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NOTÍCIAS

Luís Ricardo prega um novo modelo previdenciário
27/01/2020

Para o Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins, é fundamental para o País estruturar um novo modelo previdenciário. Este deve
juntar, de um lado, a proteção do Estado para os que ganham menos e, de outro, uma previdência privada fundada na capitalização
e destinada aos trabalhadores com um nível maior de renda.
A íntegra da entrevista, concedida por Luís Ricardo à revista Isto É Dinheiro, pode ser encontrada
em https://www.istoedinheiro.com.br/uma-nova-reforma-da-previdencia-sera-necessaria-em-dez-anos/
No entender de Luís Ricardo, a reforma da Previdência aprovada no final do ano passado foi apenas paramétrica e não trouxe as
mudanças necessárias. Assim, é possível que uma outra se mostre indispensável daqui a 10 anos.
Luís Ricardo explicou que capitalizadas seriam as reservas formadas por contribuições em parte obrigatórias e parte facultativas,
formando com isso uma poupança de natureza previdenciária que caberia proteger da mesma forma como são defendidos os
brasileiros pelo CDC em suas relações de consumo.

https://www.prevdigest.com/ancep

1/5

28/01/2020

ANCEP | prevdigest

Seminário: Amanhã em São Paulo e na quarta-feira no Rio
Apresentado hoje em Florianópolis (27/01), o seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações
Contábeis do Exercício 2019 das EFPC será agora levado ao longo desta semana em .São Paulo (28/01), Rio de Janeiro
(29/01), Vitória (30/01) e Recife (31/01). O evento, que já atraia o nosso público por trazer úteis orientações quanto ao
fechamento das contas do exercício passado e análises profundas dos efeitos da reforma da Previdência, ganhou na
semana passada um novo atrativo pela obrigação que todos temos de melhor compreender e avaliar as consequências das
resoluções CNPC nº 32, 33 e 34/2019, aprovadas na reunião do CNPC em 4 de dezembro do ano passado e publicadas no
Diário Oficial do último dia 22.
Hoje (27), o evento está sendo realizado em Florianópolis (foto).
Ajuda a atrair público a forte presença da Previc e do time da Mercer.
A análise das novas resoluções será feita pelo especialista Antônio Fernando Gazzoni, Diretor da Mercer, e sua equipe,
entre outros..
A Resolução nº 32 volta-se para os procedimentos a serem observados pelas entidades no fornecimento de informações
aos participantes e assistidos. A de nº 33 trata dos processos de certificação, habilitação e qualificação de dirigentes. Por
fim, a nº 34 trata das normas a serem seguidas visando a formalização de processos relativamente a estatutos,
regulamentos de plano de benefícios e convênios de adesão.
Todas as três resoluções foram bem recebidas , entendidas como um avanço, mesmo porque são o resultado de um diálogo
amplo.

Declarações ao COAF devem ser entregues até a próxima sexta-feira
Termina no dia 31 de janeiro o prazo para que os profissionais de contabilidade e organizações contábeis entreguem a
Declaração Anual Negativa ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O preenchimento da Declaração de Não Ocorrência de Operações de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou
financiamento ao terrorismo ao Coaf pode ser realizado diretamente no sistema desenvolvido pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A informação prestada pelo profissional da contabilidade contribuirá para que o Coaf a examine, identifique as ocorrências
suspeitas de atividade ilícita e comunique, por meio de Relatório de Inteligência Financeira, as autoridades competentes.
As comunicações ocorrerão nos casos “de ocorrência” e “não ocorrência". (CFC-ANCEP)

INSS deverá contratar servidores civis além de militares
No exercício da Presidência, o Vice-presidente da República Hamilton Mourão antecipou a intenção do Governo de produzir
nos próximos dias Medida Provisória destinada a aproveitar servidores civis aposentados, e não apenas militares da reserva,
como mão de obra para a acelerar a análise dos pedidos de benefícios encaminhados ao INSS. A notícia é da Folha de S.
Paulo, O Estado de S. Paulo e Globo.
Atualmente há 1,3 milhão de solicitações represadas.
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