Ano 2016 – Nº 013 – Agosto/2016

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1)

PREVIC prorroga o prazo de aprovação do Regulamento do Plano Instituído

A fim de manter os participantes informados, comunicamos que recebemos da PREVIC o Despacho
230/2016/CGAT/DITEC/PREVIC, de 17/08/2016, informando-nos que, em virtude da expressiva quantidade de processos em
análise naquele Órgão, faz-se necessária a prorrogação do prazo de aprovação das alterações do Regulamento do Plano Instituído
em mais 30 dias úteis, finalizando em 10/10/2016.

2)

Reforma da Previdência deve prejudicar oito em cada dez trabalhadores

Governo praticamente fechou a proposta de mudanças nas regras do INSS e do regime de aposentadorias de servidores e militares.
A expectativa é enviar o projeto para o Congresso em setembro, mas a aprovação só deve ocorrer em 2017. A População está
apreensiva.
É necessário se preparar para o futuro. Faça um Plano de Aposentadoria Complementar ANABBPrev: maior rentabilidade e menor
taxa de administração.

3)

Atualização das Contribuições do Plano ANABBPrev Instituído

Excepcionalmente neste ano, o reajuste das contribuições dos participantes do Plano ANABBPrev Instituído, que era em junho,
será feito no mês de setembro/2016.

4)

Dicas importantes de Educação Financeira e Previdenciária

A partir desta edição iremos trazer, periodicamente, dicas importantes para te auxiliar na administração das finanças.

SAIBA COMO REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Se, após elaborar sua planilha de orçamento, você identificar que está gastando mais do que deve e constatar dívidas, o próximo
passo é: agir! Nada de adiar decisões, deixar para resolver tudo depois. Estabeleça a sua estratégia e comece o quanto antes:





5)

Corte ou reduza despesas;
Reveja seus hábitos;
Busque alternativas de renda para a família;
Estabeleça uma estratégia de quitação de dívidas, priorizando pagar as mais caras, ou seja, sujeitas a taxas de
juros mais altas e parcelamento mais longo. Procure negociar prazos e valores na hora da quitação do que
deve.
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