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Mensagem da diretoria
O ano de 2019 exigiu grandes esforços da Diretoria
Executiva e do Comitê de Investimentos da FAPERS. A taxa
de juros apontou quedas sucessivas, terminando o ano
com a mínima histórica de 4,5%. Todos os movimentos
foram na direção de manter as garantias de rentabilidade
e segurança dos investimentos, protegendo o patrimônio
da Fundação. Em setembro, revisamos o Planejamento
Estratégico da Gestão 2017 - 2020, atualizando os objetivos estratégicos, definindo novos indicadores e
monitorando-os, a partir de então, em reuniões realizadas
a cada dois meses.
A qualificação de gestores e empregados também
recebeu a devida atenção. Ao longo do ano, os dirigentes
e equipe de empregados participaram de congressos
e encontros com o objetivo de aprimorar e modernizar
a gestão da entidade. Além disso, a FAPERS, que já
compunha a diretoria da Tchê Previdência, tem agora o
seu Diretor Superintendente, Cezar Henrique Ferreira,
como suplente na Diretoria Executiva da Regional Sul da
Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
A FAPERS tem buscado incansavelmente estreitar o
relacionamento com participantes e assistidos. Na
Comunicação, enquanto o ano de 2018 contemplou o
planejamento e a definição de estratégias, 2019 foi o
momento de colocá-las em prática, o que fizemos com
êxito em uma série de frentes. Neste ano, lançamos
diversas ações para promover a educação financeira e
previdenciária junto ao nosso público, como um curso
de Finanças Pessoais totalmente online, que contou
com 200 inscritos, campanhas de adesão e de aportes
e uma Pesquisa de Benefícios de Risco com os nossos
participantes.
Convém registrar que embora estejamos tratando dos fatos
de 2019, conforme a legislação das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar-EFPC, não podemos nos
furtar de comentar sobre os impactados ocasionados pela
pandemia do COVID-19 e as alternativas para a Previdência
Complementar.
Na gestão de investimentos, os impactos negativos do
COVID-19 acarretaram um stress generalizado, agregado
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à queda dos preços do Petróleo. Nas duas primeiras
semanas de março, o índice Ibovespa, o mais importante
indicador do desempenho médio das cotações das
ações negociadas na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo),
registrou desvalorização superior a 30%. Enquanto
isso, em um movimento natural e esperado, ativos com
características mais defensivas registraram valorização. À
medida que o mercado tenta gerenciar o potencial impacto
econômico do vírus e a evolução em curso, é provável que
persistam momentos de maior volatilidade em que os
desempenhos dos ativos e dos fundos de investimentos
variem significativamente em um curto período de tempo.
Uma Entidade Fechada de Previdência Complementar não
pode tomar decisões de investimento ou desinvestimento
baseado em movimentos anormais na economia, sob
pena de consolidar o prejuízo. Seguindo na mesma linha
dos nossos diversos parceiros institucionais e assessorias
de investimento, o momento atual é de cautela e
monitoramento constante.
A diversificação da carteira de investimentos da Fundação,
construída para enfrentar uma nova realidade econômica
de juros baixos, permite amortecer, em grande parte, o
impacto destes movimentos bruscos e alavancar uma
retomada da rentabilidade em um curto espaço de tempo.
É importante informar aos participantes e assistidos que
certamente haverá um impacto negativo nas cotas, mas
como o objetivo é de longo prazo e, contando com a
robustez de nossa carteira de investimentos, este efeito
negativo logo deverá ser minimizado.
Com base nisso, recomendamos a todos que não ajam
com precipitação, inclusive em se tratando de finanças
pessoais, não se desfazendo de posições neste momento.
É possível afirmar que a perspectiva de longo prazo se
constitui em vantagem competitiva de entidades dessa
natureza.
Por fim é possível afirmar que o futuro promete grandes
desafios. Vamos enfrentá-los com a mesma seriedade e
competência que têm guiado nossa atuação há quase 39
anos.
Boa leitura!

Diretoria Executiva
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GESTÃO
ESTRATÉGICA

GOVERNANÇA
Conforme prevê a legislação vigente e seu Estatuto, a Fundação mantém sua estrutura de
governança composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Em
caráter consultivo, a Fundação também dispõe do Comitê de Investimentos, Comitê de Controles
Internos, Comissão Permanente, Comissão de Ética e Comissões especiais designadas pelo
Conselho Deliberativo.

CONSELHO DELIBERATIVO
Órgão máximo na estrutura organizacional, é responsável pela definição da política geral de
administração e dos planos de benefícios da FAPERS. É composto por 16 membros, sendo 8
indicados pelo Patrocinador ASCAR ou eleito pelos participantes e assistidos.
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CONSELHO FISCAL
Órgão de controle interno tendo como atribuições, dentre outras, a análise da execução
orçamentária e emissão de parecer sobre as Demonstrações Contábeis. É composto por 06
membros, sendo 3 membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelo Patrocinador
ASCAR ou eleitos pelos participantes e assistidos.

DIRETORIA EXECUTIVA
Órgão de administração geral responsável pela execução das diretrizes fundamentais e
cumprimento das normas baixadas pelo Conselho Deliberativo. É composta por três membros,
sendo dois indicados pelo Patrocinador ASCAR (Diretor Superintendente e Diretor Financeiro)
e um eleito pelos participantes ativos e assistidos (Diretor de Seguridade).

A Fundação é administrada por três órgãos estatutários:

>
>
>

Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Diretoria Executiva

O trabalho dos membros da administração e fiscalização é orientado pela legislação
vigente, Estatuto, Código de Ética, normativos internos e nos princípios descritos na
Missão, Visão e Valores.

Em 2019, a composição Estatutária estava composta da seguinte forma:

Conselho
Deliberativo

Titulares

Suplentes

Dirlei Matos de Souza
Claudinei Moisés Baldissera
Jairton Torma Betanzos
Ricardo Capelli
Antonio Conte
José Claudio Secchi Motta
Clairto Dal Forno
Ricardo Altair Schwarz

Cícero Bica Constantinopolos
Felipe Pereira Dias
Sandra Maria Dalmina
Gilceu Antonio Cippolat
Michel Bueno Giacobo
Pedro Urubatan Neto da Costa
Leonir Bonavigo
Adão Bertier Rodrigues
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Conselho
FISCAL

Diretoria
Executiva
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Titulares

Suplentes

Derli Paulo Bonine
Diego Barden dos Santos
Aldacir Pretto

Eliane Medeiros de Lima
Gladimir Ramos de Souza
Eduardo Rigon Gelain

membros
Cezar Henrique Ferreira
| Diretor Superintendente
José Pedro Osório Mendina | Diretor Financeiro
Álvaro Roque Kern Junqueira | Diretor de Seguridade
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ORGANOGRAMA FAPERS
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Alguns
destaques
em 2019

Página - 8 //

w w w.fapers.org.br | 0 8 0 0 6 4 3 74 4 4

w w w.fapers.org.br | 0 8 0 0 6 4 3 74 4 4

// Relatório A nual de Informações - FA PERS 2019

COMISSÕES TÉCNICAS REGIONAIS DA ABRAPP
As Comissões Técnicas Regionais da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar- ABRAPP atuam como instância consultiva, dando apoio técnico
às ações da Diretoria Integrada do Sistema, sob a forma de projetos, estudos e pareceres,
mantendo relação e sintonia com o Planejamento Estratégico e o Programa Anual de Trabalho
da referida Associação.
A Diretoria da FAPERS apoia a participação da equipe nas Comissões Técnicas Sul de:
Contabilidade, Investimentos, Planos Previdenciários, Estratégias e Criação de Valor. Em
2019, membros da equipe da FAPERS participaram de três reuniões.

FAPERS NA DIRETORIA DA ABRAPP
Em dezembro de 2019, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar-ABRAPP realizou eleição para a diretoria, Conselho Deliberativo e Cosnelho
Fiscal para o triênio de 2020-2022.
A Diretoria é composta por um Diretor-Presidente, um Diretor Vice-Presidente e doze Diretores
Executivos indicados pelas seis Regionais da Abrapp, que de forma igualitária é responsável
por definir a estratégia de atuação da entidade por meio do Plano Básico de Organização e
programa anual de trabalho.
A chapa única “Fomento e Inovação” reelegeu o Diretor Presidente Luís Ricardo Marcondes
Martins e Diretor Vice-Presidente Luiz Paulo Brasizza. Entre as regionais, destaca-se a
Regional Sul, a qual está representada da seguinte forma:
Diretores Executivos Titulares: Rodrigo Sisnandes Pereira (Família Previdência) e Cláudia
Trindade (Fusan).
Suplentes: Cezar Henrique Ferreira (FAPERS) e Ezequias Candido de Paula (Elos).
A partir dessa eleição, a FAPERS consolida-se com participação de liderança junto as
Entidades Fechadas de Previdência Complementar em todo o país.
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O Comitê de Investimentos tem como objetivo analisar a
aplicação dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios e
do Plano de Gestão Administrativa, atuando de forma consultiva,
observando as Políticas de Investimentos e a legislação em vigor,
a fim de mitigar riscos, aumentar a segurança e a rentabilidade
da aplicação dos recursos.
A atuação do Comitê de investimentos, instância fundamental
para a gestão dos investimentos da FAPERS, realizou seis
reuniões em 2019, tendo como pauta:
I – Cenários micro e macroeconômicos.
II – Projeções e estratégias.
III – Monitoramento do desempenho da Carteira de
Investimentos.
IV – Monitoramento de Risco da Carteira de Investimentos.
V – Acompanhamento do fluxo de caixa realizado e projetado.
VI – Apreciação de novos investimentos.
O trabalho do Comitê de Investimentos observa os princípios
de segurança, rentabilidade, liquidez, solvência, transparência
e eficiência na gestão dos investimentos, visando a
sustentabilidade dos Planos administrados pela FAPERS.

GOVERNANÇA:
HABILITAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc publicou Instrução
Normativa em 2019, aprimorando os procedimentos para certificação e habilitação
de dirigentes das entidades fechadas de previdência complementar - EFPC.
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A certificação de dirigentes (diretores,
conselheiros, membros de Comitê de
Investimentos) e profissionais de fundos de
pensão, além de atender a legislação vigente,
ao mesmo tempo amplia a qualificação
profissional na gestão das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar.
Na FAPERS, quatro membros do Conselho
Deliberativo certificaram-se, dois Titulares
pelo Instituto de Certificação de Seguridade
Social- ICSS e um Suplente pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais- ANBIMA.
Junto ao ICSS os conselheiros foram
certificados na modalidade Certificação
por Experiência Profissional com ênfase
em Administração, na qual o candidato
deve apresentar um currículo padronizado,
analisado pela Banca de Avaliação do
Instituto. Na análise do currículo são
observados os registros sobre formação
acadêmica,
experiência
profissional,
produção autoral, prêmios pela atuação
profissional e outras certificações correlatas,
além de comprovação documental.
Já a ANBIMA certifica mediante aprovação
em exame. Assim o Conselheiro Suplente do
Conselho Deliberativo prestou prova para o
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CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA –
Série 20). O candidato tem que ter no mínimo
70% de acertos de 60 questões pertinentes
ao Sistema Financeiro Nacional.
Os dirigentes certificados por experiência
com ênfase em administração pelo
Instituto de Certificação Institucional e dos
Profissionais de Seguridade Social -ICSS:
Dirlei Matos de Souza, membro Titular do
Conselho Deliberativo – Presidente
Ricardo Capelli, membro Titular do Conselho
Deliberativo – Vice -Presidente
Os Conselheiros certificados por prova
pela ANBIMA- Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – CPA – 20:
Ricardo Altair Schwarz, membro titular do
Conselho Deliberativo
Michel Bueno Giacobo, membro suplente do
Conselho Deliberativo
A Diretoria Executiva agradece o empenho
dos conselheiros já certificados, bem
como, de mais quatro conselheiros (Fiscal
e Deliberativo) que estão em processo de
certificação junto ao ICSS e a ANBIMA. A
certificação de conselheiros é fundamental
para o avanço de governança da atual gestão.

QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E EMPREGADOS
O papel desempenhado pelas Entidades
Fechadas de Previdência Complementar
– EFPC é de extrema importância,
considerando seu caráter social e pela
formação de poupança de longo prazo.
Diante disso, a administração das EFPC
deve ser norteada pela ética, prudência,
transparência, bem como estar qualificada

e atualizada sobre as bases do Regime de
Previdência Complementar Fechado – suas
características, aspectos legais, de operação
e gestão dos planos e, especialmente, suas
vantagens e importância tanto para os
Patrocinadores quanto para os participantes
e para a economia do País.
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Neste contexto, em 2019,
nas reuniões dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal manteve-se
o ciclo de capacitação interna.
Em todas as reuniões dos
conselhos, abriu-se espaço
para palestras, apresentação de
vídeos e debates com até uma
hora de duração com um tema
focado na gestão das Entidades
Fechadas
de
Previdência
Complementar.
Além da capacitação interna, os
membros da Diretoria Executiva
e dos Conselhos, bem como
os empregados da Fundação
participaram de cursos e
treinamentos promovidos pela
Associação
Rio-Grandense
de Entidades Fechadas de
Previdência
Complementar
Tchê
Previdência,
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar PREVIC, Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de
Previdência
Complementar
– ABRAPP e da Associação
Nacional dos Contabilistas
das Entidades de Previdência
ANCEP, entre outras entidades.
Em 2019, foi implantado e
realizado pela primeira vez
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o processo de avaliação por
competência dos empregados
da FAPERS. Com base no
resultado dessa avaliação,
foi elaborado o Plano de
Desenvolvimento
Individual
-PDI, que visa a atualização e/ou
qualificação dos conhecimentos
e habilidades dos empregados
da FAPERS, em consonância
com o Sistema de Gestão de
Pessoas por Competências e
o Planejamento Estratégico
da gestão 2017-2020.
A
implantação do PDI é um
marco na gestão de recursos
humanos
da
Fundação.
Entre
os
eventos
de
capacitação,
destaca-se
a
presença da FAPERS na 40ª
edição do Congresso Brasileiro
da Previdência Complementar
Fechada,
promovido
pela
Associação
Brasileira
das
Entidades
Fechadas
de
Previdência Complementar ABRAPP. Em 2019, abordou
o tema “Protagonismo em
um Mundo Sem Fronteiras”,
enfatizando a importância da
Previdência
Complementar
Fechada como protagonista
diante de um ambiente de
mudanças aceleradas em todos
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os campos.
A
participação da FAPERS,
assim
como
de
outras
associações
previdenciárias
em um evento desse segmento
é de extrema importância, uma
vez que visa preparar-se para a
nova Previdência que se anuncia
a partir das transformações
observadas
na
sociedade
brasileira; dentre essas: o
avanço das tecnologias, as
transformações nas relações
do trabalho com informalidade,
terceirização e ocupações
menos longevas, associadas
com a alteração demográfica
da população brasileira aliadas
a um contexto econômico de
baixa histórica de taxa de juros
e inflação.
A Diretoria Executiva da FAPERS,
ao fazer um balanço das
informações recebidas durante
o 40º Congresso, entende que
que a gestão 2017-2020 está
alinhada com o novo cenário
da previdência, bem como
focada nas demandas dos seus
participantes.
A participação da FAPERS no
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10º Encontro de Previdência Complementar – Região Sul, também merece destaque. O encontro foi
organizado pela Previpar, com o apoio da Abrapp, do Sindapp, ICSS, Tchê Previdência e ASCPrev, e
aconteceu em Curitiba/PR, entre os dias 08 e 10/05/19.
No público de cerca de 400 pessoas, estavam a Diretoria Executiva e membros do Conselho Deliberativo
e Fiscal da FAPERS. A programação da 10ª edição do Encontro de Previdência Complementar
contemplou temas atuais para a modernização e aprimoramento da gestão das entidades e seus
planos de previdência, diante dos desafios impostos pela revolução 4.0.

Dirigentes e conselheiros da TCHÊ Previdência e suas associadas (FAPERS, INDUSPREVI,
FunCorsan, Fundação Família Previdência, ISBRE e OABPREV-RS) no 10º Encontro de
Previdência Complementar em Curitiba.
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FAPERS NA TCHÊ PREVIDÊNCIA
A Associação Rio-Grandense de Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Tchê
Previdência foi criada em 2012, e tem como objetivo estimular o segmento de previdência
complementar no RS, congregando as entidades fechadas com a sociedade, despertando
o interesse pela formação de poupança de longo prazo, por meio da educação financeira e
previdenciária; contribuindo para o fortalecimento da governança e para a evolução do nível de
qualidade de vida das pessoas.
A FAPERS, juntamente com outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar do Rio
Grande do Sul, participa como associada da Tchê Previdência, além de compor a Diretoria
Executiva para o biênio 2019/2020:
Cezar Henrique Ferreira, Diretor Presidente e também Diretor Superintendente da FAPERS; Álvaro
Roque Kern Junqueira, Diretor Executivo e também Diretor de Seguridade da FAPERS e Gilmar
Caldas Peres, Diretor Executivo e Contador da INDUSPREVI.

Um dos objetivos da TCHÊ Previdência é contribuir
com a qualificação do sistema, oferecendo e/ou
apoiando a realização de eventos de capacitação, em
complementação às iniciativas nacionais, com custo
mais baixo e maior proximidade das suas associadas.
Esses eventos de capacitação, via de regra agregam
pontos para o Programa de Educação Continuada do
Página - 14 //
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ICSS visando à certificação de Dirigentes e
Conselheiros, exigência regulamentar do sistema.
No último ano, os eventos promovidos diretamente
ou com apoio da TCHÊ somaram 44 pontos. Entre
os eventos realizados em 2019, destaca-se o
treinamento intitulado Impactos e Aplicação da
Lei Geral De Proteção de Dados às EFPC.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), Lei nº 13.709/2018, regula as atividades
de tratamento de dados pessoais e disciplina
diversos valores, como o respeito à privacidade,
à autodeterminação informativa, à liberdade de
expressão, de informação, de comunicação e de
opinião, à inviolabilidade da intimidade, da honra
e da imagem; ao desenvolvimento econômico
e tecnológico e a inovação, à livre iniciativa,
livre concorrência e defesa do consumidor e
aos direitos humanos liberdade e dignidade das
pessoas.

COMITÊ DE CONTROLES INTERNOS
Os princípios e regras a serem
observados no âmbito da
gestão, controles internos e
governança corporativa das
Entidades estão dispostos na
Resolução CGPC 13, de 1º de
outubro de 2004.
Para atender às regras
estabelecidas na legislação,
as entidades fechadas de
previdência
complementar
– EFPC devem desenvolver
controles
internos
que
permitam às Entidades a
gestão dos riscos aos quais
estão expostas dentro de
prévia definição dos níveis

considerados aceitáveis de
exposição. Neste contexto,
a Fundação utiliza como
instrumento de gestão e
controle a Matriz de Risco,
que está direcionada para
a solução das carências
de controles operacionais
da entidade, garantindo as
condições de segurança,
rentabilidade, solvência e
liquidez aos seus participantes
e patrocinadores.
O monitoramento da Matriz de
Risco é realizado pelo Diretoria
Executiva e pelo Comitê de
Controles Internos, o que tem

como objetivo avaliar se os
princípios, regras, práticas
de governança e controles
internos estão adequados aos
riscos inerentes ao segmento
de Previdência Privada e
se os riscos dos Planos
de Benefícios geridos pela
FUNDAÇÃO estão aderentes
às políticas internas da
Entidade, a legislação em
vigor e dimensionados na
Matriz de Risco aprovada
pelos Órgãos Estatutários.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO 2017-2020
Diante do desafio de administrar uma fundação com 38 anos de atuação no mercado e um
patrimônio superior a R$ 570 milhões, a Diretoria Executiva, em 2019, revisou o Planejamento
Estratégico da Gestão 2017-2020, atualizando os objetivos estratégicos, definindo indicadores
estratégicos, bem como monitorou os mesmos em reuniões bimensais.
O Mapa Estratégico atualizado está disponível no site www.fapers.org.br no ícone Institucional:
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Em 2019, o foco da gestão foi a
reestruturação e o mapeamento dos
processos e fluxos de trabalho, buscando
a transparência, inovação, simplificação e
modernização da gestão da entidade.

Outro ponto de destaque em 2019 foi a avaliação da solução ERP (Enterprise Resource Planning
ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial) atual e análise das disponibilidades no mercado que
possam melhor atender as demandas da Fundação.
A Diretoria Executiva contratou a empresa Menthor Consultoria e Capacitação Empresarial Ltda,
especializada na consultoria e assessoria em tecnologia da informação, que avaliou a solução ERP
atual, bem como dos serviços online disponibilizados aos participantes e assistidos (simuladores
de benefícios, extrato de contribuições, demonstrativo de pagamento, etc). Diante do diagnóstico
apontado pela consultoria Menthor, a Diretoria Executiva implantará no decorrer do primeiro semestre
de 2020 ações quanto a melhoria e/ou substituição de ERP.

Quanto ao Plano de Comunicação, para
2019, foram destaques as seguintes
ações: Campanhas de adesão de novos
participantes, pesquisa de satisfação e
interesse visando a implantação de Plano
Família para familiares de participantes
e assistidos, disponibilização de curso
EAD via Plataforma de ensino Mirador
Academy de forma gratuita, para todos
os participantes ativos e assistidos da
FAPERS durante um mês em parceria
com a EMATER/RS-ASCAR e a TCHÊ
PREVIDÊNCIA.
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O tema Planejamento Estratégico
foi recorrente em todas as reuniões
em que a Diretoria Executiva Gestão
2017-2020 esteve presente, reafirmando
seu compromisso em atender os
dispositivos legais e os padrões
de Governança Corporativa, com
transparência, para que os participantes
e
Patrocinador
acompanhem
o
desempenho dos planos administrados
pela Fundação, fortalecendo a mesma,
como fundamental política de recursos
humanos da EMATER/RS-ASCAR.

CAMPANHAS DE ADESÃO
Visando a adesão de novos participantes ao Plano de Benefícios Prever, foram realizadas
respectivamente em julho e dezembro novas campanhas de adesão. Com cards dinâmicos e atrativos
visualmente, foram apresentadas vantagens de adesão aos planos, enfatizando o planejamento
econômico do futuro.
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Scaneie o
código com
seu celular
e confira a
campanha

Scaneie o
código com
seu celular
e confira a
campanha
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CURSO DE FINANÇAS PESSOAIS
No mês de setembro, a FAPERS, em parceria com a EMATER/RS – ASCAR, disponibilizou de forma
online e gratuita para seus participantes, assistidos e empregados um curso EAD sobre Finanças
Pessoais.
O curso disponibilizado através da plataforma “Mirador Academy” teve um total de:

> 312 acessos à plataforma
> 200 cadastros
> 30 certificados emitidos

Scaneie o
código com
seu celular e
confira o vídeo
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PESQUISA BENEFÍCIO DE RISCO
Uma das ações elencadas no Planejamento estratégico da FAPERS tem relação com a possibilidade
de implementar benefícios de risco no plano Prever. Com este objetivo, no segundo semestre de
2019 a entidade realizou uma pesquisa para investigar a opinião dos participantes do plano
PREVER quanto à importância e interesse da inclusão destes benefícios.
A pesquisa observou padrões técnicos quanto ao método de coleta das informações, processo
amostral, incluindo tamanho da amostra e respectiva margem de erro bem como para o
processamento de informações e análises estatísticas.

>
>
>

período de 13 de novembro a 08 de dezembro
95 entrevistas válidas
margem de erro máxima de 9,5 pontos percentuais para mais ou para menos

Além dos resultados da pesquisa, foram apresentadas também análises conjuntas entre as
variáveis sócio-demográficas e a variável de interesse principal (importância da inclusão de
benefícios de risco no plano).
Veja abaixo os principais resultados da pesquisa:

86,3% dos

respondentes do
plano PREVER
consideram
importante a
inclusão de
cobertura de risco
no plano
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Distribuição de respostas SIM segundo variáveis
sociodemográficas:

Cobertura para
invalidez (81,1%)
e doença (78,9%),
destinados para o
participante, são os
riscos considerados
mais importantes
para o plano de
previdência

O resultado da pesquisa, bem como as alternativas para implementação destes benefícios
estão sendo avaliadas pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. No caso de sua
implementação, a adesão será facultativa.
Página - 2 2 //
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VÍDEO INSTITUCIONAL
Visando a adesão de novos participantes
ao Plano Prever, foi elaborado um Vídeo
Institucional de comemoração dos 38
anos da FAPERS. Integrado ao cenário
da Previdência Social atualmente, assim
como o aumento da expectativa de vida,
no vídeo foram apresentados os planos de
benefícios disponibilizados pela Fundação,
pontuando as vantagens de adesão.
Scaneie o código com
seu celular e confira o
vídeo
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PÁGINA FACEBOOK
Durante o ano de 2019 a página da Fundação
no Facebook teve

> 367 novas curtidas
(em relação à 2018)

> 1194 novas visualizações

@
FAPERSoficial

Scaneie o
código com
seu celular e
siga a página
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NEWSLETTER MENSAL
A FAPERS envia mensalmente a seus participantes um Boletim
Online em formato Newsletter que contém informações
relacionadas ao segmento da Fundação e de interesse dos
participantes. Dentre as informações disponibilizadas, estão
matérias sobre finanças, gestão e educação financeira e
previdenciária.
Durante o ano de 2019 foram postadas:

> 10 matérias sobre Gestão da Fundação
> 6 matérias sobre Informações dos Benefícios
> 9 matérias sobre Boletim de Investimentos
> 2 matérias sobre Educação Financeira

DIRETORIAS DA FAPERS E EMATER/RS-ASCAR REALIZAM
REUNIÃO DE TRABALHO
Em 2019, a Diretoria Executiva e o Presidente
do Conselho Deliberativo da FAPERS foram
recebidos pela Diretoria e pelo Chefe de
Gabinete da EMATER/RS-ASCAR.
Na pauta, temas referente a gestão e
governança da Fundação, com o foco nos
encaminhamentos necessários entre as duas
entidades até março/2020. A Diretoria da
EMATER/RS-ASCAR tomou conhecimento
também do Planejamento Estratégico da
gestão 2017-2020.

Foto: Rogério Fernandes
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DIA DE CAMPO – SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHADOR 2019

A FAPERS esteve presente nos eventos
intitulados Dia de Campo – Saúde e
Segurança do Trabalhador 2019, nos quais
foi apresentado o cenário da Fundação,
assim como uma síntese dos principais
acontecimentos ao longo dos seus 38 anos.
Também foi apresentado o Planejamento
Estratégico da Gestão 2017-2020, assim
como atividades realizadas durante o ano de
2019, além de vantagens de adesão ao Plano
Prever.

ENCONTRO ANUAL DA ASAPAS
Em 2019, a Associação dos Aposentados
da ASCAR - ASAPAS realizou a 19ª edição
do Encontro Estadual de Aposentados e
Pensionistas.
O encontro tem como pauta debater temas
de interesse dos seus associados, visando à
qualidade de vida dos mesmos, bem como,
a realização de atividades de integração e
descontração.
Na abertura do evento, o Diretor Superintendente
da FAPERS, Cezar Henrique Ferreira, e o Diretor
Página - 26 //

A Diretoria considera que a participação
da Fundação nas reuniões dos Dias de
Campo possibilita a aproximação com os
participantes e prováveis novos participantes,
a disseminação de uma consciência
financeira e previdenciária, além de agregar
valor à política de gestão de pessoas do
Patrocinador ASCAR-EMATER/RS.
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de Seguridade, Álvaro Roque Kern Junqueira, estiveram presentes e apresentaram uma
síntese das principais ações e acontecimentos envolvendo a Fundação em 2019. Também
mereceram destaque as estratégias de comunicação realizadas pela Fundação, além do
Planejamento Estratégico 2017-2020, e a apresentação dos resultados positivos dos últimos
anos, bem como os desafios para o futuro.

FAPERS SE REÚNE JUNTO AO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA ASAE
O Diretor Superintendente
Cezar Henrique Ferreira,
e o Diretor de Seguridade
Álvaro Roque Kern Junqueira,
reuniram-se junto à Diretoria e
Conselho de Representantes
da Associação dos Servidores
da ASCAR-EMATER/RS.
Na oportunidade, os diretores
apresentaram um panorama
da Fundação apontando a
importância e o privilégio
de se ter um plano de
previdência junto a mesma,
levando em consideração o
atual contexto da reforma
da previdência. Além desses
pontos, foram apresentados
assuntos pertinentes e de
interesse dos participantes e
assistidos da FAPERS.
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COMISSÃO PERMANENTE
A Comissão da Permanente foi implantada
em agosto de 2012, em um momento de
reestruturação da FAPERS. Passados
sete anos, a ação da Comissão estimula
a ampliação do diálogo interinstitucional,
bem como, fortalece a transparência e o
monitoramento da gestão corporativa.
A
Comissão
está
composta
pelos
representantes das Associações, Sindicatos e
outras organizações formais que representam
as diferentes classes de trabalhadores da
extensão rural: AGC – Associação Gaúcha
dos Classificadores, AESR – Associação
das Extensionistas Sociais Rurais do RS,
ASAE – Associação dos Servidores da
ASCAR/EMATER-RS, ASAPAS – Associação
dos Aposentados da ASCAR, SEMAPI Sindicato dos Empregados em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio
Grande do Sul, SENGE/RS – Sindicato dos

Engenheiros no RS, SIMVETRS – Sindicato
dos Médicos Veterinários no Estado do Rio
Grande do Sul e SINTARGS – Sindicato dos
Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul e da
Diretoria Executiva da Fundação.
Em 2019, a Comissão Permanente esteve
reunida em duas oportunidades. Na pauta de
cada reunião, a Diretoria Executiva apresentou
o panorama e resultados da Fundação,
as ações previstas ou implementadas em
consonância com o planejamento estratégico,
reafirmando seu compromisso em atender os
dispositivos legais e os padrões de governança
estratégica, com foco na transparência,
fortalecendo a FAPERS como fundamental
política de recursos humanos da EMATER/
RS-ASCAR.

Foto: 35ª Reunião da Comissão Permanente
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AÇÕES JUDICIAIS
As contingências são incertezas que,
dependendo de eventos futuros, poderão ter
impacto na situação econômico-financeira da
Entidade. Conforme disposto na Resolução
CPC nº 25 de 26/09/2009, são três os tipos de
probabilidade de perda dos processos, como
segue:

•

Remota:

•

Possível:

Eventos julgados pela assessoria jurídica
como decisão desfavorável, não havendo
obrigatoriedade de reconhecimento contábil
e de registro em notas explicativas;

como perda possível, não há obrigatoriedade
de registro contábil, mas deverão ser citados
em Notas Explicativas;

•

Provável:

Eventos julgados pela assessoria jurídica
como perda provável, sendo obrigatório o
registro de provisão contábil e a menção em
Notas Explicativas.
Abaixo segue quadro consolidado da
quantidade de processos em relação à
exposição ao grau de risco. Cabe destacar
que do total de processos a sua maioria
encontra-se com probabilidade de risco
“remota”:

Eventos julgados pela assessoria jurídica
RESUMO DOS PROCESSO JUDICIAIS
Descrição
Grau de Risco
Remota

FAPE RS
Autora

Q tde
Total

Ré

38

3

41

Possível

2

7

9

Provável

0

2

2

40

12

52

Total

Fonte: Controladoria
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A Diretoria Executiva, Gestão 2017-2020, tem atuado com o foco na redução do contencioso,
bem como na recuperação dos valores provisionados como perda, conforme pode-se
constatar no quadro abaixo:

Fonte: Controladoria

A FAPERS está à disposição para prestar esclarecimentos que evitem processos na justiça. Em
caso de dúvidas e questionamentos, os participantes e assistidos podem procurar a Fundação
para as devidas explicações, evitando assim, demandas judiciais, cujos custos são rateados
para todos os participantes.
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LEIA O RELATÓRIO COMPLETO
EM WWW.FAPERS.ORG.BR
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