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COLÉGIO DE COORDENADORES REÚNE-SE HOJE COM
A ÁREA CONTÁBIL DA PREVIC

O Colégio de Coordenadores de Contabilidade da Abrapp, no qual a Ancep está representada, reuniu-se ontem, dia 4 (foto),
para se preparar para a reunião que está tendo com a Previc hoje (5) a respeito da terceira minuta colocada em audiência
pelo órgão supervisor, aquela que através de uma nova Instrução virá normatizar o plano de contas e os procedimentos
contábeis das entidades, de acordo com a Resolução CNPC nº 29/2018.
“Acreditamos como sempre em um diálogo franco e aberto com a Previc, nos permitindo com isso adquirir uma visão inicial do
entendimento que as autoridades têm das propostas que estamos pensando apresentar para o aprimoramento da minuta”,
observa o Secretário-Executivo do Colégio e conselheiro da Ancep, Geraldo de Assis Souza Júnior.
Ontem, o Colégio definiu uma primeira versão das sugestões que serão apresentadas para o aprimoramento do texto da
minuta, após análise feita nas últimas semanas pelas comissões técnicas regionais de contabilidade, que encaminharam as
suas propostas já dentro de uma planilha.
É essa consolidação de tudo que foi sugerido pelas CTs que está sendo levada à reunião hoje (5) com a área contábil da
Previc, para por meio de um amplo debate obter as primeiras impressões das autoridades.
Na sequência, a semana seguinte será gasta na consolidação das propostas que comporão documento único a ser levado
formalmente pela Abrapp e Ancep à Previc.

Previ ganha Selo de educação financeira
Previ é reconhecida por três iniciativas de promoção à educação financeira e previdenciária no país, informa o SITE DA PREVI.
O Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) divulgou a relação das iniciativas aprovadas para aquisição do Selo
Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef). As da Previ contempladas foram Previ Itinerante, Trilha Educação
Previdenciária e Assessoria Previdenciária, esta última já obtida em 2015. Sua renovação este ano, somada às novas
conquistas, mostra que a entidade está no caminho certo.
O selo reconhece a excelência das iniciativas em conformidade com os objetivos e as diretrizes da Enef, bem como com os
critérios estabelecidos pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) contidos no edital. Portar esse símbolo
representa o empenho e sucesso de cada iniciativa em incentivar os objetivos da Estratégia Nacional de Educação Financeira.

Funcef, Petros e Previ: OAS cede toda a sua fatia na Invepar aos seus credores
Um dos maiores grupos de construção pesada do país antes do início da Operação Lava-Jato, a OAS está perto de concluir
um de seus principais problemas e caminhar para o encerramento da recuperação judicial, pedida em 2015 para reestruturar
aproximadamente R$ 10 bilhões em dívidas. A companhia encontrou uma solução para utilizar sua fatia na holding de
concessões de infraestrutura Invepar para reduzir o seu pesado endividamento. O movimento acontece ao mesmo tempo que
seus sócios recusaram mais uma proposta feita pelo controle da Invepar, desta vez uma segunda tentativa do fundo árabe
Mubadala, informa o VALOR ECONÔMICO.
Atualmente, 24,4% da Invepar pertence à OAS, que divide o controle da concessionária com os fundos de pensão Funcef,
Petros e Previ, respectivamente. No plano de recuperação judicial, a participação na Invepar era dada como pagamento de
parte de uma dívida de R$ 6 bilhões com detentores de bônus no exterior (os chamados "bondholders") e de outros R$ 300
milhões devidos ao FI-FGTS, o fundo administrado pela Caixa.

Originalmente, em troca de R$ 4 bilhões dos bônus e de toda a dívida do FIFGTS, o grupo de credores assumiria a fatia na
Invepar. Numa eventual venda da empresa, antes ou depois da troca, teriam direito a 80% do montante referente à fatia - os
20% restantes iriam para o caixa do conglomerado OAS. Ocorre que a venda da Invepar, até agora, foi frustrada, pois Funcef,
Petros e Previ recusaram diversas propostas, a última delas feita em agosto pelo Mubadala, considerando o valor baixo.
Na negociação da OAS com os credores, que correu paralelamente à tentativa de venda da Invepar e com a qual não guarda
relação, os 20% que ficariam com a OAS numa possível alienação da holding de infraestrutura também poderão ser utilizados
para abater dívida.

SP-Prevcom aposta no crescimento de plano multipatrocinado
Diz nota em coluna do jornal DCI que a Previc aprovou o plano multipatrocinado na SP-PREVCOM e homologou o convênio
de adesão firmado com a Prefeitura de Birigui, além de sancionar o regulamento do PREVCOM MULTI. Segundo o Presidente
da entidade, Carlos Henrique Flory, há negociações em curso com diversas prefeituras.
"O multipatrocinado, por sua modelagem e flexibilidade de custo, deverá se tornar um dos maiores planos de previdência
complementar para servidores do País", afirma Flory.

