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NOTÍCIAS
21º Congresso Brasileiro de Contabilidade vai acontecer
em novembro
04/03/2020

Balneário Camboriú (SC) sediará o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, promovido pelo Conselho Federal de
Contabilidade e que vai acontecer entre os dias 15 e 18 de novembro, tendo como tema-central "SER CONTÁBIL –
HUMANO, DIGITAL E ÉTICO". A ANCEP apóia e vai se mobilizar no intuito de torná-lo mais uma prova clara da força da
classe contábil e de sua capacidade de evoluir respondendo aos desafios.
Os Congressos Brasileiros de Contabilidade já se tornaram um marco para os profissionais da Contabilidade do País.
É um evento realizado a cada quatro anos e que vem reunindo um número cada vez maior de participantes, além da
presença dos mais respeitados nomes da área contábil nacional e internacional: são pensadores e escritores respeitados;
detentores da “Medalha João Lyra”; coordenadores, mestres e doutores, de importantes unidades de Ciências Contábeis;
autores de trabalhos técnico-científicos de alto nível; estudantes de Contabilidade; lideranças responsáveis pela condução
das entidades representativas da classe contábil brasileira; e destacados profissionais e empresários bem-sucedidos no seu
mercado de trabalho.
Inscrições: http://www.21cbc.com.br/
Mais Informações: Departamento de Eventos do CFC. Telefone: + 55 61 3314-9501
Sem dúvida, esta é uma oportunidade única para a discussão da evolução da classe contábil, pois se constitui em um
cenário de oportunidades de negócios, além de oferecer ao público presente um ótimo momento para a troca de ideias e
experiências e um palco de debates sobre procedimentos, técnicas, evolução e atualização de conhecimentos e realidade
global! É um ponto de convergência, uniformidade e profissionalismo, em cujos princípios, normas e ética formam o tripé da
sua realização!

Os ancepianos se preparam para o Congresso em agosto
Os ancepianos se mobilizam para o 13º CONANCEP - Congresso Nacional da ANCEP , que está agendado para o Rio de
Janeiro, entre os dias 19 e 21 de agosto.
Com o apoio da ABRAPP já definido, o 13º CONANCEP - Congresso Nacional da ANCEP é o principal evento promovido pela
ANCEP E, definidos cidade e datas, o nosso público já pode não apenas acompanhar com ainda mais interesse os
preparativos, mas também reservar o período na agenda, além de planejar melhor a inscrição.
Desse modo vai-se garantir um evento temática e tecnicamente rico, atual e impactante, sendo esperado um público
superior a 700 pessoas, o que significa ao menos uma centena acima do que conseguimos reunir em Recife, em 2018. Um
fato que deve atrair inscrições é que presença no 13º CONANCEP garante ao inscrito pontos nos programas de educação
continuada do ICSS e CFC.

Indusprevi: diretores são reconduzidos
A Indusprevi teve a sua diretoria reconduzida, informa o site da revista Investidor Institucional.
Foram assim mantidos em seus cargos Luís Alexandre Ribeiro Cure, como superintendente e AETQ. e Carlos Heitor
Zuanazzi – na condição de diretor de Seguridade e ARP.

SP aprova a sua reforma da Previdência
Em meio a um grande tumulto e cenas de vandalismo, relatavam ontem lá pelo meio do dia os portais EBC, G1 e UOL, entre
outras mídias na internet, foi aprovada nessa terça-feira (3) a reforma da previdência do estado de São Paulo. A Proposta de
Emenda à Constituição estadual foi votada em segundo turno na Assembleia Legislativa, recebendo 59 votos favoráveis e
32 contrários.
Valor Econômico traz um detalhe interessante: No segundo turno da votação, a PEC recebeu mais votos a favor. No
primeiro, há duas semanas, foram 57 pela aprovação da proposta e 31 contrários.
A proposta, de iniciativa do governo estadual, já havia sido aprovada em primeiro turno no último dia 18 de fevereiro. A
expectativa do Executivo é que com as alterações nas regras das aposentadorias seja possível uma economia de R$ 32
bilhões em dez anos.
A PEC estabelece, segundo um resumo preparado pela Folha de S. Paulo, uma idade mínima para aposentadoria, de 62
anos para mulheres e 65 para homens, acaba com adicionais por tempo de serviço e proíbe a acumulação de vantagens
temporárias - como o recebimento de valores adicionais na aposentadoria por ter exercido cargos de chefia no serviço
público. Entre as mudanças estão o aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14% e a exigência do tempo mínimo de
contribuição de 25 anos no caso de aposentadoria voluntária.

https://www.prevdigest.com/ancep

1/3

04/03/2020

ANCEP | prevdigest
Já O Globo faz um cômputo geral e informa que até agora 12 estados já elevaram a alíquota paga pelos seus servidores e a
idade mínima exigida para aposentadoria.
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