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NOTÍCIAS

Roque e Luís Ricardo: o sistema vive um momento
histórico
24/10/19

 
"O extraordinário sucesso do 40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada,  na semana passada, e a
conclusão agora do processo de aprovação da reforma da Previdência sublinham o momento histórico vivido pelo nosso
sistema", resume o Presidente da ANCEP, Roque Muniz, convencido de que as atuais circunstâncias colocam as nossas
entidades em um cenário de muitas oportunidades.

No entender de Roque, "o aprimoramento da base normativa, a consciência que o brasileiro vai adquirindo que o INSS não
resolve sozinho, o lançamento de novos planos mais ao gosto da época que vivemos, tudo isso entre outros fatores está
devolvendo ao nosso sistema um potencial de crescimento que há muito tempo não víamos".

Por sua vez, o presidente da Abrapp, Luis Ricardo Marcondes Martins, publicam desde ontem várias mídias, comemora a
aprovação da reforma da Previdência, mas diz que a partir de agora é preciso dar novos passos para ir além de mudanças
meramente paramétricas e avançarmos na direção de transformações estruturais, capazes de assegurar um novo e
sustentável modelo previdenciário. Nesse sentido, defendeu a existência de um pilar estatal que proteja a população de
menor renda, ao mesmo tempo que um regime de capitalização para o qual contribuam empregadores e trabalhadores.

No portal da revista  Investidor Institucional, Luís Ricardo comemora a aprovação da reforma da Previdência chamando a
atenção para os avanços conseguidos após todo um ciclo de tentativas, ao longo dos governos Collor, Fernando Henrique,
Lula, Dilma e Temer. “Essa reforma, do ponto de vista paramétrico, torna nossos padrões em termos de idade de
aposentadoria, distribuição de benefícios etc, mais compatíveis com o resto do mundo”, diz. Agora, porém, acrescenta, é
preciso dar o próximo passo nessa reforma. Afinal, as mudanças paramétricas aprovadas eram de fato indispensáveis, mas
não são suficientes. É preciso fazer a reforma ir adiante,  avançando também no aspecto estrutural, começando por
fortalecer o sistema de capitalização previdenciária.

No site da revista ISTOÉ, o destaque são as declarações de Luís Ricardo no sentido de que a nova previdência abre espaço
para discussões sobre novos modelos estruturais, a exemplo da capitalização. “Você só vai romper esse pacto de gerações
com a capitalização de recursos do FGTS, de contribuição do trabalhador e do empregador”, defende o presidente da
entidade. “Sem isso, daqui a cinco anos estaremos revendo novamente esses parâmetros de idade. A demografia é
implacável.”
 
Agora, continua a publicação,  o objetivo da Abrapp é apresentar em 50 dias um projeto de Lei de Proteção ao Poupador
Previdenciário – apelidado pela entidade como LPPP – para incentivar a poupança previdenciária de longo prazo. “É algo
nos moldes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é o momento de se buscar isso.”
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Através do noticiário distribuído pela Agência Estado as declarações de Luís Ricardo chegaram ao jornal cearense O Povo,
onde aparece que ao mesmo tempo a  Abrapp  quer, entre outras coisas, adequar o perfil de tributos para incentivar a
poupança de longo prazo. Projeto com esse intuito deve ser apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).

Orçamento: seminário será apresentado em novembro em Belo Horizonte e Brasília

Vencida hoje (24) a etapa de Recife, a expectativa agora é que se repita igual sucesso nas apresentações que serão feitas

em  Belo Horizonte (04/11) e  Brasília (05/11)  do seminário Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de

Pensão .

As apresentações anteriores aconteceram no Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Salvador

(BA), e Porto Alegre (RS). O sucesso é atribuído à oportunidade do tema e à qualidade técnica do evento. 
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.

Maia quer evitar a liquidação do Portus

O presidente da Câmara e deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu lideranças sindicais e comprometeu-se em
dialogar com a Previc para evitar a liquidação do Portus, que se encontra  sob intervenção federal desde 2011 e registra
um déficit superior a R$ 3,5 bilhões. Para os sindicalistas presentes ao encontro, a única solução à vista é a União honrar a
dívida  herdada após a extinção da Portobrás. A notícia é do site PortoGente.

De acordo com informações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), o Portus possui
previsão de caixa para honrar seus compromissos somente até dezembro do ano em curso. Do contingente total de
participantes do Portus, 8.500 são aposentados.

Em requerimento requerimento enviado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o deputado Pedro Paulo destacou que os
contribuintes não deixaram de arcar com suas responsabilidades, enquanto as companhias docas - e a extinta Portobrás -
descumpriram suas obrigações financeiras perante ao Portus.

Reforma da Previdência: Goiás dá a partida

O Governador Ronaldo Caiado, de Goiás, disse que já na próxima segunda-feira estará enviando à Assembleia Legislativa
projeto de reforma da Previdência em linha com as mudanças aprovadas no nível federal, sem esperar que o Congresso
aprove a PEC Paralela incluindo estados e municípios nas alterações, noticia O Estado de S. Paulo.

Caiado informou que Goiás já tem mais servidores inativos do que ativos.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=793E32E5CBEB51EB0BAAF48216B3E359.proposicoesWebExterno1?codteor=1813836&filename=Tramitacao-RIC+1382/2019

