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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
16 de abril- 8h30

ANCEP CADA VEZ MAIS PRESENTE ATRAVÉS DO
PAÍS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA

Pela extensa e bem avaliada programação de eventos que oferece, a ANCEP vem se mostrando com certeza uma das mais
ativas instituições capacitadoras de profissionais sempre mais qualificados. Na verdade, porém, não são apenas os
seminários que fazem de nossa associação a número 1, são também o cuidado e a presença constante da ANCEP nas
comissões formadas nos conselhos regionais de contabilidade para formular as políticas voltadas para os programas de
educação profissional continuada  (PEPC).
 
Ontem (15) mesmo surgiu mais um exemplo desse zelo com que a ANCEP acompanha os programas de educação
continuada do CFC e do ICSS. Nesta segunda-feira,  Wagner Trombini (foto), contador da Fusan e conselheiro fiscal da
ANCEP, tornou-se mais um representante de nossa associação na Comissão do Programa de Educação Profissional
Continuada do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, juntamente com Evenilson de Jesus Balzer, Vice-presidente
da ANCEP.
 
 
A comissão do PEPC, explica Wagner Trombini se reúne mensalmente para analisar e decidir sobre  os processos
encaminhados aos CRC-PR. 
 
"É muito importante mantermos um canal de relacionamento com os CRCs de todo o Brasil, visto que os
nossos eventos  podem ser cadastrados e homologados para contar pontos para os contadores e, ao mesmo tempo, ajudar
a  disseminar conhecimento. Espero poder cumprir com essa missão com muita responsabilidade, ética e profissionalismo".
 
Dentro dessa saudável política, a ANCEP está representada em todas as comissões do CFC/CRCs nas seis regiões através
do País, desse modo fazendo com que a nossa voz seja mais e melhor ouvIda.
 
 
 

8º ENCONT: Ancepianos ainda podem ajudar na estruturação da programação
preliminar
 
O 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas de Entidades de Previdência será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, em Porto
Alegre e seu tema-central já está escolhido: "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação".
Os ancepianos que desejarem ainda podem contribuir com as suas sugestões para a montagem da  programação preliminar do
evento, enviando as suas propostas para o e-mail ancep@ancep.org.br
 
O 8º ENCONT será pelo terceiro ano consecutivo uma realização conjunta da ANCEP e ABRAPP, duas associações conhecidas pelo
elevado padrão técnico de seus eventos.
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28% desejam se aposentar aos 60 anos
 
Ao redor de 51% das pessoas esperam se aposentar antes dos 65 anos, mostra pesquisa da fenaprevi-Ipsos, relata O
ESTADO DE S. PAULO.
 
Desse grupo, 9% gostariam de se aposentar com 50 anos ou menos, 11% têm a expectativa de fazê-lo entre 51 e 59 anos e
28%  miram  os 60 anos.
 
 
 

Previ colhe os frutos de seus investimentos na comunicação 
 
Simone Monteiro, gerente-executiva de Comunicação e Marketing da Previ, lida em artigo no VALOR ECONÔMICO com a
questão de como convencer pessoas jovens e cheias de vontade de aproveitar a vida de que é preciso poupar para
garantir uma renda futura. Ela lembra em certa altura de seu texto que o problema é particularmente importante para uma
geração que parece até mesmo desconhecer o significado da palavra aposentadoria, pelo menos da forma como seus pais
e avós experimentaram, e que muitas vezes mantém uma relação fugaz com a empresa na qual trabalha. Pensar em fazer
aportes sistemáticos, acompanhar rentabilidades e pensar em ciclos de vida soa como algo desnecessário no curto prazo.
 
A experiência da Previ com o seu plano de benefícios CV - o Previ Futuro - mostra que é preciso focar esforços na
comunicação integrada em prol da educação previdenciária. Comunicações cada vez mais customizadas aos associados do
plano, que aproveitem todas as possibilidades que o meio digital oferece, e sem desperdiçar qualquer oportunidade de
contato com esse público são fundamentais. Para isso, o investimento em comunicação tem sido muito forte. Campanhas
sucessivas, distribuídas em todos os veículos de comunicação disponíveis como o site da Previ, a intranet do patrocinador
Banco do Brasil, revista digital, e-mail marketing, SMS, canal no YouTube, além de encontros presenciais nos principais
centros urbanos em que haja maior concentração de funcionários do BB, vem sendo usados como âncoras de planos de
comunicação integrados para falar de perfis de investimentos, contribuições esporádicas, tributação e incentivos fiscais, e
vários outros conteúdos necessários para garantir a educação previdenciária dos funcionários que se encontram em fase
de acumulação do saldo que irá garantir um salário de benefício futuro condizente com a expectativa dessas pessoas.
 
O índice de adesão ao Previ Futuro é altíssimo: 94% dos funcionários do Banco do Brasil com direito ao plano optaram por
se filiar.
 
Há cerca de um ano, o aplicativo da Previ foi lançado com o objetivo de levar para a palma da mão dos associados da
entidade toda a informação necessária para a tomada de decisão sobre os planos de benefícios. De forma ágil e interativa,
ele foi concebido para ser um novo canal de comunicação e interação com o participante. Ao longo do tempo, as
possibilidades cresceram e seu direcionamento foi além ao incorporar os serviços de autoatendimento.
 
 

CCJ começa a discutir reforma hoje
 
A discussão da reforma da Previdência começará hoje e terminará só após o feriado da Páscoa na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, após ter a comissão dedicado o dia de ontem à aprovação da PEC do orçamento
impositivo, que obriga o Governo a gastar.  A falta de articulação do governo se refletiu também no plenário da Câmara,
mostra o VALOR ECONÔMICO,  com um número crescente de parlamentares "independentes" defendendo publicamente a
exclusão de pontos da reforma da Previdência já na CCJ - o discurso da maioria dos líderes partidários e dos integrantes da
comissão, duas semanas atrás, era de aprovar a proposta completa no colegiado, que só analisa se algum artigo contraria
uma das cláusulas pétreas da Constituição. 
 
Líder do bloco da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro afirmou que vê um movimento crescente para suprimir pontos da
reforma, como a aplicação automática das novas regras aprovadas ao nível federal para os servidores dos Estados e
municípios. O texto do jornal fala em uma enorme desorganização por parte da coordenação política do Governo.
 
Já O ESTADO DE S. PAULO traz a informação segundo a qual  o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), e
o deputado José Guimarães (PT-CE) anunciaram que a votação da proposta da reforma da Previdência acontecerá na
semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Inicialmente, o governo havia previsto que o colegiado
concluísse a votação ainda antes do feriado.
 
Um acordo foi fechado com a oposição para que as discussões sobre o tema comecem nesta terça-feira, prossigam até a
quarta e, se necessário, até a próxima segunda, dia 22. Há mais de 100 deputados inscritos para debaterem a proposta. De
acordo com o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), a discussão deverá consumir cerca de 30 horas. Os
membros da comissão poderão falar por 10 minutos e os que não integram o colegiado terão cinco minutos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


