Brasília, abril de 2017

Chapa 2 vence eleições para os conselhos da
Funpresp
Com 61,38% dos 2.209 votos válidos, a chapa “Solidez, Transparência e Atitude” foi a vencedora das
eleições para os conselhos Fiscal e Deliberativo. As chapas 3, “Legislativo Forte”, e 4, “Gestão
Transparente”, que concorriam para os comitês de assessoramento técnico dos planos LegisPrev e
ExecPrev, respectivamente, também foram eleitas.
Leia mais >>

Fundação internaliza telefonia 0800 a partir
de abril

Rentabilidade em alta: 16,88% nos últimos
12 meses

Serviço que antes era prestado pela Dataprev passa a
ser realizado dentro da Entidade pela Central de
Atendimento Multicanal. Telefonia recebe cerca de 900
ligações de participantes, patrocinadores, servidores e
sociedade em geral por mês.
Leia mais >>

Desempenho da carteira de investimentos consolidada
da Fundação continua superior ao índice de referência.
Nos dois primeiros meses do ano, o rendimento foi de
2,92%. O resultado torna a Funpresp mais rentável que
outros investimentos.
Leia mais >>

Entenda como declarar contribuições no
IRPF 2017

Transição para novo sistema de TI impacta
na atualização do extrato

Ainda está com dúvidas sobre declaração das
contribuições para o seu plano de previdência
complementar no ajuste anual de Imposto de Renda? A
Funpresp explica como aproveitar as deduções. Prazo
para declaração segue aberto até 28 de abril.

Fundação esclarece que estão ocorrendo atrasos na
habilitação da área restrita de novos participantes. O
transtorno é momentâneo e ocorre devido à transição
para o novo sistema que vai aumentar a qualidade dos
serviços prestados.

Leia mais >>

Leia mais >>

Programa no Youtube esclarece dúvidas dos
participantes

Valor da contribuição pode ser alterado em
abril

Chamado #AjudaAí, o primeiro quadro da TV Funpresp
conta com uma linguagem simples e clara. O objetivo é
responder as dúvidas mais frequentes relativas à
previdência complementar, recebidas pelos canais de
atendimento da Entidade.

A Funpresp reabre, neste mês, a possibilidade de
alteração da alíquota de contribuição, no caso do Ativo
Normal, e do salário de participação, para Ativo
Alternativo. Com isso, será possível reajustar o valor
destinado ao plano de benefícios.

Leia mais >>

Leia mais >>

 “Valores éticos devem pautar a governança das organizações”, diz especialista
 Dia da Mulher: poder feminino é destaque em ação comemorativa
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