Ano 2016 – Nº 010 - Maio/2016

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) 3ª Semana Nacional de Educação Financeira e III Ação Motivacional ANABB
Como parte dos eventos da semana de educação financeira, além de matérias publicadas no site, nos dias 18 e 19 de maio de
2016, o ANABBPrev realizou na sede da Patrocinadora/Instituidora, palestras informativas sobre previdência e educação
financeira e distribuiu kits individuais para os participantes do Plano 2 contendo brindes, cartilha, extrato de conta e simulações
de benefício e fiscal.

2) Encontro de DIREGs da ANABB
Por ocasião do Encontro de DIREGs da ANABB em Brasília, no dia 11/05/2016 o ANABBPrev apresentou aos Diretores Regionais,
para fomento do Plano de Benefícios, o papel, facilidades e vantagens para os interessados em investir em uma Previdência
Complementar que irá agregar novos rendimentos no momento que mais precisamos: Complemento de Aposentadoria; Poupança
Programada dos filhos, netos e cônjuges ou parentes até 4º grau.

3) Solicitação Importante – E-Financeira / Fatca
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 1.571/15 que dispõe sobre acordo firmado entre o Brasil e o Governo dos Estados
Unidos para intercâmbio de informações fiscais relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, o ANABBPrev encaminhou e-mail, em 23.05.2016, a todos os seus participantes, afim de obter informações para
subsidiar a realização do envio da e-financeira que trata da declaração à RFB das operações praticadas pelos contribuintes, bem
como a situação financeira e patrimonial. Confira a matéria completa disponível no site (www.anabbprev.org.br).

4) Atualização das Contribuições dos Planos de Previdência ANABBPREV
Conforme determinado no art. 10 do Regulamento do Plano de Benefícios do ANABBPrev, informamos que a partir de junho/2016
todas as contribuições do Plano de Benefícios ANABBPrev Instituído e o Benefício Mínimo serão reajustados em 9,83%, com base
no resultado do INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses (maio/15 a abril/2016).
Além de todas as contribuições do Plano de Benefícios ANABBPrev Instituído, o Benefício Mínimo e a Contribuição Mínima do
Plano ANABBPrev2 Patrocinado, sofrerão o mesmo reajuste.
Plano
Contribuição Básica
Benefício Mínimo
Mínima
ANABBPrev - Patrocinado
R$
79,18
R$
190,09
ANABBPrev 2 - Instituído
R$
70,75
R$
169,79

5) Nossos números – abril/2016 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DO ANABBPREV
SEGMENTOS

14.190.210,08

%
98,56

168.369,85

1,17

0

0

GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.273,83

0,01

IMOBILIZADO

37.111,44

0,26

14.397.965,20

100%

INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL

TOTAL DO ATIVO

Valor (R$)

Poupança

0,63%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,64% 1,06% 0,96 %
0,94%

