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NOTÍCIAS

CFC: Zulmir é reeleito e aponta educação continuada como
uma das prioridades da nova gestão
13/01/2020

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) elegeu o novo Conselho Diretor que assume a gestão 2020/2021. Por
unanimidade, a chapa única, liderada pelo contador Zulmir Ivânio Breda, foi reeleita por mais dois anos. Assim, Zulmir
continua como presidente do CFC.
O presidente esclareceu as ações do planejamento estratégico, reformulado em 2018, envolvendo dentre outros assuntos o
processo de convergência das normas; a expansão da educação continuada; a busca pela estabilidade financeira do
Sistema CFC/CRCs; e a representatividade política.
Conheça os novos vice-presidentes do CFC:Joaquim De Alencar Bezerra Filho (Política Institucional), Lucélia Lecheta
(Registro), Sandra Maria de Carvalho Campos (Fiscalização, Ética e Disciplina), Vitória Maria da Silva (Controle Interno), Idésio
da Silva Coelho Júnior (Técnico), Sergio Faraco (Administrativo), Aécio Prado Dantas Júnior (Desenvolvimento Profissional),
João Altair Caetano dos Santos (Desenvolvimento Operacional) e Maria Perpétua Dos Santos (representante dos Técnicos
em Contabilidade no Conselho Diretor).

Seminário: sucesso em Brasília reforça inscrições em Belo Horizonte e Salvador
Com a primeira apresentação do seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do
Exercício 2019 das EFPC, no próximo dia 20, em Brasília, já somando 45 inscritos uma semana antes de sua realizações,
cresce o interesse pelas edições seguintes do evento, em Belo Horizonte (21/01), Salvador (22/01).
Na sequência virão Curitiba (23/01), Porto Alegre (24/01), Florianópolis (27/01), São Paulo (28/01), Rio de Janeiro (29/01),
Vitória (30/01) e Recife (31/01).
O interesse que o evento desperta se explica, entre outras razões, pela presença maciça das equipes da Previc e Mercer.
Nesse sentido, estarão participando, entre outros o Coordenador-Geral de Orientação de Atuária e Contabilidade da
autarquia, Christian Catunda e o Diretor de Fiscalização, Carlos Marne.
,

Brasileiro precisa poupar para a aposentadoria, diz Luís Ricardo
Com a reforma da Previdência o brasileiro vai precisar de fato começar a poupar para a aposentadoria, uma vez que os
benefícios do INSS não apenas serão de menor valor e concedidos mais tarde, como em razão da longevidade as pessoas
tenderão a viver cada vez mais e, portanto, a depender por mais tempo do valor que recebem do Instituto. Juntando tudo, o
que se tem é um cenário difícil para o qual a melhor resposta é a previdência complementar fechada, mostrou em uma longa
entrevista ao portal UOL o Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Martins.
O próprio UOL se encarregou de fazer um resumo da entrevista concedida por Luís Ricardo, em texto que reproduzimos a
seguir na íntegra:
A reforma da Previdência obrigará os brasileiros a trabalhar e contribuir ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por
mais tempo, com a expectativa de receber um benefício menor na velhice. E ainda é preciso lembrar que os brasileiros
viverão mais -ou seja precisarão de mais recursos na etapa final da vida.
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Para ter qualidade de vida na velhice, as pessoas terão de poupar, buscar uma previdência privada e complementar a renda,
afirmou o presidente da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), Luís Ricardo
Martins, em entrevista ao UOL. Ele representa os fundos de pensão, exclusivos de empresas privadas, públicas ou de
associações que criam os planos de aposentadoria para os empregados e associados.
Martins declarou que isso será um desafio, já que os brasileiros não estão acostumados a poupar. Apesar disso, ele disse
que com o debate sobre a reforma da Previdência, os brasileiros passaram a se interessar sobre o tema.
"A gente nota que a notícia de reforma da Previdência, desde 2016, aumentou a curiosidade do brasileiro sobre o assunto.
As pessoas estão procurando planos de previdência, ainda que com um baixo nível de educação financeira e
previdenciária", disse.
Com a política econômica liberal do governo, caberá ao trabalhador e não ao estado a iniciativa de economizar para garantir
renda no futuro. Martins declarou que é um desafio para os brasileiros pouparem com o baixo nível de renda, mas disse que
o sacrifício é importante para garantir uma velhice tranquila.
"É possível poupar. É difícil, mas com a sensibilidade de pensar no futuro, as pessoas já começam a poupar um pouco
porque estão preocupados com a aposentadoria e com a velhice. O momento é ímpar e o pior já passou", declarou.
A entrevista na íntegra está em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/01/12/previdencia-trabalhador-rendatrabalho-aposentadoria-fundo-de-pensao.htm

Contribuições facultativos crescem 126,2% na Funpresp
Os participantes da Funpresp realizaram ao longo de 2019 um total de R$ 12,73 milhões em aportes facultativos, 126,21% a
mais do que em 2018, informa o site da revista Investidor Institucional. Parte desse crescimento, naturalmente, se deve ao
aumento da base de associados.
Do volume registrado no último ano, 80,22%, o correspondente a R$ 10,21 milhões, foram injetados por meio dos chamados
aportes esporádicos, isto é, contribuições sem periodicidade definida.
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