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NOTÍCIAS
CFC passa a informar sobre cursos, eventos e
capacitadores de seu programa de educação continuada
27/11/19

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) comunica a disponibilização em seu site do novo serviço público de pesquisa
que mostrará para os profissionais da contabilidade a situação dos cursos, eventos e capacitadoras credenciadas para o
Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) em todo o país.
Para conhecer a novidade, o interessado deve apenas acessar: site do CFC -> menu -> Projetos e Programa -> Educação
Profissional Continuada -> Capacitadoras: serviço de Pesquisa.
De acordo com a NBC PG 12 (R3), a Educação Profissional Continuada (EPC) é um programa do CFC que visa atualizar e
expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do
comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade que atuam no mercado de trabalho.

Especialistas e ancepianos têm encontro marcado no dia 6 de dezembro no Rio
O importante evento que a ANCEP vai promover no Rio de Janeiro no dia 6 de dezembro vai propiciar uma oportuna
análise das novas condições criadas pela já promulgada reforma da Previdência, na visão de alguns dos maiores
especialistas que o nosso sistema possui. Tal relevância, essa percepção muito clara de que se trata de um acontecimento
que não se pode perder, é o que explica a mobilização que se sente entre os ancepianos para o seminário Soluções para a
Gestão de Planos de Previdência Complementar Frente ao Atual Cenário. Isso não surpreende considerando as mudanças
no cenário fruto dos desafios e oportunidades geradas pelas mudanças nas regras.
Difícil é se reunir um tal time de especialistas para proceder a essa oportuna análise: José Edson da Cunha Junior Graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis, MBA presencial em Gestão Financeira e Atuarial pela USP. No governo,
atuou como Diretor do órgão de supervisão das EFPCs, como Secretário de Políticas de Previdência Complementar,
Presidente da CRPC e Membro do CNPC. André Meireles Figueiredo é Administrador diplomado pela FGV e certificado
como especialista em investimentos pela ANBIMA e ICSS. Por sua vez, André Laport Ribeiro é formado em Administração,
possui MBA pela Brown University e diploma em liderança pela Harvard Business School. Já Paulo Josef Gouvêa Gama é
Atuário, certificado pelo IBA como Atuário Responsável Técnico (MIBA 978), professor voluntário do curso de Ciências
Atuariais da UFMG. Palestrante de cursos e seminários junto à ABRAPP e a ANCEP. De sua parte, Daniel Pereira da Silva
também éAtuário, certificado pelo IBA como Atuário Responsável Técnico no segmento Previdência Complementar
Fechadas (MIBA 1146), pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência Privada e MBA em Gestão de Negócios.
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.

EDF-Reinf: seminário será apresentado na próxima sexta-feira em São Paulo
O seminário Nova EFD Reinf V.2.1., DCTFWEB e Relação com o e-Social será apresentado pela ANCEP na próxima sextafeira, dia 29, em São Paulo, onde o número de inscritos, já se aproximando de 60, 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.
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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.

Assinaturas de técnicos de contabilidade serão aceitas em declarações de
autenticidade
A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, por meio do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (Drei), anunciou, nesta semana, orientações às Juntas Comerciais para que aceitem a assinatura de
técnicos em contabilidade na declaração de autenticidade.
A medida é resultante de uma consulta da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), que tem como vogal a
presidente do Conselho Regional de Contabilidade de MG, Rosa Maria Abreu Barros, sobre a IN DREI n.º 60/2019, que
restringia a prerrogativa.
Com tal definição, fica esclarecido e válido, para todas as juntas comerciais do País, a assinatura dos técnicos em
contabilidade na declaração de autenticidade. (CFC-ANCEP)

Fapes lança plano para familiares em 2020
A Fapes se prepara para submeter nos próximos dias o regulamento de seu plano família à Previc, com lançamento previsto
para 2020, informa o site da revista Investidor Institucional.
O novo plano, para o qual será estabelecida uma contribuição mínima de R$ 100 mensais e oferecerá taxa de carregamento
zero, traz a expectativa da adesão de pelo menos 10% dos 5 mil participantes atuais dos seus planos patrocinados no
primeiro ano.

Patrimônio da Família Previdência cresce quase R$ 900 milhões em 10 meses
Com os resultados de outubro, a Fundação Família Previdência mantém o ritmo de crescimento estabelecido ao longo do
ano. A rentabilidade do mês foi superior a 2% nos planos previdenciários, alavancando o resultado consolidado dos últimos
dez meses para 18,96%. O patrimônio da entidade cresceu R$ 866 milhões no ano, chegando a marca dos R$ 7,395 bilhões,
informa o portal da Família Previdência.
“O cenário está positivo para os investidores, principalmente para quem tem aplicações em bolsa de valores. Hoje, temos
18% dos investimentos alocados neste segmento. Além disso, 89% dos recursos de toda a carteira estão sob gestão própria,
o que nos proporciona maior autonomia, custos mais baixos de administração e composição de portfólios alinhada ao fluxo
de pagamentos de benefícios. Esses são alguns dos fatores que contribuem para obtenção de resultados mais robustos nos
investimentos”, enumera Gilberto Gischkow Valdez, Diretor Financeiro da Fundação.
A Entidade também está acumulando bons resultados na captação de participantes que garante a entrada de recursos por
meio das contribuições previdenciárias. Em 2019, atingiu a meta anual de 2.000 novos ingressos com dois meses de
antecedência. A maioria dos novos participantes está aderindo ao Família Previdência Associativo. São familiares dos atuais
participantes e pessoas que estão fazendo uma segunda poupança previdenciária para investir no futuro e garantir mais
recursos na aposentadoria. Até o final de outubro, a Fundação estava com 17.758 participantes.
“Mantendo este ritmo, chegaremos à marca de 18 mil participantes até o final do ano. Queremos que as pessoas despertem
para a necessidade de investir em um plano de previdência para garantir seu futuro e de seus familiares”, destaca o Diretor
de Previdência Saul Fernando Pedron
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