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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
10 de junho- 8h30

8º ENCONT: PROGRAMAÇÃO SERÁ DIVULGADA NOS
PRÓXIMOS DIAS

Em reunião na última sexta-feira ficaram praticamente definidos os últimos pontos da programação do 8º ENCONT - Encontro
Nacional dos Contabilistas, que a Ancep e a Abrapp irão realizar nos dias 1º e 2 de agosto próximo, em Porto Alegre, tendo como 
 tema central  "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação". Com isso ficou acertado que o
programa já será divulgado nos próximos dias.
 
Com a presença  garantida da elite profissional de nosso sistema e pela relevância de sua temática, com temas incluídos  nas
principais agendas,  trata-se de um evento imperdível.

O  evento promoverá o debate de temas atuais como 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 outras questões da maior
relevância.

“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. Autoridades estão sendo convidadas para participar.

Na pauta estarão igualmente 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. “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.

http://www.ancep.org.br/wp/
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e-Financeira: seminário será apresentado daqui a uma semana em São Paulo mas já atrai
muitas inscrições 
 
Com perto de 40 inscrições já asseguradas, a próxima apresentação  do seminários “e-Financeira – Módulo de Previdência
Privada", na segunda-feira (17), em São Paulo, já se desenha como um sucesso faltando ainda uma semana para a sua realização.

Sempre esclarecendo dúvidas e até agora apresentado em 5 capitais, o ciclo de seminários “e-Financeira – Módulo de
Previdência Privada" estará sendo levado agora a  São Paulo (17/6), Belo Horizonte (1/7), Brasília (5/7) e Salvador (12/7).
 
O evento é uma oportunidade imperdível de esclarecer dúvidas, até porque nenhuma pergunta fica sem resposta, dentro da ideia
que sempre prevaleceu de que os eventos da Ancep devem oferecer a melhor orientação, um caminho a ser seguido
especialmente quanto mais complexas e técnicas são as questões abordadas. Apresentado por Edgar Grassi (Diretor de
Administração e Seguridade da CBS Previdência), o evento em cada uma de suas edições está discutindo, analisando e assim,
propiciando uma ampla compreensão acerca dos procedimentos para entrega do novo módulo da e-Financeira, em especial o
Manual de Preenchimento Versão 1.2.2: Publicado no DOU de 03/05/2019 o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 17, de
30/04/2019

Relator  da reforma da Previdência diz que entregará parecer na quinta-feira

O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou ontem que
apresentará seu parecer na próxima quinta-feira (13), depois de conversar  nesta terça-feira (11) com governadores. No final de semana,
informam todas as mídias, Moreira intensificou as articulações com a equipe econômica e líderes partidários. Diz o Valor Econômico, por
exemplo, ainda não haver consenso  em relação às regras de transição, ao sistema de capitalização e inclusão de Estados e municípios.

Se o sistema de capitalização passar, deve ser com contribuição patronal, comentou Moreira com jornalistas, adiantando também que a seu
ver a reforma deverá ser votada em plenário em julho.

Assim, ainda não está fechada a questão da retirada ou inclusão dos Estados e municípios no texto da reforma da Previdência, assim como a
regra de transição para os servidores públicos que entraram para o funcionalismo até 2003. Estes últimos querem manter a integralidade e
paridade, sem a necessidade de atingir a idade mínima. Por isso, pedem ao relator uma regra de transição mais branda. Segundo a Folha de
S. Paulo, ao menos 10 deputados apresentaram emendas que na verdade foram redigidas por lideranças sindicais e associativas do
funcionalismo.

Diz o jornal que a tendência até à noite deste domingo é o relator rejeitar os apertos feitos pela PEC do governo nas regras da aposentadoria
rural, BCP e desconstitucionalização da matéria previdenciária. Esta última seria para facilitar futuras reformas da Previdência por se exigir
apenas maioria simples.

Câmara aprova dispensa de licitação na contratação de contadores

Considerando a org

Previ e BNDES investem  R$ 227 milhões em FIPs criados por Guedes

A Folha de S. Paulo pub

Previdência aberta  e Fidcs ajudam fundos de investimento a captar 29,4% mais em 2019 

Na condição de importantes


