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NOTÍCIAS

Soluções para a Gestão de Planos: seminário ganha nova
data no Rio

13/11/19

 
A apresentação no Rio de Janeiro do seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência Complementar Frente ao
Atual Cenário ganha uma nova data.  Previsto inicialmente para acontecer no próximo dia 22, o evento agora será realizado
no dia 6 de dezembro.

Antes, dia próximo dia 26, irá acontecer a apresentação em São Paulo, cuja data foi mantida.

De toda forma, lembra o Presidente Roque Muniz, o seminário continua sendo na prática o primeiro grande evento voltado
para o tema após a promulgação da reforma da Previdência - ocorrida ontem - e com chances de acontecer logo em
seguida a aprovação pelo Senado da PEC Paralela em dois turnos.

"Ninguém pode demorar muito para ter um entendimento mais abrangente dos novos cenários que se foram formando, sob
o risco de ficar para trás", alertou Roque, que disse esperar que seja feita no seminário uma análise bastante aprofundada
das novas situações criadas a partir da aprovação da reforma da Previdência.

José Edson da Cunha Júnior, Consultor Sócio da JCM Consultores e um dos expositores no seminário, também tem palavras
que definem a importância do evento: "O evento certo no momento em que precisa acontecer e envolvendo os especialistas
que melhor podem analisar as oportunidades que se abrem nessa hora histórica que vivemos"
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José Edson, com passagens pelo órgão supervisor, CNP e CRPC, é tido como um dos maiores conhecedores de nosso
sistema e observa ainda que "esse super seminário irá fornecer uma análise abrangente e profunda de um quadro que
acaba de se formar". 
 
As inscrições já estão abertas em www.ancep.org.br
 
Seguem os 4 painéis e os respectivos expositores: Módulo I – Diagnóstico da Previdência Complementar no Brasil – Pós
Reforma do RGPS (1:30 hs). Palestrante: José Edson Cunha – JCM Consultores, Módulo II – Cenário Macro Econômico e as
Tendências dos Investimentos dos Fundos de Pensão (1:15 hs). Palestrantes: André Meireles (Sócio da Way Investimentos) e
André Laport (Vinland Capital), Módulo III – Desafios na Gestão dos Planos de Previdência Complementar (1:45hs)
Palestrante: Paulo Gama – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e Módulo IV – Otimização da gestão previdenciária e
minimização de riscos – (1:45 hs) Palestrante: Daniel Pereira – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial

 

EDF-Reinf: amanhã em Recife e ainda dentro de novembro também em Porto Alegre
e São Paulo

O seminário Nova EFD Reinf V.2.1., DCTFWEB e Relação com o e-Social será apresentado pela ANCEP  3 vezes neste mês
de novembro, sendo a primeira amanhã, dia 14, em Recife, e na sequência  no dia 22, em Porto Alegre e, no dia 29, em São
Paulo, atraindo não apenas  os contadores mas também aos profissionais de RH.

E estará valendo 8 pontos nos programas de educação continuada dos CRCs e ICSS. É hora, portanto, de os profissionais
desejosos de acrescentar créditos para fins de certificação e recertificação fazerem um balanço da pontuação de que ainda
precisam e se inscrever.

Em todas as apresentações contará com a presença de um especialista sempre muito festejado por seu conhecimento e
didática, Edgar Grassi, conselheiro de nossa Associação
 
Esse ´é um treinamento que compreende os novos Leiautes da EFD-Reinf versão 2.1 disponibilizados em 28/08/2019. Essa
nova obrigação acessória - que tem como prazo de entrega a partir de 10 de janeiro de 2020, aplica-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Greenfield: Justiça aceita denúncia e abre ação penal contra 14 investigados

O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, aceitou denúncia e abriu ação
penal contra 14 investigados por fraudes nos fundos de pensão Petros e Funcef, informa em seu blog no portal do jornal O
Estado de S. Paulo o jornalista Fausto Macedo.

De acordo com a denúncia, o esquema foi feito entre aportes de capital dos fundos de pensão no FIP Florestal – cujos
principais participantes eram Joesley e Mário Celso Lopes.

As investigações apontaram propinas de R$ 30 milhões aos gestores dos fundos para que a Florestal S/A fosse incorporada
pela Eldorado S/A, o que teria beneficiado Joesley e Mário Celso.

A partir de então, tiveram os investigados o porte necessário para obter, junto ao FGTS e Caixa (entre outros bancos),
financiamentos e empréstimos que permitiram alavancar ainda mais o valor da Eldorado, gerando a empresa que hoje é uma
das líderes do mercado de celulose no Brasil.

Congresso promulga PEC da reforma da Previdência

O Congresso promulgou nesta terça-feira (12) a Emenda Constitucional 103, de 2019, que altera o sistema de Previdência
Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Apresentada pelo governo em fevereiro, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 tramitou por seis meses na Câmara e quase três no Senado. O objetivo da medida,
segundo o Executivo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. A estimativa de economia é de cerca de R$ 800
bilhões em 10 anos, resume a Agência de Notícias do Senado. Por sua vez, o jornal Valor Econômico começa a notícia que
publicou a respeito chamando a atenção para as ausências  do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo
Guedes.
 
Já o jornal paulistano Agora (Grupo Folha) destaca que os segurados que solicitarem a aposentadoria após a reforma da
Previdência terão automaticamente liberado o melhor benefício, informa o INSS. "De forma automática, os sistemas do INSS
reconhecerão qual o melhor benefício devido ao segurado", afirma o instituto.

 A Emenda Constitucional 103 institui novas alíquotas de contribuição para a Previdência, além da exigência de idade mínima
para que homens e mulheres se aposentem. As novas regras entram em vigor imediatamente, exceto para alguns pontos
específicos, que valerão a partir de 1º de março de 2020. É o caso, por exemplo, das novas alíquotas de contribuição que
começarão a ser aplicadas sobre o salário de março, que em geral é pago em abril.

O link a seguir leva a uma página do Senado com um quadro geral das alterações trazidas pela reforma da
Previdência: https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2019/10/a-reforma-da-previdencia-aprovada-no-senado
 
Por outro lado,  devido à falta de quórum no Plenário nesta terça-feira (12), e depois de ouvir apelos de vários senadores, o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu adiar para a semana que vem a conclusão da votação da chamada PEC
Paralela da Previdência.
 
O texto-base da PEC Paralelajá  foi aprovado em primeiro turno na semana passada, mas ficaram pendentes de votação
quatro destaques de bancadas partidárias referentes a emendas rejeitadas pelo relator Tasso Jereissati (PSDB-CE).
 
A principal mudança da PEC Paralela é a inclusão de estados e municípios no novo sistema de aposentadorias. Eles poderão
adotar integralmente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos civis
da União por meio de lei ordinária.

http://www.ancep.org.br/
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137999
https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2019/10/a-reforma-da-previdencia-aprovada-no-senado
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