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NOTÍCIAS

Série de seminários vai chegando ao fim com elevada
participação do público
30/01/2020

A série de seminários Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPCs
se encaminha para o seu encerramento, amanhã (31) em Recife, com um número de inscrições que traduz o interesse e a
aprovação por parte de nosso público, que encontrou no evento a chance que procurava para ter acesso a todo tipo de
informação que possa ser útil, especialmente as novidades, no momento do fechamento contábil do exercício do ano
passado. Está sendo também uma oportunidade para uma melhor análise das novas resoluções, divulgadas na semana
passada, até porque contaremos para isso com a ajuda também da equipe da Mercer.
Ontem (29), no Rio tivemos quase uma centena de participantes, hoje (30) em Vitória o número de inscritos também está
sendo elevado e se espera o mesmo amanhã (31) em Recife. Um dos motivos para isso é que teremos na capital
pernambucana a participação do Diretor-Superintendente da Previc, Lúcio Capelletto, de seu Diretor de Fiscalização e
Monitoramento, Carlos Marne, e seu Procurador-Geral, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho.
Ontem, no Rio, a equipe de expositores da Ancep fez uma exposição detalhada de tudo que é necessário saber para não
deixar nada de fora ou inconsistente na hora de fechar os demonstrativos, com foco principalmente nas alterações feitas nas
normas e fogem à rotina. O time da Mercer se concentrou no exame das novas resoluções, com destaque para a que
favorece a transparência e uma governança responsável.
Também se falou do estágio atual de construção da norma que irá tratar da precificação - na curva ou a mercado - de ativos,
quando se percebeu a preocupação dos presentes quanto a que haja muito cuidado para se evitar possíveis impactos
negativos.

Posse hoje na Abrapp, Sindapp e ICSS
Os novos integrantes dos colegiados de Abrapp, Sindapp e ICSS tomarão posse hoje (30), em cerimônia que terá início
às 18h30, no Sheraton São Paulo WTC Hotel, em São Paulo.
Luís Ricardo Marcondes Martins tomará posse para seu segundo mandato como Presidente da Abrapp. José de Sousa
Mendonça assumirá como Presidente do Sindapp e Guilherme Velloso Leão na presidência do Conselho Diretor do ICSS.

ANS pode dificultar a fusão entre a Susep e Previc
A possibilidade de fusão entre a Susep e a Previc agora incluiria também a ANS, segundo fonte que ao dar a notícia o site
da revista Investidor Institucional definiu como bem informadas a respeito do assunto.
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A própria fonte admite, contudo, que ao incluir a ANS (saúde suplementar) os estudos acerca da viabilidade da fusão, no
contexto da reforma administrativa em exame, aumenta a complexidade da operação e pode inclusive inviabilizála definitivamente.
Com as 3 autarquias "agora que a fusão não sai mesmo", disse a fonte.

Rolim: INSS necessita de servidores com novo perfil
Para Leonardo Rolim, segundo ele mesmo explicou em reunião dias antes de ser nomeado para a presidência do INSS, o
instituto não precisa de mais servidores e sim de funcionários com um novo perfil, noticia o jornal O Globo.
Enfim, o INSS precisa de qualidade e não de quantidade, ou seja,servidores em condições e em número suficiente
concentrados na análise dos pedidos de benefícios, que cresceram com a digitalização dos serviços

https://www.prevdigest.com/ancep

2/4

30/01/2020

https://www.prevdigest.com/ancep

ANCEP | prevdigest

3/4

30/01/2020

https://www.prevdigest.com/ancep

ANCEP | prevdigest

4/4

