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NOTÍCIAS

Nova EFD Reinf: Evento ajuda a esclarecer os
profissionais de RH
14/10/19

O seminário Nova EFD Reinf V.2.1., DCTFWEB e Relação com o e-Social está sendo apresentado hoje (14) em Recife,
repetindo-se na capital pernambucana o sucesso observado antes nas edições anteriores. Com uma particularidade, Nesta
segunda-feira se começa a notar um maior interesse por parte dos profissionais de recursos humanos, algo que a ANCEP
estimula na medida em que o evento traz esclarecimentos muito úteis para o público do RH.

"Ficamos muito felizes com o fato de os profissionais de RH estarem despertando para essa realidade, o que a nossa
Associação encoraja", sintetiza o Presidente Roque Muniz. Ao mesmo tempo em que esse é mais um evento com  o selo de
qualidade da ANCEP, com o conteúdo sendo passado por um reconhecido especialistas, Edgar Grassi (foto), 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.
 
O evento já aconteceu em Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, Rio de Janeiro e hoje em
Recife,  seguindo-se agora Porto Alegre (22/11), Fortaleza (25/11) e São Paulo (29/11).
 
 
Orçamento - Com o sucesso de sempre, o seminário  Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas aplicadas aos Fundos de
Pensão já foi apresentado em Porto Alegre (RS),  Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza  (CE), Florianópolis (SC), São Paulo
(SP) e  Salvador (BA), sendo que agora virão  Recife (21/10) e Brasília (05/11) e Belo Horizonte (04/11). 

A qualidade técnica é uma constante do programa de treinamento da ANCEP e, no caso do seminário sobre
orçamento, essa marca é garantida pela entrega do evento à Maria Elizabete da Silva - Controller da FACHESF;
Diretora Técnica da ANCEP; Coordenadora da CTR Nordeste da ABRAPP; Especialista em Controladoria de EFPC;
Pós Graduada em Finanças, Auditoria, Controladoria, Gestão de Orçamento e Custos; Instrutora da ANCEP,
UNIABRAPP e FACHESF; Professora do Centro Universitário Estácio.

O objetivo do seminário é capacitar os treinandos para elaboração, execução, acompanhamento e controle do
Orçamento Geral, conforme metodologias e métodos que predominam atualmente nos mais modernos e controles
ambientes com a finalidade de atender às exigências legais aplicadas aos Fundos de Pensão.
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Ganhe acesso a uma visão total da previdência complementar
 
A Suporte, uma das mais tradicionais e respeitadas promotoras de cursos de treinamento na área da previdência
complementar, com quase 3 décadas de uma muito bem avaliada trajetória, vai realizar no próximo dia 30, em São
Paulo, o seminário PLANOS INSTITUÍDOS E SETORIAIS – DA VISIBILIDADE À IMPLANTAÇÃO.

Trata-se de um evento com temática ao mesmo tempo abrangente e profunda, assim oferecendo uma visão total
com qualidade,  só alcançada junto a  especialistas. Conheça a programação e informações úteis
em https://www.suportetreinamento.com/planos-instituidos  

Informações também podem ser obtidas através dos telefones 11.5044.4774 / 11. 999.723.702

Comissão da Câmara aprova projeto que estende aos fundos de pensão a lei de
crimes contra setor financeiro

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5193/16, que inclui os
gestores dos fundos de pensão como passíveis de serem apenados pela lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro
(Lei 7.492/86), informa a Agência de Notícias da Câmara.

A proposta foi aprovada na forma de substitutivo apresentado pela relatora, deputada Dra. Soraya Manato (PSL-ES), ao texto
principal, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e dois apensados. “Isso certamente ajudará a coibir essas práticas e
a recuperação dos recursos desviados”, disse.

A Lei 7.492/86 estabelece crimes como a gestão fraudulenta, com pena de 3 a 12 anos de reclusão; e gestão temerária, com
pena de 2 a 8 anos de reclusão. O substitutivo aprovado prevê o bloqueio preventivo de bens e valores dos envolvidos, que
responderão pelos eventuais prejuízos com o patrimônio pessoal.

A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Depois seguirá para o Plenário.

Previ: Investimentos no exterior reforçam resultados

Os dados mostram que o Plano 1  da Previ teve rentabilidade de 0,15% no mês de agosto. O desempenho acumulado do
plano em 2019 é de 4,94%. O destaque do mês foi o segmento de Investimentos no Exterior, com retorno de  5,41% em
agosto e de 21% no ano. O segmento representa 0,09% da carteira. A informação é do site da Contraf-CUT.
 
O Plano 1 tem superávit acumulado de R$ 3,53 bilhões.

A rentabilidade do Previ Futuro no mês foi de 0,38%, com desempenho de 12,98%no ano. O número é mais do que o dobro
da meta atuarial no período, que é de 6,07%. O segmento que mais se destacou foi também o de Investimentos no Exterior,
com uma rentabilidade acumulada de 21% no ano.

Fundos de pensão: Greenfield pode ter nova denúncia já em 2019

Um "missil", segundo nota publicada em coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo, deverá ser disparado contra
ex-dirigentes de fundos de pensão até o final do ano por procuradores da operação Greenfield.

A nota é curta e apenas liga esses ex-dirigentes a investimentos feitos na Sete Brasil.
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