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NOTÍCIAS

Previc é convidada a ter participação ativa no 13º
Conancep e deve apresentar painel
21/02/2020

Em reunião em Brasília o Presidente Roque Muniz (foto) convidou o diretor-superintendente da Previc, Lúcio Capelletto
(foto) e sua equipe a participarem do 13º CONANCEP - Congresso Nacional da Ancep, agendado para acontecer entre os
dias 19 e 21 de agosto, no Rio de Janeiro. Na verdade, o convite foi para uma ativa participação, no sentido de que está
sendo aberta para o órgão supervisor a possibilidade da apresentação de um dos painéis, com a escolha do tema mais
interessante e dos expositores dentre os seus diretores e conselheiros.
Para Roque Muniz, essa ativa participação é consequência natural não só da Previc ser o que é, o órgão supervisor de nosso
sistema, mas também e principalmente de abertura para o diálogo e do preparo técnico que mostra constantemente.
Ele lembra também do grau de atenção que Capelletto demonstra muito constantemente. "Ele esteve conosco participando
o tempo todo de uma reunião há dois dias que reuniu representantes da Previc, Ancep e Abrapp", resume Roque Muniz.
Essa reunião há dois dias foi para a discussão de uma proposta de revisão da Instrução 34.
Estivemos representados na reunião pelo Presidente Roque Muniz, o Presidente do Conselho Deliberativo, Dionísio Jorge
da Silva, o conselheiro Geraldo de Assis, e os dirretores Edgar Santos e Luiz Felipe de Sousa. Pela Previc, o diretorsuperintendente Lucio Capelletto participou o tempo todo em que o grupo esteve reunido, acompanhado do CoordenadorGeral de Orientação de Atuária e Contabilidade, Christian Aggensteiner Catunda, e do Coordenador-Geral de Orientação
Previdenciária, Paulo Roberto Pereira De Macedo.
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Ficou mais uma vez evidente a qualidade do diálogo entre os interlocutores. E, para o Presidente Roque Muniz, a
participação de Capelletto durante toda a duração da reunião "deixa ainda mais claro que prestigiar o debate, tecnicamente
sempre muito bem fundamentado, é uma política da Previc".
A proposta detalhada das alterações deverá ser divulgada por volta do dia 15 de março, ficando depois disso em consulta
pública por 30 dias.

Seminário de março: apoio importante aos conselheiros fiscais
A programação de eventos da ANCEP será retomada no dia 20 de março, no Rio de Janeiro. com a realização do seminário
Compliance do Conselho Fiscal, algo bem à altura das responsabilidades do colegiado. A ideia é oferecer uma visão o
mais abrangente e profunda dos compromissos que os CFs devem atender perante a legislação e normativos, que vem se
tornando nos últimos anos crescentemente exigentes relativamente aos quesitos exigidos.
A isso acresce a qualidade técnica oferecida pelos seminários da ANCEP, sempre capaz de mobilizar os especialistas certos
para tratar de cada temática.
O time de expositores do evento confirma mais uma vez isso. Dionísio Jorge da Silva, Presidente do Conselho Deliberativo
da ANCEP, contador, é Mestre em Controladoria pela Universidade de Brasília E professor de pós-graduação da FGV.
Alexandra Patrícia é especialistas em controles internos, pós graduada em gestão de EFPCs pela FGV.
Leandro Augusto Silva é analista de controles internos, certificado pela Anbima e graduado em gestão de riscos financeiros
pela FGV.

Petros perto de novo plano de equacionamento
A Petros está mais próxima de aprovar o novo plano de equacionamento do déficit de quase R$ 40 bilhões, com redução de
benefícios e extensão do prazo de pagamento das contribuições extraordinárias. O conselho deliberativo, inorma o Valor
Econômico, aprovou as medidas em reunião nesta quinta. Agora, o assunto deve ser analisado pela Petrobras, Sest e Previc.
A expectativa da fundação é que o novo plano de equacionamento seja implementado a partir de abril, após acordo da
entidade com as lideranças sindicais.
No momento, os participantes fazem contribuições adicionais para sanear o déficit de R$ 28,5 bilhões até 2015, em um
prazo de 18 anos. Mas era necessário aprovar um novo plano para contabilizar as perdas de R$ 8,4 bilhões em 2018,
elevando o resultado negativo para R$ 37 bilhões. Agora, o equacionamento anterior deixa de existir e novo plano com a
reduções de benefícios será incorporado.
A nova proposta inclui a redução de benefícios futuros, como pecúlio e 13º salário. No caso deste último, por exemplo, será
instituída uma contribuição de 30%. As mudanças também incluem a utilização da resolução 30 do CNPC, que permite a
extensão do prazo das contribuições extraordinárias em até 1,5 vez o “duration”.

INSS: Governo deve perder receita com novas alíquotas
A partir de março entrarão em vigor novas alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelos trabalhadores do setor
privado, que estão no RGPS. A mudança deverá trazer redução de carga com a contribuição para quem ganha abaixo de R$
4,7 mil mensais, informa o Valor Econômico.
No caso do governo federal, a expectativa é de perda de arrecadação de R$ 26,3 bilhões em dez anos, considerando
contribuição previdenciária e Imposto de Renda (IR). Os cálculos são da Instituição Fiscal Independente (IFI).
A mudança na contribuição a partir de março foi determinada pela Emenda Constitucional 6, da reforma da Previdência.
Atualmente as alíquotas do regime geral variam de 8% a 11%, com três faixas salariais. A partir do próximo mês as alíquotas
das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão variar de 7,5% a 14%, com quatro faixas salariais.
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