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Prezados amigos contadores, 
A exemplo de outras áreas, os 

empresários contábeis têm enfren-
tado redução dos preços dos servi-
ços. Um fato é pela falta de uma ta-
bela mínima que agregue valor ao 
profissional e serviços, a exemplo da 
classe de advogados!

Outro fator, são as substanciais 
mudanças no setor provocados pelo 
avanço tecnológico por imposição 
fiscal e ou pela simples evolução. Na 
era digital, muitas tarefas deixam de 
existir pois são absorvias por sof-
tware.

Entender o presente é desenhar 
o futuro, cabe a cada um de nós. Mui-
tas rotinas implementadas nos sof-
twares necessitam de profissionais 
que façam a análise, interpretação 
e validação das informações proces-
sadas. Cerca de 80% dos escritórios 
contábeis têm 67% de toda a sua re-
ceita comprometida com a folha de 
pagamento e o saldo restante para 
custear toda a gestão do negócio. 
A maioria destes profissionais de-
dicam-se a quase totalidade de seu 
tempo em tarefas técnicas opera-
cionais, como escrituração contábil, 
fiscal e folha de seus clientes. Logo 
o que temos é um negócio de subsis-
tência.

Prezado contadores, a hora é de 
reinventar-se e rapidamente. O mer-
cado clama por profissionais equi-
librados, resilientes, conciliadores, 
flexíveis e com foco em resultados. 
Temos que testar nossos limites, co-
nhecendo nosso potencial, digo, sem 
medo de errar da nossa capacidade 
de nos aprimorar, desenvolver com-
petências e novas habilidades em 
fazer gestão, criar e melhorar proces-
sos e governança. Chegou o momento 
do CONTADOR – CONSULTOR.

Sair de traz da mesa e ficar ao lado 
do empresário, defender seus inte-
resses, definir planos estratégicos de 
médio e longo prazo por controles de 
indicadores e com isso uma perfor-
mance com maior reconhecimento e 
valor agregado ao profissional conta-
dor.

Neste novo modelo de negócio, 
o fator crítico de sucesso está no in-
vestimento de um tripé; profissional 
capacitado flexível e presente, tecno-
logia e processos. Nestes quesitos a 
CASA DO CONTABILISTA DE RIBEI-
RÃO PRETO está pronta para ajudá-
-lo a redescobrir-se, gerando valores, 
especializações e ferramentas de 
processos e gestão para o sucesso.

Contadores, Parabéns.

Fontes: 
Fernando Montovani, 

Roberto D. Duarte e Gilmar Duarte.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA:
PROFISSIONAIS DEVEM ESTAR ATENTOS À PONTUAÇÃO

XI ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES 
E PROFESSORES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Textos: assessoria de Imprensa CRC

O CRCSP e o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) realizam o XI 
Encontro Nacional de Coordenadores 
e Professores do Curso de Ciências 
Contábeis no dia 29 de setembro de 
2018. A atividade acontecerá na sede 
do CRCSP – Rua Rosa e Silva, 60, na ci-
dade de São Paulo. 

Esta edição do evento tem como 
foco a somatória de expertises, um 
encontro de grandes mentes, cére-
bros que influenciam e multiplicam a 
aprendizagem contábil no país. 

Estruturado em quatro painéis e 
uma palestra, o evento abordará te-
mas como “O Uso da Tecnologia no 
Processo de Ensino”, “Exame de Sufi-
ciência: Inspirando e Compartilhan-
do as Boas Práticas para uma Melhor 

A NBC PG 12 (R3), a Norma Bra-
sileira de Contabilidade que rege o 
Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC) do Sistema CFC/
CRCs determina que são necessários 
40 pontos para o profissional ficar em 
dia com o programa. 

No entanto, há várias questões que 
devem ser levadas em consideração 
pelos profissionais da contabilidade. A 
primeira delas é: sou obrigado a cum-
prir esse programa? Nos últimos anos, 
a norma vem passando por revisões 
que a tornaram mais abrangente. Po-
rém, por enquanto, nem todos os pro-
fissionais precisam atingir essa pon-
tuação – a meta do Sistema é tornar a 
obrigatoriedade universal para todos 
os profissionais da contabilidade. 

O CRCSP permite aos profissionais 
acompanharem sua pontuação por 
meio dos Serviços Online, no portal 
do Conselho, ou pelo aplicativo CRCSP 
Mobile, disponível para smartphones 
e tablets. Esse acompanhamento é 
importante para assegurar o cumpri-
mento da norma. 

No portal do CRCSP é possível che-
car também quais os profissionais da 
contabilidade que já são obrigados a 
cumprir o PEPC. O Conselho elaborou 
uma tabela bastante didática, dispo-
nível em: www.crcsp.org.br/portal/
home/epc.htm 

Os profissionais precisam estar 
atentos aos tipos de atividades de de-
senvolvimento profissional que reali-
zam. Isso porque a pontuação deve ser 

específica de acordo com a área de atu-
ação de cada um. Um profissional da 
área de Perícia que obtiver 40 pontos 
voltados para Auditoria, por exemplo, 
não terá sua pontuação validada para 
fins de cumprimento da norma. A ta-
bela disponibilizada pelo CRCSP traz 
as informações sobre a pontuação in-
dicada para cada área. 

“O cumprimento do Programa de 
Educação Profissional Continuada vai ao 
encontro da necessidade da nossa pro-
fissão de nos mantermos sempre atuali-
zados”, declarou a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar. “O nosso compro-
misso com os estudos é para toda a vida, 
pois atuamos em uma profissão dinâmi-
ca, que está sempre se atualizando. Pre-
cisamos fazer o mesmo”, concluiu.

Performance”, “Responsabilidade So-
cial do Profissional da Contabilidade”, 
“Desafios do Ensino Superior no Século 
XXI” e “A Revolução Cognitiva – Huma-
nidade e Inovação”. 

Os nomes e currículos dos pales-
trantes estão disponíveis no site oficial 
do evento – http://abracicon.org/en-
cpccc2018/. Grandes nomes do ensino 
da contabilidade estão confirmados. 
Acesse e conheça um pouco mais sobre 
cada um. 

Criado com o intuito de estimular a 
produção de pesquisas técnicas e cien-
tíficas na área contábil e também como 
forma de homenagear um dos maiores 
expoentes da contabilidade brasileira, 
o Prêmio Olívio Koliver será entregue 
durante a abertura do evento. 

“Este encontro será uma oportuni-
dade ímpar para discutirmos o ensino 
da ciência contábil em nosso país”, de-
clarou a presidente do CRCSP, Marcia 
Ruiz Alcazar. “Convidamos professo-
res e coordenadores da área contábil 
a participarem e interagirem em prol 
do aperfeiçoamento da educação em 
nossa área”, complementou Marcia, 
que irá moderar o primeiro painel so-
bre a utilização de tecnologia no pro-
cesso educacional. 

O encontro está sendo organizado 
pela Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (Abracicon). As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas pelo 
site oficial do evento. O investimento 
é de R$ 350 e pode ser parcelado em 
duas vezes.
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Sescon
26º EESCON debate 

empreendedorismo, equilíbrio e 
crescimento com o tema: 

Os desafios da transformação
Tendo como temática “Os desa-

fios da transformação”, a 26ª edi-
ção do Encontro de Serviços do 
SESCON-SP foi realizado entre 12 
e 14 de setembro, em Campos do 
Jordão.

Mais de mil pessoas entre em-
presários, profissionais, acompa-
nhantes e expositores participam 
do evento, que promoveu debates 
e trocas de experiências, com pai-
néis e palestras com temas atuais, 
relevantes e inovadores, coman-
dados por palestrantes nacionais 
e internacionais de renome, além 
de uma Feira de Negócios, com de-
monstrações e exposição do que há 
de melhor em sistemas e ferramen-
tas que auxiliam na rotina e cresci-
mento das empresas.

Em seu pronunciamento, o presi-
dente do SESCON-SP e da AESCON-
-SP, Márcio Massao Shimomoto, 
falou do propósito do evento, agra-
deceu a presença dos empresários, 
a confiança dos patrocinadores e 
falou dos desafios do empreende-
dorismo. “O universo corporativo 
tem sido profundamente impac-
tado por este novo cenário. Siste-
mas integrados, SPED, inteligên-
cia artificial, sistemas na nuvem, 
blockchain e outros tantos novos 
conceitos e novas práticas vêm che-
gando ao dia a dia das empresas, 
exigindo a transformação também 
do empresário e do profissional, 
que devem ser flexíveis às mudan-
ças e ter a capacidade de se adaptar 
e de se reinventar”.

O líder setorial destacou ainda 
sobre a necessidade da proximida-
de do empresário e sua entidade 
de representação e elencou alguns 
produtos oferecidos pelo SESCON-
-SP, que trazem muitos benefícios 

e grande valor agregado, como a 
UNISECON, consultoria jurídica, 
Internacional Desk, PQEC, entre 
outros.

Participaram da solenidade de 
abertura o presidente da FENACON, 
Sérgio Approbato Machado Jr, os de-
putados federal Arnaldo Faria de Sá 
e estadual Itamar Borges, o diretor 
técnico do SEBRAE-SP, Ivan Hussni, 
o diretor titular da Central de Servi-
ços da FIESP, Paulo Schoueri, o dire-
tor da FecomercioSP, Artur Renato 
de Almeida, o presidente da Fecon-
tesp, Manoel de Oliveira Maia, e os 
patrocinadores master do evento: 
Vinícius Roveda, CEO da ContaAzul, 
Marcelo Lombardo, CEO da Omie 
Experience, e Amador Rodriguez, 
diretor de Captação de Dados e Ser-
viços a Clientes da Serasa Experian.

O dia 13 começou com uma pa-
lestra sobre Mindfulness, com a 
especialista Fernanda Haskel. Em 
seguida, o médico psiquiatra e nu-
trólogo Frederico Porto falou sobre 
Qualidade de Vida Produtiva, e os 
especialistas Marcelo de Lucca e 
Sônia Romero discorrem sobre A 

Transformação na Gestão de Pes-
soas. Na parte da tarde, a palestra 
internacional, apoiada pela Con-
taAzul, “Construindo sua empresa 
do sonho na nuvem” foi conduzida 
pela empresária contábil e escrito-
ra, Geni Whitehouse, considerada 
uma das Top 100 influenciadoras 
pela Accounting Today.

No dia 14, o diretor geral da Prá-
tica de Liderança e Gestão da BTS, 
Renato Grinberg, ministrou o tema 
“Liderança e Gestão de Alto Impac-
to”. Na seqüência, Pete Vessenes, 
comandou a palestra internacional, 
apoiada pela Omie, “Insight Estraté-
gicos para Contadores de Sucesso”. 
E a programação foi encerrada com 
o painel “O Day After da Contabili-
dade”, comandado pelo empresário 
contábil Rui Cadete, pelo mestre e 
doutor Edgard Cornacchione, pela 
sócia responsável pela prática de 
Risk Assurance Data & Analytics na 
PwC Brasil, Denise Pinheiro e pelo 
executivo sênior de vendas em con-
tas estratégicas, Rafael Ramos.

Confira a cobertura completa do 
26 EESCON em www.sescon.org.br. 

 

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto
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Especial
DO GUARDA LIVROS 

AO CONSULTOR
O guarda livros e aquele la no fundo, assim era a 

indicação tradicional para nossa profissão no século 
passado,esta expressão século passado nos provoca 
uma dor, muito tempo atrás ,

Porem faz pouco tempo que estamos no novo sécu-
lo, a mesma rapidez das mudanças que nossa atividade 
sofreu.

Estamos hoje na parte da frente de qualquer em-
preendimento ,em todos os sentidos, fisicamente nos-
sa sala já tem um lugar de destaque nas plantas, bem 
como ocupando postos de destaque nas grandes cor-
porações,

Bem como o reconhecimento junto as micro e pe-
quenas empresas.

Apesar de consumidos pelo excesso de burocracia 
e obrigações acessórias, nosso trabalho na elaboração 
de balanços e relatórios ,hoje reconhecido como ferra-
mentas fundamentais na gestão dos projetos.

A valorização de nossa atividade esta em nossas 
mãos, continuar estudando sempre, se atualizando nas 
questões tecnológicas, pois os recursos de sistemas que 
mudam e evoluem a cada instantes, fazem com que es-
tejamos sempre atentos e dispostos as mudanças, nos-
sa atividade não nos permite comodismo,esta bom do 
jeito que esta, seremos superados ,por quem esta vindo 
cheio de capacidade e vontade de crescer.

Estas constantes mudanças e provocações,que me 
enche de esperança que nossa profissição cresce e se 
valoriza a todo instante, para quem vive o hoje ou pro-
jeta o futuro de filhos e netos.

Não nos esquecendo nunca da importância das en-
tidades , onde aprendemos que juntos seremos sempre 
mais fortes, a valorização da categoria so cresceu a par-
tir do  momento que fortalecemos nossas entidades.

Francisco Carlos Julio 
Pinghera.
Empresário contábil e um 
dos fundadores da Casa do 
Contabilista de Ribeirão 
Preto

22 de setembro: 
Dia do Contador

Estamos muito felizes por comemorar este Dia do Con-
tador, celebrado em 22 de setembro, à frente do maior 
Conselho Regional de Contabilidade do país, o CRCSP. O 
contador é, sem dúvida, fundamental para o desenvolvi-
mento dos negócios e da nossa nação e a homenagem é 
merecida.

 Temos o privilegio de sermos uma profissão regula-
mentada em nosso país e, por isso, onde houver uma pes-
soa jurídica, seja ela privada ou pública, sempre existirá 
um profissional da contabilidade qualificado para inspi-
rar as melhores práticas de controle e gestão.

Não é por acaso que comemoramos o Dia do Conta-
dor em 22 de setembro. Essa data marca a criação do pri-
meiro curso de Ciências Contábeis no Brasil. Em 1945, o 
então presidente Getúlio Vargas promulgou o Decreto-Lei 
n.º 7.988, instituindo o curso, chamado nessa época, de 
Ciências Contábeis e Atuarias.

Mulheres na Contabilidade
Sou a primeira mulher contadora a vencer um pro-

cesso eleitoral no CRCSP. Em 2015, quase 70 anos após 
a criação dos CRCs, foi a primeira vez que uma chapa en-
cabeçada por uma mulher venceu uma eleição no CRCSP. 
Este fato é emblemático ao considerarmos que as mulhe-
res, hoje, são maioria nos cursos de Ciências Contábeis e 
nos índices de aprovação no Exame de Suficiência. A con-
tabilidade deixou de ser uma profissão majoritariamente 
masculina, contando hoje também com a competência e 
dedicação das mulheres. 

 A realidade da profissão mudou muito nos últimos 
anos. Assumimos nosso papel estratégico e ganhamos 
respeito de empresários e gestores públicos. Sabemos do 
nosso potencial e, por isso, seguimos trabalhando pela 
valorização da classe. Somos quase 350 mil contadores 
no Brasil, sendo mais de 94.700 apenas no Estado de São 
Paulo. Uma classe forte e unida capaz de mudar os rumos 
do nosso país.

Marcia Ruiz Alcazar
Presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo (CRCSP)
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Quando se trata de números, 
dinheiro e leis, os profissionais 
contábeis são os “salvadores” das 
entidades públicas e privadas, que 
encontram nesse profissional, ca-
pacidade e dedicação para solucio-
nar as mais diversas dificuldades 
econômico-financeiras. Comemo-
rado nesse mês de setembro (22), 
o dia do contador tem muito a ser 
comemorado, mas também é uma 
área que exige qualificação cons-
tante aos seus profissionais, que 
devem estar sempre atualizados so-
bre as constantes modificações, que 
envolvem o segmento. A tecnologia 
é uma dessas principais novidades 
presente na profissão. Lidar com 
procedimentos digitais, como a en-
trega de declarações e informações 
de forma rápida e precisa é uma ne-
cessidade cada vez mais presentes 
no dia a dia desses profissionais.

No mercado de trabalho, embo-
ra haja certa competitividade, há 

Capa
Importância e desa�ios do 

Pro�issional Contábil

diversas possibilidades de atuação, 
como a de prestador de serviços de 
Consultoria, Controladoria, Audi-
toria, Setor Público, Exportação e 
Importação, Perícia Contábil e até 
mesmo professor. Para sair na fren-
te, é preciso que o profissional par-
ticipe de debates sobre inovações e 
processos, que atue como parceiro 
na gestão das instituições e, para 
isso, esteja alinhado às novas ten-
dências, por meio de cursos, espe-
cializações voltados para a atualiza-
ção do setor.

A importância da atualização

Contador e um dos fundadores 
da Casa do Contabilista, Heber Car-
valho, opina sobre a importância do 
tema.

“Os profissionais da contabilida-
de, diante das constantes mudan-
ças de legislação e atualizações da 
tecnologia da informação, tem que 

se reciclarem constantemente. Um 
grande desafio para a profissão. 
As entidades que representam os 
contadores são uma grande opor-
tunidade para alcançar essa aproxi-
mação, que possibilita significativa 
melhoria no ambiente profissional. 
O que percebemos é que estamos 
vivendo uma verdadeira revolução 
da profissão. Não apenas na área 
contábil, mas sim em todas elas. 

Todos os profissionais precisam 
se reciclar e aprender a cada dia. O 
cuidado está exatamente na maneira 
de como nossa profissão vai reagir 
a estas mudanças. Temos que estar 
preparados para atender as empre-
sas, quer seja como contadores, quer 
seja como colaboradores. Vamos nos 
manter unidos pelo bem da profis-
são contábil. Quem precisa dar valor 
a nossa profissão somos nós mes-
mos. Sendo assim vamos enfrentar 
mais este desafio da profissão que 
escolhemos. Sucesso a todos”. 
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Memórias
Casa do Contabilista: uma 

história de fortalecimento e 
representatividade

A Casa do Contabilista foi 
idealizada visando A VALORIZA-
ÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL. 
Nesse sentido vários escritórios 
uniram-se para buscar, em con-
junto, apoio no sentido de aten-
dimento às Normas Tributárias 
e do CRC: uma conquista impor-
tante no auxílio aos escritórios 
de menor porte, com o compar-
tilhamento de experiências dos 
escritórios mais tradicionais da 
cidade.

Nesse período, as diretorias 
da APECORP (Associação dos 
Proprietários de Escritórios de 
Contabilidade de Ribeirão Preto 
e Região), antigo nome da AES-
CON,  da qual tive a honra de ter 
sido presidente, junto a uma di-
retoria atuante, uniu-se à direto-
ria do SICORP, naquele momento 
representada pelo seu presiden-
te: Luiz Carlos Zuchetto, que 
incansavelmente lutou junto à 
Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto.

Apoiado pelos diretores das 
duas entidades conquistou a 
destinação do terreno na ave-
nida Capitão Salomão, para a 
edificação da CASA DO CONTA-
BILISTA. Com a realização de 
diversas promoções tais como: 
bingos, e jantares, e até a ven-
da de um grupo de consórcio de 
veículos, conseguimos um carro 
Volkswagen, que foi rifado, jun-
tando recursos para viabilizar a 
construção. Com o apoio do Ses-
con, representado pelo Diretor 
Regional, Francisco Carlos Júlio 
Pinghera, conseguimos a verba 

para conclusão da obra, que foi 
inaugurada em 1999. Já com a 
Casa em pleno funcionamento, 
trouxemos o CRC (Conselho Re-
gional de Contabilidade), que 
na época tinha como  Delegado 
o Sr. Heber Carvalho, passando 
a ser a primeira e única cidade 
do Estado de São Paulo, com to-
das as entidades representativas 
da Contabilidade no mesmo en-
dereço, o que serviu de modelo 
para várias cidades.

Através da forte atuação das 
diretorias das entidades, foi pos-
sível uma grande aproximação 
junto aos órgãos públicos, como 
a Receita Federal do Brasil, Se-
cretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo (Posto Fiscal), Ad-
ministração Pública Municipal 
(todas áreas da Prefeitura), e Mi-
nistério do Trabalho (Delegacia 
Regional do Trabalho em Ribei-
rão Preto). Mesmo com a saída 
do CRC da Casa do Contabilista, 
esse trabalho foi fundamental 
para a valorização da profissão 
contábil . Com os novos desa-
fios enfrentados pelo SICORP, 
em face à não obrigatoriedade 
da contribuição sindical, cabe à 
AESCON e ao SESCON a missão 
de manter a união das entidades 
representando a Casa do Conta-
bilista junto aos órgãos públicos, 
sempre visando a valorização da 
profissão contábil.

Cesar Campez 
Contador, diretor da Campez 

Contabilidade e um dos fundado-
res da Casa do Contabilista 
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Jurisprudência
Questões atuais do Funrural e a 

tributação do agronegócio

A contribuição do agronegó-
cio para a economia e sociedade 
brasileira é algo conhecido e in-
controverso e que não exige mais 
grandes reflexões. 

Neste passo, sua tributação é 
um campo a ser explorado e cul-
tivado, especialmente, em nossa 
região conhecida como a “capital 
do agronegócio”.

Dentro deste campo, um tema 
que desperta ainda diversas ques-
tões antigas e nova é o denomina-
do “Funrural”, ou seja, a contribui-
ção previdenciária sobre a receita 
bruta da produção rural exigida 
do produtor, em substituição à fo-
lha ou remuneração.

A questão mais conhecida diz 

respeito à sua declaração de cons-
titucionalidade pelo Supremo Tri-
bunal Federal, o que gerou preo-
cupação significativa para o setor, 
levando até mesmo à edição de 
parcelamento denominado Parce-
lamento tributário Rural (PRR), 
conforme Lei n. 13.606/2018.

Não iremos nos restringir a este 
tema, mas, em verdade, embora 
a forma de pagamento e descon-
tos deste parcelamento possa ser 
considerada muito boa e favorável 
ao produtor, isto não significa que 
este deve confessar à Receita Fe-
deral do Brasil tais valores e reali-
zar o pagamento. É preciso avaliar 
com muita cautela esta adesão, 
pois, em regra, não nos parece um 
bom caminho.

Além deste tema, ainda dentro 
do Funrural, é preciso lembrar aos 
produtores rurais que, a mesma 
Lei n. 13.606/2018, trouxe inova-
ções relevantes do ponto de vista 
tributário, que merecem nossa 
atenção.

A primeira inovação, que terá 
validade prática para o ano de 
2019, decorre da possibilidade 
de se optar entre o recolhimento 
sobre a receita bruta da produção 
rural ou folha de salários.

Neste aspecto, o Funrural será 
uma opção facultativa, cabendo, 
assim, ao produtor rural avaliar 
sua operação e negócios a fim de 
verificar, entre as opções legais de 
tributação quanto à contribuição 
previdenciária, qual seria a mais 

vantajosa e que, assim, pode gerar 
economia tributária.

Juntamente a esta inovação a 
respeito da possibilidade de op-
ção para 2019 de escolha, outro 
aspecto que merece avaliação em 
conjunto diz respeito à desonera-
ção da cadeia para algumas opera-
ções quanto ao Funrural.

Isto porque, desde abril deste 
ano, houve alteração nos arts. 25, 
da Lei n. 8.212/91 e 8.870/94, no 
sentido de exonerar toda a cadeia 
produtiva de produção no agrone-
gócio no tocante à atividade plan-
tio ou reflorestamento, bem como 
animal destinado à reprodução ou 
criação pecuária ou granjeira.

Há, assim, em nossa visão, ple-
na exoneração da cadeia, gerando 
somente a tributação pelo Funru-
ral da receita bruta da produção 
agropecuária destinada ao consu-
mo final, como por exemplo, a ven-
da da soja em grãos não destinada 
ao plantio, produção de sementes 
ou para produção de ração, óleo, 
entre outros, como também os 
animais visando a produção de 
outros produtos ou mesmo “in na-
tura” no caso de abate por frigorí-
ficos. 

São algumas peculiaridades 
voltadas para a tributação no 
agronegócio quanto ao Funrural 
que merece nossa atenção, pois 
são oportunidades de redução da 
carga fiscal e também esclareci-
mentos para evitar contingencias 
indevidas. 

Fábio Pallaretti Calcini
Doutor e Mestre em Direito do Estado pela 
PUC/SP
Pós Doutorando em Direito pela Universida-
de de Coimbra(Por)
Ex-Membro do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais  - CARF –
Professor da FGV DIREITO SP e IBET
Sócio tributarista Brasil Salomão e Matthes 
Advocacia
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Aniversariantes de Setembro

Cultura e Educação
“Quem ouve música, sente sua solidão povoada de repente.”

[Robert Browning]

1) Pedro e Maria  “ têm” livros interessantes.

      ...muito interessante a grafia correta do verbo ter, prezado leitor!!!
     
      O Novo Acordo Ortográfico não modificou a acentuação dos verbos ter e vir e 

seus derivados.

Corretos: eles têm, eles vêm

2) Maria comprou um novo “microondas”.

     ... para o Novo Acordo Ortográfico é velho!!!
     
   O correto é: micro-ondas (com hífen)

Regra fácil da Nova Grafia: nas formações em que o prefixo termina na mesma 
vogal do segundo elemento:  emprega-se o hífen.

3) Pedro não gosta de peixe com “espinho”.

...a Língua Portuguesa também não!!!

O correto é: peixe com espinha.

O termo correto para designar a parte dorsal do peixe(osso do esqueleto) é espi-
nha.

O espinho é aquele órgão rígido e pontiagudo presente em alguns vegetais.

“Se tanto me dói que as 
coisas passem 

É porque cada instante 
em mim foi vivo 

Na busca de um bem definitivo 
Em que as coisas de Amor se 

eternizassem.”

[Sophia de Mello Breyner 
Andresen]

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público 
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04 Gustavo Bonifacio
Mauricio Contabilidade

09 Edmilson cadurin

11 Ricardo Morcelli
Ativa Assessoria Contabil

12 Jose Eduardo Linhares
Peres e Linhares Contabilidade

15 Luzia Maria Pereira
Cofilex Contabilidade

15 João Leonardo Roberto
Roberto e Oliveira Contabilidade

18 Bruno de Souza Soares Silva

21 Gerson Marcos
Atlas Consultoria e assessoria 
Contábil

23 Luiz Camperoni Neto
Camperoni e Di Madeo Contábil

23 Cristiano José dos Santos

24 Luis Antônio Delomo Pandolfo

26 Andreia Aparecida Marcolino
Pinghera e Associados 
Contabilidade

26 Francisco José Senno
Abacco Contabilidade

30 Maria Aparecida Mantovani
Escritório Contábil Assis Mantova-
ni

30 Luzia Sueli Adani
Bocalon Gotardo Contabilidade



12


