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Neste ano que se inicia, quero, primeiramente, reforçar e agradecer a parceria de todos os envolvidos
que trabalharam e têm trabalhado para que este importante veículo de comunicação continue a se destacar como uma valiosa ferramenta de pesquisa para estudantes e profissionais da contabilidade.
Como parte permanente deste periódico, os artigos
publicados a cada edição evidenciam o alto nível intelectual dos pesquisadores, bem como a competência
do Conselho Editorial, que seleciona os melhores estudos técnico-científicos relacionados à moderna Contabilidade.
Além dos artigos, a RBC tem publicado reportagens
e entrevistas, que trazem para o público leitor temas de
grande relevância, que influenciam diretamente o trabalho dos profissionais da contabilidade e que interessam a sociedade.
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) vem, ao
longo dos anos, elaborando programas com reflexo direto na vida do cidadão, como é o caso do subprograma de Educação Financeira, mantido pelo Programa de
Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).
Constituído por 8 mil voluntários, o PVCC tem o objetivo de sensibilizar os profissionais da contabilidade
sobre a importância do voluntariado para a construção
de uma sociedade mais justa e solidária.
O Brasil encerrou o ano de 2018, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do Serviço de Proteção do Crédito (Serasa),
com aproximadamente 62,6 milhões de brasileiros
com restrições de crédito por endividamento. Os prin-
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cipais vilões para esse aumento de devedores foram o
cartão de crédito e o cheque especial, com juros que
ultrapassam 300% ao ano.
Um dos objetivos do subprograma de Educação
Financeira é orientar a sociedade no sentido de como
fazer a correta administração das finanças pessoais
e, também, como utilizar de forma correta o cartão
de crédito e o cheque especial. E a iniciativa tem
dado certo.
Na reportagem a seguir, saiba como a prática do
voluntariado tem ajudado várias famílias a saírem do
vermelho e terem uma vida financeira saudável. E tudo
isso com a ajuda de um contador.

Boa leitura.
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