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Saiba porque as instituições financeiras patrocinam
eventos de Previdência

Informativo da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios
Ano 8 | Número 5 | novembro 2011 | Edição Especial | www.aneprem.org.br

Aneprem realiza seu 11o Congresso
Nacional de Previdência

Confira fotos dos estandes dos patrocinadores no 11o Congresso Nacional de Previdência da Aneprem

D

entre as atuações do Banco do Brasil no segmento Governo,
destaca-se o apoio a gestão dos Regimes Próprios de
Previdência Social. Contamos com uma unidade de Gestão
Previdenciária - UGP para desenvolver soluções exclusivas de apoio
para os gestores. Oferecemos ao mercado serviços previdenciários e
fundos de investimentos. Também apoiamos o Ministério da
Previdência na criação de novos RPPS. Com esta abrangente atuação
detemos a liderança na indústria de fundos de investimentos, entre
instituições financeiras que disputam esta fatia do mercado. Com uma
linha de 10 fundos de investimentos para os RPPS, além de FIDCs, RF
Crédito Privado, Fundos Imobiliários e serviços previdênciários que
atendem as necessidades atuariais, legais, cadastrais e operacionais dos
RPPS o BB não poderia deixar de marcar presença no 11o Congresso
Nacional de Previdência da Aneprem.

A

P

ara nós, da CAIXA, este é o tipo de patrocínio que vale a pena, não só
pelo alcance do congresso, mas pela oportunidade que nos é dada
para discussão de um tema importante como a gestão de
Previdência. Participar de eventos como este possibilita a aproximação
com os gestores e a troca de conhecimento imprescindível para a
construção de produtos e serviços que garantem o alcance da meta atuarial
e o desenvolvimento de melhores práticas de gestão. É a oportunidade de
encontrar em um único ambiente os representantes e gestores de vários
municípios do país. Consideramos o 11o Congresso Nacional da Aneprem
um investimento. Tudo isso justifica o nosso patrocínio.

D

Benefícios & Parcerias
Em 2011 a Aneprem firmou novas parcerias com diversas
instituições de renome. E estas parcerias se reverteram em
benefícios diretos para seus associados. Saiba quais são e
aproveite!
?
Revista Investidor Institucional - para recebimento gratuito
da revista por novos associados, pelo período de um ano;
?
Ministério da Previdência - para facilitar a instalação do
Sistema de Previdência SIPREV nos institutos associados;
?
Crédito & Mercado - desconto de 10% nos cursos de CPA10
?
NAP /UFRJ - para elaboração gratuita de cálculo atuarial
para os municípios que desejem implantar RPPS.

Expediente

ecidimos patrocinar o 11o Congresso Nacional de
Previdência da Aneprem por ser este um evento importante,
que reúne profissionais de todos os Estados. Para nós do
Banco BVA S.A, divulgar nossos produtos e serviços é essencial para
estabelecer laços de credibilidade com os RPPS. Esta é a nossa
primeira participação neste evento. Acreditamos nesta parceria.
Investindo nos RPPS, estamos investindo no futuro.
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Associação Nacional de Entidades de
Previdência dos Estados e Municípios,
ANEPREM, realizou, de 23 a 25 de novembro de
2011, o 11º Congresso Nacional de Previdência, no Rio de
Janeiro. O Hotel Windsor Guanabara foi o palco das
palestras e mesas redondas do evento, que teve como tema
central "Novas Perspectivas para os RPPS" e objetivou
aprofundar as questões da agenda previdenciária e
consolidar as propostas em discussão, tais como o
aprimoramento da gestão - fundamental para o
crescimento e fortalecimento dos RPPS - a busca de
modelos de financiamento que possam desonerar o
tesouro de repasses desnecessários, possibilitando
maiores investimentos em outras políticas públicas.
Compareceram à cerimônia de abertura diretores da
Aneprem, gestores, servidores públicos de Regimes
Próprios de todos os Estados brasileiros e autoridades.
Heliomar Santos, presidente da Aneprem, agradeceu a
presença de todos e falou sobre a preocupação da
associação em reunir profissionais com excelentes
currículos e com prática na Gestão de RPPS para ampliar
o conhecimento dos servidores presentes no congresso.
Na palestra magna, Otoni Guimarães, do Ministério
da Previdência Social, MPS, que representou o secretário
de Políticas de Previdência, Leonardo José Rolim
Guimarães, discorreu sobre novidades para o setor
previdenciário.
Segundo ele, o governo está oferecendo
vantagens fiscais como incentivo para a criação de RPPS
nos municípios que ainda não tem. Além disso, está
criando ferramentas que possibilitam a Educação
Previdenciária e a modernização sustentável da gestão
dos regimes próprios existentes. Também falou sobre a
estruturação da Unidade Gestora do Regime Próprio da
União, de planos para a criação de uma Secretaria para os
RPPS e da criação do Certificado de Gestão para o ano
que vem. Tudo para reforçar a Gestão com o Sistema dos
Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS.

Fizeram parte da mesa de abertura Heliomar Santos,
Otoni Guimarães, Gustavo Oliveira Barbosa, Claudinei
Constantino, Agnaldo Pereira, Wilson Bernardes Alves,
José Brando, Almir Perez e José Augusto de Carvalho

Otoni Guimarâes, durante a palestra magna
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Mais de 500 pessoas participaram do congresso
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Confira imagens e atividades do 2o dia
A primeira palestra do dia teve como
convidados Ariane Di Lorio Andrade Ferreira,
presidente do Previ-Rio e o doutor Ricardo Souza, do
TCE-PE, falando sobre a ‘Importância do
aperfeiçoamento na gestão e governo eletrônico’.

entre Newton Conde, consultor Atuarial
especializado em previdência e Paulo Arthur Vieira,
atuário do Núcleo Atuarial da Previdência - NAP
/UFRJ.

Dando sequência na programação, a
Aneprem realizou uma Assembléia Geral Ordinária
para prestar contas aos seus associados sobre atos
administrativos da diretoria, contas de 2011, e tratar
das eleições para 2012, do 12o Congresso e de outros
assuntos.
Virna Cristine Dantas Dias, uma das estrelas
do Vôlei feminino brasileiro, abrilhantou ainda mais
o congresso, como atração do estande do Banco do
Brasil, onde distribuiu autógrafos e simpatia para
os congressistas. Foto abaixo.

Ariane Di Lorio Andrade Ferreira e Ricardo de Souza

Heliomar Santos dividiu o palco com Lenira
Melo Soares. O assunto foi Compensação
Previdênciária, COMPREV.

Lenira Melo Soares

Otoni Guimarães, Diretor do Depto. de
Previdência no Serviço Público/ MPS, discursou
sobre CRP e a Responsabilidade dos Gestores sob a
coordenação de Sandra Garcia Oliveira, uma das
criadoras da Aneprem. Ele também participou de um
debate com o mestre em Direito Previdenciário da
PUC/SP, Fábio Zambitte Ibrahim, discutiram
Propostas de alterações na Legislação Previdenciária
/ Lei 9.717, sob a coordenação do presidente da
Aneprem, Heliomar Santos.
Houve um acalorado debate sobre o
Equacionamento do déficit técnico previdenciário

Otoni Guimarães e Sandra Garcia oliveira

Os trabalhos continuaram com a palestra
sobre Previdência Complementar ministrada por
Carlos Henrique Flory, vice presidente da
CONAPREV e vice presidente da ANEPREM.
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Outros Momentos do Congresso

Newton Conde

Paulo Arthur Vieira
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No 3o dia, aconteceu um debateu sobre a
'Modernização na Gestão dos RPPS: Boas Práticas de
Gestão', com os convidados, Gustavo de Oliveira
Barbosa, presidente da RIOPREVIDENCIA e
Delúbio Gomes, auditor da Receita Federal. Neste
evento, eles estimularam a melhoria do fluxo
processual interno; a transparência nas decisões de
investimento; a institucionalização do Comitê de
Investimentos; maior controle sobre as operações
financeiras; o monitoramento de risco das carteiras; a
segregação de funções entre decisão de aplicação e
movimentação financeira; a criação de cultura de
controles internos; a adesão a uma política de
transparência na gestão; a melhoria na comunicação
com o servidor, com mais clareza no sítio das
Instituições; maior qualidade e rapidez no
atendimento da Ouvidoria, que, por meio de
relatórios de atendimento, passe a dar subsídio à
gestão na tomada de decisões e permita a realização
de ações preventivas; Política de Treinamento e
capacitação de pessoal, com certificação dos
servidores do quadro nos exames da Anbima.
A Associação promoveu, ainda, o lançamento
do livro entitulado ‘A Previdência Social no Estado
Contemporâneo’ do mestre em Direito
Previdenciário, doutorando em Direito Público e

professor Fábio Zambitte
Ibrahim, que sugere um
novo modelo da previdência
social brasileira, simples,
mas efetivo, duradouro e
seguro, capaz de garantir
uma vida decente à
sociedade brasileira.
O Fórum criado para
esclarecer ‘A importância
das associações no
desenvolvimento dos RPPS
nos municípios’, participaram os presidentes da
ACIP, AGOPREM,
AMIPREM, APEPP,
APEPREV e ADIMP-MS, sob a coordenação do
presidente da AEPREMERJ.
Narlon Gutierre Nogueira, auditor fiscal da
Receita Federal do Brasil, que faz Auditoria dos
RPPS/MPS e que foi membro da Comissão
Julgadora do Prêmio Boas Práticas de Gestão de
RPPS 2011, entregou os troféus para as presidentas
dos institutos vencedores: o IPAMV-ES,
representado por Nathália Fernandes e o
IPRECOM-SC, representado por Lucilene Lourdes
Dal Prá Lazzaroti. Foto abaixo.

O último evento do congresso foi uma mesa
redonda sobre ‘O Atual Cenário Econômico e a
Influência na Gestão dos RPPS’, com participações
especiais do jornalista apresentador do programa
Conta Corrente, da GloboNews, Sidney Resende, de
Sérgio Cutolo, ex-ministro da Previdência e de
representantes das principais Instituições
Financeiras Patrocinadoras.
Aguarde a cobertura completa do 11o
Congresso Nacional de Previdência da Aneprem na
próxima semana. Enviaremos outro informativo
com todos os detalhes do evento, por email.

