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NOTÍCIAS
GAÚCHOS SE MOBILIZAM PARA FAZER DO 8º ENCONT UM
SUCESSO

Porto Alegre será palco do 8º Encontro Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Encont),
programado para acontecer em 1º e 2 de agosto, diz nota da ANCEP para publicação junto à mídia do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul. Com o mote principal “ Contabilidade na Era Digital”, o evento promoverá o debate de temas
atuais como o desafio trazido pelas novas tecnologias, a Reforma da Previdência e os Reflexos e Oportunidades para a Previdência
Complementar, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Resolução CMN 4.661, o CNPJ por Plano, entre outros.
Para se ter uma melhor ideia do significado do evento, basta dizer que as entidades de previdência complementar estão no centro
do debate em torno da reforma do modelo previdenciário do País, que estará quente no início de agosto, e administram sozinhas
quase R$ 1 trilhão (14º do PIB brasileiro) em reservas de 3,3 milhões de trabalhadores.
O evento, que deverá atrair perto de 800 profissionais de contabilidade e interessados na área, é uma promoção conjunta da
ANCEP, a associação que reúne os contadores do segmento, e da ABRAPP, representante de todo o sistema de previdência
complementar fechado.
As inscrições podem sem feitas e a programação melhor conhecida no endereço
http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/EventoDetalhes.aspx?cid=77 .
“Vamos discutir a atividade dos contabilistas e a necessidade de acompanhar as transformações da era digital. Além disso, faremos
o debate em torno da Reforma da Previdência, que é o tema central que atinge nosso setor”, explica Roque Muniz Andrade, Diretor
Presidente da Ancep. Ele revela que estão sendo convidados representantes do Governo Federal para aprofundar o debate sobre a
Reforma e os impactos sobre a Previdência Complementar.
Outros temas importantes do evento serão a governança corporativa, a atualização dos normativos contábeis e o fomento com os
novos planos família. Além disso, serão debatidos ainda os procedimentos de auditoria e aspectos relacionados à gestão de planos
de benefícios. “Procuramos abranger todos os temas atuais que afetam nosso setor, em linha com os recentes eventos realizados
nas regiões Sul e Nordeste do país”, comenta Roque Muniz.
O Diretor Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Martins, reforça a importância do 8º Encont e a parceria com a Ancep. “O
encontro toca temas atuais e importantes, com um programa robusto, bem alinhado com a modernização e a reinvenção do sistema
que temos defendido”, diz. Ele comenta que a Abrapp está dando apoio total à organização do evento, como parte da longa
parceria mantido com os contabilistas das EFPCs nos últimos anos.
Luís Ricardo ressalta a positiva cooperação alcançada com a constante presença de profissionais contabilistas da Ancep nas
comissões técnicas da Abrapp nos últimos anos. Além disso, lembra da realização de convênios que resultarão, por exemplo, na
elaboração do primeiro Manual de Contabilidade para EFPCs, em mais uma parceria da Abrapp, Ancep e da Fucape. “O Manual de
Contabilidade será mais uma produção com elevado nível técnico e acadêmico em parceria com a Ancep”, recorda o Diretor
Presidente da Abrapp.
Roque Muniz reforça a importância do convênio para a produção da nova publicação, com a participação de pesquisadores da
Fucape - Fundação Capixaba de Pesquisas de Contabilidade. Com previsão de entrega para o final de 2019 e publicação no
próximo ano, o projeto será divulgado para conhecimento dos contabilistas durante o 8º Encont.

e-Financeira: Seminário será apresentado na próxima sexta-feira em Salvador
Apresentado hoje (5) em Brasília, o seminário “e-Financeira – Módulo de Previdência Privada” será levado na próxima sextafeira, dia 12, à Salvador. Em seu papel de não deixar pergunta sem resposta, cumprindo assim o objetivo de esclarecer todas as
dúvidas, a série de eventos vem sendo um êxito. Na capital federal já temos mais de 60 inscritos.
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.
A manifestação de dúvidas pelo público vem sendo uma características dessa série destinada exatamente a esclarecer todas, não
deixando perguntas sem resposta. Em geral, explica Edgar, os nossos profissionais buscam se orientar sobre o tipo de informação

https://www.prevdigest.com/ancep

1/2

06/07/2019

ANCEP | prevdigest
que precisa ser passada para a Receita e a sua extensão. Frequentemente as perguntas giram sobre as taxas de carregamento e os
saldos de conta.

Fundos de pensão: Invepar pode sair do VLT do Rio
Diz o jornalista Ancelmo Gois em sua coluna em O Globo que os sócios no VLT que circula pelo centro do Rio de Janeiro, entre eles a
Invepar dos fundos de pensão, poderão vender o negócio para a CCR.
Uma outra notícia a respeito é de que o VLT, há quase 1 ano sem receber os repasses a que teria direito da Prefeitura do Rio, pediu a
rescisão do contrato assinado com o Município.

Fundo de pensão canadense amplia investimentos em ações brasileiras e transfere gestão de
Toronto para São Paulo
Com cerca de R$ 7 bilhões em ações brasileiras, o fundo de pensão canadense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) quer
aumentar seus investimentos em empresas brasileiras de capital aberto. Com esse propósito, o fundo transferiu da sede em Toronto para o
escritório em São Paulo a função de gestão de portfólio de ações, noticia o Valor Econômico.
O fundo contratou esta semana para assumir a gestão Natália Kerkis, executiva que chefiava a área de análise de ações e crédito da
Bradesco Asset Management (Bram) há pouco mais de dois anos e, anteriormente, chefiava a gestão de portfólio de ações para América
Latina do HSBC. Ela vem em meio a outras contratações locais - em São Paulo, o escritório passou de 20 para 30 profissionais este ano.
A carteira brasileira de investimentos do CPPIB é de US$ 5,7 bilhões (R$ 16,5 bilhões), sendo cerca de 42% disso em ações de empresas
listadas. Nessa carteira, estão empresas como a administradora de shoppings Aliansce (que anunciou fusão com a Sonae), a geradora de
energia Cesp e a distribuidora Equatorial Energia.
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