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TCHÊ PREVIDÊNCIA REFORÇA CONVITE PARA O
8º ENCONT EM PORTO ALEGRE

"O evento que teremos aqui em Porto Alegre é importante e necessário, realmente capaz de agregar valor, e o fato de ser
promovido em parceria entre a ANCEP e a ABRAPP é um forte indicativo da qualidade que terá", diz César Henrique
Ferreira (FOTO), Presidente da TCHÊ Previdência, a associação que reúne as entidades gaúchas e que desde o primeiro
momento se colocou como uma forte apoiadora do 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas, que vai acontecer
na capital gaúcha nos dias 1º e 2 de agosto próximo.
No entendimento de Ferreira, o 8º ENCONT vai com certeza reforçar e enriquecer o debate de temas que figuram com
destaque na agenda do sistema e particularmente dos profissionais da área contábil, fazendo isso de uma forma muito
qualificada e técnica.
Por tudo isso o Presidente da TCHÊ Previdência convida a todo a estarem presentes, no intuito não só de se qualificarem
porofissionalmente, passando a dominar assuntos que de fato interessam, como de contribuir para a superação dos
desafios participando dos debates.
O tema-central do 8º ENCONT já está escolhido: "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em
Transformação" e logo a programação estará sendo anunciada. Por todas as razões trata-se de um evento imperdível,
daqueles que vale a pena marcar com destaque na agenda.

Fundos de pensão têm o melhor resultado em 5 anos no último trimestre de
2018
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O resultado agregado das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) no quarto trimestre de 2018 é o melhor dos
últimos cinco anos. O saldo a negativo reduziu-se de R$ 15,9 bilhões, em setembro de 2018, para R$ 3,4 bilhões no final do ano
passado. Clique para acessar o Informe Estatístico Trimestral, informa NOTA DA PREVIC.
O desempenho satisfatório dos investimentos melhorou a solvência do sistema no último trimestre de 2018. A variação decorreu do
aumento do superavit acumulado em R$ 3,5 bilhões, de um lado, e da redução do deficit igualmente somado em R$ 8,9 bilhões, de
outro lado. Os resultados são oriundos da valorização dos ativos financeiros de renda fixa e variável, bem como da execução dos
planos de equacionamento realizados pelas entidades de importância sistêmica.
No último trimestre de 2018, os ativos totais do sistema cresceram R$ 30,7 bilhões, atingindo o montante de R$ 904 bilhões. Os
fundos de investimentos, que correspondem a 66,2% dos ativos totais, foram os que apresentaram maior crescimento, tendo
aumentado em R$ 22,7 bilhões.
Além disso, mostra o informe que a taxa básica de juros exige atenção especial das fundações que administram planos de
benefício definido, na medida em que a perspectiva de rentabilidade dos novos investimentos pode ser inferior e incompatível com
as taxas de desconto atuarial estabelecidas neste momento.
O documento também apresenta, de forma consolidada, os investimentos, as provisões matemáticas, os resultados e os fundos,
além dos valores de contribuições, pagamentos de benefícios, receitas e as despesas administrativas.
A análise mais detalhada dos riscos do sistema e a evolução dos indicadores de resultados podem ser encontrados no Relatório de
Estabilidade da Previdência Complementar (REP), publicado semestralmente pela Previc.

Valueprev começa a criar novo plano para a família
A diretoria da Valueprev, a antiga HP Prev, vai apresentar ao conselho deliberativo da entidade, no início de maio, a proposta de
criação de um produto previdenciário instituído voltado aos dependentes e parentes em até terceiro grau do público atendido por
seu plano patrocinado, noticia o PORTAL DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
A decisão é resultado do bom retorno obtido em recente pesquisa interna: nas duas primeiras semanas do mês, 1.111 participantes e
assistidos, o equivalente a 31,74% da população ligada ao fundo de pensão, revelaram que poderão atrair 6,3 mil pessoas para o
novo plano, com um tíquete médio mensal ao redor de R$ 125 reais per capita.
O plano terá como instituidor o Fundo Setorial da Abrapp.

nvestimentos: Diretor da Abrapp acredita que diversificação maior é para já
Com suas carteiras ainda fortemente concentradas em títulos públicos, apesar da trajetória cadente da taxa Selic, os fundos de
pensão poderão ter de aumentar sua exposição ao risco de uma forma mais intensa e rápida já partir deste ano. A avaliação é de
Guilherme Velloso Leão, diretor da ABRAPP, registra o PORTAL DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
Os investimentos precisarão ser diversificados especialmente se o BC reduzir a Selic para estimular a economia, acrescentou Leão,
para quem entre as alternativas estão as alocações no exterior, além da renda variável e de fundos multimercados.

Comissão Especial da reforma é instalada
Toda a mídia reportava ontem a partir do meio do dia a advertência do Presidente Bolsonaro: a reforma da Previdência terá
de proporcionar, no mínimo, uma economia de R$ 800 bilhões em dez anos. Abaixo disso, o país poderá se transformar na
Argentina, onde a crise produz o risco do retorno da ex-presidente Cristina Kirchner.
O VALOR ECONÔMICO e o PORTAL INFOMONEY forneceram mais detalhes: A retirada de dois pontos da reforma da
Previdência que mais enfrentam resistências no Congresso - as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o
aumento de 55 para 65 anos na idade para aposentadoria da trabalhadora rural - reduziria em apenas R$ 101,2 bilhões a
economia esperada em dez anos, de acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho. A economia a ser obtida com a reforma cairia de R$ 1,236 trilhão para R$ 1,134 trilhão, ainda dentro da meta
defendida pelo Ministério da Economia. Se a meta cair para R$ 800 bilhões, como aventou ontem o presidente Jair
Bolsonaro, o governo ainda teria espaço de mais R$ 334,8 bilhões para fazer concessões ao Congresso.
O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) será o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da
Previdência na comissão especial, instalada ontem, mas que só começará a funcionar, de fato, no dia 6 de maio. Caberá a
ele negociar com deputados e com o governo as alterações no texto. O relator evitou falar de mudanças no projeto.
Reconheceu que "há praticamente uma unanimidade" para excluir as mudanças no Benefício de Prestação Continuada
(BPC), pago a idosos em condição de miséria, e aposentadoria rural da reforma, mas ponderou que avaliará os efeitos
fiscais de todas as medidas. "Não faremos nada que não tenha explicação do ponto de vista fiscal e social. Preciso simular
cada detalhe para calcular os impactos com as mudanças", disse.
Outro pontos com bastante pressão para alterações são a restrição ao abono salarial, a desconstitucionalização (criticada
formalmente pelo PSDB), a aplicação da reforma para os servidores estaduais, o regime de capitalização sem
obrigatoriedade de contribuição patronal, regra de transição, redução nas pensões por morte, entre outros. Agora, com a
instalação da comissão, começará a correr o prazo de 10 sessões do plenário para apresentação das emendas.
O relator prometeu celeridade nos trabalhos e a comissão deve se reunir três vezes por semana para votar requerimentos,
debater o projeto e realizar audiências públicas. Maia pediu que a votação ocorra até o junho, para permitir votar no
plenário antes do recesso na segunda quinzena de julho, mas aliados dele preveem que os debates se estenderão, pelo
menos, até agosto. Ocorrerá uma reunião na terça-feira para definir um primeiro calendário e plano de trabalho, que depois
será submetido aos 49 integrantes da comissão para avaliação.
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