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NOTÍCIAS

Veja aqui porque é preciso saber mais sobre a elaboração de
orçamentos
29/08/19

O evento vai começar com uma útil introdução sobre os pontos que serão abordados, seguido do nivelamento das
expectativas em relação aos resultados esperados pelos participantes. Na sequência será mostrada com toda a clareza a
importância do assunto como ferramenta para gestão eficiente dos recursos financeiros e para tomada de decisão em
nossas entidades fechadas de previdência complementar. Esse será com certeza um dos segredos do sucesso e uma das
principais razões dos profissionais de nossas entidades para se inscrever no  seminário Orçamento EFPCs- Gestão e
Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão.

Sem esquecer que o evento cai no momento certo, quer dizer, é extremamente oportuno, uma vez que essa é a época do
ano em que as entidades se debruçam sobre o tema.

A Ancep vai realizar o seminário  em setembro e outubro próximos, 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.

E-book: Novas Soluções para gerenciamento de Planos CV e CD

A Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial formatou em um E-book o conteúdo apresentado no VIII ENCONT – Encontro
Nacional dos Contabilistas das EFPCs, ocorrido em 01 e 02/08/2019, em Porto Alegre/RS.

O E-book detalha em linguagem simples e objetiva a Otimização da Gestão Previdencial para planos CV e CD,
apresentando, inclusive, casos práticos.

Clique no link a seguir para fazer o download do E-book, gratuitamente.
Novas Soluções para Planos CV e CD – WEDAN  (em PDF – 3,4 MB)

http://wedan.com.br/
http://bit.ly/2KXOQcv
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A Wedan é uma empresa de consultoria atuarial constituída a partir da experiência transdisciplinar adquirida por seu Sócio-
Diretor, Daniel Pereira da Silva – em consultoria, fundo de pensão multiplano e multipatrocinado, seguradora e docência –
com o objetivo de prestar serviços qualificados e diferenciados na gestão atuarial e de riscos para empresas, fundações e
indivíduos. Além de Daniel, a equipe da Wedan conta com a analista de finanças Wânia Silva e com os autários Paulo Josef
Gama e Dalmy Soares.

Ancep publica em seu site convocação que abre processo eleitoral

A ANCEP  disponibilizou  ontem 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.

Refer comemora resultados acima da meta

A  Refer  encerrou o primeiro semestre  com rentabilidade de 13,1%, mais que o dobro da meta atuarial, de 5,23%, e da média
de retorno do sistema fechado de previdência complementar, de 5,81%, segundo a consultoria Aditus, informa o site da
revista Investidor Institucional.
 
Nos últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada do fundo de pensão corresponde a 25,71%, mais do que duas vezes a
média do setor, de 11,27%, e quase três vezes a meta atuarial no período, de 9%. A entidade explica tais resultados, sem
entrar em detalhes,  pela concentração em títulos públicos.

Petros e Previ: BRF estuda captar no exterior para equacionar melhor a sua dívida

A BRF, da qual Petros e Previ detém fatia de 22%,  já escolheu os bancos que vão assessorar a companhia em uma captação
externa inicialmente de US$ 750 milhões em bônus, que pode alcançar US$ 1 bilhão a depender da demanda e condições
do mercado. Citi, Bradesco, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Banco do Brasil estão no sindicato de instituições que
coordenarão a emissão, noticia O Estado de  S. Paulo.

Os recursos serão usados para a recompra de papéis emitidos com custo maior, como parte da estratégia da BRF de
melhorar o perfil de sua dívida. A companhia possui US$ 750 milhões em bônus que vencem em janeiro do ano que vem.

Empresa defende cautela - Em outros jornais , o DCI  e o  Valor Econômico,  a empresa prega cautela em relação ao
aumento da demanda chinesa por carne suína, provocada por doença que está reduzindo a população de porcos no país. O
CEO  da BRF, Lorival Luz, explica ser difícil estimar os efeitos da peste que acontece na China sobre os negócios da
companhia que dirige.

Até porque, explica,  com a redução da oferta e a elevação dos preços  o consumidor chinês deverá sair em busca de outras
proteínas para substituir a carne suina.
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