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NOTÍCIAS

TCHÊ PREVIDÊNCIA APÓIA E CONVIDA PARA O 8º ENCONT,
DIAS 1º E 2 DE AGOSTO
237/2017

"O evento que teremos aqui em Porto Alegre é importante e necessário, realmente capaz de agregar valor, e o fato de ser
promovido em parceria entre a ANCEP e a ABRAPP é um forte indicativo da qualidade que terá", diz César Henrique Ferreira
(FOTO), Presidente da TCHÊ Previdência, a associação que reúne as entidades gaúchas e que desde o primeiro momento se
colocou como uma forte apoiadora do 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas, que vai acontecer na capital gaúcha nos
dias 1º e 2 de agosto próximo.
No entendimento de Ferreira, o 8º ENCONT vai com certeza reforçar e enriquecer o debate de temas que figuram com destaque na
agenda do sistema e particularmente dos profissionais da área contábil, fazendo isso de uma forma muito qualificada e técnica.
Por tudo isso o Presidente da TCHÊ Previdência convida a todo a estarem presentes, no intuito não só de se qualificarem
profissionalmente, passando a dominar assuntos que de fato interessam, como de contribuir para a superação dos desafios
participando dos debates
Sem esquecer que o 8º Encontro Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ENCONT), nos
dias 1º e 2 de agosto, contará com a presença de um grande número de presidentes, diretores-superintendentes e conselheiros,
dessa maneira envolvendo a alta gestão.
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.
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Mensagem da Ancep - A ANCEP está enviando às entidades que ainda não inscreveram os seus profissionais, ao mesmo tempo

que às mídias que têm como público-alvo o nosso público, a importância de termos uma alta adesão ao evento, onde estarão sendo
discutidos temas que fornecem o pano de fundo das decisões que contadores, dirigentes e conselheiros estarão tomando nos
próximos meses e mesmo nos anos que virão. Um profissional bem informado e ciente dos contextos sob os quais o sistema se
movimenta é, por isso mesmo, condição essencial não apenas a quem trabalha na área mas também às chances de crescimento da
Previdência Complementar Fechada.
Por exemplo, a transformação digital, tema de interesse geral para todos nesse momento de profundas mudanças, vai ser objeto de
exposições e debates, abrangendo tanto a qualificação dos profissionais para esse novo momento no mercado de trabalho, quanto
o uso de novos sistemas de acompanhamento e controle dos números das entidades.

Veja a programação preliminar:
09h00 – 10h00 ABERTURA Roque Muniz de Andrade Presidente Ancep Luís Ricardo Marcondes Martins Diretor-Presidente da
Abrapp
10h00 – 11h00 PALESTRA MAGNA | AS TRANSFORMAÇÕES DA PROFISSÃO CONTÁBIL NA ERA DIGITAL Palestrantes Zulmir Ivânio
Breda Presidente do Conselho Federal de Contabilidade Ana Tércia Lopes Rodrigues Presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul
11h30 – 12h45 PAINEL 1 | A REFORMA DA PREVIDÊNCIA: REFLEXOS E OPORTUNIDADES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA Moderador Cézar Henrique Ferreira Diretor Presidente da Tchê Previdência Palestrantes Paulo Fontoura Valle
Subsecretário do Regime de Previdência Complementar Antônio Fernando Gazzoni Diretor da Mercer
14h15 – 15h45 PAINEL 2 | TEMAS CONTEMPORÂNEOS Governança corporativa: modelagens e soluções; Procedimentos de
Auditoria: relatório circunstanciado; Controles Internos e Segurança da Informação. Moderador Adimilson Luiz Stodulski Diretor
Financeiro e Administrativo da Fundação Corsan Palestrantes Brenda de Borba Trajano Consultora da Mirador Atuarial Edison Arisa
Pereira Sócio líder de Auditoria de Instituições Financeiras, Seguros e Previdência da PwC João Roberto Rodarte Diretor Geral da
Rodarte Nogueira Consultoria Estatística e Seguridade
16h15 – 17h45 PAINEL 3 | LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS Aspectos Jurídicos, de TI e de Auditoria. Moderador Luís Alexandre
Ribeiro Cure Diretor Administrativo da Indusprevi Palestrante Sérgio Junqueira Diretor de Operações de Software da Sinqia
17h45 – 19h00 PAINEL 4 | NORMATIVOS CONTÁBEIS: PROCEDIMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A
RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DO CONTADOR Moderador Geraldo de Assis Souza Júnior Secretário Executivo do Colégio de
Coordenadores de Contabilidade da Abrapp Palestrantes Paulo Roberto Pereira de Macêdo Coordenador de Orientação Contábil
da Previc Edgar Silva Grassi Diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência
02 DE AGOSTO (Sexta-feira)
09h00 – 10h15 PAINEL 5 | NOVAS SOLUÇÕES PARA A GESTÃO DE PLANOS CD, CV Moderador José Edson da Cunha Junior
Consultor da Ancep Palestrantes Daniel Pereira da Silva Sócio-Diretor e Fundador da Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial
Rafael Porto de Almeida Sócio da Lumens Consultoria Atuarial
10h45 – 12h30 PAINEL 6 | PLANOS INSTITUÍDOS: VIABILIZAÇÃO JURÍDICA, POSSÍVEIS MODELAGENS E SOLUÇÕES DE
IMPLEMENTAÇÃO E DE GESTÃO, SUSTENTABILIDADE Moderadora Claudia Cristina Cardoso de Lima Diretora de Administração e
Seguridade da Fundação Copel Palestrantes Fábio Augusto Junqueira de Carvalho Sócio da JCM Advogados e Consultores Júlio
Cesar Medeiros Pasqualeto Consultor do Sebrae Rodrigo Sisnandes Pereira Diretor-Presidente da Fundação Família Previdência
Victor Roberto Hohl Diretor Administrativo e de Investimentos do Sebrae Previdência
14h00 – 15h15 PAINEL 7 | TRANSFERÊNCIA DE RISCOS EM PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA OU VARIÁVEL Moderador
Carlos Marne Dias Alves Diretor de Licenciamento Substituto da Previc Palestrantes Eugênio Guerim Júnior Diretor da Mongeral
Aegon Ricardo Ehrensperger Ramos Diretor Financeiro da OABPrev-RS
15h15 – 17h00 PAINEL 8 | RESOLUÇÃO CMN. 4.661/18: ADAPTAÇÕES TÁTICAS E OPERACIONAIS Soluções para processos
decisórios, controles internos e back office; Custódia centralizada. Moderador Ricardo José Machado da Costa Esch Diretor de
Investimentos da Previsc Palestrante Luciano Coelho de Magalhães Netto Diretor da 4 Investimentos.

CRC-PE vai ganhar nova sede
O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco vai ganhar uma nova sede. Aconteceu na última sexta-feira (19) a
solenidade de lançamento da Pedra Fundamental, na zona Oeste do Recife, que marcou o início da construção das novas
instalações.
O novo espaço, para atendimento aos mais de 18 mil profissionais do estado, contará com uma área total de 2.338,79 m². No
projeto da nova sede, foram levadas em consideração as normas de acessibilidade e conforto ambiental. A obra contará com um
estacionamento para 50 vagas, auditório que comportará 120 lugares, além do espaço de 154,95m², reservado para a plenária do
Regional, com comportará 56 pessoas.
A nova sede contará, também, com salas de aula, de reuniões e de trabalho e um setor específico de atendimento ao público, muito
mais amplo e confortável que o atual. (CFC-ANCEP)

Já é possível retificar GPS no portal e-CAC
Já foi liberada no Portal e-CAC, a funcionalidade que permite a retificação de Guia da Previdência Social (GPS) de códigos de
pagamento da série 2000 para contribuintes Pessoa Jurídica que possuem certificação digital ou para seus procuradores,
previamente cadastrados na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Os ajustes de GPS são realizados de acordo com a Instrução Normativa SRF nº 672, de 30 de agosto de 2006, e com a Instrução
Normativa RFB nº 1.265, de 30 de março de 2012.

Funcef: Comissões de apuração devem encerrar trabalhos em setembro
Criadas em abril de 2017 para analisar ativos da FUNCEF sob investigação na Operação Greenfield, as Comissões Técnicas de
Apuração (CTAs) devem encerrar seus trabalhos em setembro. Elas já concluíram 36 de 48 relatórios previstos, que envolvem R$
8,04 bilhões em investimentos da Fundação, restando apenas uma análise a iniciar, segundo o portal SOS PETROS.
A FUNCEF conta hoje com 10 comissões ativas, que devem funcionar até agosto. Depois disso, por decisão da Diretoria Executiva, o
quadro deve ser reduzido para quatro CTAs permanentes a fim de concluir as apurações em andamento e absorver outras que
eventualmente se mostrem necessárias.
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Essa redução busca ajustar a estrutura, adequada a um período de crise, ao momento atual. O custo das comissões hoje é de R$
220 mil mensais. Entre 2017 e maio e 2019, o gasto somou R$ 6,6 milhões, 70% do total com pessoal.
“O trabalho das CTAs continua, mas devidamente ajustado à necessidade atual da FUNCEF. Trata-se de uma decisão de
racionalização dos custos. Além disso, os procedimentos de investigação implantados e aprimorados pelas comissões foram
internalizados pela equipe de Auditoria Interna da Fundação, que é capaz de absorver os processos não relacionadas à Operação
Greenfield sem nenhum prejuízo às apurações”, disse o presidente da Fundação, Renato Villela.
Além disso, a entidade reforçou as áreas de compliance e auditoria interna em 2019.

Brasil é um dos países que menos pune vazamento de dados
O Brasil é o quarto País em termos de volume de informação vazada a cada vez que acontece um incidente de segurança, mas o
prejuízo financeiro para as empresas e organizações que falharam na proteção desses dados é o menor de todos.
Os dados são da pesquisa anual da IBM em parceria com o Instituto Ponemon, "Cost of a Data Breach", que, em 2019, avaliou mais
de 500 empresas (35 no Brasil) em 16 regiões e países. A notícia é da FOLHA DE S. PAULO e naturalmente interessa às entidades,
que se preparam para a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que a Abrapp ajuda as associadas através
de estudos, análises e eventos.
O estado da transformação digital também pesa. Como os brasileiros estão mais atrasados do que outros países, explica o
estudo não haver tanto prejuízo com a perda de clientes. Lá fora, ao sentir quebra de confiança em uma empresa ou
organização, por má gestão de dados pessoais, há mais opções de concorrentes para os quais migrar.
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