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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) Distribuição da Reserva Patronal
Para os participantes do ANABBPrev 2 – patrocinado, funcionários da ANABB e ANABBPrev realizamos a
distribuição da Reserva Patronal (item .... do balancete), baseada na orientação da PREVIC e estabelecendo os
critérios definidos pelo Conselho Deliberativo. Os participantes receberam créditos de acordo com o saldo de cotas
da parte patrocinadora e podem consultar no extrato de conta individual na área restrita.
2) Dia das Crianças (12/10)
Aproveite o dia das crianças e faça um plano para seus pequenos, eles são o futuro na nossa nação e precisam
estar protegidos lá na frente.
Com um plano de previdência em uma Entidade que você confia, pode-se iniciar a cultura previdenciária desde
pequeninho. Entre em contato com nossos consultores e veja as vantagens em ter um plano de previdência desde
cedo
3) Dia do Securitário (15/10)
Informamos que no dia 15/10 (segunda-feira) não haverá expediente na ANABBPrev, pois é comemorado o dia do
Securitário.
4) Aprovação da Política de Investimento 2019-2023
O Conselho Deliberativo aprovou, em reunião no dia 28/09/2018, a Política de Investimentos para entrar em vigor
a partir de 01/01/2019 com as seguintes mudanças:
- Alteramos a meta para INPC + 4,19% a.a.
- Contratação do Banco Bradesco como custodiante, através da nova administradora de investimento JMalucelli.
- Estabelecemos novos limites de investimento.
Tudo com a única e exclusiva finalidade de alcançar ótima rentabilidade dos planos administrados pela ANABBPrev.
5) Nossos números – agosto/2018:
SEGMENTOS

ANABBPREV

%

Investimento Plano 1

14.701.060,23

68,11

Investimento Plano 2
Investimento PGA
Disponível

6.462.175,09
322.823,46
11.465,61

29,94
1,50
0,05

Gestão Previdencial

65.183,75

0,30

Gestão Administrativa

10.773,62

0,05

12.208,46

0,06

21.585.690,22

100

Permanente
Total do Ativo

POUPANÇA

0,38%

INPC

0,00%

SELIC

0,57%

ANABBPrev
Instituído

0,29%

ANABBPrev2
Patrocinado

0,10%

