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NOTÍCIAS

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

SUCESSO DO EPINEE EPB AJUDA A ABRIR UMA NOVA PÁGINA NA
TRAJETÓRIA DO SISTEMA

A esperada fusão entre a Previc e a Susep vai produzir além de efeitos práticos uma forte intensificação das reflexões e debates
nas entidades, com isso impactando tanto o sistema fechado quanto o aberto, previu na sexta-feira (17) o Diretor superintendente da
primeira autarquia, Fábio Coelho, um dos expositores no segundo dia do 24º Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte
e Nordeste (Epinne) e  22º Encontro dos Profissionais de Benefícios do Norte e Nordeste (EPB). Para Maria de Jesus Freire (Capof).
o sucesso do evento e o número de participantes, superior a mais de 400 dirigentes, significou exatamente o desejo das lideranças
regionais de participar ainda mais ativamente da discussão dessa importante agenda. 
 
Em mensagem, a dirigente Maria de Jesus Freire (Capof) destacou que " o 24º EPINNE e 22º EPB, que tiveram como anfitriões a
CAPOF e a EQTPREV, foi um evento marcante pelos temas debatidos, nível dos palestrantes, grau de envolvimento dos
participantes e o valioso apoio dos patrocinadores.". Ela continuou: "Fizemos o evento com muito carinho e dedicação para
encantar, emocionar, fazer sorrir, refletir, causar dúvidas, oferecer respostas, mas, principalmente, proporcionar o aprendizado.
Sem o viés de superação em relação aos anteriores e posteriores, mas com a determinação e garra para que esse Evento perdure
por muitas edições e perpasse por muitas gerações com o seu objetivo maior, que é congregar e disseminar o conhecimento, uma
vez que não somos concorrentes no segmento de previdência fechada complementar".
 
O Presidente da Ancep, Roque Muniz, acompanhou o evento e elogiou fortemente a sua organização, chamando a atenção para a
qualidade das exposições e debates.
 
Outro expositor e consultor da Abrapp, Luiz Félix destacou a enorme contribuição que a adesão de um maior número de entidades
aos códigos de autorregulação pode trazer para o crescimento do sistema, através de uma cada vez maior disseminação das boas
práticas. Já são dois códigos abertos à adesão, o de Governança de Investimentos e o de Governança Corporativa.
 
O primeiro código de autorregulação, o de investimentos, lançado à pouco mais de um ano recebeu até o momento  perto de  60
adesões. 
 
 

Desafios 2019:  seminário será apresentado amanhã em BH
 
Acntece amanhã (21) em Belo Horizonte, no auditório da Fundação Libertas,  com mais de meia centena de inscrições confirmadas, 
  o seminário “DESAFIOS EFPCs 2019: Investimentos e Solvência”, 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.
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Funcesp encerrou  2018 com rentabilidade de 14%
 
A Funcesp  encerrou 2018 com superávit acumulado de R$ 1,6 bilhão e rentabilidade consolidada de 14%. O retorno superou a variação do
certificado de depósito interbancário (CDI) em 7,6 pontos percentuais e ficou 0,6 aquém da meta atuarial, noticia o SITE DA REVISTA
INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
Nos últimos dez anos a rentabilidade acumulada da Funcesp, de 252% supera a meta atuarial em 48 pontos percentuais. Na avaliação do
diretor de investimentos e patrimônio da entidade, Jorge Simino Junior, a manutenção dos juros em patamares reduzidos impõe às entidades
fechadas de previdência complementar (EFPCs) desafios em linha com o que já existe no exterior.
 
 
 

Previdência aberta pode atingir  R$ 1 trilhão no final do ano
 
O segmento de planos de previdência privada aberta (VGBL/PGBL) deve alcançar a marca de R$ 1 trilhão em reservas até o final de 2019. Em
março último, esse patrimônio era de R$ 857,9 bilhões, informa o jornal DCI .
 
O volume em reservas aumentou 10% na comparação com março do ano passado, segundo dados divulgados na última sexta-feira pela
Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), entidade que representa 67 seguradoras e entidades abertas de previdência
complementar no País.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


