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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) 24 de janeiro – Dia do Aposentado
Em 24 de janeiro, comemora-se o Dia Nacional do Aposentado. A data foi escolhida porque nesse mesmo dia, em 1923,
ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves, criando, na época, a caixa de aposentadorias e pensões para os empregados de todas as
empresas privadas das estradas de ferro. É o marco histórico da Previdência Social, que até então atendia apenas os funcionários
do governo federal. E é por isso que no Dia do Aposentado, também é comemorado o Dia da Previdência Social.
Envelhecer faz parte da vida, mas o grande mérito é viver todas as situações com dignidade, em todos os tempos e ter bons
motivos para comemorar cada acontecimento, com alegria, energia e equilíbrio.
É muito justo homenagear quem durante muito tempo lutou por si e pelos seus, produzindo e consumindo, participando
ativamente da vida econômica e social do país.
Parabéns aposentado!

2) Planos de previdência privada batem recorde em 2015
(POR ESTADÃO CONTEÚDO: http://epocanegocios.globo.com)
A mudança de regras na Previdência Social fez o tema aposentadoria ressurgir com força nos investimentos. Preocupados
com o futuro incerto dos benefícios do INSS, mais brasileiros passaram a aplicar em planos de previdência privada. A captação de
janeiro a setembro bateu recorde, foram R$ 26,1 bilhões, crescimento de 45,8% ante o mesmo período do ano passado (R$17,9
bilhões).
"Em momentos de crise, onde se comenta muito as dificuldades do Estado de manter os benefícios da previdência, aumenta
a consciência do público de que pra ter uma aposentadoria digna, já que ele tem perspectiva de viver mais anos, será preciso ter
mais condição financeira", diz o vice-presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Lúcio Flávio de
Oliveira.
Momentos como o que o Brasil passa ajudam o investidor a perceber que ele é o responsável por fazer uma poupança
previdenciária. Desde o ano passado, cresceu 8% o valor do tíquete médio investido nos planos para menores.
Com o ANABBPrev você e seus parentes até 4º grau podem sonhar mais, conheça nossos planos!

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

INPC
1,11 %

SELIC
0,90%

ANABBPREV Instituído
1,11%

ANABBPrev2 Patrocinado
1,08%

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

ANABBPREV
R$ 13.541.034,69
R$ 57.699,20
R$ 0
R$ 2.533,21
R$ 27.425,68
R$ 13.628.692,78

%
99,36
0,42
0
0,02
0,20
100%

