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

UMA PROGRAMAÇÃO INTENSA DE EVENTOS AINDA EM 2018
AJUDA ANCEPIANOS QUE PRECISAM ACUMULAR MAIS PONTOS

Coerente com o objetivo de oferecer eventos de qualidade técnica e sempre sobre temas que se encontram no topo da
agenda, a programação 2018 da ANCEP acena agora com o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas,
Previdenciárias e Ficais, que será levado a Belo Horizonte (03/12), Recife (04/12) e Florianópolis (17/12)..
Isso quer dizer que no momento em que mais precisam ser melhor orientados, os contadores estarão 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 do seminário vai estar um dos maiores especialistas, Edgar da Silva Grassi (foto), Diretor de Administração e
Seguridade da CBS Previdência e conselheiro da ANCEP.
E para encerrar com força total a programação de 2018 serão feitas 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 EDF-REINF: Instrução Normativa
RFB 1767/2017 e eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais.
De tão importantes, essas duas apresentações de encerramento da programação de 2018 estão sendo objeto de um
esforço especial de divulgação por parte da ANCEP e do CFC, que chamam a atenção para o fato de que ambas
representam uma oportunidade imperdível para aqueles ancepianos que ainda precisam acumular um número maior de
pontos para efeito de educação continuada.

Fundo de pensão dos servidores do DF ganha presidente
A diretora de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), Regina Célia Dias, foi
nomeada pela secretaria executiva do Ministério da Fazenda para o ocupar o cargo de diretora-presidente e diretora de
investimentos da Fundação de Previdência Complementar do Distrito Federal (DF-Previcom), o fundo de pensão dos
funcionários públicos do Distro Federal, noticia o SITE DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
Regina também acumulará a função de diretora de investimentos na entidade, valendo lembrar que a Previc autorizou o
funcionamento da fundação em setembro deste ano. Regina Célia Dias esteve à frente do projeto de implantação do novo
fundo de pensão no DF.

Maurano deixa a presidência da BB Seguridade
O executivo Antônio Maurício Maurano , informa o VALOR ECONÔMICO, renunciou ao cargo de presidente da BB
Seguridade. Ele havia assumido em julho, quando o Banco do Brasil fez mudanças estratégicas para dar novo fôlego à
equipe no último semestre do governo Temer. Segundo o Valor apurou, o motivo é a aposentadoria, e não tem relação com
a nomeação de Rubens Novaes para a presidência do BB. Uma fonte diz que, por enquanto, não há indícios de qual será o
plano de Novaes para o banco.
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O cargo de presidente da BB Seguridade será acumulado interinamente pelo diretor de Gestão Corporativa e de Relações
com Investidores, Werner Romera Süffert, para sinalizar ao mercado que nada muda na companhia.

Filho de Bolsonaro diz que aprovação da reforma da Previdência "será uma briga"
Em almoço com investidores e empresários estrangeiros, o deputado Eduardo Bolsonaro(PSL), filho do presidente
eleito disse que o governo “talvez não consiga” votos para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. No encontro

organizado pelo Brazil-US Business Council, o parlamentar fez um discurso para passar uma perspectiva otimista sobre o País no
próximo governo, mas admitiu a dificuldade no que classificou como uma das prioridades do governo, diz O ESTADO DE S. PAULO.
“Precisamos usar a votação maciça do Jair Bolsonaro e os canais de redes sociais, onde temos conexão direta com as pessoas,
para dizer a verdade (sobre a importância da reforma da Previdência). Tentaremos fazer o melhor. Se não tivermos uma vitória,
desculpem, mas fiz minha parte. Não mentirei a vocês. Nunca virei aqui para sorrir para vocês e dizer 'nós faremos facilmente uma
reforma da Previdência'. Não. Será difícil, será uma briga, talvez não consigamos fazer, mas faremos o nosso melhor”, disse
Eduardo, ao ser questionado sobre passos iniciais do novo governo e do novo Congresso.

https://www.prevdigest.com/ancep

2/2

