Ano 2015 – Nº 004 - Novembro/2015

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) O que você pensa de envelhecer?
Envelhecer deve ser visto como um processo contínuo de crescimento intelectual, emocional e psicológico. Deve ser o momento
em que, ao olhar o que foi vivido, nos envolvemos na alegria das conquistas e o reconhecimento dos fracassos e erros.
A velhice não tem idade para começar. Ela se caracteriza por um declínio gradativo do funcionamento de todos os sistemas
corporais, embora, ao contrário do que muito se pensa, a maioria das pessoas que chegam ao que chamamos de terceira idade
conservam a total lucidez cognitiva e psíquica. Há pessoas que já nascem velhas! E se recusam terminantemente a mudar.
Embora a morte não escolha idade, a velhice concentra um acúmulo de conquistas e perdas: são amigos, familiares e colegas que
nos deixam sem avisar. É a percepção dos inúmeros momentos e mudanças na vida, como trabalho, saúde e vida emocional. É
difícil, mas importante saber aceitar a finitude, sem a frustração de perceber que o tempo não foi suficiente para modelar o rumo
dado à vida e constatar que o que falta pode ser insuficiente para um novo recomeço.
Saber envelhecer não é fácil, mormente numa sociedade mais tecnológica, que cultiva o novo, as cirurgias plásticas, o status, o
poder e a produtividade. Saber envelhecer é aprender a aceitar as limitações e os desafios que o tempo traz. É preparar-se para a
aposentadoria, ansiando por um pedaço de vida só seu, curtindo a conquista de cada novo minuto. É acordar mais tarde sem peso
na consciência. É renunciar à sensação de “mando” e abraçar um estilo de vida mais leve, prazeroso e produtivo para a saúde e
para o emocional. É não se fechar para o novo, se este novo contribui para o seu prazer e alegria.
Como diz Clarice Lispector em sua poesia “o relógio”, “cada minuto de vida, nunca é mais! É sempre menos”. Um envelhecer
repleto de sentido é aquele vivido por quem se reconcilia com seus fracassos, erros e defeitos e aceita a si mesmo e ao seu
próximo, agradecendo e desfrutando dos prazeres que essa etapa da vida permite.

2) Boleto para aportes – Benefício Fiscal – IRRF 2015/2016
Foram encaminhados a todos os participantes do Plano ANABBPREV instituído, via Correio, o boleto bancário para aporte
extraordinário. O valor do aporte extra será somado aos depósitos efetuados durante o ano e informado em fevereiro/2016 para
que o participante possa abater até 12% da sua renda bruta no IR de 2015-2016, diminuindo a “mordida do leão”. O prazo para
o depósito da contribuição extraordinária é até o dia 23/12/2015.

3) Aprovado o Resgate parcial
Como informado pelo ANABBPrev no Boletim Eletrônico de set/2015, após dois anos de estudos e debates, o Conselho Nacional
de Previdência Complementar (CNPC) aprovou, nesta quarta-feira (25/11), a Resolução que permite o Instituto do Resgate Parcial
pelos participantes dos Planos Instituídos. Para o CNPC, o resgate total é um desestímulo à permanência do participante no Plano
Instituído. Ao desenhar as regras para o resgate parcial, o CNPC aposta na permanência do participante na Entidade e no aumento
das contribuições, o que assegurará aposentadoria segura e tranquila. O resgate parcial aprovado tem prazo de carência de 36
meses para o primeiro saque e aprovação prévia do Regulamento. A partir daí o saque parcial dos recursos, limitado a 20%, será
permitido a cada dois anos. Assim, você não precisa encerrar seu plano se tiver uma emergência.

4) Nossos números – Outubro/2015:
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