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NOTÍCIAS

NOVO SEMINÁRIO OFERECE VISÃO AMPLA E INTEGRADA DO
EFD-REINF, DCTFWEB E e-SOCIAL

07/08/19

A ANCEP  não descansa em sua missão de contribuir cada vez mais para elevar a qualificação de nossos quadros profissionais
contábeis. Encerrada a série de eventos realizados com muito sucesso nos primeiros 8 meses do ano, promovidos com um êxito
refletido em um público que no caso do 8º ENCONT  superou 330 pessoas, a Associação inicia um novo e muito provavelmente
bem sucedido ciclo com o seminário EFD–Reinf 3.0, DCTFWeb e Relação com o e-Social.

"São todos temas do maior interesse, até porque muito oportunos, já que figuram em nossa agenda como prioridade",
resume Edgar Silva Grassi (foto), Diretor de Administração e Seguridade da CBS e conselheiro da ANCEP. Aliás, essa é com certeza
uma marca permanente de nossos eventos, sempre voltados para temas que figuram em nosso dia a dia, o que significa
aplicabilidade imediata no cotidiano.

A nova série de seminários vai tocar em pontos como obrigatoriedade, forma de apresentação, prazos de apresentação,
diagramação, modelos de arquivos a serem entregues e multas aplicáveis em cada caso. Na sequência, nos módulo  seguintes, 
virão o  DCTFWeb  e o eSocial.

Datas e locais já estão definidos: 13/09 – Salvador , 20/09 – Belo Horizonte, 27/09 – Florianópolis , 30/09 – Curitiba , 04/10 –
Brasília ,  10/10 – Rio de Janeiro , 14/11 – Recife ,  22/11 – Porto Alegre ,  29/11 – São Paulo ,  06/12 – Fortaleza .

Programa de Educação Profissional Continuada: 15% dos cursos credenciados já são no
formato de ensino a distância 

O crescimento da Educação à distância no País e o desafio para que seja mantida a qualidade nesse formato de  ensino  são temas
de crescentes debates. O assunto, aliás, foi uma das questões tratadas em encontro ontem entre o presidente do Conselho Federal
de Contabilidade, Zulmir Breda, o presidente do Instituto da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (IFenacon), Márcio Shimomoto; e o superintendente do Instituto,
Taicir Khalil. Eles se reuniram para discutir especialmente  a renovação de um acordo de cooperação técnica entre as  ambas as
entidades.

Mas em um momento da conversa surgiu uma informação nova: segundo a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do
CFC, Lucélia Lecheta, dos cursos credenciados no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC/CRCs, 15% já são no
formato do ensino a distância - EaD,

Previdência Social tem plano para colocar solicitações de benefícios em dia até o final do
ano

O INSS deu início a um plano para tentar acabar com o atraso na análise de pedidos de aposentadorias e outros benefícios. A ideia
é colocar em prática todas as medidas até o fim de agosto, com a promessa de limpar o estoque de processos atrasados até o fim
do ano, noticiam O GLOBO, FOLHA DE S. PAULO e O ESTADO DE S. PAULO.

Hoje, são quase 1,3 milhão de pedidos à espera de avaliação de técnicos e com prazo vencido, ou seja, que não foram respondidos
após 45 dias. Em caso de demora na concessão da aposentadoria, a Previdência Social paga os valores atrasados e com correção
monetária.
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Funcesp  obtém retorno de 9,9% contra meta de 6,2%

A carteira de investimentos da Funcesp  apresentou um forte desempenho no primeiro semestre do ano, acumulando rentabilidade
consolidada de 9,9% e superando a meta atuarial, que ficou em 6,2% no período, registram o jornal DCI e o site da revista
INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
“O desempenho foi bastante positivo e reflete, em parte, uma melhora dos cenários interno e externo, mas também um incremento
de alocação em renda variável”, destaca Jorge Simino Junior, diretor de Investimentos e Patrimônio da Funcesp. Segundo ele, nos
últimos dois anos, a parcela aplicada em ações aumentou de 10% para cerca de 17% do patrimônio, diante de uma conjuntura de
queda na taxa básica de juros (Selic).


