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A Secretaria de Políticas de Previdência Complementar oferece Curso de
Noções Básicas em Previdência Complementar via WEB
(Curso Gratuito e Recomendado pela APOS a seus associados)
A Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC) do Ministério da Previdência está oferecendo vagas para o Curso de Noções Básicas em Previdência Complementar, na modalidade à distância, via web. A capacitação é gratuita e possui carga horária de 10 horas e os alunos receberão um certificado de participação.
O objetivo da capacitação é divulgar o Regime de Previdência Complementar no país e conscientizar
o público dos benefícios da manutenção de um plano de previdência complementar. A plataforma ministrada contém uma evolução histórica e uma abordagem sobre a seguridade social do país, com enfoque para o
regime fechado de Previdência Complementar. Além disso, foi incluído um módulo sobre educação financeira.
Os interessados podem encaminhar um e-mail para sppc.coarg@previdencia.gov.br ou entrar em contato
com a Secretaria pelos telefones: (61) 2021-5135 ou 2021-5905.
O curso de Noções Básicas em Previdência Complementar foi desenvolvido e oferecido pela SPPC em parceria com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Instituto Nacional do Seguro Social (CFAI/INSS).

Associados da ANAPAR terão descontos
em produtos e serviços
Os associados da ANAPAR terão direito a descontos significativos na compra de produtos e serviços. A mais nova vantagem é oferecida aos participantes graças a um contrato assinado com o Clube de
Compras Dynamus, administrado por empresa que já atende mais de 1,5 milhão de pessoas vinculadas a
várias associações e entidades de classe. E o melhor: não haverá nenhum custo adicional para os associados.
O Dynamus Clube de Vantagens garante descontos que variam de 5% a 20% em produtos oferecidos
por empresas conveniadas. Eletrodomésticos, computadores e eletroeletrônicos de várias marcas, carros e
motos, grandes redes de varejo e de vendas on-line, empresas aéreas, redes de hotéis. São mais de noventa
convênios de abrangência nacional que poderão ser acessados pelos sócios da ANAPAR.
A empresa Dynamus foi escolhida por já possuir contratos com entidades de classe como a ANFIP
(Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), AJUFE (Associação dos Juízes
Federais do Brasil), AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), dentre outras. As entidades confirmaram a qualidade dos serviços prestados.
Qualquer reclamação, envolvendo serviços e produtos contratados, será encaminhada ao Dynamus
Clube de Vantagens e informada imediatamente à ANAPAR para acompanhar as providências adotadas pelos parceiros e as soluções encontradas.
Como cadastrar – Para ter direito aos benefícios do clube de compras e aos descontos, o associado
deve acessar o site da entidade – www.anapar.com.br – entrar na Área do Associado e cadastrar uma senha

APOS

Pagina 2

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD
pessoal e intransferível que será utilizada nas compras. Basta seguir os passos:
1. Entre no site da ANAPAR e clique no banner Acesso à Área do Associado.
2. Crie uma credencial de acesso à área restrita. Estão habilitados a criar a credencial os associados que
possuem CPF e um endereço de e-mail válido no banco de dados da ANAPAR. Caso não tenha, solicite atualização cadastral através do e-mailanapar@anapar.com.br ou do telefone (61)3326-3086.
3. Para criar sua credencial, preencha o campo Seu CPF no formulário Solicitar Senha. Se você atender aos
requisitos necessários, receberá um e-mail em até duas horas, com mensagem de confirmação e um link
que deverá ser acessado para concluir seu cadastro. Se o cadastro não estiver regularizado, no e-mail haverá instruções de como regularizá-lo.
4. Ao receber o e-mail, clique no link de conformação e crie uma senha que atenda aos requisitos mínimos
de segurança, conforme instruções contidas na página.
5. Criada a senha, você será direcionado para a página inicial de acesso. Preencha o formulário Área do Associado, com seu CPF e a senha criada e clique em Acessar.
6. Você será direcionado para a área de acesso restrito. Clique no link que dá acesso à plataforma de benefícios Dynamus e será direcionado ao site do Dynamus. Você deve confirmar alguns dados cadastrais e ficará pronto
para usufruir dos benefícios do Clube de Vantagens.

O Plano CPqD Prev entra em déficit em agosto
O CPqD Prev entra em déficit em agosto, pela primeira vez em sua história.
Desde 2000, quando foi lançado pela Sistel e Fundação CPqD, para ser o plano sucessor do plano PBSCPqD de Benefício Definido - BD (no qual o valor do benefício de aposentadoria é definido em função do
último salário na ativa e do benefício do INSS, alem do seguro saúde PAMA), o plano CPqD Prev, de Contribuição Variável (naquele em que se define um valor de contribuição durante a ativa (cotas) em função do
valor fixo que se quer aposentar), apresentou pela primeira vez em sua história um déficit no mês passado.
Déficit em um plano de pensão significa que as Provisões Matemáticas (montante necessário e estimado
para pagar benefícios de todos seus participantes até o final da vida de todos eles), são menores que o Patrimônio de Cobertura do Plano, e esta diferença fechou negativa em R$ 4,6 milhões em agosto de 2013.
Existem outras fontes para cobertura destas despesas no futuro, que são os Fundos Previdenciais, que hoje
somam R$ 75 milhões (16 vezes o valor do déficit de agosto), que foram criados justamente para serem utilizados em momentos emergenciais como este. O momento deve ser de atenção e reflexão tanto para a Sistel
como para a Fundação CPqD e para as empresas coligadas patrocinadoras do plano, assim como para participantes e assistidos.

APOS redige novo ofício à PREVIC
Após gestões junto ao CPqD e Sistel realizadas pela APOS (Associação dos Aposentados da Fundação CPqD), todas sem sucesso, a Diretoria da APOS, em sua última reunião, decidiu ingressar com um
Ofício junto à PREVIC tendo como objeto de apreciação o fechamento ilegal do plano CPqD Prev a novos
participantes das quatro empresas patrocinadoras, fechamento este ocorrido desde o início deste ano.
Conforme anteriormente informado às patrocinadoras e à Sistel, o fechamento irregular do plano traz prejuízos financeiros ao plano por não permitir que suas reservas sigam crescendo com a adesão de novos participantes, alem de ferir o Artigo 16 da Lei Complementar 109, que rege os fundos de pensão de empresas
privadas.

Visite nosso site:

www.aposcpqd.org.br

