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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
7 de junho- 8h30

ENCONTRO REGIONAL NORDESTE: SUCESSO DOS EVENTOS
MOSTRA O SISTEMA UNIDO E MOBILIZADO PARA CRESCER

Ao abrir ontem, em Salvador, o Encontro Regional Nordeste da Abrapp, o último da série e que reuniu perto  de uma centena e
meia de dirigentes, o Presidente Luís Ricardo Marcondes Martins ressaltou que um dos maiores significados de eventos
regionalizados como esse é integrar ainda mais as associadas ao conjunto do sistema, ajudá-las a participar mais da vida
associativa. No mesmo sentido, presente ao encontro, o Presidente da PrevNordeste, Jeremias Xavier, sublinhou  a extraordinária
contribuição no sentido do alinhamento de posições e ações, justo nesse momento em que o sistema em que se debate a reforma
da Previdência e o sistema adquire um novo protagonismo. "São eventos muito bem organizados e conduzidos", resumiu Jeremias,
cujo entidade já atende aos servidores dos estados da Bahia, Sergipe e Piaui.
 
A ANCEP foi representada no Encontro Regional Nordeste da Abrapp por sua Diretora Regional Nordeste, Cinara Bandeira Ventura
 Ferreira (foto), que destacou a qualidade das exposições e debates.
 
Para o Presidente da ANCEP, Roque Muniz Andrade, o sucesso alcançado pela série de encontros regionais reforça a visão
segundo a qual os eventos do sistema, por sua qualidade e oportunidade, tendem a alcançar um crescente êxito. E isso, continua
Roque, faz redobrar a mobilização em torno do 8º ENCONT, em agosto em Porto Alegre, e o 40º Congresso Brasileiro da
Previdência Complementar Fechada, em outubro, em São Paulo.
 
Em  sua fala na abertura dos trabalhos, Luís Ricardo apontou algumas conquistas recentes do sistema, se concentrando
especialmente em uma, o fundo setorial da Abrapp, que a seu ver tem facilitado a tarefa das associadas de criarem fundos voltados
para familiares de participantes.
 
 

Câmara aprova dispensa de licitação na contratação de contadores
 
Considerando a organização de algumas EFPCs regidas pela Lei Complementar 108, pode interessar a notícia a seguir da Agência
Câmara:  A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou proposta que permite a dispensa de licitação
para contratação de serviços de contabilidade pela administração pública.
 
O texto segue para o Senado, caso não haja recurso para apreciação pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O parecer do relator,
deputado Hugo Motta (PRB-PB), foi favorável ao Projeto de Lei 10980/18, do deputado Efraim Filho (DEM-PB), com emendas.
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Pela proposta, os serviços do contador são, por natureza, técnicos e singulares se for comprovada a notória especialização. O PL
define a notória especialização nos mesmos termos que a Lei de Licitações (8.666/93): quando o trabalho é o mais adequado ao
contrato pela especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, entre outros requisitos.
 
 
 

Previ e BNDES investem  R$ 227 milhões em FIPs criados por Guedes
 
A Folha de S. Paulo publica com muito destaque em seu caderno de economia que a Previ e o BNDES injetaram R$ 227 milhões em FIPs
criados no passado pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, desde dezembro de 2013 e que permanecem ainda hoje ativos no mercado.
No entanto, o jornal não menciona qualquer fato novo ou sugere irregularidade, a menos que na visão da Folha seja irregular o simples
investimento de tais valores em alguns fundos.
 
Na verdade, a intenção do jornal parece ter sido muito mais manter viva, em evidência, sua matéria de ontem na qual, a partir de um relatório
da Funcef, fica sugerido que Guedes ganhou muito dinheiro com os ágios pagos por seus FIPs - dos quais participam fundos de pensão -  na
compra de determinados ativos.
 
Hoje, o jornal informa que a a Previ destinou mais R$ 78,1 milhões a um dos FIPs e se comprometeu com um teto de R$ 100 milhões. Houve
investimentos de outros fundos de pensão, como o Infraprev, da Infraero, que pôs R$ 15 milhões no Bozano Educacional II.
 
 
 

Previdência aberta  e Fidcs ajudam fundos de investimento a captar 29,4% mais em 2019 
 
Na condição de importantes investidores institucionais, aos nossos gestores de carteiras interessa saber que após registrarem resgates
líquidos de R$ 15,3 bilhões em abril, os fundos de investimento apresentaram captação líquida positiva de R$ 44,9 bilhões no mês de maio,
informa o jornal DCI.
 
De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a indústria de fundos de
investimentos já acumula ingressos líquidos de R$ 86,5 bilhões no ano, com avanço de 29,4% em relação aos primeiros cinco meses de
2018. Os fundos de ações são o destaque positivo do ano, com captação líquida de R$ 19,7 bilhões entre janeiro e maio. O resultado ainda
está 8,2% abaixo do mesmo período do ano passado, quando foram registrados R$ 21,5 bilhões.
 
Na sequência aparecem os fundos de previdência, com R$ 10,7 bilhões e alta de 14,6% sobre os primeiros cinco meses de 2018. A maior
captação líquida do ano é, entretanto, dos FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios), com R$ 43,1 bilhões, a partir de
movimentos pontuais e concentrados em alguns fundos.


