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

NOVO ÓRGÃO SERÁ UMA AUTARQUIA E CNPC CONTINUARÁ A
EXISTIR

O órgão de governo que vai resultar da fusão da Previc com a Susep será uma autarquia, ao invés de uma agência como se
chegou a noticiar e deverá operar debaixo de um modelo de especialização por assunto. As diretorias serão estruturadas por
supervisão, pessoas e previdência, grandes riscos e resseguro e massificados. A notícia é do VALOR ECONÔMICO.
Continuarão a existir tanto o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) quanto o Conselho Nacional dos Seguros
Privados (CNSP).
Entre os pontos comuns aos setores de previdência aberta e fechada, está o regime especial de administração, conhecido como
intervenção. O objetivo é aproximá-lo das regras da Lei de Falências. Na visão da economista, o regulador não está preparado para
ser gestor, o que acaba acontecendo. "Em um processo de uma empresa que está indo para a falência ou liquidação, quem deveria
cuidar da massa seriam os próprios credores junto com a Justiça", afirma Solange.

Desafios 2019: mobilização garante grande público presente à apresentação do
seminário no dia 21 em Belo Horizonte
Cresce o interesse e a expectativa é de um grande público presentes à próxima apresentação do seminário “DESAFIOS EFPCs
2019: Investimentos e Solvência”, que acontecerá no dia 21 de maio, no auditório da Fundação Libertas, em Belo Horizonte. O
evento será uma ótima oportunidade para estarmos conversando sobre a provável fusão Previc/Susep e a Resolução 4.661 em seus
novos contextos.
E lembrando que o seminário já foi um grande sucesso em fevereiro e março, em cinco capitais: Porto Alegre, Recife, Brasília, Rio
de Janeiro e São Paulo.
O foco do evento estará direcionado em boa parte para a avaliação na sustentabilidade do sistema, algo que no fundo é o que mais
interessa saber nesse momento.

Funcef informatiza compra e venda de ativos
A Funcef anunciou a informatização de seu processo de compra e venda de ativos financeiros, por meio de uma plataforma digital que
deverá garantir "maior segurança operacional, além de transparência na execução e na gestão de ativos".
A informação está no PORTAL DA FUNCEF e no SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
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"Com a implantação do sistema, todo esse trabalho será otimizado, diminuindo a possibilidade de erros operacionais e evitando que a Funcef
sofra possíveis penalidades junto aos órgãos fiscalizadores, aumentando o controle e facilitando a realização de auditorias das transações
executadas",detalha a entidade.

Mulher contabilista terá evento em setembro
De 11 a 13 de setembro, será realizada, em Porto de Galinhas (PE), a 12ª edição do Encontro Nacional da Mulher Contabilista. O evento espera
receber mais de mil participantes. Diversas personalidades da área contábil já asseguraram presença nos painéis e palestras. Além disso,
haverá também atrações artísticas e um talk show.
A ideia central do evento é que se falta algo às mulheres é autoconfiança, nunca qualificação para ocupar cargos e realizar tarefas.
Leia mais em http://enmc2019.com.br/
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