Ano 2017 – Nº 021 – abril/2017

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:

1) Relatório Anual de Informações aos Participantes 2016
Está disponível no site da ANABBPrev (www.anabbprev.org.br) o Relatório Anual de Informações aos Participantes 2016.
A divulgação do RAI - Relatório Anual de Informações proporciona à ANABBPrev mais uma alternativa para informar aos
seus Participantes e Assistidos as realizações ocorridas no ano de 2016. O RAI contém informações relacionadas às
demonstrações contábeis, demonstrativo patrimonial e de resultados dos planos de benefícios, demonstrativo de
investimentos, política de investimentos, pareceres dos conselhos, do atuário e do auditor independente. Para a
ANABBPrev, a divulgação desse Relatório não se trata apenas de atender a uma determinação legal, mas sim de
apresentar seus resultados aos Participantes e Assistidos, demonstrando a transparência na gestão dos recursos da
Entidade.

2) IV Ação Motivacional ANABB/ANABBPrev
Como parte das comemorações da 4ª Semana Nacional de Educação Financeira ENAF, que ocorrerá entre 8 e 14 de maio
em todo o País, a ANABBPrev estará realizando a IV Ação Motivacional na Sede da Patrocinadora ANABB. A finalidade é
de promover a educação financeira e previdenciária, bem como contribuir para o fortalecimento no entendimento para
tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores.
Serão 2 (dois) dias que os técnicos de previdência estarão disponíveis na sede da ANABB para tirar dúvidas dos
interessados.

3) Finanças Protegidas
Especialistas apontam que uma pessoa atinge o auge da capacidade financeira por volta dos 50 anos e que começa a
diminuir cerca de dez anos depois.
Nem sempre é fácil aceitar o fato de que suas habilidades financeiras diminuirão com o passar do tempo. Dessa forma é
necessário tomar medidas que visem a proteção de seu patrimônio, tais como, não partilhar senhas ou códigos de acessos
com outras pessoas, verificar suas movimentações regularmente através do extrato, não gaste todo seu rendimento
acumule reservas para eventuais necessidades, organize e guarde seus documentos em locais seguros e de fácil acesso e
tenha uma pessoa de confiança para auxiliá-lo na administração de seus bens em um momento de emergência. Esse
conjunto de cuidados contribuirá e proporcionará mais segurança e bem-estar em suas finanças.
Fonte Revista Fundos de Pensão nº 408/2017.

4) Nossos Números – Março/2017 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV

SEGMENTOS
INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

Valor (R$)
17.259.708,27
399.165,19
241,91
8.676,67
26.690,50
17.694.482,54

%
97,54
2,26
0,00
0,05
0,15
100

Poupança

0,53%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,32% 1,05% 0,96%
1,00%

