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NOTÍCIAS

8º ENCONT: PRESIDENTES E CONSELHEIROS GARANTEM
PRESENÇA EM PORTO ALEGRE
18/07/19

Já passa de 190 o número de inscritos no 8º Encontro Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (ENCONT), mas o que chama a atenção não é apenas o contingente de profissionais que já garantiram a sua
presença nesse super evento, mas também a quantidade de presidentes, diretores-superintendentes e conselheiros que estarão
presentes em Porto Alegre, nos dias 1º e 2 de agosto.
Aliás, a listagem dos já inscritos vai permitir que diretores, especialmente os regionais, da ANCEP, busquem fazer contato nos
próximos dias com os que ainda não tiveram os seus nomes confirmados, de maneira a mostrar-lhes a extrema importância de
estarem presentes. Tal participação é importante não apenas pela qualidade e oportunidade dos temas que serão tratados, como
pelo momento que o sistema atravessa, certamente definidor de seu potencial futuro.
O tema-central é a “ Contabilidade na Era Digital” e os painéis estão fortemente voltados para não apenas para a área contábil,
mas também para uma temática que toca em questões hoje centrais na agenda do sistema.
Inicia pela Palestra-Magna, cujo tema é "As Transformações da Profissão Contábil na Era Digital" e terá como expositores dois
especialistas na matéria: Zulmir Ivânio Breda, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade e Ana Tércia Lopes Rodrigues,
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
A programação preliminar já está disponível para leitura, no endereço http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/EventoDetalhes.aspx?cid=77 , onde as inscrições também podem ser feitas.
O evento, uma realização conjunta da ANCEP e ABRAPP, promoverá de forma geral 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.

Ancep se associa aos festejos pela passagem do aniversário da CBS Previdência
Ontem, dia 17, a CBS Previdência celebrou 59 anos. Durante todo esse período, colecionou desafios, planos, sonhos, projetos e
conquistas. O propósito que a move a cada ano é compartilhar e incentivar o seu planejamento, pois o esforço de hoje se
transformará em mais segurança financeira no pós-carreira. E, com a reforma da previdência em tramitação, é cada vez mais
importante planejar e projetar o futuro.
Ao completar mais um aniversário, ao qual a ANCEP se associa em seus festejos, a entidade reforça o compromisso que tem com
a gestão eficiente dos recursos dos seus participantes para que todos possam ter uma aposentadoria digna e confortável.
Tal história é fruto da união e do esforço de participantes, assistidos, colaboradores e patrocinadores e, a cada ano, ela se renova.
Todos os dias, trabalhamos para que você tenha um amanhã mais seguro financeiramente.
Fundada em 1960, a CBS Previdência é o quinto Fundo de Pensão mais antigo do Brasil. Atualmente, possui mais de 35 mil
participantes e acumula um patrimônio de R$ 5,46 bilhões

Estudo da UnB diz que 40% do trabalho de contadores é "robotizável"
Estudo do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações (Lamfo), da UnB, avaliou 2.062 ocupações e
concluiu que 25 milhões de empregos (ou 54% do total) estão alocados em funções com probabilidade alta (de 60% a 80%) ou
muito alta (80%) de automação, noticia o Valor Econômico.
Há a ocupações em que apenas uma parte é "robotizável": 40% do trabalho de um contador, por exemplo, diz o jornal.
.Entidades

têm novos dirigentes

Thiago Nieweglowski assumiu a presidência do Fundo Paraná, entidade multipatrocinada, no lugar de Renato Follador, que deixa o
fundo para se concentrar na atividade de consultor, informa o site INVESTIDOR INSTITUCIONAL. O novo presidente da entidade
pretende reforçar a linha de inovação e fomento da previdência complementar para públicos cada vez mais amplos. “O Fundo
Paraná tem atuado fortemente a favor da democratização da previdência complementar Fechada”, diz Nieweglowski. O dirigente
cita como exemplo a possibilidade de adesão de qualquer segurado dos RGPS (Regime Geral) ou RPPS (Regime Próprio) aos planos
da entidade.
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Com R$ 120 milhões de patrimônio e 6 mil participantes atualmente, o Fundo Paraná pretende chegar a 50 mil participantes e
patrimônio de R$ 1 bilhão em um período de 5 anos. Para isso, está preparando o lançamento de um projeto denominado
“previdência digital” que tem o objetivo de simplificar a adesão de participantes em qualquer região do país.
Por outro lado, o site informa também que Marizan Fontinele assumiu diretoria financeira/AETQ da Fundiágua, substituindo Mário
de Figueiredo Neto que trocou a Fundiágua, um mês antes, pela Fundação Cifrão onde exerce atualmente o mesmo cargo.

Mercado projeta corte nos juros em breve
Pela importância que o nível dos juros têm para o retorno das carteiras de nossas entidades, interessa notícia do VALOR
ECONÔMICO segundo a qual a julgar pela experiência passada, um eventual corte de 0,5 ponto percentual nos juros básicos
brasileiros tenderia a engrossar as apostas do mercado financeiro em estímulos monetários ainda mais profundos, mesmo que o
Banco Central adote uma linguagem cautelosa para tentar conter essa onda otimista.
Depois da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara, o mercado passou a dar como certa a retomada dos
cortes de juros neste mês, hoje em 6,5% ao ano.
As projeções de inflação do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC mostram que um ciclo de corte de 0,75 ponto é
compatível com o cumprimento da meta de inflação de 2020. O consenso dos analistas, hoje, é um ciclo de baixa um pouco maior,
de 1 ponto percentual. A dúvida é se o BC vai adotar um ritmo mais cauteloso ou mais agressivo.
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