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ÁREAS DE FISCALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA DA PREVIC
ESTARÃO EM EVENTO DA ANCEP EM BRASÍLIA

O seminário Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais já vale pelo seu intenso conteúdo, mas a sua apresentação em
Brasília, no próximo dia 26, ganhou uma forte motivação a mais para atrair a atenção dos ancepianos. É que está confirmada a
participação da PREVIC  no evento a se realizar no DF.
 
A PREVIC estará presente à apresentação do seminário em Brasília através de dois de seus nomes de maIor destaque: Sérgio
Taniguchi, Diretor de Monitoramento e Fiscalização e Lúcio Capelletto, Coordenador Geral de Inteligência e Gestão de Riscos.
 
Em um Mundo e mercados cada vez mais complexos e, mais ainda, em um momento da história econômica do País que
obriga os investidores a arriscarem-se mais para alcançar o retorno desejável, ser capaz de fazer uma análise integrada e
abrangente dos riscos ao investir é obrigação da qual nenhum gestor de recursos de terceiros pode fugir, daí a procura por
uma orientação segura que esse tipo de evento oferece. E sem esquecer que o seminário é também uma oportunidade de o
profissional garantir   8 pontos no programa de educação continuada do ICSS e 6,5 no do CFC.
 
A presença no seminário de dirigentes e  profissionais das Entidade é claramente da maior importância, considerando que
poucos temas poderiam ser mais oportunos do que esse. Afinal, está cada vez mais difícil extrair do mercado, sem se correr
alguns riscos, os rendimentos minimamente almejados pelos participantes e as metas atuariais definidas. O evento que a
ANCEP  realiza em parceria com a Mirador Atuarial traz exatamente as respostas para as perguntas que tanto incomodam.
 
Para se inscrever basta ir ao endereço www.ancep.org.br
 
 
 

CNPC vai se reunir no próximo dia 10
 
 
O Conselho Nacional da Previdência Complementar (CNPC) vai se reunir no próximo dia 10 e ontem (dia 2) no final da
tarde foi liberada a pauta de temas que serão examinados e votados.
 
Além de pontos como aprovação da ata da reunião anterior e “assuntos gerais”, o segundo quesito se refere à
 “deliberação da proposta de resolução que dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados
pelas entidades fechadas de previdência complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização de
superávit e no equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram, bem
como estabelece parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios, e dá outras providências".
 
 
 

ANCEP consulta associados sobre onde o 8º ENCONT deverá ser realizado
 
 
A ANCEP está consultando os seus associados sobre se Porto Alegre é em sua opinião a melhor cidade para a realização, em
agosto de 2019, do 8º ENCONT - Encontro dos Contabilistas das EFPCs. Essa nova pesquisa complementa uma outra,
realizada por ocasião do último CONANCEP, quando a maioria dos congressistas que respondeu a pesquisa se mostrou
favorável a realização do evento do ano que vem em uma das capitais da Região Sul, mas sem definir qual delas.
A ANCEP compreende que a capital gaúcha é por todas as razões uma boa escolha, mas entende também que a decisão final
sobre a escolha da cidade cabe aos associados, razão pela qual os está consultando.
 
Apenas pede que os associados manifestem suas preferências sem perda de tempo, até o próximo dia 17, para que os
organizadores possam começar as tomar as primeiras providências necessárias ao adequado andamento do evento.
 

http://www.ancep.org.br/


Assim, convida os associados  a se manifestarem através do endereço
http://bit.ly/enquete8Encont
 
 
 

Previsc estrutura um novo plano 
 
A Sociedade de Previdência Complementar do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Previsc) está
estruturando um novo plano de previdência, o LunelliPrev, noticia o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
O novo plano da Previsc, da modalidade de contribuição definida (CD) será patrocinado pelo Grupo Lunelli, empresa do
município de Guaramirim (SC) que atua no setor têxtil. De acordo com a área de comunicação da Previsc, a empresa possui 16
fábricas em diferentes cidades do país e pretende fomentar a cultura previdenciária nas indústrias por meio do plano a ser
administrado pelo fundo de pensão. A empresa possui mais de 4,2 mil colaboradores e a expectativa é que, a partir da criação
do plano, a taxa de adesão já atinja 80%.   
 
Aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) por meio de Portaria publicada no Diário
Oficial da União desta terça-feira, 2 de outubro, o plano terá o prazo de 180 dias para início do funcionamento.
 
 
 

http://bit.ly/enquete8Encont

