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VOLUME DE INSCRITOS MOSTRA QUE EVENTOS DA
ANCEP MOTIVAM CADA VEZ MAIOR INTERESSE

As apresentações desta semana do seminário Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais fornecem uma prova a mais da
capacidade que os eventos da ANCEP  têm de atrair o interesse dos ancepianos. Em Belo Horizonte, na próxima quinta-
feira (8), já são mais de 30 inscritos. No Rio de Janeiro, na sexta-feira (9), o número supera 50 e deve crescer mais ainda.
 
Na capital mineira, a PREVIC estará presente através do chefe de seu escritório local, José Ricardo Ferreira Fernandes. No Rio, o
órgão supervisor será representado pelo Coordenador Geral de Inteligência e Gestão de Riscos da PREVIC, Lúcio Capelletto.
 
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
 
 
 
 

Autor de livro de contos e contador da Indusprevi lança obra na tarde do próximo
sábado em Porto Alegre
 
As Gauchadas de João Farroupilha é o título do livro de estreia de Gilmar Caldas Peres na "64ª edição da Feira do Livro de Porto
Alegre". O autor, que é contador de uma das maiores entidades do Rio Grande do Sul, a INDUSPREVI, associada da
ANCEP, acumula mais de 200 músicas compostas desde a adolescência, além de quatro romances prontos e que
aguardam lançamento em breve.
 
O lançamento vai acontecer no próximo sábado (10), na Feira do Livro de Porto Alegre, às 17h30, na Banca 15. A ideia do livro, com
os seus 16 contos, surgiu a partir do conto original que disserta sobre uma “batalha” travada por João Farroupilha contra o exército
imperialista e invasores castelhanos, formando quase duas frentes simultâneas, e que acaba vitimando uma geladeira e o levando
para uma reabilitação forçada, sob olhares aterrorizados de familiares e amigos. Algumas histórias descritas  são livremente
inspiradas em acontecimentos que o autor presenciou ou ouviu. Normalmente elas se cruzam em referências diversas ou
puramente ficcionais.
 
 
 

Seminário sobre e-Social será apresentado em Curitiba no dia 14 e depois disso
em mais 5 capitais

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


 
Coerente com o objetivo de oferecer eventos de qualidade técnica e sempre sobre temas que se encontram no topo da agenda, a
programação 2018 da ANCEP acena agora com o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais, que
será promovido no dia 14 de novembro, em Curitiba.  Em seguida as apresentações serão feitas no Rio de Janeiro (26/11), em Porto
Alegre  (27/11),  Belo Horizonte (03/12), Recife (04/12) e Florianópolis (17/12).
 
Isso quer dizer que no momento em que mais precisam ser melhor orientados, os contadores estarão recebendo toda a
orientação de que precisam em relação ao assunto, em especial objetivos e conceitos envolvidos, legislação, tabelas
obrigatórias, prazo de envio, reflexos e benefícios, geração de informações e tudo mais que for necessário saber a respeito.
 
No comando do seminário vai estar um dos maiores especialistas, Edgar da Silva Grassi (foto), Diretor de Administração e
Seguridade da CBS Previdência e conselheiro da ANCEP.
 
Para se inscrever busque http://www.ancep.org.br/wp/seminario/seminario-esocial-melhores-praticas-trabalhistas-previdenciarias-e-
fiscais.
 
 

Fundiágua tem novo presidente
 
Jackson Zeni Czarneski é o novo presidente da Fundiágua, informa o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL . 
 
Czarneski teve a sua posse homologada pelo Conselho Deliberativo da Fundiágua em 26 de outubro último. O novo
presidente do fundo de pensão ingressou em 2006 na patrocinadora e; em março de 2018, foi indicado por ela como titular
do Conselho Deliberativo da entidade. Ele também é, desde agosto de 2018, certificado pelo Instituto de Certificação
Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS.
 
 

Ceres bate a meta em 10 meses
 
A rentabilidade da fundação Ceres, da Embrapa, superou sua meta atuarial no acumulado de 10 meses, até outubro último. Segundo
o diretor de investimentos da fundação, Dante Scolari, a carteira de investimentos da Ceres registrou no período retorno de 6,19%,
contra um compromisso  de 5,70%, noticia o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
Ainda de acordo com Scolari, a carteira de renda fixa alcançou rentabilidade de 10,20% no período analisado, enquanto a  variável
ficou nos 6,84%.
 
 

Funcef lança Portal da Transparência
 
Em continuidade à Política de Transparência aprovada em 2017, o SITE DA FUNCEF informa que a entidade lançou nesta segunda-
feira (5) o Portal da Transparência, disponível a todos os participantes na área de autoatendimento. “A transparência é um dos três
pilares desta gestão, ao lado da austeridade e do equilíbrio. Reforçamos nosso compromisso com esta iniciativa ", explica o
presidente da FUNCEF, Carlos Vieira. 
 
Organizados em cinco áreas temáticas - Investimentos, Benefícios, Gestão Administrativa, Gestão Financeira e Institucional, os
conteúdos são atualizados periodicamente por todas as áreas da fundação. São cerca de quarenta categorias de informações
totalmente acessíveis aos participantes, além das pautas e atas dos órgãos estatutários da Fundação. É possível, por exemplo,
visualizar desde a remuneração de gestores e empregados aos valores pagos em benefícios e serviços contratados.
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