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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1)

Previdência complementar – opção ou necessidade

“Arrecadação com volta da CPMF seria para cobrir rombo na Previdência. Dilma batizou a nova CPMF
de Contribuição Provisória para a Previdência. Em 2014, prejuízo no sistema previdenciário chegou a
quase R$ 57 bilhões” (Jornal Nacional - Edição do dia 15/09/2015)
“CPMF não resolve rombo da Previdência”, dizem economistas. “A estimativa é de que o déficit da
Previdência alcance R$ 200 bilhões em 2016” (Agência Brasil - 16/09/2015)

Notícias como estas nos levam a refletir que o sonho da aposentadoria pelo Órgão Oficial - INSS, a cada dia
fica mais distante.
Urge pensar que ter uma reserva de poupança na Previdência Complementar deixou ser precaução para
ser uma necessidade. Garantir o mesmo status quo na aposentadoria depende de mudar a cultura do
ganho imediato para o investimento no longo prazo, planejando a reserva previdenciária que vai garantir a
tranquilidade futura para você e para sua família.
Quanto mais cedo começar, melhor o resultado. Até porque a conjuntura econômico-financeira de alguns
países, inclusive o Brasil, tem colaborado para a longevidade da população, contrariando as tábuas
biométricas. E viver mais, com segurança e qualidade de vida é muito melhor!
Comece agora, a planejar o futuro da sua família. O ANABBPrev ajuda você a amparar seus parentes até o
4º. grau. Contate-nos pelo 0800.7272611 e faça uma simulação. O sonho pode se transformar em
realidade. Basta querer!
E mais, tudo que você contribuir para a previdência soma para o benefício fiscal, que permite a dedução de
até 12% da renda bruta no acerto de contas anual com o “leão” (Imposto de Renda).
2)

Resgate parcial

Além do bom retorno dos investimentos do ANABBPrev, está se aproximando o dia da aprovação do
resgate parcial pelos órgãos reguladores. Assim, você não precisará mais encerrar seu plano ao resgatar
parte do valor da sua reserva*
*conforme o Parecer Conjur-MPS nº 297/2014, de 01/07/2014, não há óbice jurídico a inserção do artigo 19 à Resolução CGPC nº 06/2003, instituindo o
“Resgate Parcial” em favor dos participantes dos planos de benefícios operados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

3)

Nossos números – agosto/2015:

POUPANÇA
0,68%

INPC
0,25%

SELIC
1,11%

ANABBPREV Instituído
1,01%

ANABBPrev2 Patrocinado
1,03%

POSIÇÃO DOS RECURSOS DO ANABBPREV
SEGMENTOS

INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

ANABBPREV
R$ 12.422.208,52
R$ 92.645,25
R$ 69.813,00
R$ 36.649,90
R$ 26.620,00
R$ 12.647.936,67

%
98,22%
0,73%
0,55%
0,29%
0,21%
100%

