (que inclui prova de vida e
confirmação dos dados cadastrais) termina no dia 30 de novembro.
Os formulários foram enviados por e-mail ou via Correios (para quem não tem
e-mail cadastrado), destinados aos que não fizeram o recadastramento digital.
Caso você ainda não tenha recebido o formulário, por favor, entre em contato
com nossa equipe o quanto antes.

COMO REALIZAR O RECADASTRAMENTO?
Você deve imprimir o formulário de recadastramento e prova de vida,
efetuar ajustes em seu cadastro (caso necessário), assinar o documento com
reconhecimento de firma por autenticidade e devolver o documento físico à
Enerprev até o dia 30/11/2021.

NÃO SERÃO ACEITOS FORMULÁRIOS ENVIADOS POR E-MAIL.

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio
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TRABALHO CONTÍNUO, NOVAS SOLUÇÕES!
Capa

Vivemos um momento de transformação, trabalhando sempre
para oferecer aos nossos Participantes soluções e ferramentas que
proporcionem segurança, praticidade e acesso a informações relevantes
e serviços.

Destaque

Agradecemos a todos que efetivaram o recadastramento e a prova de vida
digital. Contamos com grande número de adesões, dando continuidade
aos nossos processos, mesmo com a pandemia. Inovações são necessárias
para melhoria constante, e a versão digital do recadastramento foi mais
um importante passo em direção ao futuro.

Cenário
Econômico

Rentabilidade

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

Agradecemos, também, aos que tentaram fazer o recadastramento, mas
não conseguiram. Compreendemos que toda mudança, sobretudo as
que envolvem novas tecnologias, pode trazer algumas dificuldades de
adaptação e, por isso, oferecemos também a possibilidade de realizar o
procedimento no formato convencional, para atender a todos.

ATENÇÃO AO PRAZO: A 2ª FASE DO
RECADASTRAMENTO TERMINA NO
DIA 30 DE NOVEMBRO.

Para saber mais sobre este assunto, acesse:
https://www.enerprev.com.br/2a-fase-recadastramentoe-prova-de-vida/

PESQUISA:

SUA OPINIÃO É
FUNDAMENTAL!

Se você realizou seu recadastramento digital, ou tentou fazê-lo e não conseguiu,
queremos muito ouvir sua opinião, para aprimorar os nossos processos e lhe oferecer
sempre muita praticidade e segurança.

Participe! Contamos com você!
É bem simples e rápido, basta clicar aqui e responder a nossa pesquisa.
Para esclarecer suas dúvidas ou obter mais informações,
entre em contato com a nossa equipe:
PELO SITE: www.enerprev.com.br/contato
E-MAIL: atendimentoenerprev@edpbr.com.br
TEL.: 0300 313 0013
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Capa

Destaque

Cenário
Econômico

SETEMBRO:
MERCADO
SENTE
IMPACTO,
FRENTE ÀS
INCERTEZAS

Os principais mercados sucumbiram às preocupações,
e setembro não foi um mês bom para ativos de risco. A
palavra “estagflação” resumiu as tensões com a inflação
corrente e com a diminuição do ritmo da recuperação nos
últimos meses.
Assim, após sete meses consecutivos de alta das bolsas
norte-americanas (com mais de 20% acumulados no
S&P500 nesse período), setembro foi o pior mês, desde
março de 2020, e o S&P500 amargou uma queda de 4,76%.
No Brasil, as incertezas causadas pelo cenário político, e o
calendário eleitoral do ano que vem, têm trazido impactos
relevantes no dia a dia dos mercados.

Rentabilidade
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Enerprev
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Equilíbrio
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Previsões para o PIB em 2022 pioram: do lado econômico, a recuperação da
atividade seguiu em curso e provavelmente o PIB crescerá cerca de 5% em 2021. Já
para 2022, as previsões pioram mês após mês, e já se encontram próximas a 1,5%.
Inflação continua preocupando: O IPCA foi de 1,16% em setembro, maior variação
para este mês, desde 1994 (1,53%). No ano, acumula alta de 6,90% e, nos últimos
12 meses, de 10,25%, e esse resultado de dois dígitos contamina as previsões para
o ano que vem, e tem feito com que o Banco Central preveja elevar a taxa de
juros acima do nível neutro, o que, junto com a crise hídrica e o cenário eleitoral,
deixa pouco espaço para melhoria nas expectativas para o crescimento em 2022.
Mercado observa contas públicas: no curto prazo, prevalecem as preocupações
quanto às tratativas sobre a adoção de um novo Bolsa Família, sem a
demonstração de onde viriam os recursos. Já as discussões quanto às contas dos
precatórios de R$ 90 bilhões não evoluíram, e incomodam pela falta de definição
do que acontecerá. Contas demonstram que o pagamento de R$ 43 bilhões dos
precatórios (com parcelamento do restante) e um Bolsa Família de R$ 300,00
para 15 milhões de famílias já seria suficiente para estourar o teto do ano que
vem, de R$ 1,614 trilhão. Ou seja, além da necessidade de achar uma saída legal
para pagar parte dos precatórios, caso o aumento do programa social venha a
reboque, faltará dinheiro, e esse não é o pior cenário.
Ibovespa tem pior mês: como o cenário externo também não ajudou, o mês de
setembro foi o pior para a bolsa local desde março de 2020, com queda de 6,57%,
acumulando no ano recuo de 6,75%.
Renda Fixa também sentiu impactos: o mau humor se espalhou e os mercados
azedaram, levando a mais uma rodada de alta nas taxas de juros que, novamente,

Vida em
Equilíbrio

NOVEMBRO 2021

registraram os maiores níveis do ano, com os vencimentos mais longos prefixados
subindo cerca de 70pb e ultrapassando a taxa de 10% a partir de janeiro de 2024,
seguidos pelas NTN-B que, nos vencimentos mais longos, ultrapassaram o nível de 5%.
Escalada do dólar continua: a moeda norte-americana escalou mais uns degraus
e completou o péssimo quadro, cotada a R$ 5,44 (PTax).

CONFIRA O DESEMPENHO DOS PLANOS ENERPREV
Com todos esses acontecimentos, setembro não foi um bom mês para os nossos
Planos. A queda da Bolsa e as altas das taxas de juros no mercado impactaram os
perfis MIX 15 e MIX 30 dos Planos Escelsos II e Energias do Brasil e na Submassa
CV do Plano PSAP.
Embora os perfis Energias do Brasil Fix e Escelsos II Fix não tenham investimentos
em ações, a performance negativa do segmento de Renda Fixa também prejudicou
a rentabilidade desses perfis.
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RENTABILIDADE
Confira os resultados de rentabilidade do seu plano ao longo dos últimos 6 meses.

ENERGIAS DO BRASIL (em %)
Destaque

3
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RENTABILIDADE

Destaque

PSAP BANDEIRANTE (em %)
Acumulado do
ano:

2,5

6,91%

Cenário
Econômico
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Rentabilidade
-0,5
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CV

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

ago/21

set/21

Para acessar a
Rentabilidade completa,
CLIQUE AQUI e confira o
Relatório Gerencial desse mês!
Lá você encontra detalhes dos
rendimentos do seu plano.
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CALENDÁRIO ENERPREV

Aqui você encontra informações relevantes sobre seu Plano de Benefícios, que listamos para facilitar seu dia a dia, e para que
você possa tomar sempre as melhores decisões. Observe atentamente e planeje-se!

Capa

01/10 a 30/11
Destaque

Participantes ATIVOS E AUTOPATROCINADOS terão a oportunidade de alterar o
percentual da Contribuição Voluntária durante este período.
ASSISTIDOS que recebem renda financeira na parcela CV terão a oportunidade de alterar
o percentual de recebimento, para vigorar a partir do mês de janeiro do ano seguinte.

24/11
Cenário
Econômico

PLANO PSAP BANDEIRANTE

PLANO ENERGIAS DO BRASIL E ESCELSOS I E II

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS receberão o pagamento da 1ª parcela do Abono
anual 2021 (13o).

25/11

PLANO ENERGIAS DO BRASIL E ESCELSOS I E II

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS receberão o pagamento de benefício mensal.

Rentabilidade

29/11

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

PLANO PSAP BANDEIRANTE

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS receberão o pagamento de benefício mensal.

30/11

PLANO ENERGIAS DO BRASIL E ESCELSOS II

PARTICIPANTES ATIVOS, ASSISTIDOS E PENSIONISTAS poderão alterar o Perfil
de Investimento que rentabiliza seu saldo de contas individual.

01/12 a 31/12

PLANO ENERGIAS DO BRASIL

PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS terão a oportunidade de alterar
o percentual das Contribuições Básica e Voluntária.
ASSISTIDOS E PENSIONISTAS terão a possibilidade de alterar a forma de
recebimento do benefício: o percentual, prazo ou o valor monetário escolhido.

17/12

PLANO PSAP BANDEIRANTE, ENERGIAS DO BRASIL E ESCELSOS I E II

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS receberão o pagamento da 2ª parcela do Abono
Anual 2021 (13o).

PLANO PSAP BANDEIRANTE

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS receberão o pagamento da 1ª parcela do Abono
Anual 2021 (13o).

30/11

01/12 a 15/12

PLANO PSAP BANDEIRANTE, ENERGIAS DO BRASIL E ESCELSOS I E II

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS que não concluíram o recadastramento, atenção! O
recadastramento físico só pode ser enviado até esta data.

20/12

PLANO PSAP BANDEIRANTE, ENERGIAS DO BRASIL E ESCELSOS I E II

ASSISTIDOS E PENSIONISTAS receberão o pagamento de benefício mensal.
Você pode acompanhar essa agenda também na home do nosso site
www.enerprev.com.br, campo “Acompanhe nosso Calendário”.
Para esclarecer suas
dúvidas ou obter
mais informações,
entre em contato
com a nossa equipe:

PELO SITE: www.enerprev.com.br/contato
E-MAIL: atendimentoenerprev@edpbr.com.br
TEL.: 0300 313 0013
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QUERER OU PRECISAR?

Estilo de vida pode proteger seu orçamento
Destaque

Compreender a diferença entre querer e precisar não apenas desperta a
consciência quanto à forma de utilizar seu dinheiro, mas ensina, também, a
rever prioridades e a adotar um estilo de vida mais simples e leve.

Cenário
Econômico

O “querer” vem do desejo de possuir alguma coisa (às vezes, por impulso). Já
o “precisar”, como o próprio nome diz, refere-se a alguma coisa que você, de
fato, necessita.

Rentabilidade

Repensar velhos hábitos e adotar um estilo de vida mais minimalista pode ser
libertador.
Procure refletir: sua relação com o dinheiro é sadia? Você precisa fazer
compras, gastando mais do que deve, para sentir realização pessoal e para
proporcionar todo o possível para sua família, comprometendo sua renda?
Um caminho para viver melhor e feliz, sem sacrificar demais o orçamento, é
compreender qual é, exatamente, o seu padrão de renda, ajustando-se a ele.

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

Lembre-se: as aparências enganam. Nem sempre o colega ou familiar tão
admirado pelo modo de vestir, pelo carro que possui e pelos lugares que
frequenta tem suas contas em dia: seu grau de endividamento pode ser
bem alto, apenas para manter as aparências. Isso é mesmo necessário?
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TEMPO DE REVER HÁBITOS

Capa

Destaque

A felicidade não está no que você compra. Observe-se: está gastando demais com
supérfluos? A pandemia nos trouxe grandes lições, tem nos convidado a refletir
mais sobre diferentes aspectos da nossa vida e a valorizar o que realmente importa.
Todo orçamento deve ter, como ponto de partida, a receita líquida. O ideal é que
suas despesas se ajustem ao quanto você ganha, e não o contrário.
Quanto mais necessidades de consumo vão surgindo, maior a necessidade de renda
e, consequentemente, maior o descontrole. Procure rever suas prioridades, repensar
seu estilo de vida e desapegar de alguns hábitos que podem ser bastante nocivos.

Cenário
Econômico

Rentabilidade

Calendário
Enerprev

Confira as dicas!
De olho no guarda-roupa: tem mania de comprar roupas e vive
dizendo que não tem nada para vestir? O problema pode estar na
desorganização. Analise todas as peças, faça uma boa arrumação
e experimente compor looks interessantes. Assim, quando você
for comprar algo, saberá exatamente o que está faltando e tudo
vai ficar bem mais fácil e econômico.
Faça sua lista: antes das compras, planeje-se, relacionando o
que realmente precisa adquirir. Assim, você compra menos e
melhor. Isso vale para tudo: supermercado, farmácia, vestuário,
utensílios domésticos etc.
Aprenda a doar: é comum as pessoas acumularem itens dos quais
não gostam mais, não precisam ou sequer se lembram de ter
no armário, como roupas, livros, acessórios, louças, brinquedos,

Vida em
Equilíbrio
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objetos de decoração etc. Então, no lugar de acumular ou
descartar, a doação é um grande primeiro passo para desapegar
de objetos que terão grande utilidade para outras pessoas.
Menos é mais!: quando você desocupa espaços, organizando
tudo e tirando o que não usa, torna o seu lar mais limpo, leve,
organizado e agradável! E mais, a prática vai lhe despertando
para fazer o mesmo em outros “setores” da sua vida, libertandose de hábitos desnecessários.
Repense seu estilo de vida!: essa dica vale para todos os bolsos.
Por exemplo: para que morar em um apartamento de três
dormitórios, com aluguel e condomínio caríssimos, se você só
usa um ou dois quartos? Para que ter um carro na garagem, se
você só anda de metrô e por aplicativos? Por que quatro pares
de sapatos, todos da mesma cor e, praticamente, do mesmo
modelo? Para que pagar academia, se você nem frequenta, pois
prefere correr na rua?
Planeje seu futuro: revendo prioridades e organizando melhor
seu orçamento, você vive melhor hoje e ainda poupa para o
futuro, seja para realizar sonhos de curto, médio e longo prazo,
quanto para juntar dinheiro para sua aposentadoria. Pense nisso!
Sinta alegria na simplicidade: nem tudo se compra! Aprenda
a valorizar atividades como um passeio ao ar livre, o por do
sol, momentos de diversão com seus filhos. Descomplique,
desapegue e... viva muito melhor!
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