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ANCEP ENVIA MENSAGEM PARABENIZANDO O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA ELEITO

A ANCEP enviou hoje mensagem ao Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Assinado pelo Presidente Roque Muniz, o texto é o
seguinte: 
 
"A ANCEP – Associação Nacional dos Contabilistas de Entidades de Previdência reúne profissionais de instituições responsáveis
pela maior poupança de longo prazo disponível no País, pronta para fomentar o desenvolvimento social e econômico brasileiro e,
nessa condição, parabeniza o novo Presidente da República eleito, desejando-lhe êxito no cumprimento de seu mandato.
 
Acostumados a apoiar a gestão de uma forte poupança previdenciária, os contabilistas de entidades de previdência compreendem
bem a importância de nos unirmos em prol do desenvolvimento de instrumentos que reforcem a segurança social e a construção da
prosperidade. Por isso mesmo desejam dar a sua contribuição, ficando à disposição do novo Governo para trabalhar nesse sentido".
 
 

 
e-Social: seminário será apresentado em 6 capitais
 
 
Completa a programação da ANCEP em 2018  o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais, que a
ANCEP vai promover 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 (14/12).
 
Em resumo, 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.
 
Para se inscrever busque http://www.ancep.org.br/wp/seminario/seminario-esocial-melhores-praticas-trabalhistas-previdenciarias-e-
fiscais
 
 
 

Fundos de pensão se preparam para o "day after" eleitoral
 
Os fundos de pensão ficaram em compasso de espera nos últimos meses, mas deverão voltar a movimentar seus investimentos
após a votação deste domingo (28), noticia a FOLHA DE S. PAULO.
 
O Infraprev, de funcionários da Infraero, vai aumentar sua exposição à renda variável dos atuais R$ 300 milhões para cerca de R$
500 milhões, segundo a diretora Claudia Avidos. A entidade tem R$ 3,3 bilhões em carteira. A Fundação Real Grandeza, de Furnas
e da Eletronuclear, também poderá alocar capital em ações, mas definirá a estratégia nas próximas semanas. “Em razão do cenário
interno, seguramos a definição do plano de gestão de ativos em um mês”, diz o presidente Sergio Fontes. A Fundação Ceres, de
empresas como a Embrapa, planeja olhar mais para investimentos em infraestrutura. Eles só serão concretizados, porém, após
definições macroeconômicas do novo governo, diz o diretor Dante Scolari.
 
A Funcesp, de empresas paulistas do setor elétrico, tem 13% dos ativos em renda variável. “Movimentações não estão no nosso
radar tanto pelo cenário doméstico como pelo externo", afirma o diretor Jorge Simino.

http://www.ancep.org.br/wp/seminario/seminario-esocial-melhores-praticas-trabalhistas-previdenciarias-e-fiscais


 
 

Fundos de pensão: Parente usa na BRF a mesma receita da Petrobras
 
Em uma matéria em que chama a atenção para as semelhanças na gestão de Pedro Parente à frente da BRF - onde fundos de
pensão são acionistas relevantes - e na Petrobras, o jornal O ESTADO DE S. PAULO diz que a maior empresa brasileira produtora de
frangos está sendo  ajudada pelo dólar mais alto e pela recuperação dos preços de seus produtos.
 
Segundo analistas ouvidos pelo jornal, os maiores desafios de Parente nesse momento são recuperar a credibilidade da
companhia,  reforçar a sua estrutura de capital e aprimorar a gestão.
 
Mas o VALOR ECONÔMICO traz uma notícia que pode ajudar bastante a BRF:  O surto de peste suína africana que vem se
espalhando pela China, país que lidera a produção mundial da proteína, poderá ter efeitos disruptivos no país asiático e, de quebra,
favorecer a suinocultura brasileira, sobretudo em 2019. Essa é a avaliação do banco holandês Rabobank, uma das instituições mais
importantes na oferta de crédito para o agronegócio global. Em entrevista ao Valor, o Adolfo Fontes, analista do Rabobank no Brasil,
disse que o Brasil está "bem posicionado" para abastecer a China, que deverá amargar uma redução na oferta de 4% a 10% no
próximo ano em razão do vírus que atinge o plantel de suínos do país.
 
 

Longevidade: Executivos mais velhos reorientam as suas carreiras em cursos de MBA
 
A idade média dos alunos dos principais cursos de MBA de período integral que fazem parte do ranking de escolas globais de
negócios do "Financial Times" é de 28 anos, levando em conta as duas décadas em que a lista foi compilada, mostra o VALOR
ECONÔMICO.
 
Mas dentro dessa média há algumas evidências empíricas de que o número de estudantes mais velhos vem crescendo, segundo
aponta Andrew Crisp, cofundador da Carrington Crisp, uma entidade de pesquisas pedagógicas. Numa era de vidas profissionais
mais longas, com a possibilidade de se exercer múltiplas carreiras, faz sentido retornar a um curso de pós-graduação em período
integral, diz Crisp. "Se você espera trabalhar além dos 70, então aos 50 você tem outros 20 anos à sua frente. É tempo mais do que
suficiente para começar algo.
 
" Uma vez que os filhos crescem e se mudam de casa, os executivos passam a ter mais renda disponível para bancar um curso de
MBA", acrescenta Crisp. A idade média dos alunos do curso de MBA de período integral da Cass Business School aumentou de 29
em 2008, quando o aluno mais velho tinha 39 anos, para 32 neste ano. Dez anos atrás, havia uma diferença de 16 anos entre o
aluno mais velho e o mais novo. Neste ano, a diferença está em 43 anos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


