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NOTÍCIAS
Ancep será recebida na Previc e na Subsecretaria de
Previdência Complementar
18/09/19

A direção da ANCEP será recebida pelo Diretor-superintendente da Previc, Lucio Rodrigues Capelletto, para uma
audiência às 11 horas do próximo dia 25. Para o Presidente Roque Muniz, o encontro "será uma excelente oportunidade para
manifestarmos a nossa satisfação em vermos um profissional com formação em nossa área à frente da autarquia, além de
uma aprofundada conversa sobre temas que figuram com destaque na agenda do sistema".
Roque lembra ser a ANCEP conhecida por sua postura técnica, sendo por isso mesmo reconhecida como interlocutora
capacitada a oferecer contribuições capazes de dar um melhor andamento mesmo a assuntos tecnicamente complexos. E
isso faz com que seja mais facilmente recebida em diferentes ambientes.
Um dia antes, às 10 horas do dia 24 e no mesmo espírito, a ANCEP será recebida em audiência também pelo Subsecretário
do Regime de Previdência Complementar, Paulo Fontoura Valle.
A convite do Presidente Roque, o diretor da Abrapp responsável pela área contábil, Erasmo Cirqueira Lino, participará de
ambas as audiências.

Seminário sobre orçamento em EFPCs acontece amanhã no Rio
A primeira apresentação do seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão terá lugar no
Rio de Janeiro, daqui a dois dias (19), tendo como instrutora uma das maiores especialistas em controladoria em nosso
segmento. Maria Elizabete da Silva é Controller da FACHESF, DiretoraTécnica da ANCEP e Coordenadora da Comissão
Técnica Regional Nordeste de Contabilidade da ABRAPP.
Pós-graduada em Finanças, Auditoria, Controladoria, Gestão Orçamentária e Custos, ela é instrutora da Ancep, Uniabrapp e
Fachesf; e professora do Centro Universitário Estácio.
A maioria das cidades e datas em que a série de apresentações do seminário terá lugar já foi definida: Rio de Janeiro (RJ)19/09/19; São Paulo (SP) – 01/10/19; Salvador (BA) – 07/10/2019; Porto Alegre (RS)- 11/10/2019; e Recife (PE)- 21/10/19. Haverá
ainda apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

Eleições na Ancep vão acontecer no dia 25
Lembramos que as eleições na ANCEP se darão no dia 25/09/2019, no horário de 9h às 16h, por meio de votação eletrônica
em http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019 .
A cédula virtual estará disponível para o exercício do voto apenas no dia do pleito.

Guedes diz não ter desistido ainda da capitalização
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem à noite em um evento em Brasília que o governo ainda não desistiu de
implementar o regime de capitalização na Previdência Social brasileira, registra o site Infomoney.
"É algo bom e importante. Ainda não andou, mas a luta até aqui valeu a pena", disse.

Marqueteiro diz ter intermediado pagamentos a ex-presidente da Petros
O marqueteiro de campanhas Valdemir Garreta negou ao juiz Luiz Antonio Bonat, em interrogatório, nesta segunda, 16, ter
recebido dinheiro de contratos da OAS para a construção da Torre de Pituba, sede da Petrobrás em Salvador. Mas
admitiu ter atuado como uma espécie de intermediário de pagamentos da OAS para um ex-presidente da Petros, noticia a
Agência Estado.
Ele foi preso no âmbito da Operação Sem Limites, 56ª fase da Lava Jato, em novembro de 2018, que mira desvios e fraudes
na construção da Torre de Pituba, sede da Petrobrás em Salvador. Segundo a acusação, propinas de contratos desta obra
teriam sido destinadas ao PT, a ex-dirigentes da Petrobrás e da Petros.
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