Brasília, maio de 2017

Investimentos da Funpresp ultrapassam meio bilhão de reais
A carteira de investimentos da Entidade chegou ao montante de R$ 503 milhões em abril, como
resultado do crescimento no número de adesões, que hoje soma 41.671 participantes. A
rentabilidade superou o índice de referência, alcançando 12,90% nos últimos 12 meses.

Extrato da poupança previdenciária é
atualizado na Sala do Participante

Fundação lança nova marca em evento de
comemoração aos 4 anos da Entidade

As contribuições de janeiro e fevereiro foram
devidamente cotizadas e incluídas no extrato, e as de
março e abril estão na seção de lançamento futuro. As
contribuições feitas via boleto também passam a constar
no documento individual.

Caracterizada como uma Entidade parceira, agregadora,
que estará ao lado de seus participantes por toda a vida,
a Funpresp ganhou cara nova no evento de
comemoração do aniversário, com a presença de
participantes e patrocinadores.

Tire suas dúvidas sobre migração de regime
previdenciário
Decisão individual, a migração para o RPC gera muitas
dúvidas. A Funpresp criou um Perguntas e Respostas
sobre o assunto. Leia também a entrevista com o
analista do BCB e gerente de Análise e Operações
Financeiras da Funpresp, Gustavo Ottoni, que migrou.

Funpresp realiza 1º Encontro de
Governança da Entidade
Membros dos órgãos colegiados se reuniram em 28 de
abril para avaliar o trabalho realizado e alinhar as
prioridades da gestão. Representantes dos participantes
e dos patrocinadores veem aproximação com o servidor
público como foco.

Conheça o cálculo das contribuições do
Participante Ativo Normal

TV Funpresp lança programa Falando de
Previdência

Quadro da TV Funpresp responde dúvidas mais
frequentes relativas à previdência complementar. Neste
episódio, a Fundação explica como é feito o cálculo das
contribuições do Participante Ativo Normal, desde a
definição do salário de participação até a paridade.

Vídeos trazem especialistas que abordam temas
relacionados à educação previdenciária e financeira. No
quadro de estreia, o professor associado da USP Luís
Eduardo Afonso fala sobre a reforma da Previdência e os
impactos da proposta.

 Relatório Anual de Informações reúne principais ações da Funpresp em 2016
 Teste: Você está se preparando bem para o futuro?
 Exercícios ao ar livre: bom para a saúde e para as finanças
 Café Funpresp discute políticas de cuidado de longa duração para idosos
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