Ano 2016 – Nº 011 – Junho/2016

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) Adiantamento do 13º Salário
Aproveite o adiantamento do 13º salário e poupe uma parte dele. Faça um aporte no seu Plano de Aposentadoria do ANABBPrev.
Além de investir na garantia de um futuro tranquilo para você e sua família, as contribuições podem ser deduzidas da base de
cálculo do Imposto de Renda (IR) até o limite de 12% do valor dos rendimentos brutos anuais. Quanto mais contribuições para o
Plano, menor será a “mordida do leão” ou maior a sua restituição.

2) PREVIC publica Instrução nº 28, de 12/05/2016 e Instrução nº 30, 22/06/2016
Estas Instruções estabelecem procedimentos para certificação, habilitação e qualificação dos membros da diretoria-executiva, do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, a fim de regulamentar o sistema para ter melhores e mais preparados colegiados para
administrarem as Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPCs.

3) Apenas 1% das
financeiramente

pessoas

aposentadas

pelo

INSS

são

independentes

Pesquisa do IBGE realizada com 25 milhões de aposentados afirma que apenas 1% das pessoas aposentadas pelo INSS são
independentes financeiramente, isto é, tem patrimônio e dinheiro suficientes para eles não precisarem mais trabalhar para obter
renda. Fonte: Diário dos Fundos de Pensão dia 24/06/2016
Esse é um dos principais motivos para mostrar a importância do planejamento financeiro e previdenciário para que as pessoas
consigam manter um bom padrão de vida na maturidade e lidar com as transformações nas diferentes fases da vida.
Ter um Plano de Aposentadoria Complementar no ANABBPrev Fundo de Pensão Multipatrocinado te auxilia nesse planejamento.

4) Receita Federal libera restituição de IRPF
A Receita Federal já liberou o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física – exercício de 2016 (ano-calendário
2015). Aproveite e faça contribuição adicional no seu Plano de Previdência!
O ANABBPrev lembra aos participantes do plano que ainda não se beneficiaram da dedução máxima de 12% da Renda Bruta para
abatimento no IR, que podem preparar seu aporte extra para diminuir a mordida do Leão na próxima declaração e ainda aumentar
a sua reserva previdenciária.
Aportes extraordinários aumentam o saldo e a rentabilidade, já que o valor ficará mais tempo no plano, diminuindo o esforço para
atingir o valor ideal a aposentadoria.

5) Alteração do Regulamento do Plano Instituído
Em atendimento ao princípio da transparência preceituado no artigo 7º da Lei Complementar nº 109/2001, informamos aos
Participantes e Assistidos do Plano ANABBPrev Instituído que o processo de alteração do Regulamento protocolizado na PREVIC
em 26/4/2016 ainda se encontra sob análise daquele Órgão. Tão logo seja aprovado, será dado conhecimento aos senhores.

6) Nossos números – maio/2016 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DO ANABBPREV
SEGMENTOS

Valor (R$)

%

14.483.818,69

98,99

DISPONÍVEL

88.647,32

0,61

GESTÃO PREVIDENCIAL

2.165,41

0,01

GESTÃO ADMINISTRATIVA

20.273,83

0,14

IMOBILIZADO

35.997,40

0,25

14.630.902,65

100%

INVESTIMENTOS

TOTAL DO ATIVO

Poupança

0,65%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,98% 1,11% 1,05%
1,04%

