Ano 2015 – Nº 005 - Dezembro/2015

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) 2016 – Sonhe, defina e realize os seus objetivos
O pensador Immanuel Kant foi muito feliz ao proferir sua máxima “quem não sabe o que busca, não identifica o que acha”, para
qualificar aqueles que giram em torno de si mesmas, sem conseguir, no entanto, visualizar o objetivo principal de suas vidas.
Oram, pedem, fazem preces, estudam, aplicam teorias, fazem promessas e nada! Às vezes, passam pelos objetivos e não os veem,
o que os levam a esmorecer ou mesmo desistir da busca, sem perceber que, antes de iniciar a caminhada, é preciso definir o que
se busca e aonde se quer chegar.
Antes de iniciar a caminhada, é de se identificar os objetivos e estes precisam estar alinhados com nossos valores e princípios, dos
quais não devemos nos desviar nunca.
Objetivos respondem à pergunta: o que desejo alcançar?
Para 2016, liste seus objetivos por escrito. Não importa quais você tem em mente. Liste todos. Priorize! O que não couber na lista,
não é tão importante e pode ser adiado.
Inclua a aposentadoria na sua lista. Você pode não perceber agora, mas ele se tornará um dos mais importantes objetivos da sua
vida!
Na dúvida, procure-nos. Quem sabe podemos ajudar!
E depois... mãos à obra, com muita disciplina!

2) Plano de Comunicação do ANABBPrev
Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do ANABBPrev em 15/12/2015, o Plano de Comunicação da Entidade.
A formalização do Plano objetiva, principalmente, orientar e disciplinar a comunicação e o relacionamento do ANABBPrev Fundo
de Pensão com seus Participantes, Assistidos, Patrocinador, Instituidor, órgãos fiscalizadores, reguladores e parceiros internos e
externos. Confira o Plano na íntegra no: www.anabbprev.org.br

3) Nossos números – Novembro/2015:
POUPANÇA
0,63%

INPC
1,11 %

SELIC
1,06%

ANABBPREV Instituído
0,95%

ANABBPrev2 Patrocinado
0,97%

POSIÇÃO DOS RECURSOS DO ANABBPREV
SEGMENTOS
INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

ANABBPREV
R$ 13.049.447,91
R$ 106.290,50
R$ 65.518,28
R$ 46.499,60
R$ 24.643,75
R$ 13.292.400,04

%
98,17
0,80
0,50
0,35
0,18
100%

