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NOTÍCIAS

Contadores são homenageados em seu dia pela ANCEP e
CFC
23/09/19

O País comemorou ontem, domingo, dia 22, o Dia do Contador, uma data festejada com um claro e cada vez mais profundo
sentimento de reconhecimento dos profissionais que formam o alicerce da transparência mais e mais valorizada em
organizações de todo o tipo. "Em nossas entidades fechadas, por exemplo, gestoras de recursos de terceiros, ser
transparente é um compromisso que está na base do relacionamento com os participantes, patrocinadores e instituidores no
longo prazo, ao longo de várias décadas", resume o Presidente da ANCEP, Roque Muniz.
Ele faz questão de sublinhar a homenagem prestada pela ANCEP aos nossos profissionais, que "ao se mostrarem unidos
dão novos passos adiante na luta pela evolução do sistema".
Na mesma linha, diz o Presidente do CFC-Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda, que "umm novo horizonte de
oportunidades se descortina para aqueles que se tornaram atores e protagonistas no cenário dos negócios, colaboradores e
partícipes das decisões relevantes, conselheiros em todos os momentos da vida empresarial e pilares da credibilidade para
as transações.
Breda prossegue afirmando que a "a todos os contadores do nosso país, que colaboram com o desenvolvimento brasileiro
nos diversos quadrantes da pátria – de Xique-Xique, na Bahia, a Jordão, no Acre; de Tucumã, no Pará, até Rio Brilhante, em
Mato Grosso do Sul; de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, até Rio das Ostras, no Rio de Janeiro – o nosso
reconhecimento pelo importante trabalho que realizam como profissionais da contabilidade, que lutam, cooperam e se
dedicam a promover o crescimento sustentável do Brasil. Nosso papel é grandioso e nosso trabalho é transformador.
Parabéns, contadores!"

Na quarta-feira, dia 25, será muito fácil votar e ajudar a tornar a ANCEP ainda mais
forte
Daqui a dois dias, na próxima quarta-feira, dia 25, os nossos associados estarão elegendo, em votação eletrônica a ocorrer
entre 9h e 16h, os novos integrantes dos conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria. ´Para mostrar uma ANCEP unida e
forte é fundamental que tenhamos uma elevada participação dos eleitores, uma tarefa de toda maneira facilitada pela
rapidez do processo eleitoral. Poucos minutos serão necessários para que cada um vote.
Claro, força e representatividade serão alcançados em maior dose, é claro, através de uma intensa participação dos
associados no processo eleitoral, que dessa forma estará também emitindo um evidente sinal de que os contabilistas estão
não apenas unidos, mas da mesma forma interessados no sucesso do esforço coletivo e em seu êxito, para o qual a ANCEP
tanto contribui.
Para votar o associado deverá dirigir-se ao endereço http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019, onde uma cédula virtual estará
disponível a partir das 9h e até às 16h, horário de encerramento da votação. Como mais uma clara demonstração da união
dos contabilistas uma única chapa se apresentou, conforme pode ser visto no endereço http://www.ancep.org.br/wp/wpcontent/uploads/2019/09/CHAPA-CONTINUIDADE-2019-2021-13.SET_.2019.pdf
A cédula virtual estará disponível para o exercício do voto apenas no dia do pleito.

EFD Reinf: um evento fundamental para orientar em Belo Horizonte
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O seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social, será apresentado no próximo dia 27 em Belo Horizonte,
vindo a seguir Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. O professor é Edgar Grassi, um
dos maiores especialistas na matéria.
Com as mudanças operadas no eSocial, as informações de natureza tributária, inclusive para o financiamento da previdência
social, serão tratadas pela EFD-Reinf, módulo do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído pelo Decreto n.
6022, de janeiro de 2007. Essa nova obrigação, EFD - Reinf, tem como prazo de entrega a partir de 10 de janeiro de 2020,
relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2020. Todas as informações prestadas na EFD - Reinf
serão consolidadas com eSocial no ambiente da DCTFweb, que será responsável pela a emissão do Darf (Documento de
arrecadação da Receita Federal), esclarece Edgar.

Estudo da Mercer mostra crescimento do interesse das empresas pelo patrocínio de
planos
Cerca de 45% das empresas no Brasil oferecem plano de previdência privada aos seus funcionários, segundo a 29ª
Pesquisa de Benefícios da Mercer Marsh Benefícios, noticia a coluna Broadcast do jornal O Estado de S. Paulo.
Mas essa oferta pode se ampliar, uma vez que o levantamento também identificou um maior interesse por parte das
empresas. especialmente após a reforma.
Foram entrevistadas 611 companhias. Entre as que incluem previdência complementar na cesta de benefícios, 79% garantem
a cobertura para todos os funcionários.

Portus busca reforçar caixa
Um novo plano para aumentar o caixa do Instituto de Seguridade Social Portus será elaborado por uma consultoria
contratada. A proposta, porém, precisa ser aprovada por trabalhadores de todo o Brasil, sendo que uma nova rodada de
negociações será iniciada nas próximas semanas, informa o portal SOS Petros. Tentativa semelhante já foi feita meses atrás,
sem sucesso porque a proposta foi encampada por sindicatos de todo o País, mas rejeitada pelos trabalhadores do Rio de
Janeiro.
A proposta será elaborada por uma consultoria contratada pela Associação dos Participantes do Portus (APP), a mesma que
já realizou um estudo para aumentar a contribuição de portuários da ativa e também para reduzir os benefícios de
aposentados.
A antiga proposta previa aumento de 89% sobre a contribuição atual. Isto significa que um trabalhador que está na ativa e
paga R$ 1 mil mensalmente, passaria a pagar R$ 1.890. No caso dos aposentados, o desconto de 10% passaria para 23%. Já
o desconto para pensionistas aumentaria de 6% para 13,8%. Os números valeriam por dois anos, tempo para buscar uma
solução definitiva para o Portus.
O Portus tem um déficit estimado em R$ 3 bilhões e a previsão é de que os recursos para pagamento de benefícios de
aposentados e pensionistas acabem em novembro.
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