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NOTÍCIAS

ANCEP SE PREPARA PARA ELEGER OS DIRIGENTES DO BIÊNIO
2019-2021
27/08/19

A ANCEP estará disponibilizando amanhã (28) em seu endereço na internet - www.ancep.org.br - comunicado no qual é
declarado aberto o processo eleitoral relativo ao biênio 2019-2021, seguindo o disposto nos artigos do estatuto que rege as
eleições em nossa associação.
O texto naturalmente reflete a preocupação em seguir todas as normas, dentro da formalidade que garante o cumprimento
da vontade dos associados. "É esse ritual que assegura desde o início a fiel tradução da vontade do quadro associativo",
nota o Presidente Roque Muniz Andrade.
O comunicado disponível na página da ANCEP informa todos os prazos e regras a serem seguidas.

Elaboração de orçamentos das EFPCs ganha evento que vai ajudar a orientar
A Ancep vai realizar em setembro e outubro próximos o seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos
Fundos de Pensão, tendo como instrutora uma das maiores especialistas em controladoria em nosso segmento.
Maria Elizabete da Silva (foto) 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.

Reforma da Previdência é cada vez mais essencial, mas Senado deve reduzir ainda
mais a economia
Para que a economia acelere e na falta do "bônus demográfico", ao governo não resta outra alternativa a não ser colocar
mais rapidez no andamento das reformas estruturantes, ao mesmo tempo em que tenta elevar a produtividade do trabalho.
O diagnóstico está em uma entrevista que o economista e presidente do Insper, Marcos Lisboa, concedeu ao jornal O
ESTADO DE S. PAULO.
Ao contrário disso, porém, vê-se em outro texto do mesmo jornal que o relator da reforma da Previdência na CCJ do
Senado, Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), pretende retirar a única mudança no BCP que havia passado na Câmara. Com
isso, a economia do País com a reforma cairá R$ 23,4 bilhões, ficando então em R$ 910,1 bilhões.
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Por sua vez, registra o site MONEY TIMES que Jeireissati deve apresentar seu parecer à Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Casa até a quinta-feira desta semana, informou a assessoria do senador.
Já o jornal O GLOBO e os telejornais da manhã de hoje fornecem uma versão diferente, informando que a entrega do
parecer já irá acontecer nesta terça-feira, com a inclusão de estados e municípios na reforma, desde que os governadores e
prefeitos consigam a autorização de seus respectivos legislativos.

Previdência aberta: Icatú, safra e Itaú ganham mais com a portabilidade
Segundo o ranking da portabilidade da Susep, Icatú, Safra e Itaú estão sendo as instituições mais favorecidas pela regra que
permite ao poupador em previdência aberta migrar de um banco/seguradora para outra que julgar mais conveniente.
No texto do VALOR ECONÔMICO executivos das instituições discutem o que é mais determinante para atrair o poupador: a
rentabilidade ou a qualidade do aconselhamento. Quem acredita mais no segundo fator, observa que o retorno não é
sempre estável e pode decepcionar.
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