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NOTÍCIAS
O Jornal diário dos
Ancepianos
26 de novembro - 12 horas

FORÇA TOTAL NO ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE 2018
VAI TRAZER O MELHOR DO TREINAMENTO EM BRASÍLIA (10/12) E
SÃO PAULO (20/12)

A ANCEP prepara-se para encerrar com força total a sua programação de eventos deste ano, com 2 apresentações, uma
em Brasília, no dia 10/12, e a outra em São Paulo, em 20/12, de um seminário que vai reunir o melhor dos seminários EDFREINF: Instrução Normativa RFB 1767/2017 e eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais.
O novo evento, que combina dois outros, vem cercado da confiança que os eventos de treinamento da ANCEP inspiram,
exatamente por tratar-se de uma Associação de contabilistas de entidades de previdência que atua com a marca da especialização.
Os seminários que realiza reúne vários dos maiores especialistas na matéria, todos muito conscientes de que os profissionais
buscam uma cada vez maior qualificação.
Confiança que não se alimenta só da qualidade dos quadros profissionais mobilizados pela ANCEP, lembra o Presidente Roque
Muniz, mas também da oportunidade dos temas abordados. Afinal, essa está sendo a melhor hora para o esclarecimento das
dúvidas que ainda perduram sobre a temática que envolve o EDF-Reinf e a Instrução Normativa 1767 da Receita.
O coração do programa está nas orientações que são fornecidas sobre o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração
Digital(SPED) denominado de Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdência Substituída (EFDReinf) :Legislação; Vigência: Novo cronograma de Implantação oficial instituído pela Instituição Normativa RFB nº 1767/2017;
Retenção de INSS nos Serviços Tomados/Prestados mediante cessão de mão de obra e empreitada.;Retenções na Fonte Pagadora
(IR-CSLL-COFINS-PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados e pessoas fisÍcas e jurídicas.; Eventos de
Fechamento e Reabertura da EFD-Renf e Efeito na DCTF - WEB

Quanto ao e-social, o evento chega no momento em que os ancepianos mais precisam ser melhor orientados.
Os contadores estão recebendo toda a orientação de que precisam em relação ao assunto, em especial objetivos e
conceitos envolvidos, legislação, tabelas obrigatórias, prazo de envio, reflexos e benefícios, geração de informações e tudo
mais que for necessário saber a respeito.
No comando está um dos maiores especialistas, Edgar da Silva Grassi, Diretor de Administração e Seguridade da CBS
Previdência e conselheiro da ANCEP.
Para se inscrever busque www.ancep.org.br

Diretor da Funpresp-EXE é novo membro suplente do CNPC
O diretor de seguridade da Funpresp-Exe, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, é o novo membro suplente do Conselho
Nacional de Previdência Complementar (CNPC) como representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
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Gestão.
De acordp com comunicado, relata o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL, ele substitui Paulo de Tarso
Campolina de Oliveira. Barbosa é servidor público de carreira do Ministério do Planejamento, onde já assumiu o cargo de
assessor especial do ministro. É Diretor da Funpresp-Exe desde março deste ano,

Ex-presidente do IBA vai assumir a presidência do Rio Previdência em 2019
O ex-presidente do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), Sérgio Aureliano, teve seu nome indicado pelo governador eleito do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), para assumir a presidência do RioPrevidência em 2019, informa o SITE DA
REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Aureliano presidiu o IBA entre 1992 e 1994 e de 2002 a 2004. Para ele, o principal desafio ao ficar à frente do regime
próprio dos servidores estaduais do Rio de Janeiro será o de buscar negociar a securitização de antecipação dos royalties.

Petros: Lava Jato prende ex-presidentes acusados de desvio de R$ 68 milhões
Na 56ª fase da Operação Lava Jato a Justiça Federal do Paraná determinou a prisão preventiva nesta sexta-feira (23) de
dois ex-presidentes do Petros, fundo de pensão da Petrobras, e a prisão temporária do atual do dono da empreiteira OAS,
César Mata Pires Filho, informavam no sábado os jornais O GLOBO e FOLHA DE S. PAULO. A ação está ligada à construção
da sede da Petrobras na Bahia. . O prédio, apelidado de Torre Pituba, foi construído com recursos da Petros com a
finalidade de ser alugado pela companhia.
O custo estimado do projeto foi de R$ 1,3 bilhão –dos quais pelo menos R$ 68 milhões foram desviados em pagamento de
propina, segundo o Ministério Público Federal.
Os ex-presidentes da Petros presos preventivamente são Luis Carlos Fernandes Afonso e Carlos Fernando Costa. Outro exdirigente do fundo de pensão, Newton Carneiro da Cunha, também teve a prisão preventiva decretada. Um terceiro expresidente do fundo, Wagner Pinheiro, foi alvo de buscas, suspeito de ter recebido cerca de R$ 2,5 milhões em vantagens
indevidas por meio de uma empresa de fachada. A investigação em relação a ele ainda está em andamento.

Destinação de superávit: participantes da Previ continuam contestando acordo na
Justiça
Aposentados do Banco do Brasil estão recorrendo à Justiça para questionar acordo assinado em 2010 com o fundo de
pensão Previ, que transferiu à instituição financeira metade do superávit de R$ 15 bilhões, registra a FOLHA DE S. PAULO.
A disputa envolve o fundo mais antigo da Previ, chamado Plano 1, que tem atualmente 113.378 participantes —entre
aposentados, pensionistas e trabalhadores ainda na ativa— e registrou seguidos superávits entre 2005 e 2012.
Em nota, a fundação afirmou que o acordo de 2010 respeitou a legislação vigente na época. “A destinação dos superávits
da Previ seguiu a resolução 26/2008 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar”, disse a fundação,
acrescentando que recursos transferidos ao BB vêm sendo usados para quitar compromissos com a própria Previ.
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