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INSTRUÇÃO E PORTARIA: PREVIC COLOCA MAIS TEMAS
EM CONSULTA PÚBLICA

A PREVIC anuncia que ampliou o rol de matérias que podem ser objeto de consultas relativas à interpretação da legislação
sobre o regime de previdência complementar fechada. Clique para acessar a Instrução Previc nº 4/2018 e Portaria Previc nº
839, de 31 de agosto de 2018.
Agora, as entidades também podem encaminhar à Autarquia requerimentos de consulta sobre certificação e habilitação de
dirigentes; retirada de patrocínio; cisão, fusão e incorporação de planos e entidades; migração entre planos de benefícios;
plano de custeio; equacionamento de déficit; e destinação de reserva especial.
O prazo para resposta é de 30 dias. As respostas fornecidas podem ser utilizadas como subsídio para o processo decisório da
entidade, mas não são consideradas atos de autorização da Previc.

Petros comemora sucesso conseguido na operação do recadastramento
A campanha de recadastramento obrigatório do Plano Petros do Sistema Petrobras-Repactuados (PPSP-R), do Plano Petros do
Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-NR) e do Plano Petros-2 (PP-2) chegou ao fim com grande sucesso: mais de 96 mil
participantes atualizaram seus dados, o equivalente a 92,5% do público-alvo da campanha, informa o PORTAL DA PETROS.
Entre os aposentados, a taxa foi ainda maior, 99%, enquanto entre os ativos chegou a 87%.
O recadastramento foi realizado basicamente pela internet e os bons resultados refletem o intenso trabalho realizado por
diferentes áreas da Fundação, incluindo uma grande campanha de comunicação que contou com o apoio de patrocinadoras,
sindicatos e associações. Para convocar os participantes a se recadastrarem e orientá-los sobre como fazer isso, desde julho
do ano passado, a Petros enviou um total de 28 informativos por e-mail com mensagens sobre a campanha. Também foram
disparadas dez diferentes mensagens de texto via celular (SMS). Houve também comunicado impresso enviado pelos
Correios, focado principalmente nos participantes que ainda não tinham e-mail cadastrado na Fundação.
Outro destaque foram os vídeos tutoriais ensinando como obter os documentos necessários, como o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS). Também foram fundamentais as ferramentas e os formulários online desenvolvidos pela Gerência
de Tecnologia da Informação.

EVENTOS ANCEP: PROGRAMAÇÃO INTENSA ATÉ DEZEMBRO
Os associados, especialmente aqueles dentre eles mais conscientes da importância cada vez maior de uma sólida formação
profissional, têm diante de si uma intensa programação de eventos até o final do ano. O seminário Gestão de Riscos
Estratégicos e Operacionais estará acontecendo no próximo dia 28 em Recife, e depois disso em 26/10 em Brasília, 08/11
em Belo Horizonte e 09/11 no Rio de Janeiro.
Já o seminário EFD-Reinf: Instrução Normativa RFB nº 1767/2017 será apresentado agora em 24/09 em Curitiba, 15/10 em
Florianópolis, 19/10 no Rio de Janeiro e 29/10 em Salvador.

Completa a programação o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais, que a ANCEP
vai promover no dia 9 de novembro, em Florianópolis. Em seguida as apresentações serão feitas no Curitiba (14/11),
em Rio de Janeiro (26/11), Porto Alegre (27/11), Recife (03/12) e Belo Horizonte (04/12).
Os 3 eventos tratam de temas que são não apenas da maior importância, mas também são abordados no momento mais
oportuno, na hora em que os nossos profissionais mais precisam conhecê-los mais de perto. Os expositores, como sempre
nos seminários da ANCEP, estão entre os seus maiores conhecedores.

Saiba mais em www.ancep.org.br

