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NOTÍCIAS

O Jornal diário dos
Ancepianos
29  de novembro - 12 horas

PREVIC DEVE COLOCAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NOVAS REGRAS
SOBRE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

A Previc deve abrir nas próximas semanas uma consulta pública para tratar da reformulação das regras de governança e
transparência dos fundos de pensão no Brasil, disse o diretor-superintendente substituto da Previc, Fábio Coelho (FOTO).
Segundo Coelho, informa o site da revista Investidor Institucional,  as novas regras de governança e transparência que
serão apresentadas às entidades são fruto de um trabalho conjunto entre a autarquia e o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC).
 
Coelho destacou que práticas de governança já consolidadas em outros nichos de mercado, como o bancário, poderão
servir como exemplos para serem seguidos pelas fundações. O superintendente da Previc citou também a agenda de
governança consolidada nos últimos anos pela CVM por meio de uma série de instruções, como a 558, que trata do
exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. 
 
“Não é com mais regulação que se resolve os problemas de determinado setor, mas com uma melhor regulação”, pontuou
Coelho, que apontou alguns avanços já proporcionados pelo órgão regulador nesse sentido no passado recente, como a
distinção das 17 entidades sistemicamente importantes, que respondem por 70% do volume gerido pela indústria, e que
agora precisam obrigatoriamente constituir comitês de auditoria. Também foram citados pelo especialista a certificação e
habilitação de dirigentes das EFPCs, o código de autorregulação em governança de investimentos da Abrapp, e regras
específicas para a atuação de empresas de auditoria externa nas fundações
 
 
 

Programa de eventos da Ancep: força total em dezembro
 
Preocupada sempre em oferecer eventos de qualidade técnica  sobre temas que se encontram no topo da agenda, a
programação 2018 da ANCEP acena agora com o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais,
que será levado a  Belo Horizonte (03/12), Recife (04/12) e Florianópolis (17/12)..
 
 Isso quer dizer que no momento em que mais precisam ser melhor orientados, os contadores estarão recebendo toda a orientação
de que precisam em relação ao assunto, em especial objetivos e conceitos envolvidos, legislação, tabelas obrigatórias, prazo de
envio, reflexos e benefícios, geração de informações e tudo mais que for necessário saber a respeito.
 
No comando do seminário vai estar um dos maiores especialistas, Edgar da Silva Grassi (foto), Diretor de Administração e
Seguridade da CBS Previdência e conselheiro da ANCEP.
 
E para encerrar com força total a programação de 2018 serão feitas  2 apresentações, uma em Brasília, no dia 10/12, e a
outra em São Paulo, em 20/12, de um seminário que vai reunir o melhor dos seminários EDF-REINF: Instrução Normativa
RFB 1767/2017 e  eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais.
 
De tão importantes, essas duas apresentações de encerramento da programação de 2018 estão sendo objeto de um
esforço especial de divulgação por parte da ANCEP e do CFC, que chamam a atenção para o fato de que ambas
representam uma oportunidade imperdível para aqueles ancepianos que ainda precisam acumular um número maior de
pontos para efeito de educação continuada.
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Plano BD da Previ mais que dobra superávit em 2 meses
 
A Previ  viu o superávit do Plano 1, de benefício definido, mais do que dobrar entre setembro e outubro deste ano. O plano
é o maior e mais maduro da fundação, e concentra as principais participações acionárias, que impulsionaram os ganhos no
período, informa o VALOR ECONÔMICO. 
 
O resultado no mês passado foi positivo em R$ 7,874 bilhões, o melhor do ano. Assim, ampliou o superávit acumulado em
2018 de R$ 6,61 bilhões em setembro para R$ 14,485 bilhões. Responsável por 50% da carteira do plano, correspondentes
a R$ 90,2 bilhões, a renda variável teve ganhos de 9% em outubro e 29% no acumulado do ano. Somente as participações
de Vale, Banco do Brasil e Petrobras adicionaram, no mês, quase R$ 5 bilhões aos resultados do plano de benefício
definido, que tem valor de mercado avaliado em R$ 181 bilhões.
 
Até agosto, o Plano 1 tinha um déficit acumulado de R$ 9,9 bilhões. Com a nova metodologia de contabilização das ações
da Vale e uma recuperação dos mercados, o cenário se inverteu a partir de setembro. Antes, a avaliação de Litel - veículo
de investimentos em que detém a fatia em ações da mineradora, junto com outras fundações - era feita anualmente pelo
valor econômico. Agora, a precificação se dá a cada mês, determinada a partir de uma média ponderada das cotações do
trimestre anterior ao último dia útil do mês corrente. Em outubro, a fatia da Previ na Vale somava R$ 45,478 bilhões.
 
 
 

Expectativa de vida do brasileiro ao nascer sobe para 76 anos e cresce também para
os idosos
 
 
A tábua da mortalidade do Brasil, divulgada nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
informou que em 2017 os brasileiros ganharam em média mais 3 meses e 11 dias de vida em relação ao ano de 2016. A
expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 76 anos em 2017, noticia O ESTADO DE S. PAULO.
 
Segundo o IBGE, a longevidade dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 72,5 anos em 2017, enquanto a das
mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos.
 
A expectativa de vida dos idosos também aumentou. De 1940 a 2017 houve aumento de 8,1 anos. Em 1940, de cada mil
pessoas que chegavam aos 65 anos, 259 atingiriam os 80 anos ou mais. Em 2017, de cada mil idosos com 65 anos, 632
completariam 80 anos. As expectativas de vida ao atingir 80 anos, em 2017, foram de 10,3 e 8,6 anos para mulheres e
homens, respectivamente. Em 1940, estes valores eram de 4,5 anos para as mulheres e 4,0 anos para os homens.
 
 
 

Ex-marqueteiro do PT diz ter atuado como intermediário  em pagamento de propina a
ex-presidente da Petros
 
O publicitário Valdemir Garreta, ex-marqueteiro do PT, disse em depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (27) que foi
intermediário de pagamentos de propina que a empreiteira OAS destinou para Luiz Carlos Fernandes Afonso, ex-
presidente da Petros..O suborno era referente à obra da Torre de Pituba, sede da Petrobras em Salvador,  um
empreendimento feito com dinheiro da Petros e realizado em conjunto pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. O projeto
previa que o prédio construído fosse alugado para a Petrobras durante 30 anos, noticia a FOLHA DE S. PAULO.
 
Segundo a PF, os contratos do empreendimento foram direcionados e superfaturados para que houvesse pagamento de ao
menos R$ 68,3 milhões de propina para políticos, funcionários públicos e empresários. Ficou acertado que o ex-presidente
da Petros receberia 0,75% do valor do contrato da Torre Pituba.
 
Garreta disse que em 2014 houve aditivo no contrato da Torre Pituba e que por isso Afonso teria mais R$ 2 milhões em
propina a receber. O desembolso dessa vez seria feito pela Odebrecht. Em janeiro de 2015, com a Lava Jato avançando em
direção à empreiteira, a Odebrecht decidiu que não pagaria mais o restante do acertado.
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