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NOTÍCIAS

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

e-FINANCEIRA: SEMINÁRIO SERÁ APRESENTADO NA SEGUNDA-FEIRA
NO RIO DE JANEIRO

Com a marca do esclarecimento de dúvidas e até agora apresentado  em 3 capitais,  o ciclo de seminários  “e-Financeira – Módulo
de Previdência Privada" será  levado na próxima segunda-feira ao Rio de Janeiro (3/6) e, depois disso, a Florianópolis (7/6), São
Paulo (17/6), Belo Horizonte (1/7), Brasília (5/7) e Salvador  (12/7). 
 
O evento é uma  oportunidade imperdível de esclarecer  dúvidas, até porque nenhuma pergunta fica sem resposta, dentro da ideia
que sempre prevaleceu de que os eventos da Ancep devem oferecer a melhor orientação, um caminho a ser seguido
especialmente quanto mais complexas e técnicas são as questões abordadas.
 
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.
 
 

Conselhos profissionais: Governo estuda terminar com pagamento compulsório  de
anuidades
 
Nas últimas semanas, tem sido assunto recorrente nas redes sociais que o governo federal pretende acabar com a
compulsoriedade do pagamento das anuidades para os conselhos de fiscalização profissional, tal como aconteceu com os
sindicatos.
 
A ideia é desobrigar os profissionais do pagamento de tributos caso o órgão constituído não cumpra com a sua obrigação
constitucional, fazendo uso da entidade para favorecer determinados grupos ou pessoas.
 
Os conselhos profissionais são autarquias federais especiais, constituídas por lei com a atribuição de fiscalizar o exercício dos
profissionais liberais, para proteger a sociedade do exercício ilegal da profissão e dos maus profissionais, tanto do ponto de vista
ético como do técnico. O Estado delegou poder de polícia a estes órgãos, limitando o exercício dos direitos individuais em benefício
do interesse público (Notícias Contábeis)
 

http://www.ancep.org.br/wp/
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CVM triplica cobrança de multas no trimestre e caso Postalis responde pela maior parte
 
As multas aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) entre janeiro e março praticamente triplicaram em relação ao mesmo
período de 2018. No total, foram R$ 183,3 milhões, referentes a 32 acusados, informa o Valor Econômico. 
 
Um único caso analisado em janeiro respondeu por 65% do total, ou R$ 120 milhões. Nesse julgamento, o regulador apontou operações
fraudulentas que levaram o Postalis, fundo de pensão dos Correios, a prejuízo de R$ 32,5 milhões. Entre os acusados multados no caso,
estavam a gestora e a administradora do BNY Mellon.
 
 

Reforma da Previdência: lideranças da Câmara buscam reduzir economia a R$ 800 bilhões
 
O Valor Econômico, por exemplo, trouxe um resumo interessante: A cúpula da Câmara trabalha para alcançar uma economia de R$ 800
bilhões com a reforma da Previdência, abaixo do R$ 1,2 trilhão proposto pela equipe econômica. Os R$ 400 milhões a menos do que o
pretendido  pelo ministro Paulo Guedes,  na avaliação desses deputados, são pretendidos pelo Governo para custear o sistema de
capitalização e não são necessários para reduzir o déficit..
 
"O que o mercado quer é o ajuste nas contas e isso ocorrerá. Vamos trabalhar na direção de um valor suficiente para estabilizar a dívida",
disse um importante negociador da proposta. A capitalização seria aprovada apenas como uma possibilidade na Constituição, mas sem ser
instituída no curto prazo. "Quando o país voltar a crescer, usa esse dinheiro para financiar a capitalização, se o governo achar que é o caso",
completou.
 
 
 
 


