Brasília, setembro de 2016

Funpresp preza pelas boas práticas na
administração dos planos de benefícios
Considerada sinônimo de segurança por 65,5% dos participantes, a Fundação norteia seu trabalho com base em
importantes valores como a gestão compartilhada, transparência e fiscalizada por órgãos competentes como TCU,
CGU e CVM, além do controle rigoroso dos investimentos. Seis tópicos destacados na matéria mostram como a
Funpresp vem sendo construída com solidez.
Leia mais >>

Atuação dos participantes é fundamental na
construção de uma Entidade sólida

Entenda os mecanismos que conferem
segurança aos investimentos da Fundação

Boa gestão, controle e participação do servidor garantem
segurança da Entidade. Esta é uma das avaliações feitas
pelo diretorpresidente, Ricardo Pena, em entrevista
ao Informativo do Participante. Na conversa, ele fala
mais sobre o que faz a Funpresp uma Fundação
conceituada.

O cuidado com os recursos aplicados pelos
participantes é uma constante na Funpresp. Os
investimentos obedecem a limites prudenciais trazidos
por uma ampla legislação. Este é apenas um exemplo de
uma série de medidas adotadas para a destinação
correta dos recursos dos participantes.

Leia mais >>
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Novo regulamento mantém pensão vitalícia
aos participantes Ativos Normais

Analista do Banco Central avalia migração
do RPPS para o RPC como melhor opção

Os participantes não foram afetados pelas mudanças nas
regras de concessão de pensão por morte, impostas aos
servidores públicos com a Lei nº 13.135/2015. O novo
regulamento, proposto pela Entidade e aprovado pela
Previc, garantiu ao participante Ativo Alternativo pensão
vitalícia para sua família.

O prazo de migração do RPPS para o RPC foi reaberto
até julho de 2018. Na primeira vez em que o período
para a mudança de regime foi aberto, o analista do
Banco Central, Flávio Guimarães, realizou a migração.
Em entrevista ao Informativo do Participante, ele fala
sobre o que motivou sua escolha.
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Plano da Funpresp é considerado mais vantajoso
que o Tesouro Direto por colunista da CBN
Para o especialista em finanças e colunista da CBN, Mauro Halfeld, aderir ao plano de previdência da
Funpresp é mais vantajoso para o servidor público federal do que investir no Tesouro Direto. Ouça os
argumentos usados pelo colunista:
Ouça aqui>>
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