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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
8 de maio- 8h30

DESAFIOS 2019: EDEVALDO REFORÇA CONVITE
PARA EVENTO EM BH

Um evento que já foi sucesso nas últimas semanas em cinco capitais, o seminário DESAFIOS EFPCs 2019: Investimentos e
Solvência, será levado agora pela ANCEP e pela MERCER a Belo Horizonte, em uma apresentação que irá acontecer no próximo dia
21. Para o Presidente da Fundação Libertas, Edevaldo Fernandes da Silva (foto) uma das principais lideranças do sistema em Minas
e que irá recepcionar a todos no auditório de sua entidade na capital mineira, "o momento não poderia ser mais propício para nos
reunirmos e discutir os importantes temas que estão na agenda".
 
No entender de Edevaldo, "ANCEP e MERCER são geradoras de conhecimento,  razão pela qual torna-se tão importante receber e
participar desse tipo de evento". E isso acontece em um cenário altamente desafiador, em que "a economia anda de lado, os juros
baixos reduzem o retorno dos investimentos e o debate acerca da reforma da Previdência esquenta".
 
E tudo isso, segundo ele, coroado pelo propósito dos organizadores do evento de debater todos esses temas à luz da solvência
dos planos, uma vez que a sustentabilidade do sistema é o que realmente mais interessa discutir,
 
O evento teve grande sucesso em fevereiro e março, em cinco capitais: Porto Alegre, Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
 
As inscrições podem ser feitas em www.ancep.org.br
 
 
 

IBA convida para café no dia 14
 
No próximo dia 14, no auditório do SindsegSP, será realizado o Café com Seguro,que debaterá, em painéis distintos, temas centrais
e atuais com repercussão para o setor segurador e previdenciário no Brasil: a responsabilidade dos técnicos e dirigentes no
desenvolvimento de trabalhos voltados ao setor de Seguros e Fundos de Pensão; e a reforma da Previdência, considerando as
dimensões demográfica-atuarial, econômica-fiscal e político-social.
 
No início do evento, a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) representada por seu presidente, João Marcelo dos
Santos, e o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), representado pela presidente Letícia Doherty, assinarão o termo de cooperação
técnica entre as instituições.
 
Logo após, se iniciará o primeiro painel, que contará com a palestra do presidente da ANSP, João Marcelo dos Santos, e Joel
Garcia, diretor do IBA, que colocarão em pauta o bônus e ônus da responsabilidade de técnicos e dirigentes. A moderação do
painel ficará a cargo da Sra. Letícia Doherty, presidente do IBA.
 
Já o segundo, moderado pela Acadêmica Magali Zeller, coordenadora da Cátedra de Ciência Atuarial da ANSP, abordará a
“Reforma da Previdência: do aumento da longevidade às contas nocionais” e terá como palestrantes o Acadêmico e coordenador
da Cátedra de Previdência Complementar Fechada, Sérgio Rangel, e o consultor em previdência e Acadêmico da ANSP, Renato
Follador.
 
O diretor da ANSP, Acadêmico Rafael Ribeiro do Valle, ficará responsável pela apresentação, composição da mesa e abertura do
evento.
 
O evento é coordenado pelo Ac. Edmur de Almeida, diretor de Fóruns Acadêmicos da ANSP, coordenador das comissões técnicas
dos seguros de crédito, garantia e finança locatícia do SINCOR-SP e da FENACOR; Ac. Sergio Rangel, Coordenador da cátedra de
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Previdência Complementar Fechada da ANSP; João Marcelo Carvalho, Vice-presidente do IBA e Samantha Redig, Diretora de
publicações do IBA.
 
O evento é gratuito, mas as vagas, limitadas. Clique aqui para se inscrever! Dúvidas e informações pelo e-mail:
eventos@anspnet.org.br ou pelos telefones (11) 3333-4067 e (11) 3661-4164. (IBA)
 
 
 
 

Previdência aberta apresenta rendimento inferior ao CDI
 
Quem contratou um dos dez maiores fundos de previdência do Brasil nos últimos anos - oferecidos por Banco do Brasil (BrasilPrev),
Bradesco e Itaú - terá um patrimônio acumulado menor do que poderia obter em outras aplicações. Levantamento feito pela
plataforma de investimentos Magnetis mostra que todos esses fundos têm rendimento abaixo do CDI. Para a simulação, foi
considerado o valor de aplicação de R$ 100 mil em cada um desses fundos, por 1, 5 e 10 anos, registra o VALOR ECONÔMICO.
 
Além de render menos que as operações mais básicas oferecidas no mercado, existe outra característica que une todos esses dez
fundos. Eles aplicam o dinheiro de seus clientes integralmente em renda fixa.
 
 
 

Casfam ganha novo diretor de benefícios 
 
Fernando Dias assumiu a diretoria de administração e benefícios da Casfam, o fundo de pensão da Federação das Indústrias de
Estado de Minas Gerais. Ele substitui Kelly Regina Carvalho, informa o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
Dias está na Casfam há 6 anos, onde começou como gerente executivo. Formado em administração de empresas, possui MBA em
previdência complementar pela PUC/IDEAS e MBA em gestão de projetos pela Fundação Dom Cabral.
 
 
 
 

Servidores: déficit da previdência dos estados chega aos R$ 88 bilhões   
 
O déficit da previdência dos servidores dos estados chegou perto de R$ 90 bilhões no ano passado, segundo estudo inédito do
economista Raul Velloso, um dos maiores especialistas brasileiros em contas públicas, noticia o jornal O GLOBO. 
 
O avanço das despesas com o pagamento de benefícios fez o valor saltar de R$ 47,4 bilhões, em 2014, para R$ 88 bilhões em 2018,
reforçando a necessidade de uma reforma nos sistemas estaduais de aposentadorias.
 
Para o economista, a situação dos estados chega a ser pior do que a do governo federal, até mesmo em função da maior
capacidade da União em lidar com o problema.
 
Segundo Velloso, alguns estados avançaram realizando pequenas reformas nos últimos anos - eliminaram a integralidade e a
paridade de salários entre ativos e inativos - entretanto resultados melhores não apareceram devido principalmente ao
envelhecimento da população.
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