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NOTÍCIAS

ANCEP CONVIDA ESPECIALISTA PARA A ABERTURA
DO 8º ENCONT E NÚMERO DE INSCRITOS CHEGA A
130

Com 130 inscrições já confirmadas e dedicado a um tema-central ("Rompendo Fronteiras no Mundo Digital" ) que desafia e atrai as
atenções e as energias criativas dos profissionais de contabilidade, o 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas irá contar
provavelmente já em sua abertura com a presença de Zulmir Ivânio Breda (foto). Convite nesse sentido já foi encaminhado ao
Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, que no exercício do cargo e pela importância dessa temática tornou-se um
especialista nela.
No entender de Breda, é forçoso reconhecer que "atualmente, o aperfeiçoamento intelectual e a atualização constante são
indispensáveis em qualquer profissão, dada a velocidade com que as mudanças se processam. Assim, é preciso ficar atento à
mudança no perfil dos profissionais, exigida pelo mercado. Maior qualificação técnica, visão de negócios e habilidades analíticas e
de comunicação estão entre os requisitos essenciais exigidos pelo mercado. E, nessa rapidez das transformações, o profissional
contábil está sendo chamado a sair do nível operacional e se aproximar de um nível mais estratégico nas organizações".
Ele nota ainda que no âmbito da Contabilidade inserida na Era digital, os princípios éticos fundamentais e o compromisso com a
sociedade nos levam a uma reflexão sobre o que vem ocorrendo com os serviços de contabilidade “on-line”. Com início nos
Estados Unidos e na Europa, a Contabilidade “Faça você mesmo”, em inglês Do it yourself (DIY), vem ganhando espaço no mercado
brasileiro. Nessa modalidade, o empresário é responsável por incluir em um sistema interligado ao profissional da contabilidade
todas as informações sobre as operações realizadas pela empresa, e é esse processo que tem despertado controvérsias, pois
aumenta o risco de distorções nas informações produzidas pelo sistema, uma vez que a inserção dos dados contábeis não é
realizada sob a supervisão direta de um profissional da contabilidade.
O contador, no papel de preparador das demonstrações contábeis e, também, o auditor, no papel de revisor dessas mesmas
demonstrações, têm o compromisso público de levar toda a verdade aos usuários das informações produzidas. Esta é a postura que
a sociedade espera do profissional da contabilidade e é, também, a única razão pela qual a profissão é regulamentada em lei,
observa ainda Breda.
As inscrições podem sem feitas e a programação conhecida no endereço
http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/EventoDetalhes.aspx?cid=77 .
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A partir desta segunda-feira e até o final do mês para se inscrever os associados estarão desembolsando R$ 1.090,00 e os
demais R$ 2.180,00. Dscontos são concedidos na base de 5% acima de 3 inscrições e 10% em número superior a 5 inscritos.
O 8º ENCONT é um evento promovido em conjunto pela ANCEP e ABRAPP e que irá acontecer em Porto Alegre, nos dias 1º e 2 de
agosto, tendo como tema-central "Rompendo Fronteiras no Mundo Digital". Existe uma muito forte expectativa de que, seguindo
tendência já observada nos últimos anos, venha a atrair um número crescente de dirigentes e conselheiros.

Colégio de Contabilidade vai se reunir em 30 de agosto, veja aqui os assuntos que serão tratados
O Colégio de Coordenadores das Comissões Técnicas de Contabilidade fará a sua próxima reunião no dia 30 de agosto (sextafeira), das 09h30 às 17h30, em Vitória (ES), informou ontem a Abrapp.
Conforme a pauta da reunião, entre os temas que serão tratados estão um reporte sobre o andamento da elaboração do manual de
contabilidade, trabalho das Comissões Técnicas de Contabilidade que será apresentado no 40º Congresso, padronização do
preenchimento da ECD e ECF, apresentação do trabalho relacionado a honorários de êxito desenvolvido pela Comissão Técnica
Sudeste de Contabilidade, apresentação do trabalho relacionado a Indicadores de Gestão desenvolvido pela Comissão Técnica
Nordeste de Contabilidade.
A reunião vai acontecer na sede da FAECES, localizada na Avenida Princesa Isabel nº 574, Edifício Pallas Center, Bloco A, 13º andar,
Centro, Vitória.

e-Financeira: seminário será levado nos próximos dias à Brasília e Salvador
O seminário “e-Financeira – Módulo de Previdência Privada” será levado na próxima sexta-feira, dia 5, à Brasília e, no dia 12 à
Salvador. Como no último dia útil de agosto as entidades estarão entregando o e-Financeira - Módulo de Previdência Privada, nada
mais oportuno do que esse ciclo de seminários que a ANCEP está apresentando para orientar os ancepianos a respeito.
Uma orientação não apenas oferecida no momento certo, mas também vinda de fonte segura e garantidamente técnica.
Apresentado por Edgar Grassi (Diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência), o evento em cada uma de suas edições
está discutindo, analisando e assim, propiciando uma ampla compreensão acerca dos procedimentos para entrega do novo módulo
da e-Financeira, em especial o Manual de Preenchimento Versão 1.2.2: Publicado no DOU de 03/05/2019 o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO COFIS Nº 17, de 30/04/2019. O ciclo de seminários, após Belo Horizonte (1/7), será apresentado em Brasília (5/7) e
Salvador (12/7)

Parecer do relator de MP propõe o fim do e-Social
O relatório da Medida Provisória 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica, amplia fortemente o alcance da proposta do governo,
que visava simplificar as regras para empresas "de baixo risco". De 18 artigos originalmente propostos, a matéria passa a ter 81, na versão
preliminar do texto do deputado Jerônimo Goergen, obtido pelo Valor Econômico,que deverá ser lido amanhã, na comissão mista que
examina a MP. Entre outros pontos, o parecer elimina o sistema de informações "E-Social".
O jornal lembra que o "e-Social" é chamada de legislação "comunista" por alguns integrantes do alto escalão da equipe econômica.

Previ vai vender mais do que comprar ações
A Previ, que através de IPO reduziu a sua participação na Neoenergia de 38,2% para 32,9%, trabalha com a possibilidade de se desfazer de
mais papéis na bolsa, mas de forma "sútil", nas palavras de seu presidente, José Maurício Coelho, informam O Estado de s. Paulo e o Valor
Econômico.
A ideia, segundo Coelho, é vender diretamente no mercado, aproveitando momentos favoráveis que surgirem e na dependência de haver
liquidez.
Coelho usou a expressão "desinvestimento líquido", o que significa vender mais do que comprar ações.
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