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NOTÍCIAS

MANUAL DE CONTABILIDADE TEM TEXTO BÁSICO CONCLUÍDO
E COMEÇAM OS TRABALHOS DE EDIÇÃO

A elaboração da  1ª edição do Manual de Contabilidade das Entidades Fechadas  de Previdência Complementar. mais uma iniciativa
conjunta da ANCEP  e da ABRAPP,  caminha dentro do cronograma previsto. Após a produção do texto base por especialistas
designados pelo Colégio de Coordenadores de CTs de Contabilidade da Abrapp, o material já se encontra em poder da Fucape
(Fundação Capixaba de Pesquisas de Contabilidade) para o início dos trabalhos de edição.

Concluído esse trabalho de edição por parte da instituição acadêmica, o  manual será lançado em 2020 e todos o apontam desde
já como uma obra inédita por sua amplitude e profundidade.

“É um novo marco para a prática da contabilidade em nosso setor. É a primeira obra completa voltada para a atividade contábil do
setor de Previdência Complementar Fechada”, diz Geraldo de Assis Souza Jr. (foto), Secretário do Colégio.

O projeto tem dois objetivos fundamentais: preencher a lacuna da ausência de literatura específica da contabilidade das EFPC, além
dos próprios normativos e, levar a publicação para ser adotada nos cursos de graduação em Ciências Contábeis e Atuariais em
todo o país. “A Fucape é uma instituição de excelência acadêmica na parte contábil formada por ex-professores da USP. Essa
parceria é extremamente importante e vai nos auxiliar bastante porque nós temos o conhecimento técnico específico e eles têm o
conhecimento acadêmico”, comenta Geraldo de Assis.

O  Presidente da Ancep, Roque Muniz celebra mais uma parceria com a Abrapp. “Consideramos que o livro chega em momento de
extrema importância para o sistema de Previdência Complementar, para que a sociedade tome conhecimento do funcionamento de
nosso setor através da atividade de contabilidade”, afirma.

A publicação estará dividida  basicamente da seguinte maneira: introdução; demonstrações contábeis; análises de ativos, passivos,
mutações patrimoniais e resultados administrativos; governança com foco em auditoria e controles internos das entidades; e
benefícios pós-empregos dentro dos patrocinadores.
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XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista vai homenagear Maria Constança Galvão
 
A programação de um dos eventos mais aguardados da classe contábil brasileira, em 2019, o XII Encontro Nacional da Mulher
Contabilista, foi divulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Agendado para o período de 11 a 13 de setembro, em
Porto de Galinhas (PE), o público estimado é de cerca de 1.200 participantes, entre profissionais da contabilidade, empresários
contábeis, estudantes, autoridades governamentais e professores.

O evento vai homenagear uma das principais referências da ciência e das práticas contábeis no Brasil, Maria Constança Carneiro
Galvão, uma das lideranças que mais ajudaram a tornar as mulheres protagonistas. "Com muita luta e perseverança temos ocupado
espaços que há alguns anos pareciam impossíveis para muitas de nós". diz ela.

Tradicional por tratar com leveza e profissionalismo temas do universo feminino, a 12ª edição traz o lema “Empreendedorismo,
Inovação e Sensibilidade: conduzindo revoluções”. De acordo com a programação, o evento irá debater temas atuais do cenário
contábil brasileiro e trará para o público presente as mais recentes inovações, tanto para profissionais que atuam na área pública
quanto na área privada, a exemplo do painel Complaince e Governança, a ser realizado no dia 12, que abordará o assunto sob a
ótica do Governo (área pública) e da profissão contábil. Para falar sobre o tema, a contadora Mônica Foerster é uma das presenças
confirmadas.

Considerado, nas grandes empresas, um processo que promove uma abordagem mais coesa e eficiente na elaboração de relatos
corporativos, o Relato Integrado terá, também no dia 12,  um painel técnico que contará com as experiências do do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco Itaú, do Tribunal de Contas da União (TCU)e do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).. Para debater e apresentar experiências sobre o tema, a assessora da presidência do BNDES, Vânia Borgeth; e
o diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Banco Itaú, Alexsandro Broedel Lopes, confirmaram presença.

Outro assunto que merece destaque e que é motivo de ampla discussão diz respeito às questões que envolvem o  advento
tecnológico, que  trouxe modernidade à profissão contábil e se tornou um aliado imprescindível do contador, o qual ganhou tempo
e agilidade. O painel “Desafios da ciência contábil frente à tecnologia – futuro da profissão”, a ser realizado no dia 13, traz para o
debate essa nova visão do empresário contábil e do Sistema CFC/CRCs. O painel contará com as painelistas Márcia Alcazar,
presidente do CRCSP, e a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC,  Lucélia Lecheta.

Esta edição do Encontro Nacional da Mulher Contabilista é uma realização do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)e do
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), e conta, ainda, com a organização da Academia Pernambucana de
Ciências Contábeis (Apecicon) e com o apoio do CRCPE Mulher em Foco e do Sistema CFC/CRCs. (CFC-ANCEP)

 

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.

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.

Investidor Institucional ajuda a entender as perspectivas de investimentos em eventos em Brasília,
Rio de Janeiro e São Paulo

O 19º Ciclo de Conferências - Perspectivas de Investimentos 2019, promovido pela revista Investidor Institucional, será apresentado
hoje (9) em Brasília, amanhã (10) no Rio e quinta-feira (11) em São Paulo. O evento traz como expositores alguns dos maiores
especialistas do País.

O evento vai trazer uma abordagem estratégica, oferecer as perspectivas para os investimentos no exterior, apresentar uma visão
macroeconômica e dar os cenários possíveis para as alocações na renda variável e fixa, no mercado imobiliários e em investimentos
em infraestrutura e estruturados.

Inscrições: http://www.investidorinstitucional.com.br/eventos.html?eventId=91&controller=event&task=individualRegister

Maia espera concluir aprovação da reforma da Previdência até sábado

Ao chegar para reunião de líderes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira que acredita ser
possível concluir a votação dos dois turnos da reforma da Previdência antes de sábado, informam as mídias.
 
Maia disse que trabalhará para que a aprovação do texto-base da reforma em primeiro turno aconteça ainda hoje. “Ainda tem
algumas conversas sendo feitas. Esperamos começar a construir o processo de votação no início da noite. Temos que chegar a 490
parlamentares presentes para não perder a votação. Agora cada hora é decisiva. Vou ter que saber até as 15h quantos deputados
tenho em Brasília.”
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