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NOTÍCIAS

Evento vai trazer a leitura que os especialistas fazem do
novo cenário
31/10/19

"O momento que vivemos mostra-se extraordinariamente transformador, desafios se misturam às novas possibilidades e
entender os novos cenários é algo cada vez mais vital à sobrevivência", ressalta o Presidente Roque Muniz (foto), que
entretanto faz um alerta: "só que ninguém pode demorar muito para ter esse novo entendimento, sob o risco de ficar para
trás". Roque faz essas reflexões por conta do seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência

Complementar Frente ao Atual Cenário, que será apresentado em duas diferentes cidades em novembro.

Já José Edson da Cunha Júnior, Consultor Sócio da JCM Consultores e um dos expositores no seminário, também tem

palavras que definem a importância do evento: "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"
José Edson, com passagens pelo órgão supervisor, CNP e CRPC, é tido como um dos maiores conhecedores de nosso
sistema e 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), Módulo III – Desafios na Gestão dos Planos de Previdência Complementar (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.
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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.

Governo ainda não sabe se reapresenta a proposta de capitalização
O governo ainda se mostra dividido quanto a voltar a propor o regime de capitalização, diz nota curta publicada no site
Último Segundo/IG.
Uma das razões para dúvida é o alerta de parlamentares no sentido de que se novamente proposta a capitalização poderia
conturbar e dificultar a aprovação de outras medidas que o governo está propondo ou em vias de fazê-lo.

Inovação: Valia promove hackathon
A Valia realizou no útil final de semana, em parceria com a Microsoft e Brasoftware, o seu primeiro Hackathon, um tipo de
evento que reúne programadores e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares em uma maratona de
trabalho com o objetivo de criar soluções específicas para os desafios apresentados. A fundação apresentou o seus e os
profissionais participantes apontaram as suas respostas, informam o Site da Valia e o portal da revista Investidor
Institucional.
Ao final da maratona, as equipes defenderam suas soluções para uma banca julgadora formada pelo diretorsuperintendente da Valia, Edécio Brasil, a Diretora de Seguridade, Elisabete Teixeira, o Gerente Executivo de Suporte e
Gestão, Rodrigo Carvalho e o Gerente de Tecnologia da Informação, Marcus Fonseca. Os critérios adotados foram os
seguintes: Inovação, Solução Pronta/ Funcionalidade, Aplicabilidade e Aderência ao tema. O primeiro lugar ficou para a
startup Electric Dreams.
“Espero que tenhamos outras oportunidades como essa, pois não tenho dúvida de que esse é um caminho muito promissor.
Temos uma oportunidade enorme de tanto encontrar soluções inovadoras para nossos desafios como de integrar, ter uma
cultura mais participativa, mais próxima e menos hierárquica. ”, disse Edécio Brasil.
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