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NOTÍCIAS

Orçamento: Sucesso em BH, seminário está sendo levado
hoje a Brasília com a presença da Previc
05/11/19

Com muito êxito, a Ancep levou ontem (4) a Belo Horizonte o seminário Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas Aplicadas aos
Fundos de Pensão, que está sendo apresentado hoje (5) em Brasília e conta com a presença de osé Chedeak , diretor de
Investimento da Previc. Na capital mineira o público presente superou a marca de meia centena de profissionais inscritos,
um número expressivo considerando o contingente de entidades existentes no Estado.
Ajuda a explicar o sucesso a consistência técnica da responsável pelo conteúdo do evento, Maria Elizabete da Silva
(foto), que ademais em sua apresentação mostra não deixar pergunta sem uma esclarecedora resposta. Contribui também a
oportunidade do seminário, realizado no momento em que mais estes esclarecimentos se fazem necessários,
A qualidade técnica é uma constante do programa de treinamento da ANCEP e, no caso do seminário sobre orçamento,
essa marca é garantida pela entrega do evento à Maria Elizabete da Silva - Controller da FACHESF; Diretora Técnica da
ANCEP; Coordenadora da CTR Nordeste da ABRAPP; Especialista em Controladoria de EFPC; Pós Graduada em Finanças,
Auditoria, Controladoria, Gestão de Orçamento e Custos; Instrutora da ANCEP, UNIABRAPP e FACHESF; Professora do
Centro Universitário Estácio.
O objetivo do seminário é capacitar os treinandos para elaboração, execução, acompanhamento e controle do Orçamento
Geral, conforme metodologias e métodos que predominam atualmente nos mais modernos e controles ambientes com a
finalidade de atender às exigências legais aplicadas aos Fundos de Pensão.

Reunião do CNPC foi reagendada para o próximo dia 12
Foi remarcada para o próximo dia 12 a reunião do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) anteriormente
agendada para amanhã (6)
A pauta foi mantida, dela constando duas propostas. Uma é de alteração da Resolução CNPC nº 19/2015, que dispõe sobre
os processos de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar.
A segunda proposta trata de resolução que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas
de previdência complementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de
caráter previdenciário que administram.
Em relação a ambas a ANCEP vem defendendo o mais pleno diálogo, para que dessa forma se evite custos e gasto de
tempo desnecessário para as entidades e seus profissionais
A reunião foi convocada pelo presidente em exercício do CNPC, o Subsecretário do Regime de Previdência Complementar
do Ministério da Economia, Paulo Fontoura Valle.

Evento vai trazer a leitura que os especialistas fazem do novo cenário
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O seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência Complementar Frente ao Atual Cenário será

apresentado pela ANCEP em duas diferentes cidades em novembro, a primeira no próximo dia 22, no Rio de
Janeiro, e a segunda quatro dias mais tarde (26/11) em São Paulo.
Para José Edson da Cunha Júnior, Consultor Sócio da JCM Consultores e um dos expositores no seminário, trata-se do
"evento certo no momento em que precisa acontecer e envolvendo os especialistas que melhor podem analisar as
oportunidades que se abrem nessa hora histórica que vivemos"

José Edson, com passagens pelo órgão supervisor, CNP e CRPC, é tido como um dos maiores conhecedores de nosso
sistema e observa ainda que "esse super seminário irá fornecer uma análise abrangente e profunda de um quadro que
acaba de se formar".
Será o primeiro grande evento após a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno pelo Senado e as inscrições
já estão abertas em www.ancep.org.br
Seguem os 4 painéis e os respectivos expositores: Módulo I – Diagnóstico da Previdência Complementar no Brasil – Pós
Reforma do RGPS (1:30 hs). Palestrante: José Edson Cunha – JCM Consultores, Módulo II – Cenário Macro Econômico e as
Tendências dos Investimentos dos Fundos de Pensão (1:15 hs). Palestrantes: André Meireles (Sócio da Way Investimentos) e
André Laport (Vinland Capital), Módulo III – Desafios na Gestão dos Planos de Previdência Complementar (1:45hs)
Palestrante: Paulo Gama – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e Módulo IV – Otimização da gestão previdenciária e
minimização de riscos – (1:45 hs) Palestrante: Daniel Pereira – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial.

Serpros vai distribuir superávit
A Fundação Serpros vai distribuir R$ 124 milhões aos participantes, assistidos e patrocinadoras do Plano Serpro II Benefício
Definido (PS-II BD), resultado de três anos consecutivos de resultados superavitários (2015, 2016 e 2017), informa o site da
revista Investidor Institucional.
Segundo a fundação, o valor poderia ser superior a R$ 400 milhões se não fossem os investimentos fraudulentos realizados
por ex-dirigentes, já condenados em esfera administrativa e que estão sendo processados na esfera judicial.

Rioprevidência zera déficit com a ajuda dos royalties do petróleo
O déficit previdenciário do Estado do Rio previsto para 2019 foi zerado. Ou seja, o Rioprevidência vai terminar 2019 pagando
aposentadorias e pensões sem precisar de complemento do Tesouro. A informação é do presidente da autarquia
fluminense, Sérgio Aureliano e foi dada ao jornal carioca O Dia.
Ele destaca a importância de se manter a atual regra de partilha dos royalties e afastar o risco de o STF não garantir essa
continuidade.
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