Ano 2017 – Nº 019 – Fevereiro/2017

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:

1) ANABBPrev envia o Informe de Rendimentos 2016/2017 para seus
Participantes.
Na primeira quinzena de fevereiro de 2017 a ANABBPrev enviou por Correios para o endereço residencial de todos os
Participantes dos Planos 1 e 2, o Informe de Rendimentos do IR 2016/2017 juntamente com o Extrato de Conta Individual.
O Informe de Rendimentos apresenta o somatório de todas as contribuições realizadas pelo participante em seu Plano
no ano de 2016, como contribuições mensais, aportes eventuais ou contribuições para coberturas de risco. Todos esses
valores podem ser utilizados para abatimento fiscal na sua declaração do Imposto de Renda de 2017. Lembramos que
este documento está disponível também no site da ANABBPrev na área restrita do participante: www.anabbprev.org.br

2) Sem aposentadoria - as pessoas se aposentam e continuam trabalhando
Essa é uma das principais consequências que muitas pessoas sofrem por não conseguirem se preparar financeiramente
para o momento da aposentadoria, por não conseguirem participar de um plano de previdência complementar, por falta
de educação financeira ou qualquer outro motivo. Não tendo se preparado para essa nova fase da vida, o fato é que não
conseguem se aposentar. Pesquisa mostra que aposentar-se no Brasil não significa parar de trabalhar. Entre as pessoas
com 60 anos ou mais, 51,6% dos homens e 55,5% das mulheres já aposentados continuam no trabalho ativo.
Diante disso, aproveite enquanto ainda está no mercado de trabalho e comece já um plano de previdência
complementar. Faça também para filhos e netos incentivando a educação financeira e previdenciária na vida deles.

3) 3 lições sobre dinheiro que você precisa ensinar aos seus filhos
 Não entre em uma loja sem um plano de jogo. Se você estiver comprando algo específico - como o jantar, uma peça de
roupa em um shopping ou ir ao supermercado -, deixe claro para o seu filho quais são os objetivos antes de entrar nas
lojas. Se ele pedir alguma coisa, lembre-o da sua real missão. Além disso, motive-o falando coisas como: “Nós estamos
aqui para comprar ovos e leite. Vamos cronometrar e ver o quão rápido podemos fazer isso! ”.
 Se o seu filho quer comprar algo, dê permissão, mas desde que seja com o seu próprio dinheiro. Há grande chance de a
criança desistir quando perceber que aquilo não era tão importante a ponto de ela ter que usar o seu cofrinho.
 Empodere seu filho para que ele alcance suas próprias metas. Se ele realmente quiser algo, ajude-o a descobrir o quanto
ele precisa juntar para comprar aquilo com seu próprio dinheiro, e depois desenvolva um plano de como ele pode
conseguir chegar lá (mesada, trabalhos avulsos, dinheiro de aniversário, entre outros). E, quando ele quiser comprar
outra coisa, lembre-o do seu objetivo principal.

4) Nossos Números – janeiro/2017 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
SEGMENTOS
INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

Valor (R$)
16.927.163,26
73.594,82
0,00
11.612,68
28.551,88
17.040.922,64

%
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