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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:

1) Convênio com a AABB-Brasília

Os participantes e beneficiários da ANABBPrev a partir de agora poderão se associar à AABB-Brasília com um
benefício inédito: A primeira mensalidade grátis!
A AABB é uma agremiação desportiva, social, cultural e recreativa. O clube está instalado em local privilegiado e
conta com um patrimônio robusto.
Nossos Participantes podem desfrutar de uma estrutura completa: piscinas, quadras, campos, ginásios,
churrasqueiras e estacionamento interno, além de serviços terceirizados que tornam o clube ainda mais completo.
2) INPC de junho sobe 1,43%, ante +0,43% em maio

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve um avanço de 1,43% em junho, após a alta de 0,43%
registrada em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O resultado foi o mais elevado para o mês desde 1995, quando o INPC subiu 2,18%.
Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 2,57% no ano. A taxa em 12 meses foi de 3,53%. Em junho do
ano passado, o INPC tinha sido de -0,30%. Esse resultado, somado ao cenário bastante volátil nos investimentos,
dificulta o atingimento da meta atuarial dos investimentos da ANABBPrev que está atrelado ao INPC.
3) Lições de Educação Financeira







Respeite o seu dinheiro.
Tenha objetivos de curto, médio e longo prazo
Viva um degrau abaixo
Saiba a diferença entre preço e valor.
Reserve 30 minutos da sua semana para aprender sobre finanças na internet.

4) Nossos números – junho/2018:
SEGMENTOS
INVESTIMENTO PLANO 1
INVESTIMENTO PLANO 2
INVESTIMENTO PGA
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO

ANABBPREV

%

14.499.072,50
6.369.629,27
340.766,05
15.441,90
10.085,00
12.701,50
13.814,36
21.261.510,58
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