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AEEL e Sindicatos da Base Rio  
no maior evento da Previdência Complementar do Brasil. 

A AEEL e os sindicatos da base Rio participaram na semana passada do 39º Congresso 

Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, organizado pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP. 

Nossa participação teve o intuito de buscar aprender cada vez mais os meandros da 
previdência complementar, a fim de que possamos debater com mais profundidade as 

questões que envolvem o futuro da fundação Eletros, que tem a responsabilidade de 
garantir uma aposentadoria sustentável aos seus participantes. 

O evento reúne anualmente perto de 3.000 pessoas entre empresários, autoridades, 
profissionais de diversos mercados, dirigentes sindicais, estudiosos e dirigentes de 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, convidados a participar desse  

megaevento de forte conteúdo técnico, ancorado nos temas mais atuais da agenda dos 
Fundos de Pensão, que visa continuar a construção de caminhos que levarão ao 

crescimento de nosso sistema de previdência.  

Como tem sido tradição do evento, que se firma como um dos mais importantes 
encontros da previdência complementar fechada no mundo, as exposições e debates 
que aconteceram durante o Congresso demonstraram de maneira clara que estamos 
todos empenhados em reinventar o sistema para que ele cumpra seu relevante papel 

para o desenvolvimento sustentável.  

Além disso, o evento foi especialmente importante por ter sido realizado em um 
contexto de profundas mudanças políticas e econômicas do Brasil, em que fica ainda 

mais clara a contribuição que o sistema tem a dar para os participantes e a sociedade.  

 

Compartilhem este informe com os colegas! 
 

Juntos somos muito mais fortes! 
   

ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 

 

A Diretoria, em 18 de setembro de 2018. 
Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 
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