Ano 2016 – Nº 015 – Outubro/2016

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

Mudanças no Regulamento do Plano 1 - Instituído
Para se adequar a Resolução n° 23, de 25 de novembro de 2015, que trata da inclusão do resgate parcial, a ANABBPrev
alterou o Regulamento do Plano de Benefícios Instituído. As alterações entraram em vigor desde a data de aprovação na
PREVIC pela Portaria nº 470 de 04/10/2016.
Confira as mudanças no link http://anabbprev.org.br/mudancas-no-regulamento-do-plano-1-instituido/.
Principais alterações:
O prazo de carência para Resgate Total mudou de 24 para 36 meses;
O Resgate Parcial é o saque de até 20% da reserva e pode ser feito a cada 24 meses;
Valores oriundos de Contribuição Eventual e/ou Portabilidade de Entidade Abertas ou Fechadas podem ser retirados a
qualquer tempo.

Dicas importantes de Educação Financeira e Previdenciária – Quando não se tem
um orçamento familiar, é difícil saber quanto da receita já está comprometida

2)

Para a maioria das pessoas, fazer o controle financeiro e organizar o orçamento
familiar não é das tarefas mais fáceis e quando envolve toda a família se torna
ainda mais complicado.
Veja a seguir 6 dicas práticas de como começar a organizar o seu orçamento
familiar.
- Requisite a participação de toda a família, inclusive os filhos. Peça ajuda para que
todos se sintam também responsáveis pela saúde financeira da família.
- Anote todos os seus gastos e os respectivos meios de pagamento. Não se esqueça
de incluir o cafezinho e outros gastos menores. Faça isso diariamente, pois depois
de alguns dias fica difícil lembrar aonde foi parar o dinheiro que estava na carteira.
- Estabeleça prioridades para suas despesas de forma a identificar facilmente itens supérfluos daqueles essenciais. Isto irá
facilitar sua vida quando for necessário cortar gastos;
- Estabeleça limites de gastos para cada categoria de despesa e acompanhe ao menos semanalmente se os gastos estão
evoluindo dentro do limite definido;
- Estabeleça metas de poupança para a realização de sonhos e também para ter uma reserva financeira destinada a cobrir
imprevistos.
- Planeje suas compras com antecedência. Por exemplo, ao comprar um segundo carro para a família, não se esqueça de
avaliar o impacto das despesas extras como IPVA, seguro, manutenção e combustível em seu orçamento.

3)

Nossos números – Setembro/2016 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
SEGMENTOS

Valor (R$)

%

15.240.987,38

99,25

DISPONÍVEL

69.579,01

0,45

GESTÃO PREVIDENCIAL

1.072,09

0,01

GESTÃO ADMINISTRATIVA

11.725,11

0,08

IMOBILIZADO

32.274,64

0,21

15.355.638,23

100

INVESTIMENTOS

TOTAL DO ATIVO

Poupança

0,66%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,08% 1,11% 1,04%
1,01%

