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NOTÍCIAS

Previc reunirá Comitês de Auditoria para troca de experiências
04/09/19

A Previc – realizará, no próximo dia 23, o seminário  Boas Práticas de Comitê de Auditoria. O evento é destinado aos membros

de comitês, conselheiros e dirigentes de entidades, para que possam compartilhar experiências, além de conhecer os melhores

procedimentos em termos de governança e situações vividas junto a  outros órgãos supervisores.
 
O seminário contará com as presenças de diretores da Previc, Abrapp e  Ancep. Também estará presente representante do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa, bem como representantes de Comitês de Auditoria da Funcef, da Fundação Copel, da Petros e
do Postalis, que participarão de painéis para compartilhamento de suas experiências . Ao final, haverá a oportunidade de participar
dos debates e esclarecer dúvidas.

O evento será realizado no Auditório do bloco “K” do Ministério da Economia. As inscrições são gratuitas e serão realizadas por meio
da página  http://cgaceventos.wixsite.com/comitedeauditoria até 16 de setembro, ou até atingir o número de 100 inscritos.

Orçamentos de EFPCs: evento vai acontecer no Rio no dia 19
 
A Ancep vai realizar em setembro e outubro próximos o seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos
Fundos de Pensão, tendo como instrutora uma das maiores especialistas em controladoria em nosso segmento. Maria
Elizabete da Silva (foto) é Controller da FACHESF, DiretoraTécnica da ANCEP e Coordenadora da Comissão Técnica
Regional Nordeste de Contabilidade da ABRAPP.
 
Pós-graduada em Finanças, Auditoria, Controladoria, Gestão Orçamentária e Custos, Instrutorada Ancep, Uniabrapp e
Fachesf; e professora do Centro Universitário Estácio.
 
A maioria das cidades e datas em que a série de apresentações do seminário terá lugar já foi definida: Rio de Janeiro (RJ)-
19/09/19; São Paulo (SP) – 01/10/19; Salvador (BA) – 07/10/2019; Porto Alegre (RS)- 11/10/2019; e Recife (PE)- 21/10/19. Ainda
estão em aberto as datas das apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

EFD Reinf: primeira apresentação vai acontecer em Salvador no dia 16

Os ancepianos não têm tempo a perder porque o tema é dos mais complexos, demanda muita orientação, e o evento a seu
respeito já vai acontecer no próximo dia 16, em Salvador. É a primeira apresentação do seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb
e Relação com o e-Social, agendado para ocorrer  na capital baiana, tendo como instrutor um especialista, Edgar Grassi,
Diretor de Administração e Seguridade da CBS e conselheiro da ANCEP.

Um especialista que já deu muitas provas de sua capacidade de tratar dos temas mais complexos com muita clareza, sem
perder nem a leveza nem a profundidade. 

É mesmo bom se inscrever logo porque  falta pouco tempo para a  apresentação do seminário em Salvador, vindo a seguir,
no dia 20/9, Florianópolis.
 
E já estão definidas cidades e datas das apresentações que virão em sequência: Belo Horizonte (27/9), Curitiba (30/9),
Brasília (04/10), Rio de Janeiro (10/10), Recife (14/11), Porto Alegre (22/11), São Paulo (29/11) e Fortaleza (06/12). 
 
Essa obrigação acessória ganhou uma maior abrangência a partir das mudanças operadas no e-social, explica Grassi. Antes,
o REINF só dizia respeito às pessoas jurídicas e físicas sem relação com o mundo do trabalho. Agora, abrange todo tipo de
arrecadação via Receita Federal e contribuições previdenciárias. São nada menos de 6 tabelas a serem preenchidas, 4 delas
envolvendo a folha de pagamento do pessoal, totalizando 10 eventos e acima de 850 campos de preenchimento. O prazo
de entrega (a partir de 10 de janeiro de 2020, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020)
está definido na IN 1900, de 17/07/2019, mais especificamente no artigo 2º, parágrafo 1º, ítem 3.

Sias: Diretor é reconduzido

Em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade - SIAS, dos funcionários
do IBGE, realizada  em 29/08/2019, o advogado e administrador Luiz Augusto Britto de Macedo foi reconduzido ao cargo  de
Diretor  Administrativo e Financeiro da entidade
 
Ele vai cumprir um mandato de 4 anos. 

 

Carteira da Funcesp rende 11,2% até julho e supera meta atuarial
 
A carteira de investimentos da Funcesp encerrou julho  com rentabilidade acumulada de 11,2% nos sete primeiros meses do
ano, superando  com isso a meta atuarial de 7,3%, informou NOTA DA FUNCESP.
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O destaque do portfólio ficou por conta da renda variável, que tendo foco principalmente em empresas vistas como boas
pagadoras de dividendos contabilizou ganho de 14,2% no período. “Esses investimentos, mais defensivos, devem seguir
com boa performance até o fim do ano”, diz Jorge Simino Junior, diretor de Investimentos e Patrimônio da Funcesp.

Também ajudaram a construir esse resultado positivo os ativos no exterior, que registraram alta de 11,6%, seguidos da renda
fixa, com valorização de 11,20%.

Ao fim de julho, o patrimônio consolidado da Funcesp estava em cerca de R$ 32 bilhões.

Comissão do Senado analisa hoje parecer do relator da reforma da Previdência
 
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado analisa nesta quarta-feira, 4, a proposta de reforma da Previdência,
cuja principal medida é a fixação de uma idade mínima de aposentadoria no País. A sessão está marcada para as 9h, informa
toda a mídia.

 
Esse é o primeiro teste do texto da reforma no Senado. Depois, a proposta precisará ter o aval de pelo menos 49 dos 81
senadores no plenário da Casa, em dois turnos de votação. 
 
Entrevistado pelo O ESTADO DE S. PAULO, o relator Tasso Jereissati diz ser enganosa a ideia de que a reforma que esta
sendo aprovada no Senado esteja "desidratada" na comparação com a PEC proposta pelo Governo. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul

