10/01/2020

ANCEP | prevdigest

NOTÍCIAS

IN da Receita revoga prazos de entrega do Reinf
10/01/2020

IN nº 1921 da Receita Federal, datada de ontem, dia 9, revoga o prazo de entrega do Reinf a que estavam sujeitas as
organizações do Grupo 3, entre as quais as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), informa o
conselheiro da ANCEP e instrutor em nossos seminários a respeito desse tema, Edgar Grassi (foto), da CBS Previdência.
A medida foi tomada na véspera, uma vez que a entrega iria se iniciar hoje.
A decisão da Receita ocorre no contexto das mudanças que estão sendo introduzidas decorrentes da simplificação do
eSocial em andamento, bem como a adequação à Medida Provisória nº 905/2019, inclusive com alteração de prazos, desde
especialmente dezembro do ano passado.
Todos os ajustes necessários, bem como os novos prazos virão através de portaria específica a ser divulgada no futuro pela
Receita.

ANCEP comemora aniversário de Evenílson Balzer
O aniversário hoje (10) de Evenílson de Jesus Balzer, Vice-presidente da ANCEP, é objeto de uma mais que justa
comemoração. Os ancepianos naturalmente se juntam aos festejos e agradecem
Na passagem da data o Presidente Roque Muniz não apenas enviou mensagem por whatsapp aos associados, chamando a
atenção para as muitas qualidades de Evenílson e o muito que tem contribuído para o fortalecimento da ANCEP, como
define o aniversariante como "um trabalhador incansável em favor de nossa Associação".

Apresentação de seminário no dia 20 em Brasília já tem mais de 40 inscritos
Já ultrapassa 40 o número de inscrições na primeira apresentação do seminário Procedimentos e Controles na Elaboração
das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC, no próximo dia 20, em Brasília.
O interesse que o evento desperta se explica, entre outras razões, pela presença maciça das equipes da Previc e Mercer.
Nesse sentido, estarão participando, entre outros o Coordenador-Geral de Orientação de Atuária e Contabilidade da
autarquia, Christian Catunda e o Diretor de Fiscalização, Carlos Marne.
Após a primeira apresentação da série em Brasília, virão Belo Horizonte (21/01), Salvador (22/01), Curitiba (23/01), Porto
Alegre (24/01), Florianópolis (27/01), São Paulo (28/01), Rio de Janeiro (29/01), Vitória (30/01) e Recife (31/01).

Greenfield denuncia 29 por perda de R$ 5,5 bilhões
A força-tarefa da Operação Greenfield informou ontem ter protocolado denúncia contra 29 ex-gestores dos fundos de
pensão Petros, Funcef, Previ e Valia. Eles são acusados de gestão temerária nos investimentos desses fundos, sendo que as
ilegalidades cometidas, de acordo com os investigadores, teriam causado um prejuízo já calculado em R$ 5,5 bilhões
A acusação passou o dia de ontem pesando nas telas e nas rádios e à noite chegou aos telejornais. Hoje ocupa um bom
espaço nas edições impressas dos jornais. Um jornal em particular, O Globo, dedica inclusive um editorial ao assunto, onde
diz que "havia método e organização" na forma de atuar dos acusados. O jornal chama a atenção para o instrumento
utilizado, os fundos de participação.
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Segundo as investigações, os acusados praticaram gestão temerária com aportes no Fundo de Investimentos Sondas, da
Sete Brasil, responsável pela construção de unidades de perfuração para a operação no pré-sal. Os procuradores pedem
uma reparação de R$ 16 bilhões.
Entre os denunciados está Esteves Colnago, que foi ministro do Planejamento no governo do ex-presidente Michel Temer e
que hoje é assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. A acusação se refere ao período em que Colnago
ocupava uma cadeira no Conselho Deliberativo da Funcef. O noticiário traz também os nomes de Antônio Bráulio de
Carvalho, Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges, Demósthenes Marques, Mauricio Marcellini, Fabiana Maneguêle,
José Miguel Correia, Olivio Gomes Vieira, Raphael Rezende Neto, Luis Carlos Afonso, Carlos Costa, Newton Carneiro,
Manuela Marçal, Wilson Satarosa, Paulo Teixeira, Regina Valle, Ronaldo Tedesco, Jorge Nahas, Diogo Hernandes, Nilton
Maia e Paulo Chamadoiro.
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