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NOTÍCIAS

Evento internacional vai analisar nos dias 21 e 22 os novos
cenários para a previdência complementar

14/11/19

 

O  2º Seminário Internacional de Previdência Complementar, tendo como tema  "o papel da Previdência Complementar em
meio ao cenário atual de mudanças",  será promovido pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar da
Secretaria de Previdência nos próximos dias 21 e 22, em Brasília. O evento, liderado pelo  Subsecretário do Regime de
Previdência Complementar, Paulo Vale (foto), contará com alguns dos maiores especialistas e será uma oportunidade para
uma análise aprofundada dos cenários surgidos a partir da promulgação da reforma da Previdência.

O seminário deve reunir dirigentes de órgãos federais, estaduais e municipais, além de pesquisadores, acadêmicos,
dirigentes de entidades abertas e fechadas de previdência complementar, representantes de órgãos de controle e
fiscalização, profissionais do mercado financeiro e participantes de planos de benefícios.

A participação no 2º Seminário Internacional de Previdência Complementar  será pontuada em 8 créditos pelo
ICSS/ABRAPP.

Maiores informações e a programação estão disponíveis em http://www.ancep.org.br/wp/noticias/2o-seminario-internacional-
de-previdencia-complementar-previc

 

Soluções para a Gestão de Planos: dia 26 em São Paulo e 6 de dezembro no Rio

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.

http://www.ancep.org.br/wp/noticias/2o-seminario-internacional-de-previdencia-complementar-previc
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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"
 
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: hoje 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 hoje, 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: após paralisação de dois meses as ações são retomadas

Após uma paralisação de dois meses determinada pelo desembargador federal Ney Bello, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF-1) determinou que as ações da Operação Greenfield voltem a andar, noticia o portal  G1. 
 
A corte também decidiu que os processos continuarão na 10ª Vara Federal do DF, com o juiz Vallisney de Oliveira.
 
A ordem para retomar os processos chegou à 10ª Vara nesta semana. A Terceira Turma do TRF-1 julgou um habeas corpus
envolvendo uma das ações penais decorrentes da operação, que aponta prejuízo de R$ 34 milhões em aportes da Funcef  e
da Petros  na reestruturação da antiga Gradiente. O caso ficou conhecido como FIP Enseada.

INSS pode ganhar R$ 36 bilhões com leilões da folha de benefícios

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que, depois do sucesso do leilão da folha de
pagamento dos benefícios do INSS a serem concedidos nos próximos anos, que deve render R$ 24 bilhões ao órgão, o
leilão de parte do estoque das aposentadorias e pensões já concedidos pode gerar cerca de metade desse valor.
“Esperamos receber de R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões”, disse ele, noticia o Valor Econômico.
 
Atualmente, o INSS possui em sua folha de pagamentos mais de 35 milhões de benefícios, com a expectativa de 5 milhões
de novos benefícios por ano. Os leilões ocorrem a cada cinco anos.
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