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MINUTA DE INSTRUÇÃO: COLÉGIO DE
COORDENADORES SE REÚNE HOJE E AMANHÃ COM A
PREVIC

A terceira minuta colocada em audiência pela Previc, aquela que através de uma nova Instrução virá normatizar o plano de
contas e os procedimentos contábeis das entidades, de acordo com a Resolução CNPC nº 29/2018, é tema da reunião de
hoje do Colégio de Coordenadores das Comissões Técnicas de Contabilidade da Abrapp. Uma das novidades trazidas pelo
texto é a exigência de utilização do impairment (ajuste de perdas), de acordo aos procedimentos contábeis internacionais
(IFRS n° 49).
Na reunião desta quinta-feira (4) o Colégio de Coordenadores, estabelecerá a versão final das sugestões que serão
apresentadas para o aprimoramento do texto da minuta, após análise feita nas últimas semanas pelas comissões técnicas
regionais de contabilidade, que encaminharam as suas propostas já dentro de uma planilha.
O Colégio fará hoje uma consolidação de tudo que foi sugerido, para amanhã (5) reunir-se com a área contábil da Previc para
em uma amplo debate obter as primeiras impressões das autoridades.
Na sequência, a semana seguinte será gasta na consolidação das propostas que comporão documento único a ser levado
formalmente pela Abrapp e Ancep à Previc.
Para o Presidente Roque Muniz o melhor a fazer em princípio nesse caso seria o novo plano de contas vigorar somente em
2020, assim permitindo que as entidades tenham tempo suficiente para se familiarizar com as novidades.

XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino discute o impacto
da tecnologia na vida profissional
O mundo vive constantes transformações. Sejam elas culturais, tecnológicas e sociais. E a Contabilidade procura, cada vez
mais, a unificação da sua linguagem em escala global, visando integração e valor a uma das ciências mais importantes ao
desenvolvimento sustentável dos países.
Em busca do intercâmbio de reflexões, boas práticas e progressos científicos, o Rio de Janeiro recebe, de 9 a 11 de outubro, o
XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (Prolatino). Reconhecido como um dos principais movimentos
culturais de países de língua latina, o evento promete grandes debates sobre avanços tecnológicos, mercado de trabalho e
capacitação dos profissionais da Contabilidade.
Com o tema “210 anos de chegada da Família Real ao Brasil”, o evento traz as transformações e novidades no âmbito contábil,
tais como, os impactos da tecnologia no mercado de trabalho do profissional da Contabilidade; curiosidades sobre economia
colaborativa; a convergência das normas públicas aos padrões internacionais; a competência técnica profissional, novidades
sobre educação continuada, controle social; entre outros.
O congresso é realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em parceria com o Conselho Regional de
Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) e com o Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio (Sindicont-Rio).
“Vamos trazer painéis de ponta, com temas atuais e modernos que sejam de interesse da classe e unam as duas temáticas.
Também buscaremos palestrantes internacionais para abordar o desenvolvimento da profissão e o ambiente de negócios em
outros países, uma vez que nossa atividade profissional requer cada vez mais essa interlocução com o mundo”, ressalta o
presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda.
O presidente Waldir Ladeira, do Conselho do Rio, ressalta que o objetivo é colocar em prática o lema de sua gestão: união e
cooperação, já que, em conjunto com o Prolatino, também será realizada a 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio

de Janeiro (Concerj). “É um feito inédito a realização desses eventos em conjunto, e a primeira vez que o Prolatino acontecerá
no município do Rio de Janeiro. Temos a expectativa de acolher um grande público, de todo Brasil e de outros países, com
muita receptividade”.
As inscrições já estão abertas e com descontos especiais para profissionais e estudantes da Classe Contábil. Para saber mais,
clique aqui.
Serviço
Evento: 58ª Concerj + XIV Prolatino
Data: 9 a 11 de outubro de 2018
Local: Hotel Windsor Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Condições especiais para Profissionais da Contabilidade e estudantes de Ciências Contábeis
Inscrições: www.crc.org.br.
(CFC)

Previc moderniza processo de envio de requerimentos
A Previc automatizou os processos de envio de requerimentos sujeitos à análise da Autarquia, conforme Portaria nº 895/2018.
A partir de 1º/12/2018, os requerimentos de consulta, habilitação de dirigentes, retirada de patrocínio e transferência de
gerenciamento de planos de benefícios somente deverão ser encaminhados por meio do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI).
Para tanto, as entidades devem realizar seu cadastramento no sistema, de acordo com as orientações disponíveis no site da
Previc. Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail previc.protocolo@previc.gov.br.
A medida busca agilizar o processo de análise dos requerimentos, aumentar a segurança e reduzir custos.
A iniciativa faz parte das ações "Aperfeiçoar processo de licenciamento" e “Intensificar uso de tecnologia nos processos de
trabalho”, conforme Plano de Ação 2018-2019.

Previc: escritório de Porto Alegre ganha novo endereço
O escritório de representação da Previc no Rio Grande do Sul mudou de endereço, informa NOTA DA PREVIC.
O escritório encontra-se agora instalado na Av. Loureiro da Silva, 445, sala 840, Centro Histórico, CEP: 90.013-900 Porto
Alegre – RS e telefone: (51) 3290-4801.

Planos da Previ ficam abaixo da meta até agosto
Os planos de benefícios da Previ seguem com retorno abaixo da meta atuarial em 2018 até agosto, noticia o SITE DA
REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL. No Plano 1, que soma um patrimônio de R$ 160,53 bilhões, o retorno com os
investimentos nos oito meses foi de 3,43%, contra a meta anual de INPC mais 5% correspondente no período a 6,23%.
Dentre as classes de maior relevância no plano, a renda variável com 45,76% do total, rendeu apenas 0,14% no acumulado do
ano, enquanto a renda fixa, com 43,77%, teve valorização de 6,47%.
No Previ Futuro, que soma R$ 13,09 bilhões, a rentabilidade na mesma base de comparação foi de 5,02%.

