Ano 2018 – Nº 037 – Agosto/2018

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) Atualização cadastral
No mês de setembro a ANABBPrev irá promover atualização cadastral de todos os participantes dos planos 1 e 2.
Temos como objetivo aproximar a relação entre participante e entidade e para isto precisamos que deixe sempre
atualizados seu e-mail e o número do celular, pois a ANABBPrev agora terá acesso ao WhatsApp.
2) Migração de sistema
Desde o dia 01/06/2018 a ANABBPrev está realizando migração do sistema interno e da área restrita dos
participantes, com isso temos encontrado dificuldades no envio de cobranças, extratos e informações do plano.
Estamos na metade do processo de migração e já é possível visualizar os extratos e os dados do seu plano na nova
área restrita, através do nosso site.
Pedimos desculpas pelo transtorno e informamos que estamos preparando uma área restrita mais moderna e
acessível aos participantes.
3) Sua contribuição está de acordo com o que espera receber no futuro?
Você já fez o seu plano de aposentadoria? Com a Reforma da Previdência, muitas pessoas precisam colocar na ponta
do lápis os valores destinados à contribuição do Plano de Previdência Privada, pois o futuro gera várias incertezas e
uma delas é: qual será a minha renda quando me aposentar?

Entre em contato com a ANABBPrev ou faça uma simulação em nosso site www.anabbprev.org.br para checar se o
valor da sua contribuição te deixará tranquilo quando iniciar o recebimento do seu saldo da reserva aqui no seu
plano.
4) Nossos números – junho/2018:
SEGMENTOS

ANABBPREV

%

Investimento Plano 1

14.774.970,18

68,34

Investimento Plano 2
Investimento PGA
Disponível

6.461.495,93
353.130,70
5.242,67

29,89
1,63
0,02

Gestão Previdencial

583,73

0,00

Gestão Administrativa

11.611,47

0,05

Permanente

13.011,41

0,06

21.620.046,09

100

Total do Ativo

POUPANÇA

0,37%

INPC

0,25%

SELIC

0,54%

ANABBPrev
Instituído

0,60%

ANABBPrev2
Patrocinado

0,78%

