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NOTÍCIAS
ESPECIAL PODCAST: Ouça no final da
edição

Contabilidade: Mulheres investem mais em capacitação
13/03/2020

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conta que as mulheres representavam apenas 4,3% dos trabalhadores da área
em 1950. Mas de lá para cá muita coisa mudou, e em 201/ elas já representavam mais da metade dessa força de trabalho
(47,4%).
O grande destaque deste levantamento foi o estado do Amazonas, no qual as mulheres contadoras constituíam 51,1% do
total registrado, tanto no nível técnico quanto no superior. O estado que ficou na lanterna, com menor número de mulheres
contadoras, foi Goiás, que totalizou 36,1% de registros femininos.
Outro ponto é que as mulheres têm buscado mais capacitação. Segundo reportagem da REPeC (Revista de Educação e
Pesquisa em Contabilidade ) , a participação da mulher nas salas de aula está crescendo, principalmente no nível técnico.
Enquanto os homens estão reduzindo sua participação (um encolhimento de 5%), as mulheres ampliaram seu ingresso em
35%.

Ancep: mais um evento de qualidade no Rio
Daqui a uma semana, mais exatamente na sexta-feira (20) a ANCEP vai estar retomando a sua programação de evento. Pela
importância da temática que estará sendo abordada, ao mesmo tempo que por sua oportunidade, será um recomeço
acompanhado das melhores expectativas.
O seminário Compliance do Conselho Fiscal será realizado no dia 20 de março no auditório do Serpros, no Rio de Janeiro,
à Rua Fernandes Guimarães nº 35, bairro Botafogo. Pela qualidade das exposições em si e oportunidade dos temas tratados,
o evento será uma chance imperdível para que os conselheiros, auditores internos e externos e profissionais de controle
possam atuar com muito maior conhecimento e se manifestar a respeito.
Participando do seminário os conselheiros poderão melhor avaliar as demonstrações contábeis a serem encaminhadas à
Previc referente 2019 e cujo prazo de entrega se esgota em 31 de março. Isso porque os integrantes dos conselhos terão a
partir daí uma visibilidade ainda maior da situação de suas entidades, isso lhes permitindo uma manifestação muito mais
efetiva sobre a qualidade das demonstrações, estando estas sendo vistas pela primeira vez ou sendo revistas.
Além das demonstrações, os conselheiros terão reforçada a sua visão sobre os riscos, investimentos e as despesas
administrativas. Bem como a respeito da elaboração do Relatório de Controles Internos, com modelagem completa. Enfim,
vai estar sendo exposta da forma mais ampla a matriz de compliance, onde estará indicada todas as obrigações e
responsabilidades do Conselho Fiscal em seu processo fiscalizatório. Tudo isso bem à altura das responsabilidades do
colegiado.
A equipe de expositores do evento confirma mais uma vez isso. Dionísio Jorge da Silva, Presidente do Conselho Deliberativo
da ANCEP, contador, é Mestre em Controladoria pela Universidade de Brasília e professor de pós-graduação da FGV.
Alexandra Patrícia é especialistas em controles internos, pós graduada em gestão de EFPCs pela FGV. Leandro Augu

CVM: R$ 1 bilhão em multas no ano passado
A CVM arrecadou R$ 1,040 bilhão em multas aplicadas no mercado financeiro no ano passado, mostra um relatório enviado
ao mercado nesta quinta-feira (12). Foram julgados 98 processos sancionadores, com 226 acusados multados, 44
advertidos, 18 inabilitados e 21 foram objeto de proibição, registra o portal Money Times.
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Além disso, explica a autarquia, foram iniciados 102 procedimentos administrativos investigativos ou sancionadores, sendo 17
inquéritos administrativos, 79 termos de acusação de rito ordinário e 6 termos de acusação de rito simplificado.
sto Silva é analista de controles internos, certificado pela Anbima e graduado em gestão de riscos financeiros pela FGV.

Previ: plano família começa hoje
A Previ lança hoje seu plano voltado para os familiares dos participantes. Chamado de Previ Família, explica o Valor
Econõmico, é aberto para parentes consanguíneos de até terceiro grau ou por afinidade até segundo grau.
Segundo a Previ, os novos participantes poderão optar por um dos três perfis de investimento: prudente, que não tem
alocação em renda variável; balanceado, com até 30% em aplicações em bolsa; e ousado, que pode chegar a até 60% em
ações.

ESPECIAL PODCAST
O desafio é agora - As entidades acabam de ingressar naquela fase do ano em que costumam ser bastante
solicitadas a esclarecer informações que tem a ver com o Imposto de Renda de seus participantes.
É um momento em que as associadas são especialmente desafiadas em seus processos e nas tecnologias que
empregam, uma vez que precisam fornecer dados que sejam não apenas íntegros mas também “cruzáveis”, isto é,
passem incólumes pelo cruzamento dos vários novos sistemas criados em cada vez maior número pela Receita
Federal.
Em resumo, cada vez mais pessoas jurídicas como são as EFPCs fazem declarações em maior número, todas
precisando contar a mesma história sem desafinar sobre quais os valores pagos e a quem. Um desafio e tanto, diz
com muitos detalhes no podcast📣 abaixo Sérgio Cabral, Gerente de Contabilidade da Funpresp-Jud.
▪Assunto sério - E como o assunto é sério, a Funpresp-Jud preparou um Manual para ajudar os seus participantes
a enfrentar o Leão 2020, em https://www.funprespjud.com.br/wp-content/uploads/Transpar--ncia/IRPF/manualirpf.pdf
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