25/04/2019

ANCEP | prevdigest

NOTÍCIAS
O jornal diário dos ancepianos.
25 de abril- 8h30

NOSSO DIA: ANCEP, ABRAPP E PREVIC SE
JUNTAM NAS COMEMORAÇÕES DE 25 DE ABRIL

A mensagem já estava disponível para ser lida desde cedo no site da ANCEP nesta quinta-feira (25) quando se comemora "O Dia do
Profissional de Contabilidade". O texto, assinado pela Diretoria de nossa Associação, diz o que é mais essencial nesta data: "A
ANCEP vem congratular-se com os amigos e amigas que exercem, desenvolvem e aperfeiçoam a contabilidade das entidades de
previdência. A sua excelência é o nosso orgulho! Muito obrigado! Feliz Dia do Profissional de Contabilidade!!".
Na mesma linha, a mensagem da PREVIC ressaltava: "A Superintendência parabeniza os contabilistas pelo seu dia, por toda
dedicação, responsabilidade e transparência para prover a sociedade de informações contábeis confiáveis",
E em igual direção foi a mensagem da ABRAPP: "Conforme tantas vezes demonstrado, esta Abrapp associa-se à Ancep no esforço
permanente em favor do sistema ao qual ambas servem. E, naturalmente, estão juntas mais uma vez neste 25 de abril, quando se
comemora o “Dia Nacional do Profissional de Contabilidade”.
É uma comemoração justa e necessária, pelo muito que os profissionais contábeis contribuem para a gestão competente e
transparente de nossas entidades e, dessa maneira, ajudam sobremaneira a fomentar o sistema. É com satisfação, portanto, que a
Abrapp parabeniza os associados da Ancep, vendo neles um claro exemplo da alta qualificação alcançada pelos profissionais em
nosso meio".
Por sua vez, Waldir Ladeira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, destacou algumas das
qualidades dos profissionais da área: "são dedicados ao trabalho e muito contribuem para a transparência e a qualidade da gestão".

Profissionais de contabilidade ganham sua nova carteira digital
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Em comemoração ao Dia do Profissional da Contabilidade, o Sistema CFC/CRCs lança, com a nova carteira digital eletrônica. A
Resolução que dispõe sobre o documento foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25)..
Segundo o vice-presidente de Registro do CFC, Marco Aurélio, há atualmente mais de 518 mil profissionais em atividade. “Mesmo
não sendo obrigatória a troca de carteiras (para quem tem a carteira física), esperamos que a maioria dos profissionais façam a
adesão a carteira digital”, explica o vice-presidente de Registro do CFC, Marco Aurélio.
Os profissionais que adquiriram o documento, em 2007, modelo com chip. e queiram ter a opção digital, o procedimento é bem
simples: basta efetuar o donwload do app CRCDigital, já disponível nas plataformas digitais (App Store e Play Store), digitar o CPF e
utilizar a senha do seu CRC ou do Sistema on line do CFC.
Já os profissionais que não atualizaram a carteira em 2007, modelo com chip, e para os novos contadores, há duas possibilidades
para a aquisição do documento: a primeira para a obtenção do documento físico, em plástico rígido, mediante o pagamento de R$
63,00 (sessenta e três reais), já incluso a carteira digital; e a segunda, a aquisição apenas a carteira digital totalmente gratuita

Pesquisa mostra brasileiro mais consciente da longevidade
Pesquisa do Instituto Locomotiva, diz nota na coluna de hoje do jornalista Ancelmo Góis, em O GLOBO, que 7 em cada 10
entrevistados com mais de 50 anos acreditam que viverão até os 80 anos ou mais. Somente 10% deles se consideram
velhos.
Seus principais receios são as mudanças no corpo e a falta de dinheiro. No entanto, mais da metade afirma que não está
fácil pagar as contas atualmente: 82% se preocupam com o futuro e 60% dizem ter atualmente uma condição financeira
menos favorável do que imaginavam ter nessa idade.
Apenas 35% dizem ter dinheiro guardado.

Quem tem previdência privada - A coluna de Ancelmo Gois traz também nota registrando que, segundo um quadro geral
montado pelo economista José Roberto Afonso, só 40% dos trabalhadores têm emprego formal, 48% contribuem para o
INSS e 12% possuem planos de previdência privada. O jornalista conclui a nota perguntando como eles viverão no futuro.
Do Bolsa Família ?

Comissão especial da reforma da Previdência poderá ser instalada hoje
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), determinou nesta quarta-feira (24) a criação da comissão especial que irá
discutir a proposta de reforma da Previdência, aprovada na noite da véspera na Comissão de Constituição e Justiça - CCJ,
informa a mídia desde a tarde de ontem.
No total, a comissão terá 49 integrantes titulares e igual número de suplentes. A distribuição das vagas entre os partidos
será feita de acordo com o tamanho das bancadas na Câmara, sendo que os nomes dos membros serão indicados pelos
líderes partidários. Segundo o jornalista da GLOBONEWS e do SITE G1, Valdo Cruz, o principal cotado para assumir a
presidência da comissão é o deputado Marcelo Ramos (PR-AM), um dos vice-líderes do partido. e para pegar a relatoria os
deputados Eduardo Cury (PSDB-SP) e Pedro Paulo (DEM-RJ).
E o Governo precisará negociar muito com os partidos do centrão para aprovar sua reforma na comissão especial, diz a FOLHA DE
S. PAULO. O colegiado, criado nesta quarta-feira (24), tem ao menos 21 deputados do grupo que tem pressionado o Planalto em
troca de votos. A comissão foi criada e teria 34 membros, mas o número foi aumentado para 49 deputados. Como a votação é por
maioria simples, são necessários ao menos 25 votos (caso haja todos os presentes, o que costuma ser o caso em projetos
polêmicos) para que a proposta seja aprovada.

Um detalhe importante: O Presidente da câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou para esta quinta-feira (25) , às 11 horas, a
instalação da Comissão Especial. A expectativa dele, trazida pelo jornal DCI, é que o texto fique ali entre 60 e 70 dias.
Já a leitura dos jornais de hoje (25) traz em destaque o competente resumo preparado pela jornalista Sonia Racy em sua
coluna no ESTADO DE S. PAULO, onde diz o seguinte: O mercado financeiro está “ajustando” seu tom em relação à
reforma da Previdência. Na lista montada e divulgada ontem pela Bloomberg, mostrando as previsões de nada menos que
30 instituições financeiras de peso – tanto nacionais quanto internacionais –, nota-se certo consenso em relação à data de
votação da PL: pouco antes e pouco depois do terceiro trimestre de 2019. Também em relação à economia que será feita
nos próximos dez anos, as apostas coincidem entre R$ 500 bilhões e R$ 800 bilhões. Só o Bradesco estica este espectro
para até R$ 900 milhões.
Em outras palavras, se o governo Bolsonaro conseguir um corte de custos maior que a média das projeções, algo como R$
600 milhões, os preços das ações cotadas na B3 e também la fora vão… subir. Mas se a reforma aprovada pelo Congresso
limitar a economia de gastos abaixo do R$ 500 bilhões, aí… a coisa se complica.
Os números mais otimistas da tabela são do Bradesco, Itaú e da Rio Bravo. O olhar mais pessimista – e único abaixo dos R$
500 bilhões – é o da RBC Capital, que prevê R$ 350 bilhões no enxugamento da Previdência.
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