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Brasí lia, julho de 2017

Participantes podem ampliar proteção com contratação da PAR
Antes exclusiva para o participante Ativo Alternativo do ExecPrev, a Parcela Adicional de Risco estará
disponível a partir de agosto também para o LegisPrev e para os participantes Ativo Normal de
ambos os planos. Proteção cobre casos de morte e invalidez.

 

  

Investimentos superam índice de referência
no semestre

 

Fundação finaliza preparativos para lançar
empréstimo consignado

Rentabilidade consolidada dos planos de benefícios da
Funpresp foi de 5,09% no acumulado de janeiro a
junho. O IPCA + 4% a.a. alcançou 3,23% no período.
Fundação já conta com mais de 44,3 mil participantes
aderidos e R$ 544 milhões em investimentos.

Equipe da Funpresp trabalha nos ajustes finais para o
lançamento da carteira de empréstimo aos
participantes. O início da operação está previsto para
agosto, com taxas inferiores às praticadas no mercado.
Crédito poderá ser contratado totalmente online.

  
  

https://www.funpresp.com.br/portal/
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11903
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11907
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11910
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Acompanhe seu plano pelo canal da
Funpresp no Youtube

 

Perfis de investimentos: Fundação realiza
consulta pública e pesquisa online

Reformulada em abril, a TV Funpresp conta com
diversos programas e vídeos sobre as principais
atividades realizadas pela Entidade. Confira a cobertura
de palestra realizada por representantes da Funpresp na
Escola da Advocacia-Geral da União.

Funpresp realizou consulta pública do edital de
concorrência que vai escolher a empresa responsável
por colaborar com a implementação de perfis de
investimentos. Fundação também faz pesquisa de
economia comportamental com participantes.

  

  

Migração de regime: veja depoimento do
procurador federal Walter Baere

 

Cartilha voltada para policiais federais traz
informações sobre o ExecPrev

Consultor jurídico do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, Baere realizou a migração
para o Regime de Previdência Complementar em março.
A Funpresp entrevistou o procurador para saber os
motivos que o fizeram a realizar a opção.

A Fundação preparou uma publicação em formato de
Perguntas e Respostas que traz esclarecimentos
essenciais sobre o plano de benefícios. Há informações
sobre adesão, contribuições, segurança do investimento
e portabilidade, entre outros.

  

- Prever: planeje as férias com as crianças gastando (quase) nada

- Funpresp tira dúvidas de servidores no Congresso Consad de Gestão Pública

 

https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11912https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11912
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11914
https://youtu.be/993NIIdhW1I
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11879
http://prever.funpresp.com.br/noticia/planeje-as-ferias-com-a-criancada-gastando-quase-nada
https://www.funpresp.com.br/portal/?p=11918
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Acesse nossas redes sociais e tenha conteúdos exclusivos!

 

 

https://www.funpresp.com.br/portal/?page_id=11943
https://twitter.com/funpresp
https://www.facebook.com/funprespexe
https://www.youtube.com/user/Funpresp
https://www.funpresp.com.br/portal/

