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NOTÍCIAS
O jornal diário dos ancepianos.
17 de abril- 8h30

ENCONTRO NO SUL VAI ACONTECER EM MAIO

A PREVIPAR – Associação dos Fundos de Pensão do Paraná vai promover de 8 a 10 de maio, em Curitiba, o 10º Encontro
de Previdência Complementar da Região Sul. A ANCEP entende o evento como mais uma demonstração da vitalidade
associativa que vem caracterizando a previdência complementar fechada.
Fechados três ciclos completos percorrendo os três estados da região sul do Brasil, e tendo se consagrado como um evento
técnico de grande relevância, o Encontro retorna a capital paranaense em 2019 entre os dias 08 e 10 de maio, onde abordaremos
temas atuais para a modernização e aprimoramento da gestão das entidades e seus planos de previdência, diante dos desafios
impostos pela revolução 4.0.
Nesta décima edição, estão sendo promovidas algumas inovações. O evento irá se realizar no Museu Oscar Niemeyer (MON) –
belíssimo ponto turístico de Curitiba – a programação oficial do evento abrigará também a programação do Encontro Regional Sul
da Abrapp. “É uma parceria que tem o objetivo de promover uma racionalização de esforços e custos. O Encontro Sul é um evento
consolidado e tradicional e neste ano, teremos uma forte sinergia, ao realizarmos o encontro em conjunto com a Previpar”, destaca
o Superintendente Geral da Abrapp, Devanir Silva.

O evento terá início com a Palestra Magna “O Mundo mudou bem na minha vez”. As inscrições podem ser feitas no
endereço https://previpar.org.br/inscricao/

8º ENCONT: ancepianos se mobilizam para o evento
O 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas de Entidades de Previdência será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, em Porto
Alegre e seu tema-central já está escolhido: "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação".
Os ancepianos que desejarem ainda podem contribuir com as suas sugestões para a montagem da programação preliminar do
evento, enviando as suas propostas para o e-mail ancep@ancep.org.br
O 8º ENCONT será pelo terceiro ano consecutivo uma realização conjunta da ANCEP e ABRAPP, duas associações conhecidas pelo
elevado padrão técnico de seus eventos.

Mais investidores focam na aposentadoria
A expectativa em relação à reforma da Previdência está mexendo com as decisões do investidor comum. Na corretora
Warren, na qual o cliente aplica a partir da criação de caixinhas de objetivos, a dedicada à “aposentadoria” aumentou em
20% de dezembro do ano passado para março de 2019, informa nota na coluna "Broadcast" de O ESTADO DE S. PAULO.
A aposentadoria já é o principal objetivo entre os três mais procurados. Em seguida, estão as emergências e as viagens. A
Warren, na qual as carteiras são geridas majoritariamente por robôs, possui atualmente R$ 300 milhões sob gestão.
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Previ vende a sua participação na Paranapanema
A Previ vendeu, por valor não informado, conforme divulgado ontem, os quase 20% de participação acionária que detinha
na fabricante de cobre Paranapanema. O grupo Buritipar foi o comprador e, segundo seu presidente, o empresário João
José Oliveira de Araújo, "o foco será na área financeira da companhia". A empresa, nos últimos anos, passou por uma
grande crise financeira, o que exigiu a reestruturação de sua dívida com vários credores, contextualiza o VALOR
ECONÔMICO.
Tomando por base o valor da ação da empresa no fechamento de segunda- feira na B3, o negócio ficou em cerca de R$
190 milhões. Mas, a Previ pode ter obtido prêmio de controle na operação. O fundo, que está na empresa desde 1996,
desfez-se de 137.120.603 ações ordinárias, 19,8% do capital da social companhia.

Investimentos: Selic pode cair para 5% já em 2019
Aos nossos gestores de carteira interessa notícia do VALOR ECONÔMICO dando conta de que a expectativa de uma nova
rodada de corte de juros tem se disseminado pelo cenário dos analistas de diferentes segmentos do mercado. De forma
gradual, cresce o grupo de instituições financeiras que veem a Selic escorregando de 6,5% para a casa dos 5% até o fim do
ano, mesmo com a apreensão em torno da reforma da Previdência.
As estimativas são respaldadas pela sequência de indicadores fracos de atividade econômica, que têm derrubado as
projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019. Tudo isso sugere, na avaliação dos analistas, que a
política monetária pode ter de se tornar ainda mais expansionista no Brasil.

28% desejam se aposentar aos 60 anos
Ao redor de 51% das

Previ colhe os frutos de seus investimentos na comunicação
Simone Monteiro,

CCJ começa a discutir reforma hoje
A discussão da
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