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O mercado tem exigido cada vez 
mais profissionais contábeis com 
conhecimentos múltiplos, criativos 
e atentos às transformações. É ne-
cessário manter a qualificação con-
tínua para enfrentar os desafios tra-
zidos por esse movimento. Alinhada 
a essa tendência, a Casa do Con-
tabilista fomenta o conhecimento 
por meio de parcerias com grandes 
entidades educacionais, oferecendo 
a seus associados oportunidades 
de aperfeiçoamento no segmento, 
bem como o oferecimento de cur-
sos como Contabilidade Básica, De-
partamento Pessoal, Fiscal Básico e 
Fiscal Avançado. Para o segundo se-
mestre, as aulas terão início em 30 
de agosto.

Apoiando também iniciativas 
culturais, a Casa do Contabilista é 
parceira da Receita Federal, na rea-
lização da peça Teatral A Repartição, 
que acontece no dia 04 de setembro, 
às 20h, no Teatro Pedro II. O espetá-
culo será apresentado pela Cia Com-
panhia Zero Oito de Teatro, formada 
exclusivamente por servidores da 
Receita Federal na 8ª Região Fiscal. 
O grupo chega à cidade, após per-
correr diversos municípios do esta-
do, além ter se apresentado no RJ, 
DF, BA, PE e CE, acumulando mais de 
uma centena de apresentações pelo 
país. A Repartição aborda questões 
éticas profundas, sem, contudo, 

abandonar o humor, caracterís-
tica marcante do grupo desde as 
primeiras encenações. Associados 
interessados em assistir a peça, 
poderão entrar em contato com a 
Casa do Contabilista e consultar a 
disponibilidade de convites.

Nessa edição, também traremos 
informações sobre o programa da 
declaração do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (DITR) 
referente ao exercício 2019. As 
normas, os procedimentos para a 
apresentação da DITR, além de pra-
zo para a entrega e multas. Fiquem 
atentos.

Não podemos deixar de ressal-
tar o Dia do Contador que se apro-
xima: 22 de setembro. Como ho-
menagem, trazemos as palavras da 
presidente do CRC SP, Marcia Ruiz, 
destacando os desafios e oportu-
nidades da profissão, neste mo-
mento de transformações. Lembro 
ainda que apesar das dificuldades 
enfrentadas pelo segmento contá-
bil, é importante que os profissio-
nais estejam unidos, fortalecendo 
a classe e mantendo a valorização 
da profissão. Por meio da Casa do 
Contabilista e entidades consagra-
das (AESCON, SICORP e SESCON), 
temos trabalhado constantemente 
para o desenvolvimento e cresci-
mento conjunto. 

Uma ótima leitura a todos.  

Valdir Zamoner
Presidente SICORP
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Capa
Profissionais dão dicas para a declaração do 

Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (DITR)

A Receita Federal disponibilizou 
no dia 12 de agosto, o programa para 
a declaração do imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural. As normas 
e os procedimentos para a apresen-
tação da DITR estão estabelecidas 
na Instrução Normativa nº 1902, que 
informa os critérios de obrigatorieda-
de, a necessidade do uso de computa-
dor na elaboração da declaração e as 
consequências da apresentação fora 
do prazo estabelecido, entre outras 
informações. De acordo com a nova 
norma, o prazo para a entrega da De-
claração do Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural (DITR) refe-
rente ao exercício de 2019 se encerra 
às 23h59min59s (vinte e três horas, 
cinquenta e nove minutos e cinquenta 
e nove segundos), horário de Brasília, 
do dia 30 de setembro de 2019. 

Profissionais da Contabilidade, 
associados à Casa do Contabilista de 
Ribeirão Preto, destacam pontos de 
atenção a serem seguidos, para rea-
lizar o procedimento com segurança, 
sem perder os prazos. 

“Um dos pontos importantes para a 
atenção do contador e do proprietário, 
é o valor da terra nua, que pode variar 
conforme a região ou município. Espe-
ci�icamente no Estado de São Paulo, o 
instituto de economia agrícola (IEA) 
disponibilizou uma ferramenta cha-

mada “Calculadora do Valor Venal da 
Terra Rural”, onde é preenchido infor-
mações como o tamanho da área de 
cada parte da propriedade rural e o 
município. Assim, o próprio site gera 
um relatório, com o cálculo do valor 
venal da área. Com isso, diminui o ris-
co de �iscalização por parte do muni-
cípio, já que o valor da terra nua será 
atualizado e o recolhimento do DARF 
atenderá o requisito de base de cálculo 
do imposto”, destaca a contadora Célia 
Martins

“Conforme a IN 1902 de 2019 arti-
go 6º, a dica para este ano na declara-
ção do ITR 2019 aos produtores rurais 
é obrigatório constar o número do re-
cibo do CAR (Cadastro Ambiental Ru-
ral) e outro ponto de atenção para ex-
clusão de áreas não tributáveis é o ADA 
(Ato declaratório Ambiental) entregue 
ao Ibama onde consta as áreas isentas 
como de reserva lega, APP e outras”, 
explica Marcelo Luis Pereira Riul, CRC 
1SP207963/O-0

“Os pontos de atenção na elabo-
ração, é consultar no Portal das Pre-
feituras das regiões onde encontram-
-se as propriedades rurais, os valores 
instituídos do preço por hectare para 
o período a ser declarado. Não haven-
do preço estipulado pelas Prefeituras, 
usar a tabela do Instituto de Economia 
Agrícola. Alertar que o preço da terra 

nua, deverá ser o de mercado (para 
venda), não podendo ser inferior ao 
estipulado pelas Prefeituras ou tabela 
do IEA. Outra dica é: caso a proprieda-
de tenha áreas de Reserva Legal, Área 
de Preservação Permanente, ou áreas 
que reduzam o valor da tributação, 
será necessário que a Fazenda tenha 
registro do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), bem como no Ibama, e ter entre-
gue antes da transmissão do ITR, o Ato 
Declaratório Ambiental (ADA). Tam-
bém é imprescindível tomar cuidado 
após o lançamentos, veri�icando, se o 
grau de utilização da terra é superior 
ou maior  à 80% (oitenta por cento), 
observando o Estatuto da Terra e a Lei. 
Percentual inferior a 80%, poderá ser 
considerado imóvel improdutivo, pas-
sível de desapropriação”, destaca o di-
retor, José Augusto Picão.

Atenção sobre o parcelamento das 
quotas é um dos principais pontos de 
atenção: O valor do ITR apurado pode 
ser pago em até 4 quotas iguais, men-
sais e consecutivas. Nenhuma quota 
pode ter valor inferior a R$ 50,00.

Já a entrega da DITR depois do 
prazo, se obrigatória, sujeita o contri-
buinte à multa de 1% ao mês-calen-
dário ou fração de atraso, calculada 
sobre o valor total do imposto devido, 
não inferior a R$ 50,00, destaca o con-
tador Luiz Cláudio Granados.

Célia Martins Marcelo Riul José Augusto Picão Luiz Cláudio Granados
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ALERTA À SOCIEDADE SOBRE A
OFERTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ELEIÇÃO CRCSP: DIVULGADAS CHAPAS QUE IRÃO CONCORRER
Textos: assessoria de Imprensa CRC

Os jornais Diário Oficial da 
União (DOU) e Folha de S. Pau-
lo publicaram, em 16 de agosto 
de 2019, a relação de candidatos 
das duas chapas que concorre-
rão às eleições do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Esta-
do de São Paulo (CRCSP).

O edital de convocação para 
registro das chapas foi publicado 
em 23 de julho de 2019, também 
no Diário Oficial da União e na 
Folha de S.Paulo. O período para 
registro das chapas foi de 5 a 14 
de agosto de 2019.

Na eleição 2019 será renova-
do 1/3 do plenário do Conselho. 
Por isso, as chapas registradas 

O Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de São Pau-
lo (CRCSP) vem a público aler-
tar a sociedade para que não se 
deixe enganar por propagandas 
de contabilidade ofertadas em 
parceria com instituições finan-
ceiras.

A mercantilização de serviços 
contábeis coloca em risco toda 
sociedade, principalmente o seu 
patrimônio e nós defendemos 
a livre concorrência e o direito 

democrático de as empresas es-
colherem quem faça sua contabi-
lidade.

Instituições financeiras têm 
finalidades próprias no cenário 
econômico das nações. Empre-
sas de prestação de serviços con-
tábeis têm o importante objetivo 
de participar da gestão das em-
presas, zelando pela sua saúde 
financeira.

Diante desse cenário, analise 
sua relação com instituições fi-

nanceiras que, ao firmar convê-
nios com empresas que praticam 
a mercantilização de serviços 
contábeis, desvalorizam e não 
reconhecem a importância do 
profissional contábil.

O CRCSP apoia o CRCPR e to-
dos os Conselhos Regionais de 
Contabilidade que, ao se decla-
rarem pelo trabalho ético dos 
profissionais da contabilidade, 
estão se manifestando em defesa 
da sociedade.

são constituídas por 12 mem-
bros efetivos, contadores e/ou 
técnicos, e seus respectivos 12 
suplentes, para ocuparem os car-
gos de conselheiros do CRCSP.

O mandato será de quatro 
anos, com início em 1º de janei-
ro de 2020. Ocorrerá também 
a eleição de cinco conselheiros 
suplentes, com mandato com-
plementar de 1º de janeiro de 
2020 a 31 de dezembro de 2021, 
conforme disposto na Resolução 
CFC n.º 1.570/2019 e no Regu-
lamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade.

Outra novidade introduzi-
da no processo eleitoral deste 

ano consta no parágrafo 2º do 
Art. 15 da Resolução CFC n.º 
1.570/2019: “na composição da 
chapa, deverá ser observada a 
reserva mínima de 30% (trinta 
por cento) das vagas para a can-
didatura de cada sexo, incidindo 
esse percentual para candidatos 
efetivos e suplentes, desprezan-
do-se a fração se igual ou infe-
rior a meio, arredondando-se 
para um, se superior.”

A eleição ocorrerá nos dias 19 
e 20 de novembro de 2019, com 
votação via internet.

Confira a relação completa 
das chapas concorrentes no por-
tal do CRCSP: www.crcsp.org.br.



7                  

Sescon
COM RECORDE DE PÚBLICO, 8° GESCON 
DEBATE GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO

Cerca de 750 empresários de servi-
ços, lideranças setoriais, autoridades, 
jornalistas, patrocinadores e parcei-
ros participaram da oitava edição do 
GESCON, realizada nos dias 14 e 15 de 
agosto, na Capital Paulista.

Ao abrir o evento, o presidente do 
SESCON-SP, Reynaldo Lima Jr. propôs 
uma reflexão: Quais os desafios da 
transformação? Sair do comodismo? 
Ser flexível às mudanças? Se desa-
pegar de velhos conceitos e hábitos? 
Questionou, ao falar dos três princi-
pais focos da sua gestão: o trabalho 
ativo de representatividade nos acor-
dos e convenções coletivas, as ações 
institucionais e políticas, como a atual 
mobilização em prol da reforma tri-
butária e a transformação do Sindi-
cato em entidade empresarial, com o 
oferecimento de um extenso leque de 
produtos e serviços aos empresários.

Participaram da solenidade de 
abertura o presidente da FENACON, 
Sérgio Approbato Machado Jr., o pre-
sidente do Ibracon 5ᵃ Seção Regional, 
Carlos Augusto Pires, e o deputado 
estadual Itamar Borges, além dos pa-
trocinadores, o CEO da Omie, Marcelo 
Lombardo, o Head de Estratégias de 
Contabilidade da ContaAzul, Gabriel 
Manes, e o gerente de Marketing da 
Serasa Experian, Fabiano Leite.

A palestra magna foi conduzida 
pelo publicitário e administrador 
Walter Longo, que falou de “Gestão na 
Era Pós-Digital”. Segundo ele, pode-se 
dizer que somente agora, nas primei-
ras décadas do século 21, é que pode-
mos dizer que o mundo está saindo 
da Idade Média e seguindo a Idade 
Mídia. “Antes dividíamos a sociedade 
em classes, pensávamos na média de 
tudo. Hoje, temos uma nova forma de 
ver o mundo, com ferramentas como 
a internet das coisas, Big Data e inte-

ligência artificial, precisamos pensar 
em soluções individualizadas e perso-
nalizadas. É assim que geramos negó-
cios na Era Pós-Digital. O setor de ser-
viços agora tem a missão consultiva e 
é ela que trará grande valor agregado”.

 Os trabalhos do segundo dia tive-
ram início com a palestra internacio-
nal “Tecnologia transformando negó-
cios - como criar empresas globais”, 
comandada pelo cofundador da Pipe-
drive, CRM de vendas e investidor anjo 
da Estônia, Ragnar Sass.  O palestrante 
destacou que a Skype, empresa de ori-
gem estonia, criou todo um ecossiste-
ma em seu país que mudou o mindset 
dos emprendedores e permitiu o sur-
gimento de empresas globais, como a 
Pipedrive. “Temos um alto nível tec-
nológico. Tudo é digital na Estônia”, 
disse, ao acrescentar “Estou aqui para 
compartilhar minha experiência e ins-
pirar vocês a abraçar este desafio de 
criar uma empresa global” disse.

“O futuro da profissão contábil” foi 
debatido na segunda palestra do dia, 
comandada pelo membro do Inter-
national Accounting Stardards Board 
- IASB, Amaro Gomes. Um dos questio-
namentos de mais destaque nos últi-
mos anos: se o avanço da robotização 
e da inteligência artificial é uma ame-
aça ou uma oportunidade para o cená-
rio contábil, foi ressaltada por Gomes. 
“Esse processo já é uma realidade, não 
se pode lutar contra ele, por isso ele 
se torna uma oportunidade”, disse, ao 
ressaltar que a tecnologia está substi-
tuindo as tarefas manuais e repetiti-
vas, o que é bom, pois fornece tempo 
para o profissional contábil se dedicar 
totalmente ao apoio à tomada de deci-
sões estratégicas por seus clientes. 

A nova Lei de Proteção de Dados 
Pessoais, sancionada há um ano e que 
entrará em vigor em agosto de 2020, 
foi o tema da palestra “Os principais 
desafios que as empresas enfrentarão 
para se adequar à LGPD”, comandada 
pela diretora jurídica da Serasa Expe-
rian, Vanessa Butalla. Segundo ela, a 
nova lei não veio para impedir qual-
quer tipo de transação, mas para ga-
rantir a privacidade e a segurança de 
pessoas naturais. “A lei não se aplica 
a pessoas jurídicas, entretanto, con-

templa sócios, administradores, cola-
boradores, empregados e prestadores 
de serviços das empresas”, disse, ao 
destacar que as organizações de con-
tabilidade assumem tanto o papel de 
controlador de informações, a quem 
compete às decisões referentes ao tra-
tamento de dados, como os dados de 
seus funcionários; como o de opera-
dor, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador, na 
ocasião dos informações dos clientes.

O encantamento dos clientes foi o 
mote da palestra “Excelência em Ser-
viços. Como encantar o cliente: estudo 
de caso modelo Disney”, conduzida 
pelo presidente do “Seeds of Dreams 
Institute”, empresa americana voltada 
para a área da Clientologia e Psicolo-
gia Positiva, Claudemir Oliveira, que 
já foi estudante e professor do Disney 
University e do Disney Institute. “A 
Disney utiliza a Guestologia, que é o 
estudo aprofundado do cliente, para 
aprimorar permanentemente os seus 
serviços. Nós, da área de serviços, pre-
cisamos estudar, pesquisar ou mesmo 
perguntar para o cliente como pode-
mos atingir a excelência. Eles sempre 
nos dão as respostas”, disse Oliveira.

 evento terminou em grande estilo 
com a palestra “A Grande Reescrita”, 
conduzida por Leonard Brody, ca-
nadense eleito um dos 30 principais 
pensadores de gestão no mundo, que 
falou sobre a grande revolução que a 
humanidade está passando com as 
inovações e o processo acelerado de 
mudanças que tem transformando as 
maneiras de viver, de trabalhar e de 
se relacionar. “Esse ritmo frenético 
de mudanças e quebra de paradigmas 
tem deixado as pessoas temerosas e 
com receio, entretanto, essa não é a 
primeira, mas a quarta grande rees-
crita da humanidade. O que pudemos 
aprender é que temos a capacidade de 
nos adaptar e nos transformar para 
melhor neste cenário de disrupção”, 
disse o líder.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto
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Centro de Estudos

Fomentando a qualificação 
contínua e o conhecimento no 
segmento contábil, a Casa do 
Contabilista tem realizado di-
versas iniciativas, como a parce-
ria com importantes instituições 
de ensino e entidades públicas, 
com objetivo de democratizar o 
acesso a importantes conteúdos 
na área. Nesse sentido, o Centro 
de Estudos, que acontece todas 
as quartas-feiras, das 19 às 31h, 
na sede da Casa do Contabilista, 
está sempre em busca de temas 
relevantes e profissionais, que 
são referência na contabilidade. 

No mês de agosto, o encon-
tro, que tem coordenação do 
diretor, José Augusto Picão, 

Nos dias 14 e 21 de agosto, o Centro de Estudos abordou o 
tema Créditos de ICMS: Atividade Rural. André Luis Kuboya-
ma Bom�im, AFR - responsável pelo Crédito Rural na DRT/06, 
ministrou palestra e esclareceu dúvidas dos participantes 

Conhecimento e quali�icação contínua

abordou temas como 
“Gestão de Riscos, Con-
troles Internos e Com-
pliance - Melhores Prá-
ticas”; Créditos de ICMS: 
Atividade Rural, com 
André Luis Kuboyama 
Bomfim, AFR - respon-
sável pelo Crédito Rural 
na DRT/06 e Lei de Es-
tímulo à Conformidade 
Tributária - Nos Confor-
mes, tema abordado por 
Janaína Tais Bonato, Che-
fe do Posto Fiscal. A par-
ticipação no Centro de 
Estudos é franca. Mais 
informações, pelo (16) 
3625-7159.
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Notícias da Casa

Na última semana foi realizada 
a palestra Licitações Públicas como 
canal de vendas, ministrada pelo 
consultor Ricardo Dantas. O evento 
que contou com a parceria da Casa 
do Contabilista, abordou diversas 
questões sobre o mercado de lici-
tações, dicas e boas práticas para 
sucesso de qualquer fase de uma 
licitação. A presidente da AaESCON, 
Ana Corsino Picão e o diretor da en-
tidade, José Augusto Picão, repre-
sentaram a Casa do Contabilista. 

“O dicionário trata a palavra par-
ceria da seguinte forma: Reunião 
de indivíduos para alcançar um 
objetivo comum. E assim foi, com 
a presença da Sra. Ana Picão em 
nosso evento, que ocorreu no dia 
15/08/19 no Stream Palace Hotel, 
em Ribeirão Preto. A Casa do Conta-
bilista só veio a abrilhantar o even-
to e contribuir para conscientização 
do público presente sobre a impor-
tância de ter o governo como clien-
te, e a importância de um contador 
para manter toda a documentação 
em dia. Só posso agradecer a enti-
dade pelo apoio e espero voltar em 
breve para mais um evento sobre 
compras públicas”, destacou Ricar-
do Dantas, consultor e palestrante 
do Grupo Forseti e gestor do depar-
tamento de Alianças Estratégicas.

Fotos: Divulgação / Forseti

A sede da Casa do Contabilis-
ta recebeu, no dia 13 de agosto, 
o diácono, Willian Peterson, que 
realizou uma cerimônia para a 
bênção da entidade. Os presi-
dentes das enatidades Sicorp, 
Aescon e Sescon, agradecem aos 
diretores e associados presen-
tes, que fizeram parte desse mo-
mento especial.

Casa do Contabilista participa de palestra 
sobre Licitações Públicas

Momento Especial
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Com tradição e reconhecimen-
to, a UNISESCON realiza em Ri-
beirão Preto, o curso EMPRESAS 
FAMILIARES: A ESTRUTURAÇÃO 
SOCIETÁRIA. O evento será no 
dia 30 de agosto, das 9 às 18h, na 
Casa do Contabilista, localizada 
na rua capitão Salomão, 280 – 
Campos Elíseos. Não perca tem-
po e faça a sua inscrição. Maio-
res informações em nosso site: 
www.unisescon.org.br ou pelo 
(16) 3625-7159. 

Casa do Contabilista abre novos 
cursos para o 2º semestre

UNISESCON traz o curso 
Empresas Familiares: 

a Estruturação Societária

Notícias da Casa

Manter o conhecimento e es-
tar atento às inovações no seg-
mento contábil é fundamental 
para acompanhar as novas ten-
dências. Alinhada a esse pensa-
mento, a Casa do Contabilista 
realiza parcerias com grandes 
instituições educacionais, além 
de realizar cursos diversos no 
segmento. Para o segundo se-
mestre de 2019, já estão abertas 
as inscrições para os seguintes 
cursos: Departamento Pessoal, 
Contabilidade Básica, Fiscal Bá-
sico e Fiscal Avançado.  

As aulas serão realizadas das 
8h às 12h, aos sábados, com iní-
cio em 31 de agosto. A carga ho-
rária será de 60 horas. Os valo-
res para não sócios é de R$ 900, 
podendo ser dividido em uma 
entrada e mais três parcelas no 
valor de R$ 225. No pagamento 

à vista será concedido um des-
conto de 10%.

Para os associados, o valor 
do curso é de R$ 600, podendo 
ser dividido em uma entrada e 
mais três parcelas R$ 150. O pa-
gamento à vista também terá o 
desconto de 10%. Todos os pa-
gamentos poderão ser feitos no 
boleto ou cheque.

Ribeirão Preto receberá a peça 
“A Repartição” no dia 04 de se-
tembro, às 20h, no Teatro Pedro 
II. O espetáculo será apresen-
tado pela Cia Companhia Zero 
Oito de Teatro, formada exclusi-
vamente por servidores da Re-
ceita Federal na 8ª Região Fis-
cal.

O grupo chega à cidade, após 
percorrer diversos municípios 
do estado, além ter se apresen-
tado no RJ, DF, BA, PE e CE, acu-
mulando mais de uma centena 
de apresentações pelo país. “A 
Repartição” abordada questões 
éticas mais profundas, sem, 
contudo, abandonar o humor, 
característica marcante do gru-
po desde as primeiras encena-
ções.

A entrada é franca, porém é 
necessário consultar a disponi-
bilidade de convites pelo (16) 
3625-7159.

Peça A 
Repartição 

chega a 
Ribeirão Preto
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Artigo Contabilidade

Hermenêutica significa, em 
síntese, a interpretação de algo 
para o público, que pode ser geral 
ou específico. Ou seja, é entendi-
da como a técnica de compreen-
der, interpretar, elucidar e ensi-
nar um texto ou outro material 
escrito.

Muito usada na área do Direi-
to, onde de um lado temos as leis, 
pensadas e elaboradas por seus 
respectivos autores e doutrina-
dores, e do outro os intérpretes 
que buscam aplicação e uso das 
mesmas, além de explicá-las. As-
sim, podemos fazer uma relação 
com a Contabilidade.

A esfera contábil é recheada de 
leis, normais e regramentos que 
os profissionais devem seguir 
para executar da melhor maneira 
o seu trabalho. Algumas normas, 
por exemplo, são seguidas das 
devidas interpretações técnicas 
e, além disso, pela educação con-
tinuada e por outros eventos e 
atividades, busca-se melhor en-
tendimento e aplicação das mes-
mas na prática, através de colegas 
da própria área contábil ou de 
outras que assumem o papel de 
intérpretes e trazem explanações 
a respeito destes normativos e 
temas diversos. Temos, então, de 
um lado profissionais e especia-
listas que levam as devidas ex-
plicações para a classe e de outro 
os que buscam seu entendimento 
(às vezes por conta própria). 

De outra forma, estes profis-
sionais da contabilidade que bus-
cam o conhecimento sobre me-
todologia, aplicação e uso de tais 
regras, normas e leis, a interpre-
tam também para os seus clien-
tes ou outros usuários. Dentre as 
características qualitativas que 
a informação contábil deve ter, a 

Uma breve re�lexão sobre a 
hermenêutica na Contabilidade

compreensibilidade exige clareza 
e concisão nas divulgações, tra-
zendo impactos nas notas expli-
cativas e em outras formas de de-
monstrações, complementações 
e esclarecimentos. Assim, o pró-
prio profissional assume um pa-
pel de serem hermenêuticos para 
com seus públicos de interesse.

É uma relação de duas frentes: 
busca-se melhor interpretação e 
entendimento possível sobre leis, 
normas e temas a serem aplica-
dos nas atividades da contabili-
dade e também para esclareci-
mentos aos que terão acesso e 
interesse na informação contábil 
após o trabalho realizado.

A contabilidade roga pela ex-
celência dos serviços prestados 
e pela melhor qualificação. Atu-
almente os profissionais da área 

devem pensar em diferenciais 
na sua atuação, na retenção de 
clientes, em valores condizentes 
com o trabalho desenvolvido, no 
prestígio da classe, em questões 
éticas, em pró-atividade e em se 
reciclarem, pois normas impor-
tantes têm sido atualizadas e é 
necessário acompanhar tais mu-
danças e buscar o entendimento 
das mesmas.

Por tudo isso, creio que de-
senvolver a hermenêutica é sa-
lutar e trás resultados práticos 
para nossa área em que desafios 
e exigências têm sido cada vez 
maiores e o resultado do traba-
lho gera impactos importantes, 
exigindo atualizações e estudos 
constantes. Assim, conhecer e in-
terpretar aquilo que é necessário 
para a atuação e aprimoramento 
profissional e repassar as infor-
mações e demonstrativos de for-
ma que possam ser devidamente 
compreendidos pelos clientes e 
beneficiários do serviço contábil 
é algo cada vez mais necessário, 
por uma série de motivos aqui 
apontados. Pensemos nisso.

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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Artigo

Em 22 de setembro comemo-
ramos o Dia do Contador. A data 
prestigia a criação dos cursos 
de Ciências Contábeis no Brasil, 
com a promulgação do Decreto-
-Lei n.º 7.988, de 22 de setembro 
de 1945.

Deixamos de ser guarda-
-livros, como a profissão era de-
nominada então, e nos tornamos 
cientistas da informação con-
tábil, fundamentais para o pro-
gresso de qualquer empresa ou 
entidade, de todos os portes e 
segmentos.

Além de reconhecer a impor-
tância da Contabilidade, o ato do 
então presidente Getúlio Vargas 
é um marco na evolução da pro-
fissão contábil, com a criação 
de um curso superior específico 
para nós contadores.

No ano seguinte, em 27 de 
maio de 1946, foi publicado o De-
creto-Lei n.º 9.295, que regula-
menta a profissão contábil e cria 
os Conselhos de Contabilidade 
no país. E em 14 de dezembro do 
mesmo ano, foi fundado o Conse-
lho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo.

Com a regulamentação, a ati-
vidade contábil torna-se privati-
va dos contadores e técnicos em 
contabilidade, defendendo assim 
a sociedade contra o exercício 
ilegal da profissão por pessoas 
não capacitadas. 

E nos anos seguintes, a profis-
são contábil não parou de evo-
luir. Passamos da contabilidade 
manual para modernos softwa-
res contábeis e, nos dias de hoje, 
para aplicações de Inteligência 
Artificial, ao Big Data e à automa-

Contadores são cada vez mais 
fundamentais na sociedade

tização de processos. Evoluímos 
e continuamos evoluindo dia 
após dia.

Outras inovações importantes 
foram a criação do Exame de Su-
ficiência, a convergência das nor-
mas brasileiras de contabilidade 
aos padrões internacionais e o 
Programa de Educação Profissio-
nal Continuada, que nos diferen-
ciam e valorizam no mercado de 
trabalho. 

E esta evolução contínua é 
algo que nós do CRCSP e das en-
tidades contábeis, como o Sicorp, 
Sescon-SP e Aescon-RP, busca-
mos sempre incentivar, com a 
realização de fóruns, seminários, 
reuniões técnicas e palestras, 
tanto na modalidade presencial 
como a distância. São centenas 
de atividades durante o ano, em 
diferentes regiões do estado. 

E com este espírito, de in-
centivar o aperfeiçoamento dos 

profissionais da contabilidade, 
faço um convite especial para 
os profissionais da contabilida-
de da região de Ribeirão Preto: 
inscrevam-se para a 26ª Conven-
ção dos Profissionais da Conta-
bilidade do Estado de São Paulo 
(CONVECON), que irá acontecer 
na capital paulista de 4 a 6 de no-
vembro de 2019, no Expo Center 
Norte. As inscrições para a 26ª 
CONVECON podem ser feitas no 
site www.convecon.com.br.

O Dia do Contador é motivo 
de orgulho e deve ser prestigiada 
por todos, pois marca o início de 
uma longa caminhada de evolu-
ção e renovação constantes que a 
profissão trilhou nestes anos.

Neste dia 22 de setembro, que-
ro parabenizar os mais de 95 mil 
contadores e contadoras paulis-
tas e 350 mil em todo o país, que 
contribuem diariamente para o 
progresso do país.
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Aceitar os limites, sem desacredi-
tar da capacidade de superação. Esse 
é o lema do ribeirão-pretano, Guilher-
me Flores Marcos, de 25 anos, que su-
pera os desafios e, no ano passado, co-
meçou a participar de corridas de rua, 
junto à família e grupo de amigos. Fã 
de música e torcedor do Corinthians e 
Comercial de Ribeirão Preto, Guilher-
me sofreu um afogamento aos quase 
dois anos de idade e em decorrência 
do acidente, não anda.

“Sempre há limites. Eu não conhe-
ço os meus.”, já dizia o velocista pela 
Jamaica, Usain Bolt. E os limites de 
Guilherme não foram determinados 
pelo acidente que sofreu. “No ano pas-
sado o educador físico que acompa-
nha a família, sugeriu que poderíamos 
incluir o Guilherme nas atividades de 
corrida. E isso entusiasmou não so-

O esporte como ferramenta de superação
Cadeirante de Ribeirão Preto realiza provas de corrida 

de rua e almeja desa�ios internacionais 

Superação

mente a família, mas principalmente 
o próprio Guilherme ficou bastante 
envolvido com a ideia. Então demos 
início a esse treinamento de corrida 
de rua, onde estamos sempre em um 

grupo que faz o revezamento para em-
purrar a cadeira do Guilherme”, expli-
ca a mãe, Valéria Flores.

No ano passado, a estreia do Gui-
lherme foi em uma das mais tradi-
cionais corridas de rua do país: a São 
Silvestre. Foram 15 quilômetros de 
muita adrenalina e superação. Uma 
cadeira especial de alumínio foi de-
senvolvida para dar mais agilidade na 
atividade. A partir daí, o grupo, jun-
to ao educador físico, Matheus Silva, 
tem participado de diversas corridas, 
como a “Contabilizando Saúde”, prova 
realizada pela Casa do Contabilista. 

Contribuição - Mas a jornada está 
apenas começando e o grupo planeja 
realizar diversas novas provas. Para as 
próximas corridas, foi criada uma con-
tribuição coletiva virtual, com objetivo 
de custear a participação do Guilher-
me em provas internacionais e gran-
des maratonas. “Por meio do esporte 
com cadeirante, buscamos motivar 
pessoas por onde passarmos. Levan-
do a mensagem de que é possível para 
todos aqueles.que querem, acreditam 
e tenham fé”, destaca Valéria. 

A contribuição pode ser feita pelo 
link: http://vaka.me/612354. O link 
também pode ser acessado pela pá-
gina no facebook Pernas Solidárias 
Ribeirão Preto, criada como forma de 
informação para outros cadeirantes 
e pessoas que buscam se inspirar em 
histórias de superação. 
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Aniversariantes de Setembro

Cultura e Educação
1) Premia ou Premeia???
O correto é premia  como varia porque são verbos regulares. (terminam em 
iar-premiar, variar )

Seguem um determinado modelo.
Ex.: Anunciar—anuncia
        Denunciar—denuncia
        Reverenciar—reverencia
        Policiar—policia
        Variar—varia
        Premiar—premia

2) Não podemos confundir...
Em vez de: em lugar de
Ao invés de: ao contrário de

Mandado: ordem judicial
Mandato: período de um governo
Afim: indica afinidade
A fim: indica desejo
Todo: qualquer
Todo o: inteiro

Cumprimento: saudação
Comprimento: medida

Acento: sinal gráfico
Assento: local em que se senta

3) Vidro reciclável ou reciclado???
Reciclável: material que pode ser transformado em outro material.
Ex.: vidro , embalagem, alumínio: recicláveis

Reciclado: material já transformado

...têm dias que somos dóceis 
para o nosso amor pudico e 
veroz. Se alguém perguntar 

por nós, querido??? Diga que 
voltaremos um dia qualquer...

depois de muito amar, 
querer e desejar. publicada-
---Renata Carone Sborgia—
Livro: Trechos Tecidos com 

Palavras, Sentimentos, Afins, 
Sem fim... 

- Madras Editora-Renata 
Carone Sborgia

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
# Falar Bem Que Mal Tem!!!

Renata Carone Sborgia—Direitos 
Autorais Reservados a 

Renata Carone Sborgia (proibida 
qualquer tipo de reprodução)

01 ALINE PATRICIA VIEIRA
04 GUSTAVO BONIFACIO
05 REJANE MAGDA RIBEIRO 
SILVA
07 PAULO CEZAR GARGARO
09 EDIMILSON CADURIM
10 JULIO CESAR ELIAS DE SOUZA
11 RICARDO JOSÉ MORCELLI
11 VERONICA COLAÇO DA SILVA 
12 ERICA LUZIA FERREIRA 
BARBOSA MINI
12 JOSE EDUARDO LINHARES
13 EDER CESAR GOMES DE 
OLIVEIRA
14 KARINA RAQUEL BORGES 
GAVIOLI
15 JOAO LEONARDO ROBERTO
15 LUZIA MARIA PEREIRA
17 LUCINEA APARECIDA DA SILVA

18 ALESSANDRO DE SOUZA 
ANGELICO
18 CRISTIANE APARECIDA ARIEDE 
REINHARDT 
18 BRUNO DE SOUZA SOARES SILVA
21 ELISANDRA GONÇALVES DA 
SILVA
21 GERSON MARCOS
22 PEDRO MAGALHÃES NETO
23 MARCELO GUILHERMINO 
PETERSEN
23 ADRIANA NOGUEIRA FRANCO 
GARCIA
23 CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
23 ALOISIO BORDONAL
23 LUIZ CAMPERONI NETO 
24 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 
MARTINS

24 LUIS ANTONIO DELOMO 
PANDOLFO
25 FATIMA MOURA RIBEIRO 
RAVANELI
25 CLEONICE DE PAULA 
CARTOLANO RANGHIERE
25 ALINE FRANCISCO RINGER
25 ANTONIO DAVID PRIZON 
26 LUIZ MAURO DE OLIVEIRA
26 FRANCISCO JOSE SENNO
26 ANDREIA APARECIDA 
MARCOLINO
26 FRANCISCO JOSE SENNO
28 LUCAS DE SOUZA
29 VALDEIR ANTONIO DE 
OLIVEIRA
30 MARIA APARECIDA ASSIS 
MANTOVANI
30 LUZIA SUELI ADANI
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.
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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios
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