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Heliomar Santos esclarece mudança na data do
12o Congresso Nacional de Previdência da Aneprem

E

m nota divulgada nos
veículos de Comunicação
focados no segmento de
Previdência e no site da Aneprem,
o presidente da Associação,
Heliomar Santos, esclareceu
porque a diretoria da instituição
decidiu mudar a data de seu
próximo congresso.
Para evitar uma superposição de
datas de eventos nacionais, no mês
de junho, promovidos pela nossa
Associação e por outra respeitosa
e n t i d a d e s i m i l a r, q u e ,
historicamente, sempre realiza seu
evento nacional no mês de julho, a
diretoria da Aneprem decidiu
alterar a data de nosso 12º
Congresso Nacional de
Previdência, numa postura éticopolítica, para os dias 29 a 31 de
julho próximo.
É de conhecimento público que,
inicialmente, o 12o Congresso
Nacional de Previdência da
Aneprem estava programado para
acontecer nos dias 11 a 13 de junho
de 2012.
A escolha desta data ocorreu no
último Congresso da Associação,
em novembro de 2011, durante
assembléia com associados.
Depois disso, o evento passou a ser
divulgado , via site
www.aneprem.org.br e ganhou
destaque em blogs, sites e em
revista especializada do segmento
de RPPS.

A Aneprem reconhece a
importância de todos os nossos
eventos, os da ABIPEM e das
demais associações estaduais, que
têm os representantes de RPPS
como público efetivo. Ao longo de
nossa história, constatamos a
importância do objetivo motivador
de nossos encontros: o capital
social do conhecimento, as trocas
de experiências exitosas que
possam ser utilizadas nas diversas
práticas profissionais, de acordo
com possíveis ajustes às suas
realidades conjunturais, e sem
dúvida, desenvolvendo a expertise
necessária ao fortalecimento de
uma boa prática de gestão.
Desta forma, entendemos que é
nossa responsabilidade criar
mecanismos que possibilite a
efetivação dessa participação dos
gestores, técnicos e servidores dos
RPPS em todos os eventos que são
produzidos com dedicação para
eles.

“ O Estado do Mato Grosso do
Sul foi escolhido para sediar o
12º Congresso Nacional de
Previdência da ANEPREM. O
evento acontecerá no
renomado Centro de
Convenções Arquiteto Rubens
Gil de Camillo situado na capital,
Campo Grande, com toda a
p o m p a e c i r c u n s t â n c i a ”,
garantiu o presidente Heliomar
Santos.

Participantes da reunião de 29/02/2012, em Brasília, que votaram pela mudança de
data do 12o Congresso Nacional de Previdência da Aneprem. Eles também
deliberaram sobre outros assuntos importantes: Da esquerda para a direita, Brito Barretos - SP, Francisco - Nivarai - MS, Marcijane - Chapadão do Ceu - GO, Herickson Vitória - ES, Heliomar Santos - Nilópolis - RJ, Maria - São Francisco - MG, Paula Caruaru - PE, Celia - Cabo de Santo Agostinho - PE, Terezinha - São Francisco - MG,
Emannuel Ferro - Petrolina - PE .

Saiba quem já confirmou
participação no 12o Congresso
Nacional de Previdência da
Aneprem
O jornalista Sidney Rezende,
apresentador do programa Conta
Corrente, da Globo News, está
confirmado como palestrante na
Sessão Solene de Abertura do
Congresso. Outras presenças
confirmadas são do Dr. Leonardo
Rolim, Secretário de Políticas de
Previdência do MPS; do doutor
Otoni Guimarães, Diretor do
Departamento de Previdência no
Ser viço Público - MPS; do
Presidente do instituto
RIOPREVIDÊNCIA, Gustavo de
Oliveira Barbosa; do Juiz Federal
o Dr. Fábio Souza, Mestre e
doutorando em Direito Público

Pela UERJ, que é Coordenador do
Curso de Pós-Graduação em Direito
Previdenciário do IDS América
Latina; e também do Professor
Fábio Zambitte, Mestre em Direito
Previdenciário pela PUC/SP e
doutor em Direito Público pela
U E R J e d e R i c a r d o S o u za ,
advogado, professor, Mestre em
Políticas Públicas, Técnico do
TC E – P E , a u t o r d e l i v ro s e
Coordenador do Blog Rede
Previdência.
Foram convidados a participar
O Ministro da Previdência
Garibaldi Alves Filho;
Presidente do SPPREV e
Presidente do CONAPREV
ANEPREM, Carlos Henrique
dentre outros.

social
e o
Vicee da
Flory,
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Portifólio do 12o Congresso da Aneprem já está disponível
O Portifólio do 12o Congresso Nacional de Previdência da Aneprem está pronto, segundo informação do tesoureiro da Aneprem, Herickson Rubim Rangel.
As instituições que tiverem interesse em patrocinar ou apoiar o evento já podem solicitar o documento para avaliação via emails cursos@aneprem.org.br ,
secretaria@aneprem.org.br ou (27) 3019-2094 e (27) 9955-3107 ou diretoria@aneprem.org.br e (021) 2691-1443 Ramal: 203 e (021) 8921-0922.

Cursos de Capacitação
A Aneprem confirma os cursos de capacitação que realizará nos
próximos meses. Associados da ANEPREM e da ACIP que confirmarem
pagamento das inscrições até 15 dias antes dos cursos terão desconto
de 10%. Associados de outras associações que confirmarem
pagamento das inscrições até 15 dias antes dos cursos terão desconto
de 5%. Solicite formulário de pré- inscrição pelo email
cursos@aneprem.org.br e participe!
- CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com carga horária de
16h,vai acontecer nos dias 31/5 e 1/6, em Vitória-ES. Taxa de Inscrição
no valor de R$ 500.
- CURSO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, com carga
horária de 16h, vai acontecer nos dias 28e 29 de junho, em Vitória-ES.
Taxa de inscrição no valor de R$ 500.
A taxa de inscrição dos eventos inclui presskit com material didático e
dois coffee breaks.

Acompanhe as novidades do
site Aneprem
Mais facilidades para usuários do hotsite EVENTOS ANEPREM
O sistema administrativo do site da Aneprem, criado no ano passado, foi
aprimorado, favorecendo a usabilidade de inscrições online individuais
pelos participantes de cursos e eventos, promovidos pela Aneprem, que
são realizadas no hotsite Eventos do site www.aneprem.org.br. Isso quer
dizer que, quem se inscrever nos eventos Aneprem terá login e senha
exclusivos, e suas informações cadastrais armazenadas em um banco de
dados, não necessitando que o inscrito tenha que preencher todas as
suas informações a cada novo evento.
Boleto e design
No boleto que será gerado para pagamento das inscrições online, o
inscrito poderá escolher, ainda, o nome que vai aparecer no sacado, se o
dele, caso esteja pagando a inscrição do próprio bolso ou do instituto em
que trabalha, quando for o caso da inscrição ser paga pela instituição.
Clippings
Também foi adicionado ao hotsite EVENTOS Aneprem um link onde
constarão os recortes impressos e eletrônicos de matérias publicadas
na imprensa sobre os eventos da Associação, para registro e consulta de
patrocinadores, apoiadores e demais interessados.

Anuidade Aneprem 2012
O associado Aneprem que ainda não recebeu boleto para pagamento
da Anuidade da Associação deste ano, por motivo de mudança de
CNPJ ou de endereço eletrônico, deverá contatar a secretaria
administrativa para regularização de situação, o mais rápido possível.
O contato deverá ser feito pelo email secretaria@aneprem.org.br ou
cursos@aneprem.org.br . No mês de abril daremos início ao Projeto
de Recadastramento de Associados, que será feito, incialmente, por
email. Em caso de dúvida, fale conosco também pelos telefones (27)
3019-2094 ou (27) 9955-3107, no horário comercial, de 9h às 18h, de
2a à 6a feira.

Aneprem usa
Redes Sociais
para aumentar
o valor de sua
marca
Percebendo a influência e o alcance das Redes Sociais sobre as pessoas e
profis sionais, a Aneprem está ampliando sua sionais, a Aneprem está
ampliando suaComunicação com seus associados e demais públicos,
por meio delas.
O tesoureiro da Aneprem, Herickson RubimRangel, que coordena a equipe
da Secretaria Administrativa da Associação, em Vitória, formada pela
jornalista e organizadora de Cursos de Capacitação para RPPS, Ivoneide
Souto, e pela equipe da CREARES Desenvolvimento & Inovação, explica a
iniciativa.
“Nem sempre temos tempo para pesquisar tudo que queremos na
Internet. Em contrapartida quase sempre estamos online, seja no horário
de trabalho ou de lazer, via Twitter, Facebook, Skype, MSN ou outras redes.
Aí não custa nada dar uma espiadinha nas notícias recentes que chegam
pela nossa timeline. Assim, economizamos tempo na rede e passamos a ser
mais seletivos quanto aos conteúdos disponíveis”.
“Criamos o perfil da Aneprem no Twitter e a página da Associação no
Facebook para estreitar o relacionamento com nossos públicos. O objetivo
é intensificar a divulgação de atividades da Aneprem, que são direcionadas
para servidores públicos, servidores de Regimes Próprios, órgãos públicos,
autoridades, entidades do Setor Previdenciário, imprensa e instituições
parceiras, visando aumentar a audiência da Associação, por meio dessas
redes e, com o tempo, transformá-la em um Hub Social de Previdência”,
informou.
No Twitter @cursosaneprem, a Aneprem já mantém contato com
inúmeras prefeituras, institutos de previdência, autoridades e
profissionais do segmento de RPPS e de áreas afins, e com veículos de
comunicação que divulgam informações sobre Previdência.
Os contatos por meio do Facebook já começaram. Aos poucos os
servidores e as instituições previdenciárias estão descobrindo o
http://www.facebook.com/ANEPREM.
“No Twitter e Facebook da Aneprem publicamos notícias previdenciárias;
notícias sobre os cursos, workshops, seminários e congressos que vai
realizar; notas institucionais, notícias sobre seus associados; artigos de
opinião sobre fatos previdenciários de interesse dos RPPS; comunicados;
fotos; notícias sobre atividades de seus diretores; novidades sobre
parcerias, legislação e outras”, acrescentou.
Siga-nos no @cursosaneprem e curta a nossa página no Facebook:
http://www.facebook.com/ANEPREM.
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Fotos e Fatos
Presidente da Aneprem prestigiou dois eventos realizados em Itaboraí
O presidente da ANEPREM, Heliomar Santos, participou das solenidades de abertura do 15º
Encontro Regional de Previdência da AEPREMERJ e do 1º Seminário de Previdência de
Itaboraí, ocorridas nos dias 8 e 9 de março de 2012, em Itaboraí.
No encontro regional também foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Heliomar
aproveitou a oportunidade para destacar a questão de gênero na gestão dos RPPS's e
parabenizou todas às mulheres presentes, especialmente a gestora da ITAPREVI, Marta
Coquito, que juntamente com o presidente da AEPREMERJ, Claudinei Portugal, fez sucesso
com a prerrogativa de disseminação da uma cultura de previdência no município.

Aniversário de 15 anos do IPAMV-ES
O presidente da ANEPREM Heliomar Santos esteve em Vitória-ES, a convite do diretor
administrativo e financeiro do IPAMV e tesoureiro da ANEPREM, Herickson Rangel.
Heliomar participou da solenidade de comemoração dos 15 anos do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV. Também
marcaram presença no evento o Diretor de Previdência dos Regimes Próprios do Ministério
da Previdência, Otoni Guimaraes, o Prefeito de Vitória, João Coser, dentre outras
autoridades.
Foto: Otoni Guimarães, Heliomar Santos e Herickson Rubim Rangel

Presidente da Aneprem visita o IDS América Latina e firma parceria com o Instituto
Em visita ao Instituto Latino-Americano de Direito Social [IDS América Latina], Heliomar
Santos, presidente da Aneprem, confirmou a presença do Professor Fábio Souza no 12º
Congresso Nacional de Previdência da Associação, que acontecerá em 2012,. Ele que é juiz
Federal e Coordenador Acadêmico do Curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário do
IDS América Latina, dos cursos de extensão em Direito Previdenciário da UCAM e da UERJ e
professor da EMERJ e da UFRJ, fala com entusiasmo e dedicação do ofício do magistério e da
constante troca de saberes que se estabelece nessa relação. Outro passo importante neste
encontro foi viabilização de um convênio de Capacitação entre o Instituto e a Aneprem. O
Instituto Latino-Americano de Direito Social [IDS América Latina] é uma instituição dedicada
à pesquisa e ao ensino de temas relacionados aos direitos sociais, tanto em seus aspectos
filosófico-constitucionais, como em sua aplicação prática.
Foto: Da esquerda para direita, a Assessora da presidência da Aneprem; Nelma Espíndola, o
Procurador do Previnil, Dr. Rafael Drummond; opresidente da Aneprem, Heliomar Santos; os
Co-coordenadores do IDS América Latina, professores Fábio Souza e Joaquim Mentor de
Souza C. Júnior.

Expediente

Regulamento
Na 2a quinzena de abril, a Aneprem disponibilizará em seu site o regulamento da 3a edição
do Prêmio Boas Práticas de Gestão de RPPS. Preparem-se para participar!
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Diretoria Executiva
Presidente - Heliomar Santos
Vice presidente - Carlos H. Flores
Secretária Geral - Elisa Maria Rocha
Tesoureiro - Herickson Rubim Rangel
Presidente do Conselho Administrativo
Sandra Maria Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal
Altair Bogo
-----------------------------------------------------Distribuição: via email
Jornalista Responsável: Ivoneide Souto
MTB: ES999JP

A Aneprem informa que as Planilhas de Cálculo de
Aposentadoria dos meses de janeiro e fevereiro de
2012 já estão disponíveis no www.aneprem.org.br. No
link Serviços, clique em Planilha de Cálculo de
Aposentadoria, donwload e salve a planilha que
desejar, no seu computador.

