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NOTÍCIAS
8º ENCONT: PERTO DE 170 INSCRITOS MOSTRA O ALTO GRAU
DE MOBILIZAÇÃO PARA TORNAR O EVENTO UM SUCESSO

Já se aproxima de 170 o número de inscritos no 8º Encontro Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (ENCONT), o que revela o alto grau de mobilização dos profissionais de contabilidade, a partir de uma pauta
atraente e de um sentimento que se vai generalizando no sentido de que o evento vai efetivamente trazer o que há de mais atual
na agenda do sistema.
Para muitos conhecedores dessa realidade que vivemos, está cada vez mais presente a possibilidade de o 8º ENCONT vir a reunir
um público superior a duas centenas de profissionais.
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 .
No encontro faremos o debate em torno da Reforma da Previdência, que é o tema central que atinge nosso setor. 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.

Governo deve substituir eSocial por dois novos sistemas
O governo vai acabar com o eSocial e lançar dois novos sistemas para a prestação de informações previdenciárias, trabalhistas e
tributárias em janeiro de 2020. A equipe pretende reduzir já nos próximos dois meses o número de dados que empresas e
empregadores domésticos são obrigados a informar dos atuais 900 para cerca de 500, informam os jornais e sites.
A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 9, pelo Secretário da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho,
Em uma versão preliminar do relatório, ele chegou a instituir a extinção imediata do sistema, mas, depois de conseguir uma
sinalização firme do governo de que novas plataformas serão criadas em 2020, ficou definido que o fim do eSocial seria apenas
daqui a seis meses.
O governo já vinha estudando mudanças no sistema, que considera “extremamente burocrático”, mas a votação da MP e a
irredutibilidade do relator em relação ao fim do eSocial acabou antecipando o cronograma.

Previ quer dobrar os seus investimentos no exterior
A Previ pretende dobrar os seus investimentos no exterior nos próximos 12 meses, como forma de tentar compensar o declínio dos juros no
Brasil, disse seu Diretor de Investimentos, Marcus Moreira de Almeida, ao jornal O GLOBO.
Hoje a entidade tem R$ 200 milhões lá fora e deverá passar ao dobro disso no prazo de 1 ano. A ideia é buscar no exterior não apenas os
fundos de ações, mas também os de renda fixa.
Embora a renda fixa no Brasil esteja sendo a fonte de dificuldades no Brasil, onde a Previ não está conseguindo encontrar taxas
suficientemente atraentes a ponto de justificar o cumprimento da meta que a entidade se colocou de reduzir dos atuais 45% para cerca de
30% o seu percentual de alocação em ações. "Estamos repensando a velocidade da estratégia de migração da renda variável para a fixa",
explicou Moreira.
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De toda forma a Previ está mexendo em sua carteira de renda variável, que está adquirindo um tom mais diversificado. Ações de empresas
onde a entidade está mais presente estão sendo trocadas por outras.

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.

Investimentos em 2019: Investidor Institucional apresentará evento amanhã em São Paulo
O 19º Ciclo de Conferências - Perspectivas de Investimentos 2019, promovido pela revista Investidor Institucional, será apresentado
amanhã (10) 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
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