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1. 1 º CIAC – LISBOA/PORTUGAL 
   No dia 31 sexta-feira estarão se deslocando de vários Estados Brasileiros para Portugal (via TAP) os 
participantes do 1º Congresso Internacional da FAACO. A abertura ocorrerá no dia 1º à noite  na área especifica 
do Hotel D.Pedro em Lisboa, aonde após a abertura acontecerá um jantar festivo com apresentações folclóricas 
portuguesas e um grande baile. A festa de encerramento será realizada no pátio Alfacinha e muitos retornarão 
ao Brasil e outros seguirão em turismo por diversos países europeus. 
2.  6º  SEMINÁRIO Regional da ANAPAR/SC 
     Estará acontecendo nos dia 30 e 31 de agosto  em Florianópolis/SC o 6º Seminário de participantes de 
Fundos de Pensão –ANAPAR/REGIONAL-PR/SC. Estarão participando pela FAACO o Presidente da AAPSC Laerte 
Alves Setúbal e  o associado Antônio Carlos da Silva.  
3.  AUDIÊNCIA EM BRASILIA                                                                                         
    A FAACO participará no dia  04/09 de uma audiência com  a Excelentíssima Senhora Advogada Geral da 
União Dra. Grace Mendonça quando  será tratado especificamente o caso Postalis. A FAACO estará 
representada pelo Vice Presidente Valdemir Almeida da Silva e o advogado Luiz Fernando Silveira Netto/RS. 
3. REUNIÕES NO RIO GRANDE DO SUL 
    A FAACO participará do 1º fórum de debates da  FETAPERG que será realizado no período de 10 a 12 de 
setembro no auditório do Hotel Locanda em Novo Hamburgo/RS. A FAACO será representada pelo Diretor de 
Relações Previdenciárias Sr. Ademir Loureiro. 
4. REUNIÕES DA COBAP 
     A FAACO estará participando de reunião da COBAP no auditório da Colônia de Férias  da Família Metalúrgica 
em Praia Grande/SP no período de  18 a 22 de outubro  quando ocorre o 1º SEMUFE. Estarão representando a 
FAACO na reunião do CODEL os colegas Pedro Alcântara/SC e Valdemir Almeida/PB e na reunião do  COREF o 
colega Ademir Loureiro/GO. 
5. POSTALIS 
Na manhã de terça-feira (21/08), o Postalis sediou a palestra do Coordenador-Geral de Orientação de 
Investimento da Previc, José Carlos Sampaio Chedeak, sobre as mudanças trazidas pela nova norma editada em 
maio deste ano. 
O evento ocorreu em Brasília e contou com a presença de profissionais de investimentos de diversos fundos de 
pensão sediados na cidade, bem como de colaboradores do Instituto. 
A Resolução CMN 4.661/2018, que define diretrizes para aplicação de recursos garantidores dos planos 
administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, substituiu a Resolução CMN 
3.792/2009. 
Chedeak destacou as principais mudanças na gestão dos investimentos, como os novos limites, permissões, 
restrições e requisitos adicionais para ativos financeiros de maior risco e também chamou a atenção para o 
maior rigor técnico na análise dos ativos e seleção de gestores. Outro ponto da CMN 4.661 ressaltado pelo 
especialista da Previc foi a mudança relativa à responsabilidade dos profissionais em suas atribuições 
relacionadas a investimentos. 
O Coordenador-geral informou que o órgão regulador deverá editar norma regulamentadora sobre as 
mudanças introduzidas pela Resolução e que as dúvidas sobre casos concretos de cada entidade devem ser 
encaminhadas à Previc, em forma de consulta, conforme Instrução nº 4, de 6 de julho de 2010. 
Saiba mais em: http://www.postalis.org.br/palestra-no-postalis-sobre-a-cmn-4661_3/  
                           OBS. NA PRÓXIMA QUARTA FEIRA (05/09) NÃO SERÁ DISTRIBUÍDO O “NA QUARTA” 
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