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Prezados Leitores,
Quero usar esse espaço a fim de 

comentar sobre o Corona vírus e o 
papel da contabilidade na crise. O cenário 
atual apresenta diversos desafios para a 
operação dos negócios em toda cadeia eco-
nômica. Devido a pandemia do Covid-19, 
diversas empresas e organizações públicas 
tiveram que se adequar, suspendendo tem-
porariamente o funcionamento ou adotan-
do modelos alternativos de trabalho.

Assim, os escritórios de contabilidade 
tiveram seu papel de principal assessor 

dos clientes potencializados, principal-
mente para aqueles que já possuem posi-
cionamento na internet. O home office, ou 
trabalho remoto, é ferramenta fundamen-
tal para manter a rotina de diversas em-
presas em meio a pandemia que vivemos 
atualmente. E essa é a principal orienta-
ção que o contador passa a seus clientes.  
Essa nova sistemática mostrou-se consis-
tente e eficaz no desenvolvimento dos tra-
balhos e na eficácia dos resultados, pois 
diversos documentos e informações são 
compartilhados por e-mail ou plataformas 
de gestão de processos e ate via WhatsA-
pp, desde que respeitadas as medidas de 
segurança da informação.

Inclusive, o escritório contábil deve re-
forçar essa estratégia para que os empre-
sários mantenham o cronograma de envio 
de documentações fiscais e, assim, não 
percam os prazos regimentais. Porém, por 
conta das diversas mudanças e adaptações 
que as empresas estão passando diante do 
coronavírus, os empresários encontram 
pouco tempo para se informar sobre prazos 
e parcelamentos. Assim, cabe as empresas 
contábeis assumirem essa tarefa de infor-
mação e esclarecimento, além de apresen-
tar as facilidades implantadas pelo poder 
público, iniciativa adotada pelos contabi-
listas sempre, independente da crise.

Com a pandemia surge uma pergunta: 
qual o impacto do coronavírus no setor da 
contabilidade? Além dos impactos causa-

Editorial

Fernando Raamlheiro
Tesoureiro Sicorp

dos na área de saúde pública, o corona-
vírus levou a uma série de consequências 
econômicas que, obviamente, afetam di-
retamente o dia a dia dos profissionais e 
escritórios de contabilidade. Com ciência 
disso é fácil perceber que entender o im-
pacto do corona vírus no setor de conta-
bilidade é fundamental para atravessar 
a crise e manter seu negócio estável e 
competitivo quando o novo cenário vier. 
Nesse sentido, empresas clientes e em-
presas contábeis precisam a cada dia se 
auto avaliarem na busca de condições de 
sobrevivência com tomada de decisões 
coesas e efetivas para juntas seguirem 
fortes e focadas no objetivo maior de sua 
sobrevivência.
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A profissão contábil é tradicio-
nalmente permeada pela ne-
cessidade da busca de novos 

conhecimentos, reciclagens e atua-
lizações, principalmente no que diz 
respeito ao segmento digital, nos úl-
timos anos. Os profissionais cercam-
-se dos melhores sistemas e tecnolo-
gias para a otimização do trabalho, 
bem como para oferecer os melhores 
resultados a seus clientes. 

O que ninguém contava é que um 
novo desafio chegaria para testar as 
habilidades desses profissionais. As-
sim como diversos segmentos, a con-
tabilidade precisou ser remodelada: 
home office, equipamentos para vide-

Capa
Mês do contabilista é marcado pela 

superação e inovação
Em um ano de pandemia, profissionais se reinventaram e enfrentam os 

desafios com criatividade

oconferência, documentos na nuvem 
e outras iniciativas fizeram parte das 
adaptações para esse novo momento. 
Período que, apesar das dificuldades 
firmou uma nova oportunidade aos 
contadores: a consultoria para em-
presas que nesse momento, passaram 
a precisar ainda mais dos serviços de 
especialistas no segmento contábil.

A reinvenção e superação são pa-
lavras-chave nesse 25 de abril, mês 
que é comemorada uma das pro-
fissões mais importantes do País e 
chega aos seus 90 anos, desde que 
foi instituída, em maio de 1926, por 
João de Lyra Tavares, patrono dos 
profissionais da contabilidade.

De acordo com o CFC – Conselho 
Federal de Contabilidade, a classe 
registra mais de 527 mil profissio-
nais em plena atividade e esse nú-
mero cresce a cada ano.  Em 2010, 
por força da Lei n.º 12.249 – uma 
das grandes conquistas da categoria 
– , o termo “contabilista” foi extin-
to e passou-se a adotar a terminolo-
gia “profissional da contabilidade”, 
referindo-se aos técnicos e conta-
dores. Segundo dados do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), há, 
no Brasil, 334.145 mil contadores e 
193.476 técnicos em contabilidade 
(ver quadro).
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Capa

A Casa do Contabilista de Ribeirão Preto está 
promovendo durante o mês de abril, uma 
campanha de arrecadação de alimentos não 

perecíveis e doações em dinheiro, via pix, para a 
compra de gás de cozinha para as pessoas que fo-
ram impactadas pelo Covid-19 e estão em situação 
de vulnerabilidade social.  

Os alimentos não perecíveis arrecadados serão en-
tregues ao Fundo Social de Solidariedade, ligado à 
Prefeitura de Ribeirão Preto e serão distribuídos à fa-
mílias cadastradas junto a entidade. “A Casa do Con-
tabilista sempre esteve engajada nas questões sociais 

* Pela Lei n.º 12.249/2010, o registro para técnico foi concedido até 1º junho de 2015.

No mês do contabilista, campanha de 
arrecadação de alimentos é realizada

Os profi ssionais da 
contabilidade em números

e pensamos na melhor forma de comemorar o mês do 
contabilista: fazendo o bem a quem mais precisa nes-
se momento delicado. Tenho a certeza de que fare-
mos a diferença na vida de muitas famílias”, destaca 
Ana Lúcia Corsino Picão, presidente da AESCON-
-RP (Associação das Empresas de Serviços Contá-
beis de Ribeirão Preto e Região).

Os alimentos podem ser entregues na sede da 
Casa do Contabilista, localizada à rua Capitão Sa-
lomão, 280 e as doações em dinheiro podem ser 
feitas via PIX da Casa do Contabilista: CNPJ 
56892557000139.

Para a presidente da AECON RP, Ana Lúcia Corsino Picão, o momento de pandemia tem trazido a su-
peração como destaque na rotina dos profi ssionais. “Tem sido meses difíceis, enfrentados por todos. Per-
cebo diariamente a determinação e superação de desafi os vividos pelos profi ssionais da classe, que fazem 
o seu melhor a cada dia. O papel da Casa do Contabilista tem sido trabalhar para que a profi ssão contável 
seja sempre reconhecida pela sua essencialidade, principalmente na administração de crises decorrentes 
pelo período que vivemos. Esperamos que os desafi os da pandemia passe rapidamente, mas sabemos que 
sairemos mais preparados, fortes e unidos para seguir os próximos passos. Parabenizo a classe pela resi-
liência e criatividade, que deve ser lembrada nesse mês dos contadores”, destaca. 

Informações: CFC

Profi ssionais
Contadores: 334.145
*Técnicos: 193.476
Total: 527.621

Profi ssionais por gênero
Contadores
Homens: 34,48%
Mulheres: 28,84%

Profi ssionais por gênero
Técnicos em Contabilidade
Homens: 23,02%
Mulheres: 13,64%

 Organizações Contábeis: 52.795
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Em decorrência das difi culdades impostas pela pandemia de Covid-19 aos profi ssionais da contabilidade, o Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC) reduziu a pontuação mínima exigida no Programa de Educação Profi ssional 
Continuada (PEPC) para 20 pontos para o exercício de 2021. A decisão, aprovada pelo plenário do CFC, foi pu-

blicada na Deliberação CFC n.º 14, de 15 de abril de 2021.

Também foram reduzidos os limites mínimos e máximos das atividades referentes ao cumprimento do PEPC, manten-
do-se a proporção exigida da pontuação, conforme a tabela abaixo:

O Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) publicou no 
Diário Ofi cial da União, de 

19 de abril de 2021, o edital do 1º 
Exame de Sufi ciência 2021. A pro-
va será aplicada em 27 de junho de 
2021, das 10h às 14h, na modalidade 
presencial e as inscrições devem ser 
feitas das 14h de 22 de abril às 16h de 
21 de maio, nos sites do CFC ou da 
Consulplan, banca responsável pela 
realização do Exame.

As demais informações sobre o Programa de Educação Profi ssional Continuada constam na norma NBC PG 12 (R3), 
disponível no portal do CRCSP.

Profi ssionais obrigados ao cumprimento 
do Programa de EPC deverão cumprir 

20 pontos em 2021

Publicado o edital do
1º Exame de Sufi ciência 2021

Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo  |  Presidente Gildo Freire de 

Araújo - Gestão 2016-2017
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão 

Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@
novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

Tabela I – Aquisição de conhecimento Mínimo de 4 pontos

Tabela II – Docência Limitado a 10 pontos

Tabela III – Atuação como participante Limitado a 10 pontos

Tabela IV – Produção Intelectual Limitado a 10 pontos

A prova será composta de 50 ques-
tões de múltipla escolha e cada resposta 
correta valerá um ponto. Será aprovado 
o candidato que acertar 50% das ques-
tões. De acordo com o edital, o gabarito 
preliminar deverá ser publicado a par-
tir das 16h de 28 de junho e a relação 
defi nitiva dos aprovados em até 50 dias 
após a data de realização das provas.

A aprovação no Exame de Sufi ciên-
cia é um dos requisitos para a obten-

ção do registro em CRC, documento 
obrigatório para o exercício da profi s-
são contábil.

O edital completo do 1º Exame de 
Sufi ciência 2021 está disponível na 
página da Consulplan.



Notícias da Casa

O programa Aprendiz, da Casa do Contabilista, dis-
ponibiliza 80 vagas para jovens, que serão con-
tratados por um período de dois anos e participa-

rão de um curso preparatório na área administrativa. As 
inscrições podem ser feitas por jovens com idades de 14 a 
24 anos. Além de oferecer oportunidades para quem bus-
ca um emprego, o programa também busca por empresas 

No dia 13 de abril, a Delegacia da Receita Fede-
ral em Ribeirão Preto realizou a Palestra on-line 
Atendimento da RFB na Era Digital: Novos Pa-

radigmas. O encontro virtual, que teve apoio da Casa do 
Contabilista, contou com os palestrantes: Robson Guerra, 

Ainda há tempo para participar da 
Campanha Destinação do Bem, 
da Casa do Contabilista de Ri-

beirão Preto! Lançada no ano de 2019, 
a campanha conta com o apoio do Con-
selho Municipal da Criança e do Adoles-
cente e Conselho Municipal do Idoso. A 
iniciativa visa a conscientização sobre a 

Com a nova normativa da Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo, 
o escritório regional da JUCESP 

de Ribeirão Preto não está recebendo os 
processos que normalmente são entregues 
em no estabelecimento. 

Visando uma logística mais rápida, os 
documentos estão sendo entregues na Casa 
do Contabilista, nos seguintes horários: de 
segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h. 
Os processos entregues até esse horário, 

Programa Aprendiz, da Casa do Contabilista, 
oferece 80 vagas para jovens em Ribeirão Preto

O que mudou no relacionamento e atendimento com 
a Receita Federal

Campanha Destinação do Bem

Comunicado:
Parceria Casa do Contabilista x Jucesp
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parceiras que estejam com vagas abertas.
Empresas - para cadastrar, a empresa parceira deve en-

trar em contato com a Casa do Contabilista pelo telefone 
(16) 3625-7159. 

Jovens Aprendizes - o cadastro será pelo site www.ca-
sadocontabilista.org.br/programa-jovem-aprendiz

chefe do CAC/DRF/RPO;  Thaís Rocha, supervisora na-
cional do Chat da Receita Federal, além da presidente da 
AESCON, Ana Lucia Corsino Picão. A organização foi 
do Delegado da Receita Federal de Ribeirão Preto, Ar-
mando Borges.

importância do processo de destinação do 
imposto de renda e indicação de entidades 
sociais ou projetos voltados à cultura, es-
porte, entre outros. 

A destinação de parte do Imposto de 
Renda gera o abatimento no valor do 
imposto a pagar ou aumento da sua resti-

serão retirados pela Jucesp no dia seguinte 
pela manhã. Endereço entrega: Rua Capi-
tão Salomão, 280 – Ribeirão Preto.

Da mesma forma que os processos serão 
coletados, também serão entregues (regis-
trados ou com exigências) no prazo de 72 
horas após a coleta. Caso o lote seja en-
tregue antes de 72h, enviaremos um e-mail 
comunicando a liberação antecipada.

Importante: Levar taxa recolhida, como 

tuição. O contribuinte pode fazer a desti-
nação de 3% no momento que elaborar a 
Declaração do IR. Procure um profissio-
nal contábil e participe desse movimento 
do bem.

pagamento de boleto ou depósito.
Taxa Jucesp:
Banco: 756 – Sicoob
Agência: 4411
C/C: 2375-2
PIX - CNPJ ACI – 56.013.386/0001-20

Pedimos a colaboração de todos neste 
momento tão delicado em que estamos 
vivendo.
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Capacitar aos profissionais da contabilidade 
para atuarem em gestão e inovação visando 
à criação de uma rede de suporte e consul-

toria para os pequenos negócios. Esse é o projeto 
“Contador Parceiro: construindo o sucesso”, fruto 
da união do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e  do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), lançado nesta sexta-
-feira (23) durante evento virtual, que reuniu gran-
des personalidades da classe contábil e representan-
tes das instituições.

Planejar sua presença na internet, entender como 
construir um ótimo relacionamento digital e saber ler 
as tendências de mercado são um dos principais ob-
jetivos do programa, uma grande oportunidade de ca-
pacitação ofertada aos profissionais da contabilidade 
que desejam crescer e obter sucesso no mercado de 
trabalho e na parceria com os clientes. “Se vivemos 
em uma sociedade digital, nós temos que explorar ao 

Os contribuintes poderão enviar a declaração 
e realizar o pagamento da primeira cota do 
imposto até o dia 31 de maio de 2021.

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira, 12 de abril de 2021, a 
Instrução Normativa RFB nº 2.020, de 9 de abril de 
2021 que alterou o prazo final de entrega da Decla-
ração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Física referente ao exercício 2021, ano 
calendário, 2020, do dia 30 de abril para o dia 31 de 
maio de 2021.

Importante destacar que, apesar da prorrogação 
do prazo, o cronograma de pagamento das restitui-
ções permanece o mesmo. Portanto, quanto antes for 
enviada a declaração, mais cedo o cidadão receberá 

Notícias do Setor
CFC e Sebrae lançam “Contador Parceiro: 

construindo o sucesso”, programa de capacitação 
para profissionais da contabilidade

Receita Federal adia o prazo de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda

máximo os artefatos tecnológicos, para trabalharem 
a nosso favor. Desta vez, vamos chegar para os mais 
de 516 mil profissionais da contabilidade, a quem eu 
comprimento neste momento, com mais concisão 
por meio da Educação a Distância (EaD), para que 
eles tenham estruturas educativas para ajudarem os 
pequenos empresários”, destaca Bruno Saboya, supe-
rintendente do Sebrae Pernambuco.

"As ações do Sebrae se estendem a todos os es-
tados, dando suporte a micros e pequenas empresas. 
Agora, todos os profissionais da contabilidade, dos 
mais de 5.500 mil municípios que temos em nosso 
País, também terão a oportunidade de se capacitar 
com qualidade e eficácia", diz o presidente do CFC, 
Zulmir Ivânio Breda. "Esse é, sem dúvidas, um dos 
maiores programas lançados pelo CFC e isso é gra-
ças a essa parceria, que já rendeu grandes projetos 
ao longo de 20 anos, entre o CFC e o Sebrae", co-
memora.

a sua restituição de imposto de renda.
Em razão do adiamento, o cidadão que deseje pa-

gar o imposto via débito automático desde a 1ª cota 
deverá solicitá-lo até o dia 10 de maio. Quem enviar 
a declaração após esta data deverá pagar a 1ª cota 
por meio de DARF, gerado pelo próprio programa, 
sem prejuízo do débito automático das demais cotas.

Para aqueles que não optarem pelo débito au-
tomático, os DARFs de todas as cotas poderão ser 
emitidos pelo programa ou pelo Extrato da Decla-
ração, disponível no Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC), acessado através do site da Receita Fede-
ral em www.gov.br/receitafederal.

Também foram prorrogados para 31 de maio de 
2021 os prazos de entrega da Declaração Final de 

O programa Contador Parceiro surge para auxi-
liar os profissionais da contabilidade nas transfor-
mações impostas pelo novo cenário mundial. Além 
de contador, ele também possui o papel de  consultor 
estratégico e investidor da inovação, para caminhar 
lado a lado com o cliente, auxiliando na recuperação 
e crescimento dos negócios . “Primeiro, parabenizo 
a excelente atuação do comitê de gestão desse tra-
balho, que trouxe a importância da mudança desse 
perfil do contador", diz o vice-presidente de Desen-
volvimento Profissional do CFC, Aécio Prado.  "O 
contador é um consultor e precisa estar cada vez 
mais aperfeiçoado, em constante mudança de min-
dset, na área da gestão, da inovação e outras para se 
colocar como essencial no desenvolvimento socioe-
conômico", completa. 

Fonte: CFC

Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País, 
assim como, o vencimento do pagamento do impos-
to relativo às declarações.

As prorrogações foram promovidas como forma 
de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). A medida visa proteger 
a sociedade, evitando que sejam formadas aglome-
rações nas unidades de atendimento e demais esta-
belecimentos procurados pelos cidadãos para obter 
documentos ou ajuda profissional. Assim, a Receita 
Federal contribui com os esforços do Governo Fede-
ral na manutenção do distanciamento social e dimi-
nuição da propagação da doença.

Para facilitar ainda mais o acesso do cidadão às 
informações, a Receita Federal disponibiliza di-
versos serviços que podem ser obtidos sem sair de 
casa. Acessando o e-CAC com uma conta gov.br, o 
cidadão tem acesso, por exemplo, aos seus compro-
vantes de rendimentos informados em DIRF pelas 
fontes pagadoras, à cópia da última Declaração de 
Imposto de Renda entregue e à Declaração Pré-
-Preenchida.

A Declaração Pré-Preenchida está disponível de 
forma online para todos os cidadãos que possuam 
uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação 
de duas etapas habilitada. Utilizando este serviço, a 
declaração já vem preenchida com os dados que a 
Receita Federal possui. São utilizadas informações 
das fontes pagadoras (DIRF), médicos e planos de 
saúde (DMED) e atividades imobiliárias (DIMOB), 
além das informações já prestadas na Declaração de 
Imposto de Renda do ano anterior. Assim, basta re-
visar os dados, adicionar informações novas ou que 
estiverem faltando e enviar.
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Procedimento permite que todos os serviços 
relacionados ao Cafir – Cadastro de Imóveis 
Rurais sejam finalizados por meio de Dossiê 

Digital de Atendimento, no Portal e-CAC.

Foi habilitado, pela Receita Federal, um novo 
procedimento que permite que todos os serviços re-
lacionados ao Cafir, iniciados pelo Coletor Web ou 
pelo Cnir, possam ser finalizados de forma comple-
tamente digital pelo e-CAC. Antes era preciso levar 
a documentação até uma unidade de atendimento.

O modelo faz parte dos esforços propostos no 
Plano de Ação da Receita Federal pós-crise da Co-
vid-19 e tem o objetivo de tornar os serviços mais 
acessíveis ao contribuinte, já que, com os serviços 
sendo prestados exclusivamente por meio digital, 
não será mais necessário o deslocamento até uma 
unidade da Receita Federal.

Procedimentos.
Os documentos necessários nos procedimentos 

que são iniciados através do Coletor Web ou do Cnir, 
serão enviados para a Receita Federal, por meio do 
e-CAC, através de Dossiê Digital de Atendimento.

Quando o serviço digital necessitar de apresen-
tação de documentos para ser concluído, os docu-
mentos deverão ser apresentados por meio juntada 
de documentos na aba ‘Meus processos’.

Da mesma forma, se forem necessários esclare-
cimentos adicionais, serão realizados por meio de 
comunicação eletrônica. Assim como a ciência de 
conclusão da operação, que também será feita por 
meio digital.

Cadastro de Imóvel Rural.
É obrigatória a inscrição no Cafir de todos os 

imóveis rurais, mesmo os beneficiados com imu-
nidade ou isenção do imposto sobre a propriedade 
territorial rural – ITR.- Inscrição ou atualização de 
imóveis rurais via e-CAC

O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) 
é um cadastro que compreende dados integrados do 
SNCR do Incra e o CAFIR da Receita Federal.

O Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) é 
o sistema utilizado pelo Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (Incra) para cadastrar os 
imóveis rurais.

Com o cadastramento do imóvel rural no SNCR, 
o titular obtém o Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural (CCIR). Cada imóvel rural possui um CCIR.

A inscrição ou atualização do cadastro do imóvel 
rural só será possível se o imóvel estiver cadastrado 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) do 
INCRA.

Notícias do Setor

Cadastro de imóveis rurais poderá ser feito 
completamente em formato digital

Se você não possui um CCIR para o seu imóvel 
rural, acesse o serviço pelo link (https://www.gov.
br/pt-br/servicos/incluir-imovel-rural-no-sistema-
-nacional-de-cadastro-rural) e veja como proceder.

1° passo - Sistema Cnir
Inscreva ou atualize as informações dos seus imó-

veis rurais no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 
(CNIR).

A inscrição no CNIR será realizada por meio 
da vinculação do NIRF com o cadastro no INCRA 
(CCIR). Se você não possui NIRF para o imóvel ru-
ral, ele poderá ser criado no momento da vinculação. 
Acesse o CNIR, clique em Menu, seguido de Imó-
veis.  https://cnir.serpro.gov.br/

Para fazer uma inscrição, localize o imóvel rural e 
clique em Gerenciar Vinculação, na coluna "Ações", 
ao lado do imóvel que deseja vincular. Se não en-
contrar o imóvel, clique em Criar NIRF para Vincu-
lação e, em seguida, enviar a solicitação.

Para atualizar dados do imóvel, clique no botão 
Atualizar Dados Tributários, na coluna “Ações”, no 
final, clique em Obter recibo de envio.

- Cancelamento, reativação e transferência de 
imóveis rurais via e-CAC

O Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR) é 
o cadastro administrado pela Receita Federal, com 
informações de imóveis rurais do país, seus titulares 
e, se for o caso, os condôminos e copossuidores.

O Número do Imóvel na Receita Federal (NIRF) 
é o número de identificação do imóvel rural no CA-
FIR. Cada imóvel rural deve possuir um NIRF.

1° passo - Sistema Coletor Web –Cafir
Acesse o CAFIR - Coletor Web, clique em Criar 

Solicitação, seguido da opção desejada.

Preencha o formulário eletrônico e, ao final, emi-
ta o Documento de Entrada de Dados Cadastrais do 
Imóvel Rural (Decir).

https://coletorcafir.receita.fazenda.gov.br/coletor/
index.jsf

2° passo – Envio de documentação pelo e-CAC
- Como criar um Dossiê Digital de Atendimento 

para enviar os documentos para a Receita Federal?
Acesse o e-Processo pelo e-CAC, aba ‘Legislação 

e processo” e clique em “Processo Digital", escolha 
a área de concentração CADASTRO, e o serviço 
desejado.

O Dossiê Digital de Atendimento deve ser aberto 
no nome da pessoa física ou jurídica a que se refere 
o serviço e ficará disponível para solicitação de jun-
tada de documentos por 3 (três) dias úteis. Para cada 
pedido deve ser aberto um dossiê digital específico.

3° Passo - Acompanhar o andamento do Dossiê 
Digital de Atendimento

O conteúdo do Dossiê Digital de Atendimento e 
outras informações relacionadas podem ser consul-
tadas a qualquer momento através do e-CAC, na aba 
“Meus Processos”.

O acompanhamento da solicitação também pode 
ser feito pelo CAFIR - Coletor Web, preenchendo o 
número de recibo do Decir.

O resultado da análise será informado por despa-
cho juntado no dossiê digital.

Fonte: Receita Federal

Passo-a-Passo para fazer a Declaração Pré-Preenchida
- Acesse o e-CAC com uma conta gov.br (clique para saber como);
- Busque a opção Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Preencher Declaração Online;
- Clique no símbolo “+” no cartão de 2021 e em seguida em Iniciar com a declaração pré-preenchida.
Para acessar a declaração pré-preenchida o usuário deve estar com o app Meu Gov.Br instalado no seu celular ou tablet e com a configuração de verificação de 

duas etapas habilitada.
Para saber mais sobre a Declaração de Imposto de Renda acesse: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Fonte: Receita Federal
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As crises e mudanças causadas pela 
pandemia do Covid-19 nas empre-
sas geraram e ainda ocasionam di-

versos impactos e modificações nas estrutu-
ras organizacionais e na tomada de decisão; 
porém um ponto importante a ser ressaltado 
é o Plano de Sucessão, que geralmente se 
refere ao alto escalão, a alta administração, 
já que as empresas têm o seu corpo diretor 
formado por fundadores, presidentes, con-
selhos e etc.

Pensar nos sucessores é vital, seja em 
momento de crise assim como em outros, 
mesmo que numa certa tranquilidade; isso 
deveria ser parte do planejamento das or-
ganizações, evitando assim surpresas, pro-
blemas e crises maiores causadas com a 
saída ou ausência dos principais gestores, 
que pode ser inesperada. Infelizmente ve-
mos casos de falecimentos, afastamentos, 
internações e outros que afetam este corpo 
diretor, deixando os gestores ou adminis-
tradores “fora de ação”, em home office, 
aposentadoria antecipada ou ainda uma 
ausência total. Será que as empresas estão 
preparadas para enfrentar estas situações 
e manter sua estrutura, ambiente e cultura 
organizacional? Se num período sem cri-
ses isso já é complicado, com os problemas 
causados ou agravados pelo coronavírus 
isso se torna ainda mais difícil, afetando 
drasticamente as empresas e até levar ao en-
cerramento das atividades.

Formar sucessores é um enorme desafio. 
É um processo que leva tempo e não apenas 
algo de curto prazo. Por isso é importante 
reconhecer e manter talentos. Determinar 
um plano de carreiras efetivo e válido, alia-
do, por que não, ao plano de sucessão. Em 
empresas menores e familiares isso pode ser 
mais complicado e poderá ter resistências; 
mas os atuais gestores devem pensar na 
continuidade dos negócios.

Neste momento em que muitos negócios 
estão se adaptando às novas realidades, se 
reestruturando e se reinventando, é crucial 
que também pensem na sucessão, pois afi-
nal ninguém se perpetua no cargo. É um de-
safio para a empresa, para a sua governança 
e para quem será sucedido. Serão necessá-
rios esforços, conhecimento, discernimen-
to, visão, empreendedorismo, descentrali-

Artigo Empreendedorismo
O plano de sucessão e a 

pandemia {

zação, delegação e programação dentro de 
uma gestão flexível, aberta e organizada. É 
uma situação que causará desconforto, po-
rém será vital para a manutenção da gover-
nança e do próprio negócio. E no momen-
to atual pode acontecer deste processo ser 
antecipado e mais acelerado ou apressado, 
mas que deve ter toda atenção, cautela, dis-
cernimento e agilidade para que a condução 
da sucessão ocorra sem maiores transtornos 
e entraves.

E a sucessão, obviamente, terá que ser 
com aqueles que conhecem a empresa, que 
se identifica com a mesma, que tenha pai-
xão pelo trabalho e que saiba administrar e 
que também pense nos futuros sucessores, 
sem protecionismos ou favoritismos, pois 
uma sucessão mal feita, mesmo que plane-
jada, poderá arruinar o negócio. Planejar a 
sucessão requer, portanto, uma administra-
ção profissional, observada em grandes em-
presas; já que as familiares e negócios de 
pequeno e médio porte geralmente não tem 
tal plano para sucessão dos seus gestores, 

ficando “na mão” de uma pessoa ou de um 
grupo reduzido de pessoas, geralmente seus 
fundadores ou alguém bem próximo que 
os sucederam, mas sem um planejamento 
adequado que envolve um processo de su-
cessão evitando os chamados “choques de 
gestão”, mudanças repentinas e outros fato-
res que podem impactar de forma negativa 
o negócio. É claro que o sucessor terá o seu 
estilo de administrar e também de liderança, 
mas a sucessão feita de forma organizada, 
planejada, clara e condizente ao negócio, o 
processo será mais tranquilo e permitirá, a 
meu ver, maior aceitação dos novos gesto-
res, maior integridade das pessoas, melhor 
adaptação às mudanças e modernidade. É 
preciso preparar os sucessores e também 
aos que estão na gestão saberem a hora de 
parar e iniciar ou dar andamento ao proces-
so de sucessão.

Que a sucessão pode trazer sucesso para 
as empresas!

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de Empresas

CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891
Diretor Educacional Suplente – AESCON Ribeirão Preto

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com
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02 ILKA CAMOLESI
03 RONIS DE FARIA BRANQUINHO
03 ALEXANDRE YAMAKAMI DA CRUZ
04 CLOVIS ANTONIO PEREIRA
06 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO 
06 CARLOS APARECIDO MARTINS 
07 POLYANNA GIANEZI DE ANDRADE
07 LOISE FABIANA FAVORETO SANTOS
07 WILSON REIS 
10 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
11 RODRIGO CESAR PEREIRA
13 OSCAR GALATI JUNIOR
15 LUIZ ANTONIO LIBERATO
15 HONELCIO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA
15 RENATO ANTONIO DA FREIRIA
15 MIRIAM AP ASIERO MARCELINO
16 HELIO MARCELINO DE CARVALHO
16 MARIA ANGELA PETEAN CABRAL MIRANDA
16 ROBERTO HIDEKI HIROSI
16 PAULO ZERBINATTI

17 EVERTON MARTINS BARBOSA
17 LUIZ ANDRE GOBBO 
18 RAIMUNDO LEMOS 
18 CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
19 ERICA ADAMI TENDA
20 ROSANGELA APARECIDA PIRES ZAMPIERI
21 ELISANGELA APARECIDA SILVA DIAS
21 SERGIO GUIDO PATERLINI
22 CARLOS AUGUSTO DA SILVA
22 MARCIO MINOURO GARCIA TAKEUCHI
23 JOAO CARLOS KRAUSS RIBEIRO
23 HELMA ORIPA TOLEDO LIMA 
25 DANILO HAKIME DE ASSIS CAMPOS
26 MARCELO LUIZ PEREIRA RIUL
28 FABIO GRACIOLI FAVARO
29 GETULIO NAKAO
30 ROBERTA NISHIMURA
30 FABIO RICARDO BENEGUINI

Aniversariantes - Maio

... precisam ler e/ou reler também a Nova Ortografia agora!!! / O correto é: releem-sem acento circunflexo
Regra nova:  Segundo o Novo Acordo Ortográfico, não existe mais acento circunflexo nas formas verbais paroxítonas que possuem 
o “e” tônico fechado em hiato (hiato = sequência de vogais pertencentes a sílabas diferentes)  na 3ª pessoa do plural do presente do 
indicativo ou do subjuntivo. Isso ocorre com alguns verbos como o verbo reler (e verbo ler e seus derivados).

...com o erro de concordância verbal nunca acabarão!!! / O correto é: As aulas não acabaram.
Dica correta para o verbo Acabar:  o sujeito do verbo Acabar vem posposto, o que engana o leitor,concordando erroneamente.
A regra correta é: o verbo Acabar deve concordar com o sujeito em número e pessoa.
Ex.:  Acabaram  as aulas (errado:  As aulas não acabou)
         As férias acabaram (errado: Não acabou as férias)

...Maria precisa continuar o regime com a leitura da Nova Grafia!!! / O correto é: proteico - sem acento agudo
Regra Nova: Nas palavras paroxítonas, ou seja, nos vocábulos cuja tonicidade recai na penúltima sílaba, os ditongos abertos ei e oi 
que eram acentuados, não são mais. Este fato é justificado na existência de oscilação entre a abertura e fechamento na articulação des-
tas palavras. Assim, alguns termos que hoje se escrevem de um jeito, tomam novos formatos ortográficos, como:  proteico. Já outros, 
continuam como são: cadeia, cheia, apoio, baleia, dezoito, etc.
 
Relembrando: ditongo e hiato-- O primeiro é o encontro de uma vogal + uma semivogal ou vice-versa, sendo estas pronunciadas na 
mesma sílaba. Já o segundo é a sequência de vogais pertencentes a sílabas diferentes.

Cultura e Educação

“entre mim e o meu silêncio há gritos de cores estrondosas
      e magias recortadas dos sonhos que acontecem naturalmente
       eu sou a cama onde me deito,todas as noites diferentes.”

José Luís Peixoto,
poeta português, em Arte Poética, do livro A Criança em Ruínas(Quetzal)

Pra você pensar:

1)  Eles “relêem” os livros que mais gostam nas férias.

3)  --  As aulas não “acabou” ??? perguntou Maria.

2)    Maria disse: -- Aquele alimento é muito “protéico” para meu regime.

“Há livros escritos para evitar
espaços vazios na estante.”

Carlos Drummond de Andrade Renata Carone Sborgia
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