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A palestra de abertura “A Reforma 
da Previdência e os RPPS” foi feita 
pelo coordenador geral de 
normatização e acompanhamento 
legal da Secretaria de Previdência, 
Leonardo Motta. “É um momento 
importante em que voltamos a 
discutir esse tema. Apesar de a EC 
nº103 ser de 2019, vários entes 
não conseguiram ainda fazer 
essas reformas previdenciárias. 
Viemos orientar e alertar sobre a 
importância e os impactos que a 
reforma tem. Há urgência de 
aprovação das medidas, que são 
obrigatórias, tendo em vista que o 
prazo encerra agora, em 
novembro, da previdência 
complementar, e das alíquotas 
que já passaram”, explicou o 
palestrante em entrevista. 

Paralelo ao Congresso, a SPREV 
realizou o Workshop do COMPREV 
com a finalidade de capacitar os 
usuários do sistema, mostrando 
tela a tela, tirando as dúvidas 
sobre cada um dos campos que 
são preenchidos, e os documentos 
que são anexados. “O treinamento 
presencial é o que proporciona a 
melhor forma de aprendizagem 
dos usuários de trocar as 
informações, compreender o 
passo a passo. A compensação é 
uma ferramenta importante para 
os RPPS”, informou.

Cerimônia de Abertura
Com a realização do 3º Congresso Brasileiro de 
Investimentos dos RPPS e do 10º Congresso 
Estadual da ASSIMPASC, a Associação 
Brasileira de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais (ABIPEM) promoveu, na 
cidade de Florianópolis-SC, entre os 15 e 17 de 
setembro, no CentroSul, a retomada das 
atividades e encontros presenciais, após a fase 
mais aguda da pandemia de COVID-19. 

Seguindo à risca todos os protocolos de 
segurança exigidos pelo estado de Santa 
Catarina, a maior associação de Regimes 
Próprios do Brasil, ofereceu aos 900 
participantes 17 palestras sobre 
investimentos, que foram a oportunidade 
ideal para estimular a qualificação 
especialmente dos gestores de investimentos 
de RPPS. 

“Desejamos que, nesse momento tão difícil 
para os investimentos nos Regimes Próprios, 
possamos colaborar com bastante informação 
para que vocês consigam estar cada vez mais 
próximo da sua carteira ideal, aquela que 
mede risco e retorno e que a gente possa ter 
um País voltando a crescer para que 
consigamos rentabilidade para que a inflação 
ceda e a nossa meta diminua. Se sairmos 
daqui com mais conhecimento e preparo 
óbvio que serviu, é para isso que a gente faz 
esses encontros”, disse o presidente da 
ABIPEM, João Figueiredo, durante a abertura, 
que contou com a presença de André Goulart, 
vice-presidente da ABIPEM e presidente da 
ANEPREM, e Carlos Schramm, presidente 
ASSIMPASC.

Leonardo Motta - SPREV

João Figueiredo - Presidente da ABIPEM



POVO FALA
Elisson Silva - Amazonas
A minha expectativa é poder assimilar o 
máximo possível dos conteúdos apesar de 
ser novo como diretor presidente de RPPS, 
então eu tenho grande expectativa de 
adquirir bastante conhecimento para poder 
elevar ao máximo o meu instituto e o meu 
município de Rio Preto da Eva ao topo dos 
RPPS. 

Bruno Stedile - Rondônia
Todas as palestras on-line que tanto a 
ABIPEM, quanto as entidades bancárias 
ofereciam, estávamos atentos para 
aprender mais. Então, quando a gente tem 
a oportunidade de estar presencialmente e 
as vezes conversar com os palestrantes e 
aprender coisas bem particulares de cada 
regime, isso é muito bom, a gente fica muito 
feliz e é uma esperança a mais pra gente.

Regina Mainente - São Paulo
É de alta relevância esse evento promovido 
pela ABIPEM. Onde existe o encontro dos 
superintendentes e podemos trocar 
experiências, num momento tão crítico que 
atravessa o país com a Selic alta, juros altos 
e investimentos em renda variável 
rendendo negativo. Então, é uma 
orientação para sabermos onde vamos 
investir o dinheiro público do servidor.

Pedro Roberto Favero - Santa Catarina 
Minha expectativa é grande com relação ao 
aumento da taxa Selic e o que a gente vai 
aplicar, se vamos voltar para renda fixa, se 
vamos continuar aplicando em renda 
variável, e o que é que vão nos mostrar no 
Congresso. Eu estou curioso para isso. Já 
participei de alguns eventos, inclusive aqui 
e achei diferente hoje. Queria ver se vai ser 
nos mesmos moldes dos passados.



O 15º volume do livro Regime Próprios: Aspectos 
Relevantes - parceria da ABIPEM e da APEPREM - 
foi lançado no evento. Na obra, constam 14 artigos 
com temas atuais, produzidos por autores e 
autoras que disponibilizaram gratuitamente as 
produções para compor a publicação. Esta edição 
é muito especial, pois vivemos uma realidade 
muito complexa, onde tivemos que nos adaptar 
com reuniões, cursos, seminários e congressos 
através de plataformas digitais, além de toda 
informação ser divulgada e debatida de forma 
on-line.

Para ter acesso ao livro, clique aqui.

Durante a cerimônia de abertura, foi apresentada à 
plateia a nova parceria da ABIPEM com a PREV.4U. 
Com o intuito de oferecer um retorno sobre o 
investimento em compras feitas pela internet em 
lojas parceiras, o programa funciona na modalidade 
de “cashback”, garantindo em sua política a obtenção 
de parte do valor pago devolvido diretamente ao 
servidor, a associação estadual e a ABIPEM. Nessa 
parceria todos saem ganhando e são mais de 450 
lojas cadastradas com os mais diversos tipos de 
produtos. Para saber mais acesse aqui.

Aqueles que atuam no segmento de investimento de 
RPPS estavam ansiosos pela retomada dos momentos de 
troca na busca de novas informações para debater os 
temas financeiros, e analisar as mudanças e os desafios 
que acontecem no setor. Durante os três dias de evento, 
foram ministradas 17 palestras que, cuidadosamente 
organizadas, ofereceram aos participantes os melhores e 
mais atualizados dados. Uma delas foi a “Política de 
investimentos e seleção dos gestores - ativos”, que teve a 
participação de Carlos Henrique Firmino, agente da 
Polícia Federal. Ele defendeu ser “de extrema relevância 
discutir esse assunto porque o RPPS é uma área do setor 
público em que há muita rotatividade de servidores. 
Muitas vezes, quem está chegando agora no RPPS pega 
um legado de investimentos mal feito no passado que 
representam graves prejuízos. O sucesso de um 
investimento começa na seleção do ativo que será 
colocado em seu portfólio. É preciso ter uma visão de 
todo o processo de investimentos ”, ensinou. Carlos Henrique Firmino - Agente da PF

https://www.abipem.org.br/wp-content/uploads/2021/09/LIVRO-REGIMES-PROPRIOS-15.pdf
https://abipem.prev4u.com.br/


PATROCINADORES

O Santander tradicionalmente é um parceiro 
da ABIPEM e é com gosto que voltamos aos 
eventos presenciais, perto do cliente, perto 
dos RPPS. O Santander está com uma 
estratégia forte de aproximação e expansão 
do seguimento de RPPS, então nada melhor 
que estar aqui, junto com o cliente. A 
ABIPEM é parceira antiga e para nós é uma 
relação de bastante ganho e longa data.

Lilian Herrera
Superintendente Comercial do Banco Santander

Hoje é o primeiro evento, desde março do 
ano passado, que estamos participando de 
forma presencial. Estamos muito satisfeitos, 
primeiro pelos protocolos que estão sendo 
seguidos: a questão do distanciamento, o 
espaçamento, mas também pela segurança 
que nos passou para estarmos aqui. Para 
nós é uma honra estar junto com a ABIPEM 
que é uma entidade representativa do setor. 

Marcelo Rabbat
Sóc. Resp. de Investidores Institucionais da Vinci Partners

É muito importante estar nesse evento, a 
ABIPEM é uma grande parceira e esse é um 
momento que a gente tem para interagir 
com os clientes, estar no dia a dia e 
reconhecer a parceria que a gente tem com 
eles, essa conversa que o virtual não nos 
proporciona. O patrocínio para gente com a 
ABIPEM é muito importante: um evento com 
palestras e conteúdos de qualidade.

Fabio Guerra
Gerente Comercial na BBDTVM

Foi um ano desafiador para todo mundo e 
mais uma vez a ABIPEM organizou um 
evento maravilhoso, com todos os 
protocolos de segurança que são 
necessários para esse momento.  A ABIPEM 
é uma parceira sensacional, dona de 
bastante conhecimento e nós do Bradesco 
estamos juntamente com a ABIPEM para 
fazer esse segmento de RPPS crescer. 

Jefferson Jorge Garcia
Gerente de Investimentos do Bradesco



Majoly Hardy, secretária da ABIPEM, explicou 
durante o evento sobre a nova parceria firmada 
entre ABIPEM e FGV. A fim de cumprir as novas 
exigências legais que versam sobre a 
obrigatoriedade de certificação dos gestores, 
presidentes, diretores, membros de comitês de 
investimento, membros de conselho fiscal e 
membros do Conselho de Administração dos 
RPPS, a ABIPEM atuará como certificadora 
desses profissionais e para isso est[a em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV. A 
ideia é contribuir constantemente para a 
melhoria e a especialização de todas essas 
pessoas que trabalham com os RPPS.Majoly Hardy - Secretária da ABIPEM

ABIPEM e FGV - Certificação para RPPS

Fortalecimento do legado da ABIPEM e
da governança para os regimes

próprios brasileiros

Encerrando o importante momento que marcou a 
retomada das atividades e eventos de capacitação 
de dirigentes e técnicos dos RPPS, houve o 
lançamento da parceria entre a ABIPEM e a 
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A - MAG 
para ofertar benefícios aos servidores públicos 
associados à ABIPEM. Uma das vantagens da 
parceria é a oferta de seguros de proteção. Desta 
forma, o servidor público vai conseguir  contratar 
um seguro mais barato. Saiba mais aqui.
Em seguida, foi lançado oficialmente o Código de 
Ética dos RPPS, produzido pela ABIPEM. O 
documento “traz os princípios e as regras a serem 
observadas na conduta de seus profissionais, 
estimula a cultura da integridade e uma conduta 
responsiva e alerta sobre a equiparação para fins 
penais do RPPS como instituição financeira, 
motivo pelo qual todas as ações e decisões que 
vierem a ser feitas devem estar devidamente 
documentadas, publicadas e embasadas em 
critérios técnicos e aderentes à legislação vigente”, 
informou a professora Diana Vaz. O conteúdo está 
disponível no 15º volume do livro Regime 
Próprios: Aspectos Relevantes.
Posteriormente, foi realizada a palestra “Os 
desafios dos Gestores e a SPREV”, ministrada pelo 
Secretário de Previdência, Narlon Gutierre 
Nogueira. Em entrevista à TV ABIPEM, o secretário 
afirmou que o  3º Congresso Brasileiro de 
Investimentos dos RPPS “teve por objetivo 
abordar a questão dos investimentos dos recursos 
dos regimes próprios e um momento de alguma 
instabilidade, alguma certeza e reforça a 

necessidade de busca pela qualificação e pelo 
aprofundamento dos debates técnicos”. Nogueira 
participou da cerimônia de encerramento e falou 
um pouco sobre a recriação do Ministério do 
Trabalho e Previdência e “os projetos que têm sido 
desenvolvidos na Secretaria em relação à 
previdência como um todo e em relação aos RPPS 
de forma especial”.

Narlon Nogueira- Secretário de Previdência

https://lojaparceria.mag.com.br/abipem?cv=c19cc877696346dba751ed7d23854e8a


1º Congresso de Previdência da Agoprev

Garanta seu lugar no maior evento de
Previdência Pública do Brasil! 

Inscreva-se
AQUI

http://eventos.inf.br/abipem/2021/54cn10a12NovGoianiaGO/inscricao.php
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https://www.flickr.com/photos/abipemfotos/
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Para ver mais fotos, acesse aqui!

https://www.flickr.com/photos/abipemfotos/
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