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Campinas sediará o 14º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM

O

14º Congresso Nacional de Previdência da
Aneprem será realizado em Campinas-SP, no
Resort Royal Palm Plaza. A diretoria da
Associação fez visita técnica no local, juntamente com a
empresa organizadora, Carmo e Franco Equipamentos e
Eventos Ltda, responsável pelas instalações técnicas do
evento e instituições como CAIXA, Banco do Brasil,
Banco BTG Pactual, Grupo Crédito & Mercado e Geração
Futuro.

CAMPREV, José Campos, para tratar do apoio da
Prefeitura e do Instituto de Previdência do Município ao
congresso. Ficou acertada a realização de apresentações
culturais: uma orquestra no dia 24, na abertura, e um show
com artistas regionais no dia 25, após a solenidade de
entrega do prêmio boas práticas.

Da esquerda para a direita, o presidente da ANEPREM; Heliomar
Santos; o Secretário Municipal Chefe de Gabinete, Michel Abrahão
Ferreira; o presidente do Instituto de Previdência de CampinasCAMPREV ,José Campos; e a presidente da APEPREM e do
BiriguiPrev, Guiomar Pazain.
Equipe que fez visita técnica no resort contou com a liderança do
presidente da Aneprem, Heliomar Santos e do tesoureiro Herickson
Rubim Rangel

As palestras serão realizadas no Salão
Imperial e as instalações dos stands no foyer, que fica em
frente.
Apesar de o local ser do mais alto padrão, os preços das
inscrições e hospedagens para os congressistas serão os
mesmos praticados no Congresso anterior realizado em
Porto de Galinhas-PE, com exceção para inscrições avulsas
de instituições financeiras e empresas não patrocinadoras.
As inscrições seão feitas online no site da Aneprem .
O congresso deste ano contará também com um seminário
sobre matérias demandadas pelo segmento de RPPS, a ser
realizado com o apoio da APEPREM. Entre as novidades,
podemos destacar também: a alteração na programação da
apresentação do painel sobre economia, atendendo
sugestões de patrocinadores, que será realizado na manhã
do dia 25/7 e a solenidade para a entrega do Prêmio Boas
Práticas de Gestão aos finalistas do concurso, à noite, antes
da programação Cultural.
Outra novidade é que o presidente da Aneprem e a
presidente da Apeprem, Giomar Pazian, estiveram
reunidos com o secretário municipal e chefe de gabinete da
prefeitura de Campinas, Michel Abrahão Ferreira, e o
Presidente do Instituto de Previdência de Campinas-

...................................................................................
Inscrições para o 5º Prêmio Boas
Práticas encerra no dia 15 de agosto
O 5° Prêmio Boas Práticas de
Gestão em RPPS tem o
compromisso de disseminar e
estimular os fundamentos de
excelência e de inovação em
gestão pública que representem
melhorias dos processos
decisórios, da imagem
institucional, e que contribuam
para a perenidade do sistema
previdenciário. Serão
reconhecidos e premiados os gestores e as Unidades
Gestoras de RPPS, o Prefeito ou Governador, que mais
desenvolveram práticas baseadas nos princípios da
transparência, equidade, ética, responsabilidade
corporativa e social, e que destacarem pela qualidade e
garantia de resultados eficientes para os segurados de RPPS
e demais cidadãos. Podem concorrer a este prêmio
institutos de pequeno, médio e grande porte. As inscrições

vão até o dia 15 de agosto. Baixe o regulamento do 5º
Prêmio Boas Práticas no site da Aneprem .
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FÓRUM DE CONTABILIDADE. A Secretária do
Tesouro Nacional disponibilizou ambiente web para
compartilhamento de ideias, experiências e
conhecimentos relacionados à Contabilidade
aplicada ao Setor Público e às normas e
procedimentos de gestão, no
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/forum. As
discussões no Fórum estão divididas por categoria de
acordo com a temática: PCASP federação, MSC e
Mapeamentos dos Demonstrativos Fiscais e MCASP
- PCE, sendo esta última iniciada com discussões
sobre RPPS. Em caso de dúvida, entre em contato via
e-mail: cconf.df.stn@fazenda.gov.br .
O PRESIDENTE DA ANEPREM, Heliomar Santos,
esteve no Superior Tribunal Federal (STF), no
gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso para
convidá-lo a ministrar a palestra magna do 14º
Congresso da Aneprem.
HELIOMAR SANTOS é um dos docentes do Curso
Previdência dos Servidores Públicos, que está sendo
realizado pelo IDS América Latina - Instituto LatinoAmericano de Direito Social, na Universidade do
Estado do Rio de janeiro (UERJ).
REPRESENTANDO A ANEPREM, Heliomar
esteve no 23º Encontro Regional da AEPREMERJ e
do II Seminário de Previdência, no município de
Nova Iguaçu. O evento aconteceu na Universidade
de Nova Iguaçu-UNIG.

FIQUE ATENTO ÀS NOTÍCIAS ENGANOSAS.
Informamos que o site www.asprevbrasil.com.br
clonou a logomarca, os arquivos e o design do site da
ANEPREM. A fim de evitar confusão de imagem, a
ANEPREM enviou email ao responsável pelo
provedor onde a pagina da ASPREV Brasil está
hospedada, informando sobre esta ação fraudulenta
e solicitando a suspensão imediata daquele domínio.
Porém, como não obtivemos retorno da solicitação e
o site da ASPREV Brasil ainda continua no ar, a
ANEPREM formalizou uma notícia-crime a
Delegacia de Defraudações.Continuamos
aguardando uma solução dos órgaos competentes.
FILIAÇÃO. Filie-se à ANEPREM. Baixe a proposta
de filiação no www.aneprem.org.br para conhecer os
benefícios que a associação oferece e envie sua
solicitação para o email secretaria@aneprem.org.br.
Mais informações: (27) 3376-3765/ 99955-3107.
CURTA o www.facebook.com/ANEPREM e siganos no twitter @CursosAneprem .
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Expediente

MEMBRO DA COMISSÃO de Representação
Institucional do Conselho Nacional de Dirigentes de
Regimes Próprios de Previdência SocialCONAPREV, Heliomar participou da audiência
pública da Comissão de Seguridade Social e Família
na Câmara dos Deputados, que discutiu o Projeto de
Emenda Constitucional-PEC 555, e que dispõe sobre
a revogação da cobrança das contribuições
previdenciárias dos inativos e pensionistas. (foto
abaixo).

MEDIADOR. O
jornalista Sidney Rezende
da Globo News e do
Portal de Notícias SRZD,
já confirmou sua
participação, como
mediador, no painel sobre
o cenário econômico e
alternativas de
investimentos para os
RPPS, com os principais
patrocinadores do 14º
Congresso da Aneprem.

Sede Executiva: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº 18, Sala 201,
Centro, Nilópolis - RJ - CEP 26.525-060
Fone: (21) 3236-1915 | (21) 3566-7406 | diretoria@aneprem.org.br
(Nelma Espíndola)
Secretaria Administrativa: Rua João Batista Miranda Amaral, 306, 303A. Ed. Ilha Bela,
J.Camburi, Vitória - ES - CEP 29.090-380
Fone: (27) 3376-3765 | (27) 9955-3107 | secretaria@aneprem.org.br
(Ivoneide Souto)
Diretoria Executiva
Presidente - Heliomar Santos
Secretário Geral - Claudio Muniz Lopes Ramalho - Macaé-RJ
Tesoureiro - Herickson Rubim Rangel
Presidente do Conselho Administrativo - Célia Verônica Emídio - Cabo de Santo
Agostinho - PE
Presidente do Conselho Fiscal - Marcijane França Velloso

Distribuição gratuita via email
Jornalista Responsável: Ivoneide Souto Ribeiro MTB: ES999JP

Lenira Melo Soares

