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NOTÍCIAS

Ancep é recebida em audiência por Paulo Valle
25/09/19

 

A ANCEP foi recebida ontem (24) em audiência pelo Subsecretário de Previdência Complementar do Ministério da
Economia,  Paulo Fontoura Valles. A nossa associação estava representada por seu Presidente, Roque Muniz, pelo
Presidente de seu Conselho Deliberativo, Dionísio Jorge da Silva, e pelos diretores Edgar Santos e  Luiz Felipe de Sousa. A
convite também esteve presente  Erasmo Cirqueira, diretor da Abrapp, tendo a conversa girado basicamente em torno de
questões associadas ao fomento do sistema e a contribuição que os contabilistas e a  entidade que os representa podem
oferecer para que a previdência complementar retome de maneira mais firme o seu crescimento e o faça de forma
sustentável. "Esse é a nosso ver o principal tema", resumiu Valles, que recebeu as nossas lideranças em seu gabinete de
forma a mais receptiva.

A esse propósito levamos alguns pontos que julgamos os mais imprescindíveis, do ponto de vista estratégico, para que o
fomento se viabilize. Entre esses aspectos que apontamos como primordiais estava uma menor burocracia, um objetivo a ser
alcançado, por exemplo, por meio de redução no número de normativos e, por consequência, uma maior flexibilidade na
gestão dos planos.

A segurança jurídica também não pode faltar ao esforço de fomento e, nesse sentido, indicamos o avanço da norma relativa
ao CNPJ por plano como essencial.

Destacamos também que devem ser asseguradas as condições para o incremento das entidades fechadas e seus planos no
segmento dos servidores de estados e municípios.
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Conversou-se ainda sobre o emprego de benefícios tributários como ferramentas capazes de fazer crescer o sistema. Ao
final, Valles pregou a necessidade do incremento pelas entidades de facilidades como simuladores de benefícios, uma vez
que uma estimativa prévia do valor a ser recebido como aposentadoria no futuro se mostra um importante atrativo aos olhos
dos participantes.

É hoje: Associados  mobilizados para votar e mostrar através de sua participação nas
eleições que estão unidos e desejam uma Ancep ainda mais forte
 
Os associados elegem hoje (25), em votação eletrônica aberta às 9h e que se estenderá até às 16h, os novos integrantes
dos conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria da ANCEP. Para mostrar uma Associação  unida e forte é fundamental que
tenhamos uma elevada participação dos eleitores, uma tarefa de toda maneira facilitada pela rapidez do processo eleitoral.
Poucos minutos serão necessários para que cada um vote.
 
Claro, força e representatividade serão alcançados em maior dose, é claro, através de uma intensa participação dos
associados no processo eleitoral, que dessa forma estará também emitindo um evidente sinal de que os contabilistas estão
não apenas unidos, mas da mesma forma interessados no sucesso do esforço coletivo e em seu êxito, para o qual a ANCEP
tanto contribui.
 
Para votar o associado deverá dirigir-se ao endereço http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019      onde uma cédula virtual estará
disponível a partir das 9h e até às 16h, horário de encerramento da votação. Como mais uma clara demonstração da união
dos contabilistas uma única chapa se apresentou. Veja aqui a composição da Chapa "Continuidade":
http://bit.ly/chapareg2019

 
EFD Reinf: um evento fundamental para orientar em Belo Horizonte

O  seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social, será apresentado  no próximo dia 27 em Belo Horizonte,
vindo a seguir Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. O professor é Edgar Grassi, um
dos maiores especialistas na matéria.
 
Com as mudanças operadas no eSocial, as informações de natureza tributária, inclusive para o financiamento da previdência
social, serão tratadas pela EFD-Reinf, módulo do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído pelo Decreto n.
6022, de janeiro de 2007. Essa nova obrigação, EFD - Reinf, tem como prazo de entrega a partir de 10 de janeiro de 2020,
relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2020. Todas as informações prestadas na EFD - Reinf
serão consolidadas com eSocial no ambiente da DCTFweb, que será responsável pela a emissão do Darf (Documento de
arrecadação da Receita Federal), esclarece Edgar.

Petros vende cotas de 7 FIPs com desconto de 30%

Na  maior transação já registrada no mercado secundário de private equity  envolvendo fundos de pensão, a Petros vendeu
por R$ 180 milhões suas cotas em sete FIPs para a gestora Spectra, sendo que o  montante  corresponde a um desconto de
perto  de 30%, informa o Valor Econômico.

Foram negociadas cotas dos fundos Óleo e Gás, Brasil Petróleo 1, InfraBrasil, Angra Infra, Investidores Institucionais II,
Investidores Institucionais III e Caixa Ambiental.

A fundação e a compradora consultaram a  Previc ao longo do processo de negociação, inclusive sobre a precificação. “É
um desconto compatível com negociação de ativos ilíquidos e de análise mais complexa. Foi um bom negócio para a
fundação”, resume Alexandre Mathias, diretor de investimentos da Petros. “Um fundo teve bom desempenho e os outros
são mais desafiadores”, diz.

“Esse processo começou com a reconstrução de governança da Petros, de revisão de processos, troca de equipe e
decisões colegiadas”, destaca. Na diretoria de investimentos, por exemplo, 75% da equipe tem menos de três anos de casa.
Fez parte desse processo uma reavaliação de preço justo dos ativos, conforme o executivo, para que o balanço da fundação
não refletisse expectativas distantes da realidade.

A fundação tem ainda posição em outros 19 FIPs, que somam cerca de R$ 1 bilhão e representam pouco mais que 1% do
total dos investimentos. Esse fundos também podem ter suas cotas vendidas. A Petros não descarta novos investimentos
nesse tipo de fundo, como diversificação de portfólio. “O que temos é uma redefinição de como fazer isso, de aprovação em
um comitê, e de seleção de fundos que não sejam concentrados em uma mesma safra e mesmo setor”, diz.

Previ vai oferecer ciclos de vida

O plano Previ Futuro, da Previ, passará a incorporar perfis do tipo Ciclos de Vida, informa o site da revista Investidor Online,
citando como fonte da informação conselheiros eleitos e não a direção da entidade.

Segundo a conselheira deliberativa eleita, Luciana Bagno, a "Previ vai criar três Perfis Ciclo de Vida: 2020, 2030 e 2040. E o
participante vai escolher o perfil de acordo com a data-alvo para a aposentadoria. Então, se você está pensando em se
aposentar em 2020, escolhe esse perfil. E o que a Previ vai fazer? Ela vai fazer essa alocação da renda variável, maior no
início do ciclo e reduzindo até que no final fique um perfil mais conservador, sem que você tenha de se preocupar em você
mesmo fazer essa gestão”. explica Luciana
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