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NOTÍCIAS

8º ENCONT: ENTIDADES DO SUL SE MOBILIZAM PARA O
EVENTO, DIZ SPANHOLI
25/07/2019

"Tenho feito contato com algumas entidades que ainda não se inscreveram, aqui de Porto Alegre, para mostrar-lhes a importância
de estarem presentes a um evento que em todas as suas edições até hoje foi da maior qualidade, com expositores altamente
especializados, e público que participa ativamente dos debates" , diz Valdemar Spanholi (foto), Diretor Regional Sul da ANCEP,
conclamando a todos a participar do 8º Encontro Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(ENCONT), nos dias 1º e 2 de agosto, na capital gaúcha, tendo como tema-central "Contabilidade na Era Digital - Rompendo
Fronteiras em um Mundo em Transformação", numa promoção conjunta da ANCEP e ABRAPP.
"Nós aqui no Sul estamos entusiasmados com o evento, que além de reunir só especialistas vai oferecer à discussão e análise
apenas temas de primeira", destaca Spanholi.
O evento começa com uma Palestra Magna dedicada a uma das temáticas que mais desafia os profissionais de contabilidade, as
transformações ditadas pela tecnologia. Essa primeira apresentação vai focar nas "Transformações da Profissão Contábil na Era
Digital", tendo como expositoras duas de nossas principais lideranças, 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).
Para Zulmir, sem dúvida, são inúmeros os benefícios advindos do avanço da tecnologia. Aspectos como segurança, tempestividade
e qualidade das informações estão em pauta a todo o momento. Com os dispositivos móveis e a tecnologia em nuvem, temos
acesso imediato a um incontável número de informações, pessoas e serviços. Conhecemos mais, aprendemos e nos comunicamos
rapidamente. Resolvemos problemas relacionados a trabalhos repetitivos e retrabalho, aumentando a precisão e os acertos. Há
ainda um acesso mais fácil a lugares limitados aos humanos e avanços significativos no campo da ciência e da medicina.
Por outro lado, é preciso ter cautela com os riscos que também existem em qualquer processo de mudanças, especialmente pela
velocidade com que estão ocorrendo. Chamada de quarta Revolução Industrial, essa fase de transição, que acorre rapidamente
entre a Era Industrial e Digital, como todo período de grandes mudanças, tem o seu lado negativo. Questões como quais são os
limites e controles da Inteligência Artificial (IA) e quem são os responsáveis pelos processos e pelas possíveis falhas que possam
acontecer nos sistemas permeiam, constantemente, as discussões sobre o tema e se tornam cada vez mais sérias. Nessa última
questão, podemos nos lembrar dos carros que se locomovem sem motorista, que já são realidade em alguns países – caso ocorra
um acidente, quem seria o responsável?
Em pesquisa recente divulgada pela DigiCert, realizada com mais de 700 empresas de diversos setores dos Estados Unidos, Reino
Unido, Alemanha, França e Japão, a segurança (82%) e a privacidade (78%) aparecem como as principais preocupações das
empresas que implementaram a Internet das Coisas (IoT). Entre as empresas que estão enfrentando dificuldades na segurança da
IoT, 25% relataram perdas de cerca de US$34 milhões nos últimos dois anos; já nas que estão se saindo melhor com a segurança,
os seguintes comportamentos-chave foram verificados: criptografia de dados, autenticação de dispositivos, cuidados com
armazenamento e atualização.
.
Veja a programação preliminar completa abaixo:
01 DE AGOSTO (Quinta-feira)
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09h00 – 10h00 ABERTURA -Roque Muniz de Andrade (Presidente Ancep) e 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) e 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) e Antônio Fernando Gazzoni (Diretor da Mercer)
14h15 – 15h45 PAINEL 2 | TEMAS CONTEMPORÂNEO 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) e palestrantes Brenda de Borba Trajano (Consultora da Mirador Atuarial) e Edison
Arisa Pereira (Sócio líder de Auditoria de Instituições Financeiras, Seguros e Previdência da Pw) e 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) e palestrante Sérgio Junqueira (Diretor de Operações de Software da
Sinqia), Leandro Augusto M. Antônio (Sócio-líder de Cyber Security da KPMG) e Patrícia Linhares Gaudenzi (Sócia do escritório
Linhares & Advogados Associados)
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 e conselheiro da Ancep) .Palestrantes Paulo Roberto Pereira de Macêdo (Coordenador
de Orientação Contábil da Previc) e Edgar Silva Grassi (Diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência e conselheiro da
Ancep)
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 e sócio da JCM Consultores e palestrantes Daniel Pereira da Silva (Sócio-Diretor e Fundador da Wedan
Consultoria e Assessoria Atuarial) e 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) e 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) e Ricardo Ehrensperger Ramos (Diretor Financeiro da OABPrevRS).
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 ). Palestrantes: Virgilio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (Procurador Chefe da Previc) e Luciano Coelho de
Magalhães Netto (Diretor da 4UM Investimentos).

Tem início o processo eleitoral nos CRC
No período de 22 de julho a 9 de agosto, os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) vão publicar – no Diário Oficial do
Estado (DOE) ou Diário Oficial da União (DOU), em jornal de grande circulação e no sítio eletrônico do CRC –, o edital de
convocação para registro das chapas que irão concorrer nas eleições 2019 dos CRCs.
O processo eleitoral deste ano, cuja votação irá ocorrer nos dias 19 e 20 de novembro, é regulamentado pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.570/2019, que dispõe sobre as eleições diretas dos CRCs, e pela Resolução CFC nº
1.571/2019, que fixa o valor da multa ao profissional que deixar de votar na eleição do Conselho Regional.
As eleições de 2019 irão renovar 1/3 (um terço) do Plenário dos CRCs e, em alguns Conselhos Regionais, irão também preencher
vagas em mandato complementar por vacância no terço remanescente.
O Art. 4º da Resolução nº 1.570/2019 introduziu uma regra nova para estas eleições: “o colégio eleitoral será formado por
contadores e técnicos em contabilidade ativos que estiverem com seus dados cadastrais atualizados e em situação regular no CRC
quanto a débitos de qualquer natureza, até 10 (dez) dias antes da data de início da eleição”.
Outra novidade introduzida no processo eleitoral deste ano consta no parágrafo 2º do Art. 15 da mesma Resolução: “Na
composição da chapa, deverá ser observada a reserva mínima de 30% (trinta por cento) das vagas para a candidatura de cada sexo,
incidindo esse percentual para candidatos efetivos e suplentes, desprezando-se a fração se igual ou inferior a meio, arredondandose para um, se superior.” (CFC-ANCEP)

BR Distribuidora: Previ é a maior compradora de papéis e pode chegar a 4% do capital da
rede de combustíveis
Previ e Opportunity foram os acionistas que mais ampliaram as suas participações na BR Distribuidora, aproveitando a oferta de
ações da rede de combustíveis, informa o jornal O GLOBO.
Segundo relata o jornal em sua edição de hoje, acredita-se que a Previ esteja sendo a maior compradora, tendo adquirido ao redor
de R$ 600 milhões em papéis, o equivalente a 2% do capital. Com a compra, deve chegar agora aos 4%.

Petros: Justiça cassa liminar e contribuições extraordinárias não serão mais abatidas do IR
A partir deste mês de julho, as contribuições extraordinárias para o Plano de Equacionamento do Déficit (PED) 2015 de aposentados
e pensionistas dos planos Petros do Sistema Petrobras-Repactuados (PPSP-R) e do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não
Repactuados (PPSP-NR) não serão mais abatidas da base de cálculo do Imposto de Renda (IR). A liminar que determinava a
utilização das contribuições extraordinárias para reduzir o IR a ser pago foi cassada, registra o site SOS PETROS.
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Em 2017, a Receita Federal determinou que apenas as contribuições ordinárias de participantes das entidades fechadas de
previdência complementar podem ser abatidas da base de cálculo do IR. Mas, no início deste ano, uma liminar obtida por
Sindipetro-RJ, Sindipetro-Litoral Paulista, Sindipetro São José dos Campos, Sindipetro AL/SE e Sindipetro PA/AM/MA/AP passou a
permitir esse abatimento.
Como a liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Petros foi comunicada da decisão pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e cerca de 23 mil aposentados e pensionistas residentes nas bases territoriais das cinco entidades sindicais
terão um desconto maior do Imposto de Renda a partir deste mês.
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