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Saiba tudo sobre adesão automática aos planos da Funpresp
Entrou no serviço público federal a partir de 5 de novembro de 2015, com remuneração acima do
teto do INSS? Então você foi inscrito automaticamente. Saiba como funciona a adesão e os prazos
que envolvem o processo de consolidação da poupança previdenciária.

Carteira de Empréstimos ultrapassa meio
milhão de reais

Investimentos da Funpresp rendem 11,71%
nos últimos 12 meses

Aproveitando as taxas inferiores à média praticada no
mercado, participantes da Entidade têm contratado
consignados entre R$ 10 mil e 40 mil na Fundação, com
a facilidade de solicitar o crédito online, pela área
restrita do portal da Funpresp.

A rentabilidade consolidada dos planos de benefícios da
Funpresp superou mais uma vez o índice de referência,
fixado em IPCA + 4%a.a.. Nos últimos 12 meses, os
rendimentos da Fundação chegaram a 11,71% e o
patrimônio superou os R$ 599 milhões.

file:///L:/GECOM/Cria%C3%A7%C3%A3o/2017/Newsletter/Nesletter%20Participante/09%20-%20Setembro/_PROGRAMA%C3%87%C3%83O/P…

1/3

28/09/2017

Informativo Participante

Vídeo: Daniel Pulino, conselheiro da
Funpresp, explica por que migrou

Funpresp realiza treinamento sobre
investimentos no exterior

Em entrevista, o servidor público membro do Conselho
Deliberativo da Fundação afirma ter confiança no
trabalho realizado pela Entidade e conta as razões que
o levaram a migrar para o Regime de Previdência
Complementar.

Em processo de elaboração da Política de
Investimentos, gestores participaram neste mês de
treinamento em investimentos no exterior. Foi discutida
a possibilidade como uma alternativa para diversificar
riscos, de forma a expandir o universo das aplicações.

Workshop capacita servidores públicos em
diversos estados brasileiros

Acesse aqui o extrato da sua poupança
previdenciária na Funpresp

Mais de 400 pessoas de diversas cidades do País
participaram do 3º Workshop de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal. O evento
passou por seis capitais brasileiras, chegando ao fim
nesta quarta-feira (27/09), em Brasília.

Na Sala do Participante, é possível conferir a evolução
da sua reserva, com a sua contribuição, a contribuição
patronal e a rentabilidade mensal. Acompanhar seu
plano na Fundação é essencial para se ter um futuro
seguro.

- Diretor-presidente tira dúvidas sobre previdência complementar em bate-papo ao vivo
- Funpresp faz palestras em Amazonas, Ceará e Bahia em outubro
- Servidores da PGFN tiram dúvidas sobre Previdência Complementar
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Acesse nossas redes sociais e tenha conteúdos exclusivos!
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