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Brasí lia, agosto de 2017

Participantes já podem contratar empréstimo pela Funpresp
Fundação lança empréstimo consignado aos servidores que tenham plano de benefícios. Com taxas
inferiores à média praticada no mercado, o crédito concedido pode ser contratado totalmente online,
via Sala do Participante.

 

 

  

Conselheiro da Fundação opta por migrar
para o Regime Complementar

 

Carteira da Investimentos alcança 11,53%
de rentabilidade nos últimos 12 meses

Com prazo para migração aberto até 2018, servidores
podem entrar no Regime de Previdência Complementar
(RPC) e ter direito aos benefícios da Funpresp. Membro
do Conselho Deliberativo e procurador federal, Daniel
Pulino optou por migrar para o RPC na semana passada.

No mesmo período, o índice de referência, IPCA + 4%
a.a., alcançou 5,93%. Além disso, a Funpresp chegou
aos R$ 570 milhões de patrimônio, com 46.269
adesões. As contribuições facultativas e as
portabilidades somam R$ 13,3 milhões.

  
  

https://www.funpresp.com.br/portal/
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12055
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12350
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12176
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Últimos dias: participantes precisam
escolher regime de tributação

 

Entenda o processo de cotização da sua
reserva previdenciária

Termina dia 31 o prazo para escolha do regime de
tributação por 863 novos participantes que aderiram ao
plano via Sigepe, de forma eletrônica. A campanha de
adesão foi realizada pelo Ministério do Planejamento
entre os meses de maio e julho. Opção é irretratável e
irrevogável.

O processo, desde o desconto no contracheque do
servidor até a cotização, pode levar até 60 dias. Os
planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev têm prazo
para o repasse das contribuições pelos patrocinadores
semelhantes. A arrecadação mensal chega a R$ 26
milhões.

 

  

  

Planejamento e Funpresp realizam
workshop de Previdência pelo país

 

Falando de Previdência: Patrícia Linhares
fala sobre os regimes de tributação

A Fundação passa por seis cidades diferentes para
orientar servidores das áreas de Gestão de Pessoas dos
patrocinadores sobre Previdência do servidor público.
Servidores podem se inscrever nos encontros de Belo
Horizonte, Porto Alegre e Brasília.

A advogada e professora de Direito Tributário e
Previdência Complementar fala sobre tributação nos
fundos de pensão e aborda os impactos dos impostos na
Previdência dos servidores públicos do Executivo e
Legislativo Federal.

 

  

 

- Participantes podem fazer portabilidade caso cessem o vínculo com o patrocinador

- Pergunte ao presidente: Ricardo Pena responde ao vivo dúvidas dos participantes

- Funpresp discute cenário econômico para definir Política de Investimentos 2018-2022

- Valores destinados à PAR e à reserva previdenciária terão rubricas diferentes

- Funpresp lança 3ª edição da cartilha sobre previdência complementar do professor

- Conecte-se à Funpresp pelas redes sociais

- Simulador de adesão foi atualizado e traz novas informações ao servidor

 

https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12174
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12146
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12373
https://www.youtube.com/watch?v=v0eX0rhwlsQ&t=1s
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12178
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12178
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12375
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12291
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11983
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12243
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=12181
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11969
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Acesse nossas redes sociais e tenha conteúdos exclusivos!

 

https://www.facebook.com/funprespexe
https://www.funpresp.com.br/portal/?page_id=12127
https://twitter.com/funpresp
https://www.facebook.com/funprespexe
https://www.youtube.com/user/Funpresp
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https://www.funpresp.com.br/portal/

