NOTA OFICIAL
O FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL RIO GRANDE
DO SUL (OABPREV–RS), entidade fechada de previdência complementar, estabelecida na Rua Washington Luiz, nº 1.110, 3º
andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-460, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.182.491/0001-00, neste ato representada por sua
Diretoria Executiva, vem, por meio da presente nota, esclarecer aos Advogados do Rio Grande do Sul e, especialmente, seus
Participantes alguns pontos acerca do plano e de sua rentabilidade.
Nosso plano é firmado em uma relação jurídica de longo prazo, na qual o valor do benefício previdenciário futuro está
atrelado à reserva matemática acumulada pelo participante durante o período contributivo. E, nos orgulhamos, de ter atingido
expressiva rentabilidade acumulada de 250,61%, desde junho de 2006 até 31 de maio de 2020, pois, no mesmo período, a
poupança obteve rendimento de 151,13%, o INPC foi de 122,17% e o Ibovespa 132,60%.

Vale igualmente salientar que, em dezembro de 2019, fruto do crescimento acumulado nos últimos anos, bem como
de uma gestão administrativa séria, revertemos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo Administrativo para o Plano de
Benefícios, aumentando em 1% na rentabilidade do Plano. Ainda, em janeiro deste ano, conseguimos zerar a Taxa de Carregamento e, de fato, nos tornamos o plano com a menor Taxa de Administração do mercado, com apenas 0,36% a.a..
Baseado em uma gestão sólida e transparente, todas as informações do Plano e da Entidade, que incluem
Demonstrações Contábeis; Relatórios de Despesas Administrativas; Política de Investimentos e Relatório com sua composição
e seus custos; Parecer Atuarial e Parecer dos Auditores Independentes são enviadas anualmente aos participantes por e-mail
e estão disponíveis no site da Entidade. Assim como o Relatório Anual de 2019 está disponível através do link:
www.oabprev-rs.org.br/relatorio_anual_2019/ .
Por fim, como todas as entidades fechadas de previdência complementar, temos a PREVIC como órgão regulador e
fiscalizador, com rígidas regras de conduta no relacionamento com Participantes e assistidos e, especialmente, de governança
corporativa, com controle legal de outros órgãos, como o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Sempre
seguindo uma série de diretrizes, relacionadas à aplicação e alocação dos ativos do Plano de Benefícios, e cumprindo um feixe
de regramentos, que visam certificar o melhor interesse de seus milhares de Participantes e assistidos.
Em vista do exposto, o OABPrev-RS manifesta-se no sentido de reforçar sua conduta de manter informado seus Participantes, patrimônio maior da Entidade, assim como a todos os Advogados do Rio Grande do Sul. E agradece aos seus mais 30
Advogados, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que, juntos com a Diretoria Executiva, auditores financeiros e atuariais, vêm construindo ao longo dos anos a saúde financeira e um futuro melhor na aposentadoria dos Advogados Gaúchos e
seus familiares.
Porto Alegre, 18 de junho de 2020.
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