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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) Café com o ANABBPrev em Itabuna-Ba
Como parte das ações de Marketing, no dia 06/07/2016 o ANABBPREV ofereceu, na AABB Itabuna-BA, um café da manhã aos
funcionários do Banco do Brasil. Gisele Caixeta, analista master do Fundo de Pensão ANABBPrev, lançou luzes sobre o tema
previdência privada e ressaltou que rentabilidade e taxa administrativa são os aspectos mais importantes a se considerar em
relação a um plano da categoria. Disse também que, quanto mais cedo se “planta” o plano, mais se “colhe” lá na frente,
financeiramente falando. Juntamente com a presidente do clube, Maruse Dantas Xavier, Gisele sorteou 10 kits de educação
financeira entre os presentes que em seguida se confraternizaram num bem servido café da manhã.

2) Aprovação do Regulamento do PGA – Plano de Gestão Administrativa
O Conselho Deliberativo aprovou, na 52ª Reunião Ordinária realizada em 13/07/2016, o Regulamento que estabelece os termos,
as condições e os critérios para a execução do Plano de Gestão Administrativa - PGA da ANABBPrev Fundo de Pensão
Multipatrocinado, em relação aos Planos de Benefícios. Nele estão contidas as regras que tratam das fontes e destinações dos
recursos administrativos.

3) ANABBPrev na Sede da Patrocinadora e Instituidora ANABB
Dando continuidade as ações de Marketing, todas as manhãs uma funcionária da ANABBPrev, especialista em previdência
complementar, está presente na Sede da Patrocinadora e Instituidora ANABB para apresentar o Plano Instituído e tirar dúvidas
dos funcionários sobre o Plano Patrocinado.

4) Fato Relevante
A BB Gestão de Recursos - DTVM S/A, administradora do Fundo onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios da
ANABBPrev informou que, em face da realização de provisão para créditos de liquidação duvidosa, de emissão da OI S/A, que
integra a carteira de ativos do Fundo, o valor da cota teve impacto, refletindo na rentabilidade do referido Fundo. Informou ainda
que, no caso de recuperação da empresa OI S/A, teremos a reversão desta provisão.

5) Nossos números – junho/2016 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
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