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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
27 de maio- 8h30

e-FINANCEIRA: PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO E ESCLARECIMENTO DAS
DÚVIDAS FAZ DA APRESENTAÇÃO EM CURITIBA UM SUCESSO, DIZ
EVENÍLSON

Com mais de 30 inscritos, a apresentação em Curitiba do seminário “e-Financeira – Módulo de Previdência Privada”, na última
sexta-feira (24) foi um absoluto sucesso no entender de Evenilson de Jesus Balzer (foto), Vice-presidente da ANCEP. Ele justifica a
sua avaliação começando pela presença de três representantes da Receita Federal, que se encarregaram eles mesmos de
esclarecer várias das dúvidas manifestadas pelo público.
 
"Aliás", continua Evenílson, "a ativa participação do público foi uma marca do evento, fazendo com que as dúvidas fossem de fato
esclarecidas".
 
No seu modo de ver uma outra característica dos eventos da ANCEP foi observada na capital paranaense, referindo-se à sua
oportunidade, uma vez que os procedimentos requeridos pela Receita estão bem próximos de sua data de cumprimento. "Foi
crucial que os nossos profissionais tivessem nesse momento todo esclarecimento no que diz respeito às novas regras e leiaute do
sistema.
 
No último dia útil de agosto as entidades estarão entregando o e-Financeira - Módulo de Previdência Privada. Nada mais oportuno,
portanto, do que o ciclo de seminários que a ANCEP está apresentando para orientar os ancepianos a respeito. Uma orientação não
apenas oferecida no momento certo, mas também vinda de fonte segura e garantidamente técnica.
 
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.
 
O ciclo de seminários começou em  Fortaleza e já passou por Curitiba. Veja a seguir a sequência de cidades e datas: Recife (27/5),
Rio de Janeiro (3/6), Florianópolis (7/6), São Paulo (17/6), Belo Horizonte (1/7), Brasília (5/7) e Salvador  (12/7)
 
 
 

8º Encont : O futuro vai estar em debate em Porto Alegre em agosto 

http://www.ancep.org.br/wp/
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A elite profissional de nosso sistema tem  encontro marcados no Sul do País. Nos dias 1º e 2 de agosto próximo. em Porto Alegre,
será realizado  o 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas, Em uma promoção conjunta da ANCEP e ABRAPP, terá como
tema central  "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação". 
 
Pela relevância de sua temática, com temas incluídos todos nas principais agendas de nosso sistema. trata-se de um evento
imperdível.
  
 
 

Petros deverá receber mais R$ 320 mil de delação premiada da Odebrecht
 
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge,  Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedidos para que a União, os
Estados, municípios, o FI-FGTS e o fundo de pensão Petros  sejam destinatários de R$ 25 milhões em multas da Odebrecht decorrentes de
acordos de colaboração premiada.  Os pedidos são avaliados pelo relator da Lava Jato na Corte, Edson Fachin, informa o SITE SOS PETROS.
 
Segundo a PGR, ‘deste montante, já foram destinados à União quase R$ 16 milhões’. “Entre os destinatários dos valores restantes
constam, ainda, a Petrobras, estados e municípios. Os valores já estão depositados em contas judiciais e aguardam destinação pelo
STF. Os pedidos da PGR fazem parte de um esforço para sanear e dar cumprimento integral aos acordos de colaboração premiada
firmados no fim de 2016”. A procuradora-geral ainda sugere que ‘mais de R$ 5 milhões sejam acrescidos aos cofres estaduais’.
“Para a Petrobras deverão ser destinados – caso do STF concorde com as indicações – cerca de R$ 320 mil. Já o fundo de pensão
da estatal, Petros, receberia mais de R$ 340 mil. 
 
 

Regimes próprios crescem 8,8%
 
O patrimônio de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) – que administram planos de pensão de servidores estaduais e municipais –
cresceu 8,81%, de R$ 152 bilhões em 2017 para R$ 165,4 bilhões em dezembro de 2018, informa o jornal DCI.
 
Segundo os dados da Economatica divulgados na sexta-feira, desse volume total, a Caixa Econômica Federal tem R$ 60 bilhões alocados
nas carteiras das RPPS no Brasil, o que representa 42,1% do patrimônio das RPPS. A segunda maior gestora é o BB DTVM com R$ 47,1
bilhões ou 33% do patrimônio. A Bradesco Asset Management (Bram) detém a terceira posição com R$ 8,5 bilhões, que representa 6% do
patrimônio, e o Itaú é o quarto gestor com R$ 5,8 bilhões ou 4,11%.
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