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7º Encontro Aberto 

No dia 14.6 foi realizado o 7º Encontro Aberto. O
encontro teve início com Rubens Wilfredy que passou
informações sobre a palestra no Ipea que tratou da
migração do regime previdenciário para os servidores 
que ingressaram no serviço público federal do Poder
Executivo antes de 04 de fevereiro de 2013 e no Poder
Legislativo antes de 07 de maio de 2013 (datas da
instituição do RPC – Regime de Previdência
Complementar). Como encaminhamento, os presentes
concordaram em convidar o mesmo palestrante para a
CAPES para que todos possam tirar dúvidas, pois a
migração é uma decisão individual, de caráter
irrevogável e irretratável, por isso o servidor deve
conhecer todas as informações para a tomada de
decisão. A ASCAPES está negociando com o
palestrante um valor menor que os R$ 2.500,00
cobrados. Os associados presentes concordaram com
este gasto, por ser um assunto de interesse de todos.
A palestra deve ser realizada o quanto antes, pois os
servidores tem um prazo até o dia 27/7 para realizar ou
não a migração. informações sobre a palestra no
quadro ao lado.   

Título: 
Reforma da Previdência: principais mudanças no Regime
Próprio e como avaliar em cada caso individual se vale a
pena a migração para o Regime de Previdência
Complementar 

Resumo: 
O objetivo da palestra é apresentar e discutir de forma
detalhada todos os aspectos relevantes que devem ser
considerados na decisão de migração de regime
previdenciário. Assim, são abordadas as regras atuais do
Regime Próprio e as mudanças que irão ocorrer com a
possível aprovação da Reforma da Previdência (PEC
287/2016). Também explica como funciona a migração
para o Regime de Previdência Complementar (RPC) e
quais as implicações da migração, incluindo o cálculo e as
características do benefício especial. As regras da
Funpresp são apresentadas de forma detalhada para que o
servidor também possa avaliar se deve ou não fazer sua
adesão. O primeiro passo da análise é a comparação de
renda líquida total a ser recebida na aposentadoria em
caso de migração (com ou sem adesão ao Funpresp) e
também em caso de não migração (utilizando uma planilha
Excel que será fornecida para que cada um simule seu
caso). A análise será aplicada a dois casos de exemplo
(um servidor na regra da média e outro na regra da
paridade/integralidade). Também são apresentadas e
discutidas as regras de pensão por morte, invalidez
permanente, acumulação de benefícios e os riscos e as
perspectivas futuras que devem ser levados em
consideração na decisão. 

Palestrante: 
Fernando Mendonça Maranho 
Auditor do Tribunal de Contas da União desde 2008,
formado em engenharia de computação pela Unicamp e
pós-graduado em Planejamento e Orçamento Público. 

Sobre a proposta de assistir jogos da
seleção brasileira na Copa do Mundo, foi
sugerida uma enquete online para identificar
o interesse de assistir o jogo no -2. A
ASCAPES pagaria a pipoca, suco e
refrigerante. 

A Festa Julina, agendada para o dia 13.7, será realizada
em parceria com a CAPES. A ASCAPES vai arcar com as
despesas do trio de forró (R$ 1.500.00), aluguel de mesas
e cadeiras e as bebidas. O GT da Festa está em busca de
patrocínio para que os gastos tenham impacto reduzido no
orçamento da associação. 

A ASCAPES vai solicitar o texto da portaria que trata das
vagas da garagem no prédio. Existe uma minuta e a
Associação quer contribuir para melhor uso das vagas. 

O tema Banco de Horas foi abordado pela
primeira vez. Ficou definido que serão
procurados exemplos de outras instituições,
como o CNPq para que o assunto seja discutido
de forma mais qualificada.  

Alguns assuntos sobre o PIDP foram discutidos. Dados
serão solicitados à CDP para subsidiar o debate sobre
pontos específicos  do programa.



Fotos da semana

7º Encontro Aberto - 14.6

Paulo e Pedro na entrega de documentação para a realização da Festa Julina

ASCAPES sorteou no VQQ três pastas de
notebook doadas pela CSA/CGLOG

Primeiro VQQ no Sinatra
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O espaço de leitura foi reaberto na semana passada e 
agora funciona no 2º subsolo, após negociação
positiva entre a ASCAPES e a DGES para que o
ambiente pudesse estar localizado em local que
permitisse mais privacidade e silêncio,necessários
para estudo. Também foram instalados os notebooks
já previstos pelo projeto inicial. 

A sala mantém seis espaços individuais, com
notebook. A Coordenação de Gestão de Documentos
(CGD), informou que em breve a identidade visual, já
aprovada anteriormente e elaborada pela CCS, será
aplicada nas paredes, o que tornará o ambiente ainda
mais agradável aos usuários. Utilizem o espaço, um
benefício e conquista de todos.  



ASCAPES e ASCON-CNPq 
No dia 11.6 foi realizada reunião das
diretorias executivas da ASCAPES e
ASCON-CNPq. No encontro foram tratados
assuntos relacionados à gestão das
associações, estrutura organizacional e
assessoria jurídica e o uso do clube da
ASCON para realização do campeonato de
futebol. A proposta inicial deles foi a de
alugar o campo por R$ 100 a hora. No
entanto, a proposta encaminhada pela
ASCAPES para o campeonato prevê que
os servidores do CNPq também montem
um time e aí o valor poderia ser reduzido.  

Outro assunto foi a proposta de criação do
Sindicato Nacional dos Servidores Públicos
Federais. No geral a proposta prevê que
ao criar o sindicato, as associações seriam
parte do sindicato, como seccionais. 

Ao lado compartilhamos um editoral
publicado no jornal da ASCON no ano
passado quando o assunto começou a ser
discutido por eles. Nas próximas edições
vamos compartilhar os textos que se
seguiram para que possamos entender
melhor a proposta e debater nossas
percepções sobre o tema até
conseguirmos ter uma opinião coletiva a
respeito. 

Informes

Site ASCAPES 

Ao todo, a ASCAPES recebeu 5
propostas para programação e
diagramação do site ascapes.org.br. As
propostas foram enviadas para
deliberação por parte do Conselho,
conforme solicitado pelo colegiado. 

GESTÃO COMPARTILHADA - 2018/2021  
TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO.




