Ano 2016 – Nº 016 – novembro/2016

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

ANABBPrev deseja um Feliz Natal

A ANABBPrev Fundo de Pensão Multipatrocinado deseja a todos os seus Participantes um natal repleto de
alegria, paz e harmonia. Receba um cordial abraço da nossa Equipe!

2)

Aprovação da Política de Investimento – 2017/2021

Em reunião do Conselho Deliberativo realizada em 24 e 25 de novembro foi aprovada a Política de Investimento ANABBPrev
2017/2021, documento que traça as diretrizes das aplicações dos planos de benefícios da ANABBPrev.
Confira o documento na integra no site: www.anabbprev.org.br .

3)

ETAH – Estudo Técnico de Avaliação das Hipóteses Atuariais

Através do Estudo Técnico de Avaliação das Hipóteses Atuariais realizado pelos atuários responsáveis pelos planos de benefícios
ANABBPrev, foi aprovada a atualização da taxa de juros de 4% + INPC para 4,33% + INPC a partir de 01.01.2017 com a meta atuarial
anual. Isso trará mais desafios para a Entidade no que tange a resultados de investimentos e maiores vantagens aos participantes.

4)

Investimento do 13º salário em previdência é opção para planejamento de longo
prazo – Benefício Fiscal 2016/2017

Fim de ano e o tão esperado 13º salário pode ser utilizado pelos trabalhadores como uma importante ferramenta para o
planejamento tributário e financeiro de longo prazo.
Foram encaminhados a todos os participantes do Plano ANABBPREV instituído, via Correio, o boleto bancário para aporte
extraordinário. O valor do aporte extra será somado aos depósitos efetuados durante o ano e informado em fevereiro/2017
para que o participante possa abater até 12% da sua renda bruta no IR de 2016-2017, diminuindo a “mordida do leão”. O prazo
para o depósito da contribuição extraordinária é até o dia 28/12/2016.

5)

Nossos Números – outubro/2016
POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
SEGMENTOS

Valor (R$)

%

15.414.660,89

97,93

DISPONÍVEL

96.785,45

0,62

GESTÃO PREVIDENCIAL

185.395,31

1,18

GESTÃO ADMINISTRATIVA

11.725,11

0,07

IMOBILIZADO

31.343,95

0,20

15.739.910,71

100

INVESTIMENTOS

TOTAL DO ATIVO

Poupança

0,66%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,17% 1,12% 0,97%
0,95%

