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Boa Leitura!

O cenário mundial e o ambiente político brasileiro provocaram uma piora no mercado
financeiro no mês de setembro. Contudo, a carteira da Funpresp-Exe conseguiu uma
rentabilidade superior à grande parte dos indicadores de mercado, mantendo um
perfil de investimentos conservador voltado para ganhos no longo prazo. A rentabilidade da carteira consolidada de investimentos da Funpresp-Exe foi de 7,90%, superior
ao IPCA (7,64%) e à poupança (5,46%) no acumulado do ano até setembro.
Logo no início do mês, a agência de avaliação de risco Standard and Poor’s retirou a
nota de grau de investimento dos títulos soberanos brasileiros, o que provocou
insegurança nos investidores internacionais.
No momento, existe uma grande expectativa quanto ao início do processo de aumento dos juros pelo Banco Central americano. Os comentários públicos e as atas das
reuniões da autoridade monetária americana indicam que o processo deve começar
em breve, mas pode ser adiado em função do ambiente econômico externo, notadamente da capacidade da China em fazer a transição de um patamar de crescimento
muito acelerado para um mais moderado.

Congresso aprova adesão automática para os planos
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O Congresso Nacional aprovou no dia 7 de outubro a adesão automática nos planos de previdência complementar da Funpresp-Exe para os novos
servidores ingressos nos Poderes Executivo e
Legislativo Federal. A proposta da adesão automática foi apresentada na emenda 34 proposta
pela Funpresp-Exe à Medida Provisória 676/2015,
que tem por objetivo a alteração da lei. 8.213/91,
que dispõe sobre os benefícios do regime geral
de previdência social.
Vale ressaltar que a adesão continua sendo voluntária. Após a adesão automática, o servidor terá
um prazo de 90 dias para desistir da participação
e receber as contribuições de volta, com correção
monetária. O texto agora aguarda sanção da
presidente da República, Dilma Rousseff.
JURÍDICAS

A Funpresp-Exe vive a expectativa
de implementação, nos próximos
dias, da adesão automática para os
novos servidores federais cuja remuneração ultrapasse o teto do INSS.
Com a aprovação da Medida
Provisória 676/2015 pelo Congresso
Nacional, na primeira semana de
outubro, a decisão aguarda sanção
da presidenta Dilma Rousseff.
É importante ressaltar que o caráter
facultativo de adesão está preservado uma vez que ele pode optar pela
desistência em até 90 dias, a contar
da data de início do exercício.
Neste Informativo trazemos também
dados sobre a rentabilidade da carteira de investimentos da Fundação,
mesmo com o cenário econômico
instável obtivemos, em setembro
resultado superior ao Índice de
Preços ao Consumidor (IPCA).
Outro fato importante foi o congresso da Abrapp que reuniu os principais fundos de pensão do país. O
evento teve objetivo de debater os
novos rumos trazidos pela economia e foi consenso entre os participantes de que o momento é de
aproveitar as dificuldades e transformá-las em oportunidades de
crescimento. Também foi um
espaço para conhecer as boas
práticas do setor. Gestores da
Funpresp se destacaram no evento
ao serem premiados no concurso de
monografia Previc/Abrapp.
Por fim e não menos importante
lembramos a você que é hora de
avaliar a oportunidade de fazer
contribuições extraordinárias para
efeito de dedução do IRPF 2016.
Além da dedução que pode chegar a
20,5% dos valores tributáveis, há
isenção de taxa de carregamento
sobre os valores que serão aportados. Ou seja, a contribuição é
integralmente contabilizada na
reserva individual do participante.
Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco.

QU ESTÕES

Editorial

Rentabilidade da carteira de investimentos supera IPCA

Artigo - Para tirar dúvidas sobre o assunto foi publicado durante o congresso da
Abrapp o artigo Adesão automática é política de previdência complementar, elaborado
por Ivan Jorge Bechara Filho, gerente da Gerência Jurídica (Gejur) da Funpresp-Exe, e
faz parte da Coletânea de Artigos da Abrapp que engloba Questões Jurídicas Contemporâneas na Previdência Complementar Fechada (1.ed – São Paulo: Cejuprev, 2015). O
trabalho analisou os fundamentos da adesão automática. O documento na íntegra
pode ser conferido na página da Funpresp www.funpresp.com.br, em Publicações->
Impressos.

Mantenha-se atualizado sobre as
atividades e serviços da Funpresp-Exe
nas redes sociais

Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp-Exe

twitter.com/Funpresp facebook.com/funprespexe youtube.com/user/Funpresp

Gestores e conselheiros elaboram metas para a
conclusão do planejamento estratégico
A Funpresp-Exe realizou nos dias 24 e 25/09 a etapa final do Seminário do Planejamento Estratégico da Entidade, que tem por objetivo concluir o trabalho de
previsão das ações para o período 2015-2019. O primeiro dia do evento contou
com palestras do consultor e analista político do DIAP, Antônio Augusto de
Queiroz, sobre Conjuntura Política e Social e a Previdência Social do Servidor Público e do jornalista e ex-gerente de comunicação e marketing da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e primeiro presidente do Conselho
Deliberativo da Funpresp-Jud, Wellington Silva, sobre Comunicação Interna e
Externa nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Participaram do evento os dirigentes da Fundação, além dos membros do
Conselhos Deliberativo e Fiscal, dos Comitês de Assessoramento Técnico dos
planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev. Ricardo Pena, diretor presidente da
Fundação, ressaltou a importância da colaboração de todos. “Estamos construindo o planejamento estratégico da fundação a várias mãos, de baixo para cima, e
com muita responsabilidade”.
O segundo dia do evento contou com mesas de debates. Com a conclusão desta
estapa, o planejamento estratégico segue para análise do Conselho Deliberativo.
O debate iniciou-se no I Seminário, realizado em julho/2015, e tem previsão para
se concluir até dezembro.

Rafael Liberal discursa ao receber o prêmio

Funpresp-Exe recebe
Prêmio Previc/Abrapp de
Monografias

Wellington Silva, Ricardo Pena (centro) e Antônio Augusto de Queiroz na abertura do encontro

15 Maiores % de adesões, por patrocinadores
PATROCINADORES
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUST.E COMER.EXTERIOR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
SUP.DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE
BANCO CENTRAL DO BRASIL
FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
MINISTERIO DA FAZENDA
INSTITUTO NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES
Base: SIAPE de 23set de 2015/Fonte: CGDMS/SEGEP/MP
Obs. Considera órgãos com mais de 50 ingressos e % de adesão acima de 35%.

% Adesões
90,3%
86,9%
82,7%
82,1%
80,7%
80,3%
77,7%
75,4%
75,1%
74,1%
73,8%
68,9%
67,5%
67,5%
66,2%

Os
gestores
da
Funpresp-Exe
receberam, no dia 7 de outubro, o 6º
Prêmio Previc/Abrapp de Monografias
da Previdência Complementar Fechada.
A solenidade de premiação ocorreu, em
Brasília, durante o 36º Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão,
promovido pela Associação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). O evento contou com
a participação de conselheiros, diretores e gerentes da Funpresp-Exe.
A monografia é de autoria de Rafael
Liberal Ferreira de Santana, Ricardo
Pena e Cícero Dias. Mestre em Administração com habilitação em Administração Pública e Políticas Públicas pela
Universidade de Brasília-UnB, Rafael
Liberal é, atualmente, coordenador na
Gerência de Arrecadação e Cadastro
(Gearc) na Funpresp-Exe; Ricardo Pena, é
economista e doutor em Demografia
pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e atual presidente da
Fundação ; e Cícero Dias é atuário e
doutorando em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
exerce a função de gerente de Atuária e
Benefício (Geben) da Fundação.

Participante pode fazer contribuição facultativa e deduzir até 20,5% do IRPF 2016
Os participantes que pretendem fazer contribuição facultativa visando
dedução no Imposto de Renda em 2016 não precisam aguardar dezembro/2015 para fazer o aporte. As contribuições facultativas, sem contrapartida do Patrocinador, têm caráter voluntário e podem ser realizadas
mensalmente desde já. A legislação permite a dedução da contribuição à
Previdência Complementar da base de cálculo do imposto, até 20,5% da
renda bruta anual tributável. A contribuição facultativa é a oportunidade do
participante poupar para sua conta individual e ainda deduzir a parte do leão.
Além disso, não há taxa de carregamento, ou seja, 100%
da contribuição vai para a reserva individual
do participante.
Para fazer a contribuição facultativa, o participante deve acessar www.funpresp.com.br, o
link Plano de Benefícios e depois Formulários, e em seguida o
Requerimento de Contribuição Facultativa. O participante
deve preencher e enviar para a Gerência de Arrecadação e
Cadastro (arrecadacao@funpresp.com.br). A gerência
encaminhará o boleto bancário para recolhimento da
contribuição.
IRPF - O demonstrativo das contribuições facultativas será
enviado pela Fundação (via postal) até fevereiro/2016. Os
participantes que fazem recolhimento mensal descontado
na folha de pagamento vão receber seu demonstrativo no
próprio órgão para declaração do IRPF. Em caso de dúvidas
acesse: faleconosco@funpresp.com.br ou 0800 282 6794.

Professores receberão cartilha sobre a Funpresp-Exe
Desde o início do mês de outubro,
cerca de 15 mil exemplares da Cartilha
do Professor estão sendo encaminhadas, via postal, para as residências dos
docentes das Instituições Federais de
Ensino. A Cartilha do Professor contém
informações específicas para a categoria e faz parte da ação da Gerência de
Comunicação
e
Relacionamento
(Gecom) que busca aumentar a adesão
desses servidores.

com uma diagramação mais atraente. A primeira edição foi publicada
em 2014. O material sensibiliza os
docentes sobre a importância da
Previdência Complementar e todos
os benefícios garantidos pela
contribuição, como proteção previdenciária e dedução do imposto de
renda.

A Educação é uma área que abriga o
maior contingente de novos servidores
que entraram no serviço público a
partir de 4 de fevereiro de 2013 e que
recebem acima do teto do INSS. A
Cartilha do Professor está na segunda
edição e teve o conteúdo atualizada,

Além da distribuição dos exemplares, a cartilha foi enviada para todos
os docentes por meio eletrônico,
como link no e-mail marketing de
parabéns pelo Dia do Professor, em
15 de outubro. A publicação
também pode ser consultada na
versão online na página da Fundação, no banner em destaque.

Sala do Participante
Na página da Funpresp-Exe é possível
acessar a “Sala do Participante”. O espaço
conta com informações como o extrato
individualizado, o saldo acumulado da

reserva individual e certificado de
adesão. Para o primeiro acesso é preciso
preencher um breve cadastro. As
informações devem ser colocadas sem
acentuação gráfica ou “ç”.

Curtas
Cadastro
Mantenha o cadastro atualizado junto à
Funpresp-Exe. Alterações em telefone,
endereço ou email devem ser encaminhadas para gearc@funpresp.com.br.
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