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NOTÍCIAS

e-FINANCEIRA: SEMINÁRIO É APRESENTADO EM SP
O  seminário “e-Financeira – Módulo de Previdência Privada"  está sendo apresentado hoje, dia 17, em São Paulo, sempre
contribuindo para o esclarecimento de dúvidas. O evento, com o auditório praticamente com todos os seus lugares ocupados, foi
aberto pelo Presidente da Funcesp, Walter Mendes (foto), que destacou estar o sistema enfrentando e vencendo os seus desafios,
aproveitando assim as oportunidades abertas pelo intenso debate que se trava em torno da reforma da Previdência.

Na sequência virão 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.
 

8º ENCONT: SUCESSO GARANTIDO
 
A semana começa com a  programação preliminar do 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas já disponível para
leitura.  Também estão liberadas as inscrições. E tudo isso através do endereço  http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/Evento-
Detalhes.aspx?cid=77 .

A expectativa é que, a exemplo de suas edições anteriores e ainda mais na medida em que o sistema enfrenta hoje ainda maiores
desafios, o evento atraia um ainda maior número de dirigentes e conselheiros, e profissionais não apenas da área contábil,  mas
também atuarial, jurídica e de investimentos,  de governança corporativa, de gestão de riscos e controles.  Afinal, não se pode
imaginar um fórum mais técnico sem perder a visão da oportunidade política, assim contribuindo para a atualização do
conhecimento e a renovação do ambiente em que atuamos.

O evento,  tendo como tema central  "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação" e  fruto
de uma parceria entre a ANCEP  e a ABRAPP,  será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, em Porto Alegre, e a esse respeito a
expectativa é a maior possível. A presença garantida das principais lideranças só faz reforçar a convicção de que será um grande
evento.
 
São aquelas pessoas que sabem que não podem faltar numa hora dessas e desejam fazer ouvir a sua voz e contribuir para a
construção do futuro.

Com a presença assegurada dos profissionais mais atuantes e preocupados em participar da construção do futuro e pela relevância
de sua temática, com temas incluídos nas principais agendas, trata-se de um momento imperdível. Além das várias questões que
dizem respeito mais de perto aos contabilistas e também aos auditores,  todas da maior importância, 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, a governança entre outras questões da maior relevância, conforme
se pode ver na programação em http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/Evento-Detalhes.aspx?cid=77 . 
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Plano Família: Funcesp já aceita adesões ao Familinvest

A Funcesp abriu o prazo para adesão  ao plano setorial instituído Familinvest, estruturado em parceria com a Abrapp, noticia o site da revista
Investidor Institucional.

Voltado aos dependentes e parentes em até quarto grau dos participantes e assistidos dos planos patrocinados da Funcesp, o Familinvest,
permite resgates parciais a partir do terceiro ano de vínculo sem a necessidade de desligamento.

Idosos sofrem mais com a inadimplência

Quase a metade dos dois milhões de brasileiros que engrossaram a lista de inadimplentes nos últimos 12 meses até abril é de idosos e essa
foi a faixa etária que puxou a inadimplência no período. Enquanto o total de inadimplentes cresceu 3,2% entre abril de 2018 e igual mês deste
ano, a fatia de devedores com mais de 61 anos de idade aumentou 10,5%, informa O Estado de S. Paulo.

Havia 8,6 milhões de idosos inadimplentes em abril de 2018 e esse contingente subiu para 9,5 milhões em abril deste ano, segundo a Serasa
Experian, empresa de informações financeiras.


