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NOTÍCIAS
VIII ENCONT: 92,8% dos que participaram deram nota alta ao
evento.
17/12/19

Os eventos promovidos pela ANCEP são não só uma oportunidade de adquisição de conhecimento e, por conseguinte,
maior qualificação, mas também uma chance de os ancepianos melhor se integrarem ao ambiente profissional. Por isso a
preocupação em se medir a satisfação de nosso público com seminários e encontros de maneira geral.
Nesse sentido, saíram os resultados da pesquisa de satisfação do VIII ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas,
promovido este ano em Porto Alegre em conjunto com a ABRAPP.
Pois bem, um dos resultados da pesquisa principalmente revela o alto grau de satisfação dos ancepianos que foram à capital
gaúcha: 92,8% deram nota 4 e 5 (numa escala até 5) ao responderem à pergunta sobre se de maneira geral se sentiram
satisfeitos com o evento.
E 100% disseram pretender se inscrever no próximo evento do tipo.

Dionísio recebe mensagens de parabéns e agradecimento na data de seu
aniversário
O Presidente Roque Muniz e as lideranças da ANCEP em geral estão enviando mensagens ao Presidente do Conselho
Deliberativo, Dionísio Jorge da Silva, parabenizando-o pela passagem hoje (17) de mais um aniversário.
E não apenas parabéns, mas também de agradecimento por sua imensa contribuição.
Em sua mensagem, Roque Muniz destaca ser Dionísio um dos fundadores da ANCEP, um dos iniciadores da série de
eventos que a Associação promove e um dos que mais contribuem para a intensa atividade que ela realiza.
Parabéns ! São os votos de todos nessa data que, segundo o desejo geral, vai se repetir por muitos e muitos anos.

Ancep informa cidades e datas de seminário que precede envio de demonstrações à
Previc
A ANCEP divulgou a relação de cidades e as datas, todas em janeiro próximo, em que vão ocorrer as apresentações
do Seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC. É
importante conhecer essa agenda de antemão porque o início de cada ano costuma ser um período em que um maior
número de pessoas sai de férias e neste caso trata-se de um evento imperdível, considerando que as entidades precisam
atender o prazo dado para entrega à Previc (Superintendência Nacional da Previdência Complementar) até o final de
março.
A primeira apresentação da série vai acontecer já em 20 de janeiro, em Brasília, permitindo com isso uma intensa presença
da Previc e dessa forma facilitando o esclarecimento pelas autoridades de dúvidas que porventura surgirem. Virão em
seguida Belo Horizonte (21/01), Salvador (22/01), Curitiba (23/01), Florianópolis (24/01), Porto Alegre (27/01), São Paulo (28/01),
Rio de Janeiro (29/01), Vitória (30/01) e Recife (31/01)
Há outras razões que reforçam essa série de eventos, atraindo mais público: é a abordagem também dos aspectos atuariais
e de tudo aquilo que pode interessar aos auditores.
Convém, portanto, reservar desde já na agenda,

APEP ganha nova diretoria
Há 12 anos na cúpula da APEP, Herbert de Souza Andrade, da Fundação Itaúsa Industrial, assume pela primeira vez a
presidência, sucedendo a Marcelo Macêdo Bispo, da Braskem, que passa à vice-presidência, em eleições ocorridas na
semana passada, informa o portal da revista Investidor Institucional.
O quadro de diretores é composto por Milton Antelo, da Fundação Promon, Antônio José D’Aguiar, da Basf Previdência,
Thereza Victória Barja Fidalgo, da Fundação Albino Souza Cruz (FASC), e Reginaldo José Camilo, da Fundação Itaú
Unibanco, que presidiu Abrapp na década passada.

Governo espera reduzir em R$ 4 bilhões os gastos da Previdência em 2020
O governo Jair Bolsonaro reduziu em quase R$ 4 bilhões a projeção de gastos com a Previdência em 2020, que assim
cairão para R$ 677,7 bilhões, diz a Folha de S. Paulo.
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Os novos cálculos contemplam os efeitos da aprovação final da reforma da Previdência, um um cenário de inflação menor e
economia com o fim de benefícios irregulares .
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