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NOTÍCIAS
Especialistas vão mostrar o melhor do compliance para
conselheiros em março
18/02/2020

A programação de eventos da ANCEP será retomada no dia 20 de março, no Rio de Janeiro. com a realização do seminário
Compliance do Conselho Fiscal, algo bem à altura das responsabilidades do colegiado. A ideia é oferecer uma visão o
mais abrangente e profunda dos compromissos que os CFs devem atender perante a legislação e normativos, que vem se
tornando nos últimos anos crescentemente exigentes relativamente aos quesitos exigidos.
A isso acresce a qualidade técnica oferecida pelos seminários da ANCEP, sempre capaz de mobilizar os especialistas certos
para tratar de cada temática.
O time de expositores do evento confirma mais uma vez isso. Dionísio Jorge da Silva, Presidente do Conselho Deliberativo
da ANCEP, contador, é Mestre em Controladoria pela Universidade de Brasília E professor de pós-graduação da FGV.
Alexandra Patrícia é especialistas em controles internos, pós graduada em gestão de EFPCs pela FGV.
Leandro Augusto Silva é analista de controles internos, certificado pela Anbima e graduado em gestão de riscos financeiros
pela FGV.

Funcef: retorno bate meta muito além do CDI
Os planos de contribuição variável da FUNCEF tiveram seu melhor desempenho de 2019 em dezembro e confirmaram
retorno anual recorde das cotas em relação ao CDI, índice de referência para aplicações em renda fixa. A informação está no
Portal da Funcef.
As cotas do Novo Plano e do REB se valorizaram 4,49% e 5,17% em dezembro, mais de 11 vezes o CDI mensal (0,38%).
Com isso, a valorização acumulada de 2019 foi de 17,41% no Novo Plano e de 17,96% no REB, batendo com folga a meta
atuarial de 9,18% no período e garantindo retorno anual expressivo de 292% e de 301% do CDI (5,96%).

Prevhab prepara-se para lançar plano família
A Prevhab com patrimônio de R$ 625 milhões e apenas quatro participantes ativos, 516 dependentes e 585 assistidos,
estuda criar um plano para familiares, informa o site da revista Investidor Institucional.
Ainda este mês a entidade iniciará pesquisa em papara conhecer o universo de potenciais interessados nesse plano.

Fapes ganha um novo diretor de Investimentos
André Loureiro, graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestrado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), é o novo diretor de Investimentos da Fapes, Ele acumula passagens pelo Banco Central do Brasil e
pelo BNDES, onde chegou a ocupar o cargo de superintendente da área de investimentos, fundos e garantias, informa o site
da revista Investidor Institucional.
Ele substitui Victor Tito, que foi transferido para a superintendência da área financeira do banco.
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