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NOTÍCIAS

Contadores apoiam políticas em favor da terceira idade
22/11/19

Na última quarta-feira (20), o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Breda, e a ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Damares Alves, assinaram um termo de cooperação técnica que tem por objetivo realizar, em
conjunto, ações que visem o incentivo à dedução anual do Imposto de Renda para doações aos fundos (municipais,
estaduais e nacionais) que subsidiam políticas voltadas aos idosos.
Esteve presente ao evento a contadora Maria Constança Carneiro Galvão (na foto, primeira à direita), uma referência na
Classe Contábil pela luta em prol da terceira idade e que sempre se portou como uma liderança muito próxima da ANCEP, a
que sempre se refere com palavras elogiosas e gentis Com vasto currículo, a contadora também é conselheira da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. “Confesso que não vejo mais idade ou menos idade. Devemos ser
respeitados em nossa essência e integrar um passo tão importante em nosso País é algo maravilhoso”, concluiu.
Na prática, serão realizados eventos que tratam sobre o tema e ações que apresentem relatórios conclusivos sobre a efetiva
destinação, acompanhamento e aplicação dos recursos destacados para o incentivo à prática solidária.
O presidente Zulmir Breda destacou a importância da parceria para construção de um país melhor para as pessoas da 3ª
idade. “Estamos reafirmando o compromisso da classe contábil com essa causa nobre que é cuidar dos idosos. Vamos
ajudar o Brasil”, disse.
A ministra Damares agradeceu a ação conjunta com o CFC, reforçando que os resultados irão beneficiar idosos em todo o
Brasil. “Eu acredito muito nesse instrumento e nessa parceira. Essa é a oportunidade que temos para ampliar as doações
aos fundos e promover mais políticas públicas que possam transformar a vida deles para melhor. E não existe classe mais
preparada que vocês para essa missão. O dia de hoje ficará para a história do Brasil”, ressaltou.

EDF-Reinf: seminário será apresentado no dia 29 em São Paulo
O seminário Nova EFD Reinf V.2.1., DCTFWEB e Relação com o e-Social será apresentado pela ANCEP no dia 29, em São
Paulo, onde o número de inscritos, já superando os 50, reforça a imagem positiva de nossa programação de treinamento.
Mesmo porque esse tipo de evento atrai não apenas os contadores mas também aos profissionais de RH.
E estará valendo 8 pontos nos programas de educação continuada dos CRCs e ICSS. É hora, portanto, de os profissionais
desejosos de acrescentar créditos para fins de certificação e recertificação fazerem um balanço da pontuação de que ainda
precisam e se inscrever.
Em todas as apresentações contará com a presença de um especialista sempre muito festejado por seu conhecimento e
didática, Edgar Grassi, conselheiro de nossa Associação
Esse ´é um treinamento que compreende os novos Leiautes da EFD-Reinf versão 2.1 disponibilizados em 28/08/2019. Essa
nova obrigação acessória - que tem como prazo de entrega a partir de 10 de janeiro de 2020, aplica-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020.
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Ancepianos se mobilizam para evento no Rio no dia 6 de dezembro
Os ancepianos se preparam para o seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência Complementar Frente ao
Atual Cenário, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em 6 de dezembro. Tanta mobilização não é para menos, considerando
que o evento vai reunir destacados especialistas no exato momento em que o País conclui a reforma da Previdência e as
entidades fechadas e seus profissionais se deparam com um amplo cenário de desafios e oportunidades geradas pelas
mudanças nas regras.
José Edson da Cunha Júnior, Consultor Sócio da JCM Consultores e um dos expositores no seminário, também tem
palavras que definem a importância do evento: "O evento certo no momento em que precisa acontecer e envolvendo os
especialistas que melhor podem analisar as oportunidades que se abrem nessa hora histórica que vivemos"
José Edson, com passagens pelo órgão supervisor, CNP e CRPC, é tido como um dos maiores conhecedores de nosso
sistema e observa ainda que "esse super seminário irá fornecer uma análise abrangente e profunda de um quadro que
acaba de se formar".
Maiores informações podem ser acessadas e inscrições feitas em www.ancep.org.br
Seguem os 4 painéis e os respectivos expositores: Módulo I – Diagnóstico da Previdência Complementar no Brasil – Pós
Reforma do RGPS (1:30 hs). Palestrante: José Edson Cunha – JCM Consultores, Módulo II – Cenário Macro Econômico e as
Tendências dos Investimentos dos Fundos de Pensão (1:15 hs). Palestrantes: André Meireles (Sócio da Way Investimentos) e
André Laport (Vinland Capital), Módulo III – Desafios na Gestão dos Planos de Previdência Complementar (1:45hs)
Palestrante: Paulo Gama – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e Módulo IV – Otimização da gestão previdenciária e
minimização de riscos – (1:45 hs) Palestrante: Daniel Pereira – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial.

Valor das aposentadorias básicas vai subir 50% no Chile
O Congresso chileno chegou a um acordo, na madrugada desta quinta-feira, 21, para aumentar em até 50% a aposentadoria
básica e reduzir na mesma proporção a tarifa de transporte público para aposentados, como parte da agenda social,
noticiam o jornal chileno El Mercúrio e o portal da revista Veja.
Chamado “Marco de entendimento social”, o acordo proposto na madrugada contempla um aumento das aposentadorias
mínimas em 50% a partir de janeiro de 2020 para maiores de 80 anos, com uma alta de 110.210 pesos para 165.000 pesos
(de 580 a 870 reais).
O convênio compromete também uma redução de 50% da tarifa normal do transporte público para maiores de 65 anos,
junto com uma redução no valor dos medicamentos.

Economia une agências da Previdência e do Trabalho
Ministério da Economia fundiu agências do INSS com as Agências Regionais do Trabalho (ART) — ligadas à Secretaria do
Trabalho. As mudanças ocorrem em caráter experimental em seis estados, informa o site Metrópoles.
A união ocorreu com a autorização do secretário-especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Agora, 13 agências
em Goiás, Minas Gerias, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul passarão a operar de forma conjunta.
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