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NOTÍCIAS
ANCEP prorroga de abril para agosto o pagamento da
anuidade a ser paga pelos contadores
25/03/2020

Por decisão do Conselho Deliberativo e da Diretoria da ANCEP, e na mesma linha do tratamento dado à questão por outras
entidades que nos são próximas, como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os contadores também estão liberados
de se preocupar, nesses tempos de pandemia, com o pagamento da anuidade devida à nossa Associação relativamente ao
ano de 2020
Pela decisão as anuidades, que venceriam agora em abril, terão o seu pagamento postergado para o mês de agosto,
preservando-se assim a segurança de nossos contadores diante da ameaça representada pelo coronavírus.
Mais próximo da data de vencimento, em agosto, os contadores receberão os dados bancários contendo as informações
que permitirão que sejam efetuados os depósitos na conta da ANCEP.
Na mensagem enviada ao quadro associativo a ANCEP destaca a importância do pagamento da anuidade quando a data
chegar no terceiro trimestre, uma vez que essa é a forma de os ancepianos manterem viva uma vida associativa que tanto
contribui para o seu crescimento profissional e a defesa de seus pontos de vista e interesses,

Fapes sob novo comando
O economista Ruy Siqueira Gomes é o novo diretor superintendente da Fapes, no lugar de André Carvalhal, informa o site
da revista Investidor Institucional.
Gomes atua no BNDES desde 2011 e já ocupou a Diretoria de Seguridade da entidade de setembro de 2016 a dezembro de
2017

Rentabilidade da Funcesp fica muito acima da meta
A Funcesp alcançou rentabilidade de 17,25% em seus investimentos em 2019, resultado que ficou muito acima da meta
atuarial do período, de 11,36%, informa nota da Assessoria de Comunicação da entidade.
Os resultados positivos se estenderam a todos os segmentos em que a Funcesp investiu no ano passado, com destaque
para as carteiras de renda variável, que tiveram retorno de 27,63%, a imobiliária, de 28,66%, e de renda fixa, com valorização
de 15,20%, quase o triplo dos 5,96% registrados pelo CDI, referência para renda fixa.

Previ: Ações da Embraer sobem na Bolsa
Em um dia em que o Ibovespa subiu 9,69%, um dos destaques foi a alta de 16,93% das ações da Embraer, que chegaram a
se valorizar 37%, informam o site Infomoney e o jornal Folha de S. Paulo. A Previ é acionista relevante da empresa.
O papel subiu após a Reuters noticiar a fala de Greg Smith, diretor financeiro da Boeing, dizendo que o negócio com a
Embraer segue sendo importante.
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