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NOTÍCIAS

8º ENCONT: MAIS DE 150 INSCRITOS ATÉ AGORA MOSTRAM A
FORÇA DO EVENTO DE AGOSTO

Com mais de 150 inscritos  até  a última sexta-feira (5) e tendo boas chances de chegar a duas centenas até a sua realização, e
apresentando como tema-central a “ Contabilidade na Era Digital”, o  8º Encontro Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (ENCONT) 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. O evento vai acontecer em Porto Alegre, nos dias  1º e 2 de agosto, em uma
realização conjunta da ANCEP  e da ABRAPP. 

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.

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.

http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/EventoDetalhes.aspx?cid=77
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Palavras da diretora - A Diretora Técnica da ANCEP,  Maria Elizabete da Silva (FOTO), enviou para os ancepianos via whatsapp a
seguinte mensagem: "O  8º Encontro Nacional dos Contabilistas das EFPCs - ENCONT, que será realizado nos dias 1º e 2 de agosto
na bela  cidade de Porto Alegre,  foi projetado para trazer uma intensa reflexão sobre esse novo caminhar, principalmente no que
diz respeito à área de controladoria, que afetam em especial os processos contábeis e de controles econômicos, patrimoniais e
financeiros, bem como das obrigações tributárias e seus efeitos acessórios.
 
A cada plenária deste importante evento os participantes estarão diante da possibilidade de repensar o futuro de sua atuação
profissional, à luz de um mundo cada vez mais digital e com demandas específicas voltadas para o atendimento das necessidades
dos participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores da previdência complementar fechada". 
 
 
 

e-Financeira: Seminário será apresentado na próxima sexta-feira em Salvador
 
O seminário “e-Financeira – Módulo de Previdência Privada”  será levado na próxima sexta-feira,  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
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.

e-Social: Governo deve anunciar simplificação amanhã

O governo federal prorrogou prazos de implementação do e-Social com o intuito de fazer algumas reformulações no sistema, mas já
deve anunciar amanhã (9) mudanças que o tornem mais simples e menos burocrático para as empresas, informam os jornais DCI  e
Valor Econômico. 
 
“O que era para ser um programa para simplificar o envio de informações trabalhistas, tornou-se, na verdade, um sistema
extremamente mais c o m p l e xo”, destaca a assessora jurídica da FecomercioSP, Sarina Manata.

Inadimplência cresce mais entre os idosos

A inadimplência entre idosos é a que mais cresce no País. Dados levantados pela Serasa Experian com exclusividade pelo O ESTADO DE S.
PAULO  mostram que, enquanto o número de inadimplentes no Brasil aumentou 2,2% entre maio de 2018 e o mesmo mês de 2019, quando
se fala em pessoas acima de 60 anos o número é bem maior: 9,3% - saiu de 8,7 milhões para 9,5 milhões de pessoas. 

A Serasa mostra que na comparação de maio de 2018 a maio 2019 mais 809 mil idosos ficaram inadimplentes dentro de um universo de 1,4
milhão de novos inadimplentes. Isto significa que quase 60% dos novos maus pagadores têm mais de 60 anos. Ao mesmo tempo, os idosos,
de acordo com a instituição, representam apenas 18% da população brasileira.

Reforma da Previdência deve começar a ser votada nesta semana
 
O abrandamento das regras de aposentadoria dos policiais, aposta o Presidente da Câmara dos Deputados,  Rodrigo Maia (DEM-RJ), deverá
ser o principal motivo de tensão envolvendo a votação da reforma da Previdência na semana que se inicia. Maia, por outro lado, não acredita
que ainda haja clima para a inclusão de estados e municípios, uma vez que os governadores do Nordeste estão fechados contra. As duas
informações são do jornal  O ESTADO DE S. PAULO, segundo o qual faltariam ainda 61 votos de deputados para aprovação. Mas sempre
lembrando que Maia tem dito repetidamente à mídia nos últimos dias que já contaria com um número suficiente de apoios para aprovar. Aliás,
em  um segundo jornal, O GLOBO, Maia aparece dizendo que “a reforma será aprovada por uma boa margem”. E nas palavras da FOLHA DE
S. PAULO Maia teria dito  neste sábado (6) que quer votar a reforma da Previdência no plenário da Casa já na próxima semana e afirmou que
o resultado da votação vai surpreender.

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a estimativa "realista, pé no chão", é de 330 votos.
 
Já o VALOR ECONÔMICO trouxe o  presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Omar Aziz (PSD-AM),
afirmando esperar uma tramitação mais rápida, em torno de 45 dias, da reforma da Previdência na Casa. “A Câmara já fez 99% [do trabalho].
Chega no Senado bastante acordado”, afirmou Aziz.


