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NOTÍCIASNOTÍCIAS

O Jornal diário dos
Ancepianos
7 de janeiro - 12 horas7 de janeiro - 12 horas

ANCEP E ABRAPP UNIDAS ABRIRÃO SÉRIE DE EVENTOS COM OANCEP E ABRAPP UNIDAS ABRIRÃO SÉRIE DE EVENTOS COM O
PRESIDENTE LUÍS RICARDO FALANDO SOBRE O CNPJ POR PLANOPRESIDENTE LUÍS RICARDO FALANDO SOBRE O CNPJ POR PLANO
NOS DIAS 14 NO RIO DE JANEIRO, 17 EM SP e 24 NO DFNOS DIAS 14 NO RIO DE JANEIRO, 17 EM SP e 24 NO DF

A programação de eventos 2019 da ANCEP começa não apenas oferecendo um tema dos mais oportunos - porque é disso
que os ancepianos mais precisam saber nesse começo de ano - e importante dentro da escala de prioridades - como por
tudo isso traz a força institucional que resulta da união da ANCEP e ABRAPP.  É que o Presidente Luís Ricardo Marcondes
Martins será expositor em 3 das principais apresentações do Seminário Procedimentos e Controles no Encerramento dasSeminário Procedimentos e Controles no Encerramento das
Demonstrações Contábeis do Exercício 2018 das EFPCsDemonstrações Contábeis do Exercício 2018 das EFPCs, a primeira delas no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, dia
14.
 
Depois disso, Luís Ricardo falará nas apresentações que serão feitas do Seminário Procedimentos e Controles noSeminário Procedimentos e Controles no
Encerramento das Demonstrações Contábeis do Exercício 2018 das EFPCs Encerramento das Demonstrações Contábeis do Exercício 2018 das EFPCs em São PauloSão Paulo, no dia 17dia 17, e em BrasíliaBrasília, no dia 24dia 24.
A partir dos esclarecimentos que serão fornecidos os contadores disporão de uma orientação segura quanto a questão do
CNPJ por plano, a maior novidade surgida no final do ano passado e resultado de uma intensa luta da ABRAPP e ANCEP
em favor de uma maior segurança jurídica para os planos, que não podiam continuar sujeitos a riscos advindos
especialmente de decisões judiciais flagrantemente equivocadas.
 
 
De modo que o 2019 que se inicia tem tudo para ser um ano especial. As diferenças começam não apenas pelas expectativas
positivas que cercam a economia brasileira, mas também e até principalmente pelas projeções favoráveis quanto a retomada do
crescimento pelo  nosso sistema, a cuja sorte  os ancepianos estão ligados e para a qual tanto contribuem. O Presidente Roque
Muniz, que todos os anos vem a público com uma mensagem de confiança, nesses primeiros dias de janeiro dobra o otimismo,
chamando a atenção para os muitos fatores que se somam para nos garantir um ano melhor, especialmente as mudanças que
vieram aprimorar a base normativa.
 
O que não muda é a força com que a ANCEP inicia todos os anos a sua programação de eventos.
 
A programação do Seminário Procedimentos e Controles no Encerramento das Demonstrações Contábeis do ExercícioSeminário Procedimentos e Controles no Encerramento das Demonstrações Contábeis do Exercício
2018 das EFPCs 2018 das EFPCs terá início e se encerrará dentro do mês de janeiro, com um total de 10 eventos, a saber: Rio de JaneiroRio de Janeiro
(14), SalvadorSalvador (15), São Paulo São Paulo (17), RecifeRecife (18), BrasíliaBrasília (24); VitóriaVitória (22). Belo HorizonteBelo Horizonte (23), Curitiba Curitiba (25), FlorianópolisFlorianópolis (28) e
Porto AlegrePorto Alegre (29).
 
 
 

Funcef deve encerrar 2018 com superávitFuncef deve encerrar 2018 com superávit
 
A Funcef  anunciou nesta sexta-feira (4) um superávit de R$ 1,66 bilhão até novembro de 2018. O resultado faz com que a entidade
esteja perto de ter o primeiro resultado anual positivo desde 2010.
 
Ao dar a notícia em sua edição de ontem (domingo, dia 6), a FOLHA DE S. PAULOFOLHA DE S. PAULO registra ainda que com o reequilíbrio dos planos
será possível reduzir os prazos dos equacionamentos.
 
 
 



07/01/2019 prevdigest | ANCEP

https://www.prevdigest.com/ancep 2/2

SP-Prevcom atrai mais estados e municípios  SP-Prevcom atrai mais estados e municípios  
 
A SP-PREVCOM conquista  cada vez maior número de adesões, noticiava em sua edição de 24 de dezembro O ESTADO DE S.O ESTADO DE S.
PAULOPAULO.
 
Segundo o jornal, a entidade, já contratada por Rondônia,  poderá se estender também ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além
de 15 cidades potencialmente interessadas, como Maceió e Santos.
 
A propósito, o aumento do número de adesões, explica o presidente da entidade, Carlos Henrique Flory, está permitindo que a SP-
PREVCOM dispense os aportes do Tesouro Paulista para bancar o seu funcionamento.
 
 

INSS: governo deve tentar economizar  R$ 9,3 bilhões com Pente-fino nos benefícios INSS: governo deve tentar economizar  R$ 9,3 bilhões com Pente-fino nos benefícios 
 
O governo Jair Bolsonaro planeja enviar ao Congresso Nacional, registrava neste domingo (6) a FOLHA DE S. PAULO FOLHA DE S. PAULO,  uma MP
(medida provisória) que revê regras previdenciárias para deflagrar um pente-fino  em todos os benefícios pagos pelo INSS. A
expectativa é que com isso se possa gerar uma economia de R$ 9,3 bilhões em um ano, já descontados os pagamentos dos bônus.
aos servidores de detectarem possíveis irregularidades.
 
O valor corresponde a 4,2% do déficit previsto no RGPS (Regime Geral de Previdência Social) para este ano. É um valor ínfimo perto
de um rombo total que deve bater em R$ 220 bilhões. Quem acompanha o trabalho, porém, defende que a MP terá o efeito de
funcionar como uma espécie de ação moralizadora, para melhorar a organização do INSS, corrigir distorções legais e coibir fraudes
enquanto se finaliza uma proposta mais ampla de reforma da Previdência.
 
 
 
 
 


