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NOTÍCIAS
13º Conancep : um tema-central colado na agenda do sistema
11/02/2020

Os ancepianos se mobilizam para a discussão e escolha do tema-central do 13º CONANCEP - Congresso Nacional da
ANCEP , que está agendado para o Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 21 de agosto. "Vamos conversar com as lideranças e o
nosso público para definirmos a temática que melhor atende à atual agenda do sistema", resume o Presidente Roque Muniz.
Roque Muniz nota que um possível direcionamento pode ser encontrado no tema-central do 21º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, que vai acontecer em novembro e terá como temática “Ser Contábil: humano, digital e ético”,
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.

Congresso Brasileiro de Contabilidade vai acontecer em novembro
O 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC) está com o prazo para submissão de artigos aberto até o dia 8 de maio.
Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico do CBC que definirá quais serão apresentados no evento, que ocorrerá
de 15 a 18 de novembro, no Balneário de Camboríu, em Santa Catarina. Os interessados devem acessar o site do 21º CBC e
conferir o regulamento.
O resultado será divulgado no dia 27 de julho nas páginas do Congresso e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os
seis melhores artigos, sendo três técnicos e três científicos, receberão premiações em dinheiro.
Os trabalhos devem ser inéditos e serão classificados nos temas: Contabilidade Tributária; Contabilidade Gerencial e
Controladoria; Educação e Pesquisa em Contabilidade; Auditoria e Perícia; Contabilidade Financeira; Contabilidade
Governamental e do Terceiro Setor; ou tema livre correlacionado à área contábil. Eles podem ser de autoria de profissionais
da contabilidade, mestres, mestrandos, doutores, doutorandos, pesquisadores, ou também de estudantes de Ciências
Contábeis na condição de coautores.
A análise dos artigos será feita ao menos por dois consultores ad hoc pelo sistema double blind review, sob a coordenação
do Comitê Científico do evento. Serão levados em consideração os aspectos de inovação, profundidade, qualidade do
referencial teórico, e análise dos resultados e das conclusões. Além da aplicação prática e contribuição ao avanço do
conhecimento e à profissão contábil.
Ao final, o Comitê selecionará os três melhores artigos das categorias científico e técnica, que serão premiados com
R$10.000,00 (dez mil reais) para o primeiro colocado; R$8.000,00 (oito mil reais) para o segundo; e R$6.000,00 (seis mil
reais) para o terceiro. Para mais informações, os interessados devem acessar em http://www.21cbc.com.br/comitecientifico/#submissao-de-artigos.
Os Congressos Brasileiros de Contabilidade são uma idealização do Conselho Federal de Contabilidade, realizada pela
Fundação Brasileira de Contabilidade. Acontecem a cada quatro anos reunindo número crescente de participantes, além da
presença dos mais respeitados nomes a área contábil nacional e internacional. (CFC-ANCEP).

Contribuições esporádicas crescem 128% na Petros
As contribuições esporádicas de participantes da Petros alcançaram R$ 13,7 milhões no ano passado, o que correspondeu a
um crescimento de 128% na comparação com os R$ 5,9 milhões alcançados em 2018, informa o portal da revista Investidor
Institucional.
Apenas em dezembro de 2019 as contribuições esporádicas totalizaram R$ 8,3 milhões, montante mais de duas vezes
superior aos R$ 3,5 milhões registrados em igual período do ano anterior.

Advogado ameaça com delação premiada
Em seu blog no portal do jornal O Estado de S. Paulo, o jornalista José Nêumanne traz de volta um assunto, ao referir-se a
uma entrevista concedida em 2010 à revista VEJA por Gerardo Xavier Santiago, que foi advogado da Previ até 2007.
Segundo o jornalista, o advogado poderá em delação premiada contar o que sabe sobre a criação da Supertele VerdeAmarela, que virou Oi, e a atuação da Previ no episódio.
Santiago, ex-advogado da Previ, disse à VEJA que o fundo de pensão, sob Sérgio Rosa, fabricava dossiês, na condição de
braço do PT para conquistar adeptos e desqualificar adversários.
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