Ano 2017 – Nº 024 – julho/2017

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:

1) Nota de pesar pelo falecimento de Emílio Santiago Ribas Rodrigues,
Conselheiro Deliberativo da ANABBPrev
É com bastante pesar que comunicamos o falecimento de Emílio Santiago Ribas Rodrigues, conselheiro deliberativo da
ANABBPrev, ocorrido no final da noite de quinta-feira, 27/7.
Emílio também era conselheiro deliberativo da Instituidora ANABB, da qual foi presidente por três mandatos.
Deixamos nossas mais sinceras condolências à família por essa inestimável perda.

2) A previdência complementar fechada na hora que o “meu bem”
é trocado pelos “meus bens”
No mês de junho passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a previdência complementar fechada não entra na
partilha de bens no caso do fim de uma união estável. Isto significa que, no término de uma aliança desse tipo, o
companheiro que detiver plano de previdência privada – reforça-se, fechada, pois a decisão do STJ foi específica a estes
– manterá intocado seu patrimônio e não se verá obrigado a dividi-lo com o(a) outro(a) companheiro(a).
Trata-se de uma importante decisão que acrescenta um diferencial significativo ao rol dos diversos outros que já
tornavam a previdência complementar fechada uma ferramenta diferenciada para gestão de patrimônio.

3) Problema na emissão dos boletos bancários de julho
Pedimos desculpas pelo transtorno aos nossos Participantes que contribuem por meio de Boleto Bancário com
vencimento no dia 20, pois devido a problemas sistêmicos/operacionais, tivemos que enviar por e-mail. A correção foi
realizada e o processo já está normalizado para o envio dos Boletos por Correios no mês de agosto/2017.

4) Rentabilidade
Os Planos de Benefícios da ANABBPrev encerraram o primeiro semestre de 2017 com a média de 5,5% de rentabilidade
líquida, superando o índice de referência (3,29%) no período.
Os demais índices do período foram: poupança 3,54%, INPC 1,12% e CDI 5,65%

5) Nossos Números – Junho/2017 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
SEGMENTOS
INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

Valor (R$)
%
18.257.435,16 99,37
75.247,32 0,41
2.307,16 0,01
14.688,14 0,08
23.898,43 0,13
18.373.576,21 100

Poupança

INPC

SELIC

0,57

-0,30

0,81

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
1,02
1,02

