Ano 2018 – Nº 030 – Janeiro/2018

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) 24 de janeiro – Dia do Aposentado
O bem-estar financeiro para o Aposentado é o nosso propósito diário e a razão de ser de tudo que
realizamos. Janeiro é o mês que reforçamos esta lembrança e parabenizamos aquele que sabiamente
soube e sabe viver bem!
2) Recadastramento – Atualize suas informações na ANABBPrev
Em fevereiro estaremos enviando o Informe de Rendimentos para os Participantes realizarem suas
declarações do Imposto de Renda e precisamos que os dados estejam atualizados (principalmente
endereço, CEP, e-mail e telefone). No site www.anabbprev.org.br, clique no botão MEU PLANO e
acesse o Plano Instituído ou Patrocinado. Caso tenha esquecido a sua senha pode gerar outra que
estaremos fazendo várias liberações no decorrer do dia.
3) ANABBPrev registra aumento nas contribuições extraordinárias em 2017
A ANABBPrev registrou crescimento de 83% na entrada de recursos provenientes de contribuições
extraordinárias aos planos de benefícios em 2017 comparado aos valores recebidos em 2016. Esta
é uma tendência que se consolidou ao longo dos anos de atividade da ANABBPrev, a de aproveitar
o pagamento do 13º salário para aumentar as reservas acumuladas na previdência complementar.
4) Orçamento Doméstico
Comece o ano com controle. Disponibilizamos para você uma ferramenta completa e amigável que
irá facilitar a administração de seus recursos. Acesse nosso site em: SEU FUTURO > Educação
Financeira e Previdenciária> +Planilha para o Orçamento Doméstico.
5) Nossos números – Dezembro/2017:

POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
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