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Informativo Participante

Brasília, outubro de 2017

Mais de 50 mil servidores públicos já fazem parte da Funpresp
Com apenas quatro anos de existência, a Fundação segue um crescimento constante, com média de
12 mil adesões por ano. O número é reflexo da confiança do participante que pode contar com um
fundo exclusivo para administrar a poupança previdenciária.

Rentabilidade dos planos chega a 11,55%
nos últimos 12 meses

Entenda como aumentar sua previdência e
pagar menos Imposto de Renda

A carteira de investimentos da Entidade fechou
setembro com rentabilidade consolidada de 11,55% nos
últimos 12 meses e 8,88% no ano. Com isso, a
Fundação se mantém a frente do índice de referência,
IPCA + 4% a.a., de 6,56%.

Participantes podem fazer contribuições facultativas para
engordar a poupança previdenciária e aumentar a
dedução fiscal, até o limite de 20,5% dos rendimentos
tributáveis, no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
2018 – ano calendário 2017. Saiba como!
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Contribuição relativa à gratificação natalina
será realizada em dezembro

Carteira de empréstimos da Funpresp
supera a marca de R$ 1 milhão

Valor já aparece na prévia do contracheque, a ser
lançado no mês que vem. A regra proporciona o
aumento da reserva previdenciária já que, ao se
aposentar, o assistido receberá 13 parcelas anuais do
seu benefício complementar.

Aberta em agosto deste ano, a carteira de empréstimos
da Funpresp chegou nesta segunda-feira (30/10) ao
montante de R$ 1.031.000,00, valor referente a 63
concessões realizadas nesses três meses de operação.
Pedido de crédito pode ser realizado online.

Entenda as mudanças operacionais na
Parcela Adicional de Risco

Funpresp inicia elaboração do Plano de Ação
Anual para o próximo ano

Ferramenta de proteção por morte e/ou invalidez
oferecida ao servidor público, a PAR ganhou rubrica
diferente de forma a dar mais transparência na folha de
pagamento. Funpresp esclarece alterações e tira
dúvidas dos participantes.

Gestores, colaboradores e membros dos órgãos
colegiados participaram do evento de revisão do
Planejamento Estratégico. O encontro celebrou a marca
de 50 mil adesões e levou os integrantes a refletirem
sobre os próximos desafios e oportunidades.

- Workshop capacita cerca de 400 servidores públicos pelo País
- PL que prevê plano da Funpresp para estados e municípios avança na Câmara dos Deputados
- Funpresp marca presença na Semana do Servidor Público
- Migração de regime é de competência do Ministério do Planejamento
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Acesse nossas redes sociais e tenha conteúdos exclusivos!
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