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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) Reforma sem distinção na Previdência
A proposta de emenda constitucional (PEC) que vai alterar as regras do sistema previdenciário
já foi fechada pelos técnicos do governo. De acordo com o texto encaminhado ao presidente Michel
Temer, que deve bater o martelo na próxima semana, as mudanças vão atingir todos os
trabalhadores brasileiros, do setor privado ao público, militares e até parlamentares, tendo
regimes especiais ou não. E, para fechar brechas legais à chamada “desaposentação”
(possibilidade de o aposentado continuar trabalhando e recalcular o benefício), a ideia é deixar
claro na Constituição que a aposentadoria é “irreversível e irrenunciável” — conceito previsto
apenas em Decreto. Fonte: O Globo, 23/9/2017, por Geralda Doca.
2) ANABBPrev – Previdência como presente para as crianças
A procura por produtos voltados para os filhos e netos crescem e os especialistas aprovam:
quanto antes se começar, melhor. Pais contratam planos até para bebês. A previdência
complementar é uma das formas de investimento em que os pais e avós encontram alento para
a inquietação de garantir um bom futuro para os pequenos, preocupação que independe da renda
familiar. Alguns já substituem o presente do Dia das Crianças, Natal ou o de Aniversário por um
polpudo aporte, isso ajuda a incutir a cultura previdenciária desde pequeno. Procure a ANABBPrev
e faça uma simulação para sua criança.
3) ANABBPrev fecha parceria com CRA-DF
A PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, por meio da Nota nº
1349/2017/CGAF, autorizou o convênio de adesão firmado entre o Conselho Regional de
Administração do Distrito Federal (CRA-DF) e a ANABBPrev. Dessa forma, o Conselho tornou-se
Instituidor Não Fundador do plano ANABBPrev (Instituído) que disponibilizará a todos os seus
colaboradores e profissionais de administração devidamente registrados, o plano de previdência
complementar ANABBPrev.

4) Nossos números – Agosto/2017:
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