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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:

1) Resultados das ações de educação financeira e previdenciária
Após realizadas ações de educação financeira e previdenciária na Patrocinadora/Instituidora, Faculdades e informações
disponíveis no site, obtivemos no mês de junho, mais de 50 adesões ao Plano ANABBPrev Instituído. Esse Plano tem
crescido muito por diversos fatores, principalmente pelas novas possibilidades abertas pela Res. CNPC 23/2015.
A partir de agora, desde que cumprido o prazo de carência de no mínimo 36 (trinta e seis) meses contados à partir da
data da inscrição no Plano de Benefícios, é facultado ao participante:
- Resgate Parcial de 20% das contribuições (a cada 2 anos);
- Resgate de Aportes Extraordinários (a qualquer tempo); e
- Resgate de até 100% dos valores oriundos de portabilidade, quer sejam constituídos em Entidades Abertas ou Fechadas
(a qualquer tempo).
Tudo isso sem a obrigatoriedade do seu desligamento do Plano de Benefícios. Essa flexibilidade tem atraído novos
participantes para a ANABBPrev, conclui a Diretora Administrativa e Financeira Ana Lúcia Landin.

2) Aposentadoria?
Em um momento em que lideranças políticas discutem os rumos da Previdência no país, grande parte dos pequenos
empresários brasileiros deixa a questão em segundo plano para se preocupar com a sobrevivência e o crescimento de
seus próprios negócios. É o que mostra uma pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) divulgada agora pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Os dados levantados apontam que 47% dos
donos de pequenos negócios no Brasil estão mais focados em tocar a empresa do que na perspectiva de parar de
trabalhar. Ainda segundo o estudo, 8% dos empreendedores já são aposentados, e 45% pensam em se aposentar algum
dia.

3) Os efeitos da crise política sobre os investimentos têm impactado
diretamente no retorno esperado das aplicações.
“A elevação de incerteza da economia em junho reflete a crise política deflagrada pela divulgação da gravação de
conversa do presidente Michel Temer com o empresário Joesley Batista. Como intensificadores, destacam-se o
julgamento da chapa Dilma-Temer e as indefinições sobre o futuro político e, consequentemente, econômico do país.
Todos esses fatores fazem com que voltemos ao mesmo nível de incerteza vividos no período pré-impeachment da
presidente Dilma Rousseff. Por fim, a denúncia do procurador da República, Rodrigo Janot, deve estender, pelo menos
por mais algumas semanas, o período de incerteza muito elevada”, afirma, em nota, o economista Pedro Costa Ferreira,
da FGV-Ibre. Valor Econômico 29/06/2017

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

Valor (R$)
17.850.047,33
83.023,86
0,00
5.940,53
24.829,12
17.963.840,84

%
99,37
0,46
0,00
0,03
0,14
100

Poupança

0,55%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,36% 0,93% 0,75%
0,86%

