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Rua da Glória nº 306, 10o e 11º andares
Glória - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20241-180
Tel.: (21) 2212-5700 / Fax: (21) 2212-5743

A nova área restrita ao participante no site da PREVHAB pode agora ser
acessada também via celulares ou tablets. Além do design responsivo –
que adéqua o formato da página às diferentes dimensões de tela dos dispositivos mobiles –, o espaço conta com um novo visual, mais moderno e
intuitivo. Visite www.prevhab.com.br e preencha os campos disponíveis no
topo da página para conferir as mudanças.

E-mail: secretaria@prevhab.com.br
Sítio na Internet: www.prevhab.com.br

Diretoria-Executiva
Mario Cardoso Santiago
(Diretor-Presidente);
Gustavo Armando de Oliveira Berriel
(Diretor de Administração e Previdência);
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RAI 2016 será
disponibilizado em
formato eletrônico

3

Novidades na
Declaração do Imposto
de Renda 2017

Maurício Werneck Barreto
(Diretor Financeiro).

PREVHAB na palma da sua mão
Com a oportunidade de acessar a área restrita via celular ou tablet, é possível realizar
diversas consultas, tais como, o seu contracheque, o extrato do empréstimo, dados cadastrais e o informe de rendimentos,
além de informações sobre o regulamento
do Plano e sobre a sua gestão. Tudo na palma da sua mão.

Conselho Deliberativo
EFETIVOS:
Roberto de Andrade Torres (Presidente);
Luiz Augusto de Oliveira Ferreira; Marília
Pires de Albuquerque e Silva; Marcio Miller
Santos; João Cesar de Oliveira Lima; Sérgio
Pereira da Rocha; Vitório Paulo da Silva.
SUPLENTES:
Iara Petrov Daniel; Octacílio Pereira
Ramalho; José Eduardo de Oliveira e Cruz;
Sergio Brandão Martins; Paulo César do
Rego Monteiro; Yatosi Masuda; Raymundo
João Martins.

Conselho Fiscal
EFETIVOS:
Cândido de Almeida Neto (Presidente);
Mauro Souza Monte; Mario Monteiro de
Oliveira.

PREVHAB envia Informe de
Rendimentos aos participantes
Continuação da capa
Cabe lembrar àqueles com, no
mínimo, duas fontes pagadoras –
PREVHAB e INSS – que é necessário declarar os dados contidos
nos informes de ambasas fontes
(ou quantas mais existirem) para
não cair na malha fina. Não se es-

queça: este ano o prazo de entrega
das declarações vai até o dia 28 de
abril.
Em caso de dúvidas sobre o seu
Informe de Rendimentos, contate a Gerência de Administração e
Previdência (GERAP) no telefone
(21) 2212-5723.

Membros da Diretoria e
dos Conselhos tomam posse
No último dia 26 de janeiro, na Sede da PREVHAB,
tomaram posse em sessão solene os membros da
Diretoria-Executiva e dos Conselhos Deliberativos
e Fiscais da Entidade, eleitos em 24 de outubro de
2016. Esteve presente à solenidade um significativo número de Participantes e convidados.
Veja mais fotos na página 2

SUPLENTES:
Luiz Carvalho Frota Correia; Carlos Alberto
Gonçalves Costa; José Edgard de Castro
Gurgel do Amaral.

Informativo da PREVHAB
Editado sob responsabilidade da Diretoria.

PREVHAB envia Informe de Rendimentos
aos participantes

Produção:
Plus Interativa
Tel: (21) 2524-7816 / 3549-7816
E-mail: plus@plusinterativa.com

Jornalista Responsável:
Carlos Lisboa Jr. / Plus (MTB 33650/RJ)

Em fevereiro, a PREVHAB enviou aos participantes, por correspondência, o Informe de Rendimentos referente ao exercício de 2016. O documento também se encontra disponível na
área restrita do site www.prevhab.com.br.
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Membros da Diretoria e
dos Conselhos tomam posse

Novidades na Declaração
do Imposto de Renda 2017
Segundo a Receita Federal, a declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2017 apresenta algumas novidades, dentre as
quais se destacam:

Atualização automática:
Com a nova funcionalidade de
atualização automática do PGD
IRPF, é possível atualizar a versão
do aplicativo sem a necessidade
de realizar o download no sítio da
Receita Federal do Brasil na internet. A atualização poderá ser feita,
automaticamente, ao se abrir o
PGD IRPF, ou pelo próprio declarante, por meio do menu Ferramentas - Verificar Atualizações;

Entrega sem necessidade de
instalação do Receitanet:
O programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, não
sendo mais necessária a sua ins-

RAI 2016 será disponibilizado
em formato eletrônico
A exemplo dos últimos dois anos, a PREVHAB tornará
disponível o seu Relatório Anual de Informações (RAI)
referente ao exercício de 2016 apenas em formato
eletrônico. A medida tem fundamento na mudança
promovida pela Instrução Normativa (IN) nº 11/2014
da Previc e provoca a redução de custos com a produ-

ção e a postagem do material. O link para acesso ao
relatório será divulgado ao final do mês de abril. No
endereço – que poderá ser acessado inclusive por celulares e tablets – também será possível fazer download de uma versão alternativa do RAI em PDF, para
quem desejar imprimi-lo.
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talação em separado;

Recuperação de nomes:
Ao digitar ou importar um nome
para um CPF/CNPJ, o sistema armazenará o nome para facilitar o
preenchimento futuro. Os nomes
armazenados são nomes informados pelo declarante, manualmente ou por meio das funcionalidades de importação, não são
fornecidos pelas bases da Receita
Federal do Brasil. Após armazenados, os campos referentes aos nomes serão preenchidos automaticamente conforme CPF/CNPJ
digitados. A funcionalidade poderá ser desativada no Menu - Ferramentas - Recuperação de Nomes;

Rendimentos isentos e
não tributáveis:
Com o objetivo de facilitar o preenchimento, a ficha foi remodelada e

possui agora as abas “Rendimentos” e “Totais”. As informações são
inseridas em “Rendimentos”, selecionando o Tipo de Rendimento.

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva:
Com o objetivo de facilitar o preenchimento, a ficha foi remodelada e possui as abas “Rendimentos” e “Totais”. As informações são
inseridas em “Rendimentos”, selecionando o Tipo de Rendimento.

Solicitação de celular e e-mail:
Esta solicitação tem por objetivo ampliar as informações do
cadastro de pessoas físicas. A
RFB estuda mecanismos seguros
para comunicação com o contribuinte, porém essa comunicação
somente será realizada após divulgação e autorização prévia do
contribuinte.
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