Ano 2016 – Nº 014 – Setembro/2016

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

Previdência Infantil - um presente para o futuro
Quem é importante para você merece ter um futuro tranquilo.
No Dia das Crianças, presenteie seu filho, neto, sobrinho, afilhado com um plano de
previdência. Com ele, o beneficiário garante uma renda no futuro para ajudar na
educação ou no início de sua vida profissional. Por oferecer taxas menores, dedução no
Imposto de Renda e muita segurança, é a melhor maneira de garantir, com um pouco
por mês, o futuro de quem é especial para você.
As inscrições no plano realizadas no mês de outubro, para menores, receberão junto ao
kit boas vindas, um brinde especial de presente.

2)

Extrato de Conta Individual na ANABBPrev
De acordo com o Art. 54 do Regulamento do Plano ANABBPrev, anualmente, no mês de fevereiro, junto ao Informe de
Rendimentos, a ANABBPrev envia por Correios para o endereço de cada participante, o Extrato de Reserva de Poupança
impresso. Entretanto, caso queira consultar a qualquer momento, o extrato está disponível e atualizado no site da entidade.
Acesse o link: http://anabbprev.org.br/meu-plano/, clique no seu Plano e acesse a área restrita do Participante.

.

3)

A ANABBPrev se fez presente no 37º Congresso dos Fundos de Pensão
Representantes da ANABBPrev estiveram presentes no maior evento do setor de previdência complementar fechado da
América Latina, o 37º Congresso dos Fundos de Pensão, realizado em Florianópolis-SC no período de 12 a 14 de setembro de
2016. Neste ano, o Congresso reuniu mais de três mil pessoas, entre dirigentes e técnicos dos fundos de pensão, dos órgãos
governamentais, além de prestadores de serviços voltados para o nosso segmento.

4)

Dicas importantes de Educação Financeira e Previdenciária
Como evitar dívidas? Equilibrar seu orçamento é o meio mais eficaz para evitar dívidas. Afinal, você saberá exatamente
quanto ganha e quanto pode gastar, combatendo assim as compras por impulso.
Crie o hábito de poupar - Aprender a poupar é uma questão de hábito. Quanto mais cedo começar, melhor para o
futuro. Separe mensalmente uma quantia para a poupança assim que receber o salário ou bolsa-auxílio. Assim, diminui a
tentação de gastar mais do que deve. Caso tenha a possibilidade de fazer um investimento, escolha sempre os de menor
risco.
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SEGMENTOS
INVESTIMENTOS

Valor (R$)
15.316.002,41

%
99,16

DISPONÍVEL

83.947,62

0,54

GESTÃO PREVIDENCIAL

1.128,84

0,01

GESTÃO ADMINISTRATIVA

11.725,33

0,08

IMOBILIZADO

33.205,33

0,21

15.446.009,53

100
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