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NOTÍCIAS

Um super evento vai mostrar o sistema após a reforma
28/10/19

 
"O evento certo no momento em que precisa acontecer e envolvendo os especialistas que melhor podem analisar as
oportunidades que se abrem nessa hora histórica que vivemos", resume José Edson da Cunha Júnior (foto), Consultor Sócio
da JCM Consultores referindo-se ao seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência Complementar Frente
ao Atual Cenário.  José Edson, com passagens pelo órgão supervisor, CNP e CRPC, é tido como um dos maiores
conhecedores de nosso sistema e será um dos expositores do evento, observa ainda que "esse super seminário irá fornecer
uma análise abrangente e profunda de um quadro que acaba de se formar".

Serão duas apresentações em novembro, uma no dia 22, no Rio de Janeiro, e a outra no dia 26, em São Paulo.

Será o primeiro grande evento após a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno pelo Senado e as inscrições
já estão abertas em www.ancep.org.br 

Seguem os 4 painéis e os respectivos expositores:  Módulo I – Diagnóstico da Previdência Complementar no Brasil – Pós
Reforma do RGPS (1:30 hs). Palestrante: José Edson Cunha – JCM Consultores,  Módulo II – Cenário Macro Econômico e as
Tendências dos Investimentos dos Fundos de Pensão (1:15 hs). Palestrantes: André Meireles (Sócio da Way Investimentos) e
André Laport (Vinland Capital), (1:45hs) Palestrante: Paulo Gama – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e  Módulo IV –
Otimização da gestão previdenciária e minimização de riscos – (1:45 hs) Palestrante: Daniel Pereira – Wedan Consultoria e
Assessoria Atuarial

Orçamento: evento será levado agora à Belo Horizonte e Brasília

A Ancep prepara-se agora para realizar com o mesmo sucesso das anteriores novas  apresentações que serão feitas

em  Belo Horizonte (04/11) e  Brasília (05/11)  do seminário Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de

Pensão .

As apresentações anteriores aconteceram no Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Salvador

(BA), e Porto Alegre (RS). O sucesso é atribuído à oportunidade do tema e à qualidade técnica do evento. 
A qualidade técnica é uma constante do programa de treinamento da ANCEP e, no caso do seminário sobre orçamento,
essa marca é garantida pela entrega do evento à Maria Elizabete da Silva - Controller da FACHESF; Diretora Técnica da
ANCEP; Coordenadora da CTR Nordeste da ABRAPP; Especialista em Controladoria de EFPC; Pós Graduada em Finanças,
Auditoria, Controladoria, Gestão de Orçamento e Custos; Instrutora da ANCEP, UNIABRAPP e FACHESF; Professora do
Centro Universitário Estácio.
 
O objetivo do seminário é capacitar os treinandos para elaboração, execução, acompanhamento e controle do Orçamento
Geral, conforme metodologias e métodos que predominam atualmente nos mais modernos e controles ambientes com a
finalidade de atender às exigências legais aplicadas aos Fundos de Pensão.

Petros e Funcef: Greenfield denuncia 14 por irregularidades

A força tarefa Greenfield apresentou denúncia, na manhã desta sexta-feira, 24, contra 14 pessoas envolvidas em fraudes na
Funcef e Petros. O grupo é acusado por praticar os crimes de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro  entre
2009 e 2015, junto ao Fundo de Investimentos e Participações Florestal, informam o portal R7 (Record) e Agência Estado.

http://www.ancep.org.br/
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Partindo da delação do empresário Joesley Batista,  os ex-executivos da Petros e da Funcef concordaram que fossem
aportadas cifras milionárias no FIP Florestal, sem, ‘observarem deveres de diligência e análise de riscos’. As medidas
receberam como ‘incentivo’ pagamentos de propinas efetuados por Joesley, diz a Procuradoria.

A Greenfield indica que as propinas pagas aos gestores dos fundos de pensão resultaram em quase R$30 milhões. “Para
dissimular a natureza ilícita dos repasses, Joesley utilizou a emissão de notas fiscais frias, fez transferências bancárias, deu
um apartamento em Nova York, usou offshores e também chegou a entregar dinheiro em espécie”.

Previdência: benefícios acima do mínimo podem ficar sem o reajuste pela inflação 

A equipe econômica avalia a possibilidade de flexibilizar os reajustes de benefícios do INSS com valor acima de um salário
mínimo, hoje de R$ 998, segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, reproduzindo noticiário distribuído pela própria
Agência Estado.. O piso nacional, porém, continuaria tendo reposição pela inflação, com manutenção de seu poder de
compra, informa também o site Metrópoles.
 
As medidas podem integrar o pacote de reformas que o governo envia ao Congresso na próxima semana. Mas como o
presidente Jair Bolsonaro ainda está em viagem no Exterior, não foi batido o martelo.

Reforma só em dezembro -  A reforma da Previdência, que o Congresso Nacional levou quase nove meses para aprovar,
apesar de sua importância central na retomada do crescimento do Brasil, somente será promulgada em dezembro, se
depender da vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), que aliás nunca demonstrou ter pressa nesse
assunto. A data ainda será definida com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). A informação é da Coluna do
jornalista  Cláudio Humberto no site   Diário do Poder.

A promulgação marcada para dezembro já teria diso confirmada a assessores do presidente Jair Bolsonaro pela secretaria-
geral da Mesa do Senado.
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