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NOTÍCIAS

Comitês de auditoria: Previc prepara evento para ajudar a avaliar a
experiência acumulada
22/08/19

Um seminário sobre boas práticas em comitês de auditoria que funcionam em entidades fechadas de previdência
complementar, aquelas classificadas pela Previc como ESI - Entidades Sistemicamente Importantes, começa a tomar forma
por iniciativa da PREVIC. O evento será realizado no dia 23 de setembro próximo, em Brasília-DF. Nos próximos dias, a
Previc disponibilizará link para inscrições.
A ideia que alimenta o projeto de realização do evento, explica Paulo Macêdo (foto), Coordenador de Orientação em
Contabilidade na Diretoria de Orientação Técnica e Normas da PREVIC, é compartilhar experiências sobre a instalação,
funcionamento e atividades desenvolvidas pelos comitês.
Mais especificamente, explica Macêdo, o que se vai buscar é conhecer as experiências das entidades fechadas que já
possuem comitês em funcionamento e também as de outros órgãos supervisores, como o Banco Central e Susep, e boas
práticas de governança com representante do IBGC.
Evento desse tipo, acrescenta Macêdo, naturalmente vai permitir uma intensa troca de ideias, permitindo com isso que as
entidades se alinhem em relação ao tema e que os membros dos comitês adquiram conhecimento para melhor
desempenho de suas atividades.

Seminário vai mostrar tudo que é preciso saber sobre as melhores práticas
envolvendo orçamentos
O programa de eventos da ANCEP existe para manter a qualificação de nossos profissionais em seu nível mais elevado e
todo tempo isso fica cada vez mais comprovado, através de programações trazendo os temas certos no melhor momento
Dentro dessa linha, estará sendo realizado em setembro e outubro próximos o seminário Orçamento Empresarial - Gestão e
Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão, 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, Instrutorada 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.
Ainda estão em aberto as datas das apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

Fábio Coelho assumirá a Amec nos primeiros dias de setembro
Fábio Coelho. ex-titular da Previc assumirá a presidência da Amec – Associação de Investidores no Mercado de Capitais nos
primeiros dias de setembro, no lugar de Mauro Rodrigues da Cunha. que esteve à frente da entidade por mais de sete anos,
informam NOTA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA AMEC e o jornal VALOR ECONÔMICO.
O processo de escolha do novo presidente foi iniciada em 2018 e contou com o suporte da empresa especializada Russell
Reynolds Associates.
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IBRE/FGV prepara defesa da poupança de longo prazo
O site SOS PETROS destaca no acompanhamento que fez do 14º ENAPC o fato de no evento o economista e ex-Ministro
Eduardo Jorge Pereira Caldas ter apresentado as linhas gerais de um estudo da Abrapp, que está sendo coordenado pelo
Professor José Roberto Afonso (FGV-IBRE), que inclui a proposta de uma agência regulatória para a Previdência
Complementar com o foco em produtos de poupança previdenciária de longo prazo.
O estudo prevê a elaboração de um projeto de uma Lei Geral de Proteção do Poupador, com o objetivo de promover o
fomento também da poupança do trabalhador com finalidade previdenciária. O projeto pretende aproveitar a janela de
oportunidades aberta pelas discussões da Reforma da Previdência e de criação da nova estrutura de supervisão, com a
proposta de maior ativismo e crescimento do sistema de EFPCs. Jarbas Antonio de Biagi, Diretor Presidente do Sindapp,
teceu comentários da última plenária e transmitiu uma visão otimista do sistema e da perspectiva de surgimento da nova
estrutura de governo.
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