Número 130 -13 a 17 de maio de 2019
Todos os planos: Recadastramento

ATENÇÃO ASSISTIDOS E PENSIONISTAS:

Assistidos e pensionistas do Cibrius devem ficar atentos ao prazo de
recadastramento este ano: maio e junho. Todos receberão os formulários pelos
Correios e terão dois meses para responder e devolver com todas as
informações. Atenção: caso não receba a correspondência, entre em contato
conosco, pois quem não se recadastrar terá o pagamento suspenso até que
regularize
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É o monitoramento que as entidades fechadas de previdência complementar fazem,
visando a manutenção regular do pagamento das rendas mensais, atualização dos
dependentes dos aposentados, bem como a atualização dos endereços, telefones,
e-mails.
É uma atividade muito importante para as entidades, principalmente para os planos
com característica atuarial, pois é necessário manter atualizado os dados cadastrais
que servirão de base para a elaboração da avaliação atuarial anual.
Outra vantagem é a atualização cadastral que garante aos participantes o
recebimento

de

informativos,

do

contracheque,

entre

outros.

Mas, o mais importante, para assistidos e pensionistas: o recadastramento garante
o recebimento do benefício em dia, pois a falta de atualização dos dados cadastrais
pode

comprometer

o

pagamento

do

benefício

mensal.

Em 2017 e 2018, o Cibrius realizou a “prova de vida”, em vez do recadastramento,
com o objetivo de identificar possíveis fraudes, averiguando, assim, se o benefício
foi pago devidamente, a quem de direito. O recadastramento é mais completo:
realiza a prova de vida e confirma se a base cadastral está atualizada.
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Lembrando que este ano, 2019, tanto assistidos como pensionistas deverão
fazer o recadastramento. Então, não esqueça: Se você recebeu seu formulário,
faça imediatamente o recadastramento para que o benefício não seja
suspenso!

ConabPrev

Prazo para alterar contribuição para o ConabPrev termina 25 de maio
Lembramos a todos os participantes do
Plano ConabPrev, que está aberto o
período para alteração do percentual
contributivo,

conforme

já

anunciamos

anteriormente em nossos informativos 125
e 126.
Esta janela para alteração finaliza dia 25 de
maio,

depois

disso

ano. Lembramos

que

só

no
o

próximo

percentual

mínimo é 3% e o máximo 8% com a
contrapartida paritária da empresa. Caso o participante pretenda aportar valor
maior, deverá fazê-lo através de contribuição voluntária cujo limite mínimo é de R$
442,11.

Lembramos que quanto maior o valor da contribuição maior será a reserva e maior
será o benefício ou o direito futuro. Para capitalizar recursos para previdência é
necessário organização financeira, disciplina e compromisso com o futuro!
Não deixe seu futuro para depois, pois a previdência complementar poderá ser
sua principal fonte de renda na inatividade, pense em você hoje!
ConabPrev

Confira a Cota do Plano ConabPrev em abril
A cota utilizada para a atualização das Provisões Matemáticas reduziu -0,3045% em
relação ao mês anterior, alcançando o valor de R$ 1,41088. A cota rentabilizou
6,85% nos últimos 12 meses e se distribuiu neste período conforme o gráfico a
seguir:

Série 1 – Valor da cota no mês

Série 2 – Rentabilidade da cota

no mês

