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NOTÍCIAS

Programa de Treinamento se encerra com sucesso no Rio
de Janeiro
6/12/19

O número de inscritos superou 60, caracterizando o exito alcançado pelo seminário Soluções para a Gestão de Planos de
Previdência Complementar Frente ao Atual Cenário, apresentado ao longo do dia de hoje no Rio de Janeiro. O Presidente
Roque Muniz de Andrade (foto) abriu o evento, chamando a atenção para o esforço que a ANCEP e seus associados fazem
para através da troca de ideias e de análises cuidadosas dos atuais cenários poderem responder melhor e mais
prontamente aos muitos desafios que se apresentem hoje. "A melhor resposta que os ancepianos podem dar a esse mundo
complexo que temos diante de nós é exatamente se qualificarem para estar à altura do momento que vivimos", disse Roque.
O seminário no Rio encerrou o programa de treinamento da ANCEP em 2019 e, no entender de Roque, o sucesso
alcançado hoje repete o que veio acontecendo ao longo de todo o ano. "A média de público manteve-se elevada em todos
os eventos", destacou Roque.
Como nos eventos anteriores, a ANCEP conseguiu reunir nesta sexta-feira (6) um grupo de expositores que bem poderia ser
comparado a um time de craques. Durante todo o dia de hoje especialistas vão fazendo as suas apresentações: José Edson
da Cunha Junior - Graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis, MBA presencial em Gestão Financeira e Atuarial pela
USP. No governo, atuou como Diretor do órgão de supervisão das EFPCs, como Secretário de Políticas de Previdência
Complementar, Presidente da CRPC e Membro do CNPC. André Meireles Figueiredo é Administrador diplomado pela FGV
e certificado como especialista em investimentos pela ANBIMA e ICSS. Por sua vez, André Laport Ribeiro é formado em
Administração, possui MBA pela Brown University e diploma em liderança pela Harvard Business School. Já Paulo Josef
Gouvêa Gama é Atuário, certificado pelo IBA como Atuário Responsável Técnico (MIBA 978), professor voluntário do curso
de Ciências Atuariais da UFMG. Palestrante de cursos e seminários junto à ABRAPP e a ANCEP. De sua parte, Daniel Pereira
da Silva também éAtuário, certificado pelo IBA como Atuário Responsável Técnico no segmento Previdência Complementar
Fechadas (MIBA 1146), pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência Privada e MBA em Gestão de Negócios.
Foram 4 painéis: 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.

Juiz torna réus 23 investigados na operação Greenfield
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o Juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, tornou 13 pessoas rés por envolvimento
em fraudes no fundo de pensão Petros. Além disso, outras 10 viraram rés por desvios na Funcef, no caso envolvendo a
empresa Multiner, noticiou ontem o site Metrópoles.
A decisão é uma resposta às denúncias protocoladas pela força-tarefa da operação Greenfield, do Ministério Público Federal
(MPF). Além de tornar os 23 réus, o juiz derrubou o sigilo sobre a denúncia. A decisão é do dia 22 de outubro, mas o MPF
ainda não foi intimado.
“Está demonstrada até agora a plausibilidade das alegações contidas na denúncia em face da circunstanciada exposição
dos fatos tidos por criminosos e as descrições das condutas em correspondência aos elementos que instruem a denúncia”,
destaca Vallisney, na sua decisão sobre o caso Petros e Funcef.

Previnorte: Previc autoriza plano família
A Previc autorizou o funcionamento do plano familiar da Previnorte, que terá como instituidora a Abrapp, por intermédio de
seu Plano setorial, noticiava ontem o portal da revista Investidor Institucional.
será voltada a parentes em até quarto grau da população atendida pelos planos patrocinados da Previnorte e a contribuição
mínima estabelecida é de R$ 50 mensais.

STF derruba pensão de ex-governadores
Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (5) que ex-governadores do Paraná não têm direito ao
recebimento de pensões vitalícias. A Corte decidiu que o pagamento criou privilégio injustificado para os ex-agentes
públicos. A notícia é do portal Money Times.
A decisão do Supremo atinge nove ex-governadores ou viúvas que ainda recebem o benefício, porém, eles não terão que
devolver os valores recebidos ao longo dos anos. Em maio deste ano, a Assembleia Legislativa do estado aprovou a
revogação do Artigo 85 da Constituição paranaense, que autorizava o pagamento das pensões. O valor do benefício é o
mesmo recebido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do estado, cerca de R$ 35 mil.
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