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DÉFICIT CRESCE PARA R$ 29 BILHÕES NO SEGUNDO
TRIMESTRE, APONTA RELATÓRIO DA PREVIC

O resultado agregado das entidades fechadas, que corresponde ao somatório do superávit com o déficit acumulado, fechou o
segundo trimestre com um déficit de R$ 29 bilhões, crescimento de 317,86% em comparação com os R$ 6,94 bilhões
observados no final do primeiro trimestre do ano, de acordo com o informe estatístico divulgado pela Previc, informam a
AGÊNCIA REUTERS,  o jornal DCI e o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
No total são 141 entidades superavitárias, 83 deficitárias e 67 em equilíbrio, que congregam ao todo 1.103 planos de
benefícios. 
 
Os ativos totais das entidades fechadas de previdência complementar encerram junho somando R$ 847,5 bilhões, queda de
1,81% frente aos R$ 863,16 bilhões de março.
 
 
 

Seminário sobre e-Social será apresentado em 6 capitais
 
 
Sempre atenta ao grau de oportunidade dos eventos que realiza, de maneira a melhor atender as demandas de seu público
naqueles momentos em que isso mais se mostra necessário, a ANCEP  vai promover no dia 9 de novembro, em Florianópolis,
a primeira apresentação do seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais.
 
Em seguida as apresentações serão feitas em Curitiba (14/11), no Rio de Janeiro (26/11), em Porto Alegre (27/11), Recife (03/12) e
Belo Horizonte (04/12).
 
 
 

Gilberto Lacerda assume na Forluz 
 
A Diretoria Executiva da Forluz passa por mudanças. Após 22 anos na Fundação, sendo os últimos três como presidente, José
Ribeiro Pena Neto deixa o cargo, informa o SITE DA ENTIDADE.
 
Gilberto Gomes Lacerda assume em seu lugar. Formado em Engenharia Elétrica pela PUC Minas (Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais), Lacerda estava na Cemig Saúde desde 2013, como diretor presidente. Antes disso, ele atuou por 12
anos na Superintendência de Relações Institucionais e Assuntos Regulatórios da Cemig.
 

 
 
Grêmio será o instituidor do plano família do Metrus
 
O Grêmio Recreativo dos Metroviários de São Paulo (Greme) será a entidade associativa instituidora do Plano Metrus Família,
aprovado pela Previc na semana passada, noticia o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
De acordo com o presidente do fundo de pensão, Rubens Scaff,  o potencial de novos participantes é de 42 mil, perto de 3
vezes mais que o número de trabalhadores que participam atualmente da entidade.
 
 
 

http://www.investidorinstitucional.com.br/index.php/br/sessoes/investidores/fundosdepensao/32675-previc-aprova-plano-familia-do-metrus.html



