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Dê sua opinião sobre a nova
enquete do site Aneprem

Aneprem reestrutura seus canais
de Comunicação

Aneprem convoca associados
para Assembléia Geral ordinária

Notícias em Destaque
Contagem regressiva para o 11o Congresso Nacional de Previdência da Aneprem
Faltam 18 dias para o 11o
Congresso Nacional de
Previdência da ANEPREM e
quem ainda não se inscreveu
poderá fazê-lo online até o dia
22/11, no www.aneprem.org.br
mas não terá desconto no valor
da inscrição. Segundo a
organização, no dia 23 as
inscrições só poderão ser feitas
no local do evento também sem
desconto.
A programação final do
Congresso, que esta disponível
no hotesite Eventos, no sítio da
ANEPREM, inclui palestras,
fórum e mesas redondas que
s e r ã o r e a l i z a d a s ,
paralelamente, com participação
de personalidades como o
ministro Garibaldi Alves e diretor

do Ministério da Previdência
Otoni Guimarães, presidentes e
diretores de associações
previdenciárias, profissionais
das áreas de Finanças e
Educação. Destaque para o
jornalista apresentador da
Globonews, Sidney Resende
que participará de mesa redonda
com representantes de
instituições financeiras.
Serão amplamente debatidos os
temas Política do Ministério para
os RPPS;Importância do
aperfeiçoamento na gestão e
governo eletrônico; Comprev;
Benefícios; Equacionamento do
déficit técnico previdenciário;
Previdência Complementar;
Sistema de Regime Próprio de
Previdência Social - SRPPS;

Propostas de alterações na
legislação previdenciária/Lei
9.717; Atendimento e Ouvidoria;
Desaposentação; A importância
das associações no
desenvolvimento dos RPPS nos
municípios;CRP e a
Responsabilidade dos Gestores;
A função dos Conselhos ;
Modernização na Gestão dos
RPPS: Boas Práticas de Gestão;
Educação Financeira; Cenário
Econômico Atual e a Influência
na Gestão dos RPPS.
Estão programados, ainda, uma
assembléia geral da Aneprem,
cafés de relacionamento,
entrega do Prêmio Boas Práticas
de Gestão de RPPS 2011,
apresentação cultural da cidade
de Nilópolis e sorteio de brindes.

Aneprem anuncia ganhadores do Prêmio Boas Práticas de Gestão de RPPS 2011
No início desta semana a
ANEPREM anunciou o resultado
final do Prêmio Boas Práticas de
Gestão de RPPS 2011. O
resultado foi enviado por email
para as instituições partipantes e
publicado no site da associação.
Na categoria grande porte com
mais de 3 mil segurados, o
vencedor foi o Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores de Vitória – IPAMV,
com 27 pontos. Na categoria
médio porte que tem de mil a 3
mil segurados, vitória do Instituto
de Previdência Social dos
Servidores Públicos do
Município de Concórdia –
IPRECON, com 37 pontos.

Os prefeitos das cidades de
Vitória-ES e de Concórdia-SC, e
os respectivos gestores destes
do IPAMV e do IPRECON
receberão o Prêmio durante o
11º Congresso de Previdência
da Aneprem. Vale lembrar, que
todos os institutos classificados
receberão um certificado de
excelência por boas práticas de
gestão. Os demais receberão
certificado de participação.
A ANEPREM parabeniza a
todos os participantes e espera
que esta iniciativa continue
contribuindo para o estímulo de
boas práticas de gestão no
âmbito dos RPPS.
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Desenvolvimento
Aneprem reestrutura seus canais de comunicação
Para criar aproximidade com seus diversos públicos
a ANEPREM vem desenvolvendo ações de
reestruturação de seu espaço na Internet desde o
mês de abril deste ano, por meio de parcerias. A
diretoria da associação optou por manter o layout de
sempre, mas promoveu importantes mudanças
internas que deram dinamicidade ao
www.aneprem.org.br, que ganhou um poderoso
sistema de gestão de conteúdos (CMS - Content
Management System) com a instalação da
ferramenta Joomla (pronuncia-se Djumla), esta
mais organizado, dinâmico e funcional.
O conteúdo foi reorganizado e um sistema
administrativo de notícias foi implantado. O hotsite
de Eventos vinculado ao sítio deu mais destaque e
suporte aos cursos, seminários, workshops e

congressos, gerando inscrições online, para
comodidade dos participantes dos eventos
ANEPREM. O sistema de emissão de boletos será
aprimorado. Ainda falta integrar o novo plug-in com
opções de outras formas de pagamento além do
boleto bancário e disponibilizar menus automáticos
para inserir novos eventos e banners. Em breve, a
Proposta de Filiação poderá ser feita via formulário
eletrônico pelos institutos interessados em se
associar à ANEPREM. O Infoprem, informativo da
Associação terá edições mensais e continuará
sendo enviado ao malling list da Associação, por
email. Outra novidade é que a ANEPREM criou
perfil no Twitter para divulgar sua marca e seus
serviços aos RPPS, prefeituras, governos,
instituições financeiras, parceiros, fornecedores e
outros.

Siga-nos no twitter
@cursosaneprem

Dê sua opinião sobre a nova
enquete do sítio ANEPREM
Acesse o www.aneprem.org.br e responda:
Em qual área de atuação as associações
nacionais e regionais tem sido mais
importantes para sua unidade gestora?

Expediente

Convocação publicada no Jornal A Voz dos Municípios
Fluminenses, Pág. 02 - Rio de Janeiro, de 21 a 27/10/2011.
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Sede Executiva: Rua João Batista Miranda Amaral, 306,
303A. Ed. Ilha Bela. Jardim Camburi, Vitória - ES - CEP
29.090-380
Aneprem Vitória - Fone: (27) 3019-2094
(27) 9955-3107
www.aneprem.org.br - secretaria@aneprem.org.br

CLASSIFICADOS ANEPREM
Anuncie os produtos e serviços de sua
empresa na próxima edição deste
Informativo. Oferecemos anúncios nos
tamanhos 20cm largura x 28,7cm altura;
9,5 cm largura x 13,85cm altura;
3,75cm largura x 5,9 cm altura.
Consulte os preços via email
cursos@aneprem.org.br ou
pelos telefones (27) 3019-2094 e
(27) 9955-3107.
Diretoria Executiva

Presidente - Heliomar Santos - Nilópolis/RJ
Vice Presidente - Carlos H. Flores - São Paulo/SP
Secretária Geral - Elisa Maria Rocha - Barretos/SP
Tesoureiro - Herickson Rubim Rangel - Vitória/ES
Presidente do Conselho Administrativo - Sandra Maria Garcia de
Oliveira - Natal/RN
Presidente do Conselho Fiscal - Altair Bogo - Indaial/SC
Jornalista Responsável - Ivoneide Souto - MTB ES999JP
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