Brasília, novembro de 2016

Quatro chapas concorrem às eleições Funpresp
Duas chapas se inscreveram para os cargos dos conselhos Deliberativo e Fiscal. Outras duas chapas
únicas também estão inscritas: uma para o comitê ExecPrev e a outra para o comitê LegisPrev.
Leia mais >>

Seminário discute a implementação dos
Perfis de Investimentos

“É encorajador ver que a Funpresp usa o
TSP como modelo", diz diretora do fundo

A Funpresp realizou o Seminário Perfis de Investimentos
com o propósito de colher subsídios para avaliar o
modelo de implementação de perfis mais adequado à
Fundação e aos participantes. O material produzido para
o evento está disponível na página Perfis de
Investimentos, no portal da Fundação.
Leia mais e confira a reportagem em vídeo>>

Palestrante destaque no Seminário, Renée Guerin visitou
a Fundação e se reuniu com membros da diretoria,
gerentes e coordenadores de todas as áreas. Ela pôde
conhecer a realidade da Funpresp e falar sobre a
experiência do TSP. Confira a entrevista concedida pela
diretora de Planejamento:
Leia mais e assista a entrevista>>

FunprespExe completa um ano de inscrição
automática

Saiba o que você pode encontrar na Sala do
Participante

A Lei nº13.183 de 2015, que permitiu a inscrição
automática de servidores públicos federais na Funpresp,
completa um ano. Números mostram que, de cada 10
inscritos automaticamente, 8 permanecem na Fundação.
Leia mais >>

O acompanhamento do extrato e dos regulamentos dos
planos, a disponibilidade das cotas diárias, dentre outras
funcionalidades, podem ser conferidas na Sala do
Participante.
Leia mais >>

Dedução no IRPF pode chegar até 20,5% da
remuneração para participantes da FunprespExe
Os participantes do ExecPrev e do LegisPrev podem realizar contribuições facultativas até o dia 15 de
dezembro para serem deduzidas no ajuste anual do IRPF. A legislação tributária permite a dedução
da contribuição esporádica à Previdência Complementar até o limite de 12% da renda bruta anual,
que pode ser acrescido da contribuição regular e mensal de até 8,5% da remuneração. Faça aportes
facultativos e, em vez de pagar mais imposto, aumente sua reserva previdenciária.
Leia mais>>

 Contribuição do plano de previdência incide sobre a gratificação natalina
 FunprespExe é finalista do 18º Prêmio Abrasca Relatório Anual
 MP lança planejamento estratégico para o período 20162019
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