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Você está em conformidade
com a lei em relação ao

armazenamento de XMLs?

Baixe suas notas fiscais direto da Receita 
Federal e não perca tempo com fornecedores.

Guarde seus XMLs de entrada e saída com segurança 
por 6 anos em nosso servidor na Miscrosoft Azure com 
backup de hora em hora.

Gere relatórios em Excel, DANFEs 
e XMLs em 1 clique.

Evite multas que podem variar de 
R$50.000 até R$300.000.

50%
OFF NA KLAUS

(11) 4210-7679�

QUER SABER MAIS? ACESSE
KLAUSFISCAL.COM.BR
OU LIGUE

PRIMEIRA PARCELA
DEPOIS DE 60 DIAS

*Promoção exclusiva para leitores da revista Enfoque!

É só tirar uma foto
com a revista nesta
página e marcar a
Klaus no Instagram!*
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Prezados, 
É com imensa alegria e satisfação que 

chegamos a última edição do ano. Um 
ano de desafios, com um novo ambiente 
político, ano marcado pelas inovações, 
mas repleto de muito trabalho. Marcado 
pela nova gestão e novas ideias, a Casa 
do Contabilista conta com um saldo po-
sitivo no que diz respeito ao apoio do 
crescimento e valorização do segmento 
contábil em Ribeirão Preto. Ao passar de 
doze meses de nova gestão, percebemos 
a realização de novos projetos, eventos 
e parcerias que enriqueceram o nosso 
ambiente e fomentaram a desenvolvi-
mento de cada profissional. 

Reestruturamos setores importan-
tes da entidade, com objetivo de garan-
tir eficiência, comodidade e qualidade a 
nossos associados. Entre eles, o Centro 
de Estudos que ganhou novo formato, 
mais dinâmico e didático; os canais de 
comunicação, que passam por constan-
tes melhorias, garantindo a informação 
de forma ativa e acessível, além de pro-
mover a valorização e reconhecimento 
da entidade, diretores e seus associados, 
por meio dos veículos de imprensa.

Os dez anos do programa Aprendiz 
nos traz a certeza de vitória no campo 
educacional. Não somente pela quan-
tidade de jovens atendidos, mas pela 
responsabilidade e pelo cuidado de 
seus gestores em oferecer qualificação 
e conhecimento em diversos campos do 
saber. Uma iniciativa humana que traz 
grandes benefícios para a sociedade. 

No campo social x educação fiscal, 
podemos destacar uma das grandes 
iniciativas do ano. A Campanha de Des-
tinação do Imposto de Renda ao Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, bem como ao Fundo Muni-
cipal do Idoso, em sua primeira edição, 
promoveu a integração entre entidades 
para a mobilização e conscientização 
sobre a importância de tal destinação. 
Realizada durante uma semana intei-
ra, no mês de novembro, a campanha 
movimentou a cidade com atividades 
nas faculdades, Receita Federal, Casa 
do Contabilista; e com certeza cumpriu 
o seu papel. Atualmente, com base no 
ano de 2018, no município de Ribeirão 
Preto, foram destinados apenas 6,9% da 
capacidade total de destinação. Ainda há 
muito campo a se trabalhar, mas são ini-
ciativas como essa que tem o poder de 
transformar.

Para finalizar, lembramos que entre 
as atividades sociais/ esportivas pro-
movidas pela Casa do Contabilista, está 
a Corrida e Caminhada Contabilizando 
Saúde. O evento, que já é tradicional 
no município, já está sendo organizado 
e trará novidades para os amantes de 
corrida e caminhada. Fique atento! Em 
breve será divulgada a abertura das ins-
crições e todas as informações para a 
edição 2020.

Nós, da Casa do Contabilista, agrade-
cemos a parceria e união entre nossos 
queridos associados, diretores, presi-
dentes, empresas e entidades parceiras, 
nessa caminhada ao longo de 2019. Es-
tamos otimistas e temos a certeza que o 
ano de 2020 será de grandes transfor-
mações e realizações positivas. Conta-
mos sempre com a sua presença nessa 
jornada!

Um ótimo Natal e um ano próspero, 
de saúde, paz e conquistas! 

André Maurício de Oliveira
Vice-presidente AESCON
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Prestação de Contas 

“Estar a frente de uma entidade 
requer entusiasmo, persistência e 
dinamismo. Os desafios estão pre-
sentes, mas encaramos como etapas 
necessárias para o aprendizado e 
crescimento. Assim temos caminha-
do e, com um grupo unido e engaja-
do, conseguimos grandes conquistas 
nesse primeiro ano de gestão”, des-
taca a presidente da AESCON – Asso-
ciação dos Escritórios Contábeis de 
Ribeirão Preto, entidade que integra 
a Casa do Contabilista, Ana Corsino 
Picão.  

Há mais de vinte anos a Casa do 
Contabilista fomenta iniciativas di-
versas, abertas ao público, como 
desenvolvimento profissional, social 
e entretenimento. Um dos projetos 

Com foco em inovação, diretoria 
da Casa do Contabilista 

completa um ano
Atual gestão implantou novos projetos e conta com 

metas para os próximos anos

de destaque é o programa Apren-
diz, que passou por processo de re-
estruturação e já tem como meta 
a abertura de novas turmas para o 
próximo ano. A iniciativa já atendeu 
mais de 1500 jovens nos segmentos 
de aprendizagem, estágio e PCD – 
Pessoa com Deficiência, oferecendo 
cursos para o desenvolvimento pro-
fissional e encaminhamento para o 
primeiro emprego.  

Na área do conhecimento e quali-
ficação profissional, a entidade conta 
com projetos de referência na área 
contábil, como o Centro de Estudos 
que, coordenado pelos diretores 
José Augusto Picão e Heber Carlos 
de Carvalho, ganhou novo formato. 
Mais dinâmico, promovendo o deba-

te entre palestrante e profissionais 
participantes. Ainda no segmento da 
qualificação profissional, a Casa do 
Contabilista fortaleceu e criou novas 
parcerias com o intuito de realizar 
eventos inéditos e atraentes para os 
profissionais da área. Exemplo dis-
so foram parcerias realizadas com a 
Receita Federal, palestras conjuntas 
à SEFAZ – Escola Fazendária, e com 
entidades educacionais. 

“Temos uma grande caminhada 
pela frente, mas um grande campo 
para alcançar novas conquistas. Para 
isso, trabalhamos com sonhos, mas 
sempre com os pés no chão e mui-
ta determinação. Tenho certeza que 
deixaremos uma Casa muito mais 
forte, reconhecida e que traga mais 
valorização a nossa classe contábil”, 
afirma a presidente da entidade, 
lembrando da constante parceria de 

Inovação: diretoria da Casa do 
Contabilista, eleita para gestão 
2019/2021

Caminhada e corrida Destinação do 
Bem inova com novo formato e sucesso 

de público

A presidente da AESCON, Ana Corsino 
Picão, recebeu o título Mulheres na 

Liderança, pelo CRCSP

Treinamento sobre Dossiê Eletrônico, 
na Receita Federal

Ana Corsino Picão
Presidente da AESCON RP
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Prestação de Contas 
entidades como o CRC – Conselho 
Regional de Contabilidade e FECON-
TESP – Federação dos Contabilistas 
do Estado de São Paulo.

Cumprindo sua função social na 
sociedade, a Casa do Contabilista, 
sempre engajada na causa, envolveu-
-se em novas iniciativas, como a re-
alização da 1ª edição da campanha 
Destinação do Bem. Reconhecida 
pelas principais entidades do muni-
cípio e com apoio da Receita Federal, 
a iniciativa cumpriu seu objetivo ao 
disseminar a importância da desti-
nação do imposto de renda e o poder 
de transformação social por meio do 
apoio à entidades e projetos sociais 
do município. Outro destaque foi a  
arrecadação de cobertores, em par-
ceria com o SINCOVARP, para o re-
passe feito a campanha do agasalho, 
do Fundo Social do Município, que 
beneficiou pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

Além de promover os tradicionais 
eventos sociais, de entretenimento e 
lazer, a caminhada Contabilizando 

Saúde ganhou uma nova modalida-
de: a corrida. Os amantes da corrida 
de rua contam com mais uma prova 
esportiva, que já está sendo organi-
zada para o ano de 2020. A medida 
agregou valor e conquistou um novo 
público, atraindo novas parcerias e 
tornando o evento mais moderno.

Garantindo uma comunicação 
mais eficiente e dinâmica a seus as-
sociados, a nova diretoria investe em 
uma nova estrutura de comunicação, 
com o reposicionamento do site, rede 
social mais dinâmica e mailing com 
informações que garantem mais fun-
cionalidade e visibilidade das ações 

da Casa do Contabilista. Os canais de 
comunicação também contam com 
espaços especiais para a divulgação 
das marcas de empresas parceiras, 
área para divulgação e seleção de 
currículos, entre outros. Já o espaço 
físico da sede, conta com melhorias 
constantes na estrutura das instala-
ções, que sediam também a unidade 
regional de Ribeirão Preto do SES-
CON SP – Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis, e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Infor-
mações e Pesquisas do Estado de São 
Paulo e SICORP – Sindicato dos Con-
tabilistas de Ribeirão Preto.

Parceria com a Sefaz/ Escola 
Fazendária: Lisandra Marquezi abordou 

diversos temas no Centro de Estudos

Heber de Carvalho recebeu o 
título de contabilista do ano, 

na Câmara Municipal
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo  |  Presidente Marcia Ruiz Alcazar - Gestão 2018-2019
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

ELEIÇÃO CRCSP 2019: 
CHAPA 1 É ELEITA COM 84,59% DOS VOTOS

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Nos dias 19 e 20 de novembro 
de 2019, as eleições do Sistema 
CFC/CRCs foram realizadas du-
rante 34 horas ininterruptas 
para preencher um terço das va-
gas nos plenários das entidades. 

As eleições acontecem a cada 
dois anos para que sejam esco-
lhidos os conselheiros que re-
presentarão os profissionais da 
contabilidade nos Conselhos 
Regionais de Contabilidade. Ao 
todo foram registradas 44 cha-
pas que disputaram as lideran-
ças dos CRCs.

Em São Paulo, onde apenas 
uma chapa estava concorrendo, 
o resultado foi o seguinte: a Cha-
pa 1 foi eleita com 73.218 votos 
(84,59% dos votos válidos); os 
votos em branco foram 13.341, 
ou 15,41% da votação. Ao todo, 
86.559 profissionais da conta-
bilidade votaram. Dos 151.307 
eleitores estavam aptos a votar 
118.691 profissionais.

A eleição foi online e é obri-
gatória para os profissionais re-
gistrados no CRCSP.

CHAPA ELEITA

O mandato dos conselheiros 
eleitos será de quatro anos, com 

início em 1º de janeiro de 2020, 
conforme disposto na Resolução 
CFC n.º 1.570/2019 e no Regu-
lamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade.

Confira os profissionais elei-
tos para ocupar o cargo de con-
selheiro do CRCSP para o man-
dato de 2020 a 2023.

Conselheiros efetivos: Mar-
celo Roberto Monello, Márcio 
Lério da Silva, Juliana Aurora 
Franco, Emerson Fabri, Adria-
no Correa da Silva, Daisy Chris-
tine Hette Eastwood, Alexandre 
Sanches Garcia, Elizabeth Castro 
Maurenza de Oliveira, Priscila 
Cristina Provazi, Mariano Amá-
dio, Paulo Roberto Martinello 
Júnior, Marilene de Paula Mar-
tins Leite.

Conselheiros suplentes: Wan-
derley Aparecido Justi Júnior, 
Niveson da Costa Garcia, Laís 
Gonçalves Campanha, Fernanda 
Moreira Stamboni, Alessandra 
Gouveia Pires, Alexandre Juniti 
Kita, Márcia de Souza Monta-
nholi, Valdir Donizete Segato, 
Paulo Takao Takamura, Breno 
Acimar Pacheco Correa, Eduar-
do José Rodrigues, Márcio Zago.

Mandato complementar de 
2020 a 2021 – suplentes: Te-

resinha da Silva, Edison Arisa 
Pereira, Eliane Aparecida Maia, 
Marcelo Lico da Costa, Carlos Al-
berto Vieira.

COMO JUSTIFICAR

Como o voto nas eleições dos 
CRCs é obrigatório, conforme 
estabelecido em lei, aqueles que 
não votaram terão que justifi-
car a ausência no pleito. O prazo 
para a justificativa é de 30 dias 
após o término da votação, ou 
seja, vai até 20 de dezembro.

Conforme o Art. 3° da Reso-
lução CFC n.º 1.571/2019, serão 
dispensados de apresentar jus-
tificativa de ausência na eleição 
apenas aqueles que estiverem 
em débito com o CRC e os profis-
sionais com 70 anos ou mais na 
data da eleição.

Esta resolução estabelece a 
aplicação de uma “pena de mul-
ta com importância correspon-
dente a até o valor da anuidade 
ao contador e ao técnico em con-
tabilidade que deixar de votar 
sem causa justificada”.

As justificativas dos eleito-
res ausentes poderão ser feitas 
em campo específico do site das 
eleições.
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Sescon
SESCON-SP é homenageado pelos seus

70 anos na Câmara Municipal de São Paulo

O SESCON-SP foi homenageado 
nesta quinta, 21, na Câmara Muni-
cipal de São Paulo em Sessão Solene 
em Comemoração ao aniversário de 
70 anos da entidade. O presidente 
Reynaldo Lima Jr. falou em seu dis-
curso sobre as ações desenvolvidas 
pela entidade em defesa da simpli-
ficação, desburocratização e do em-
preendedorismo. O proponente da 
Sessão Solene foi o Vereador Mario 
Covas Neto. 

Em seu discurso de agradecimen-
to, o presidente do SESCON-SP, Rey-
naldo Lima Júnior, afirmou que por 
mais de sete décadas, o SESCON-SP 
tem trabalhado para concretizar o 
ideal de seus fundadores para pres-
tar grandes serviços à sociedade. “Os 
reflexos da qualidade desse esforço 
são visíveis hoje, por exemplo, nas 
mais de 108 mil empresas represen-
tadas e mais de 8 mil associados, de 
mais de 60 categorias econômicas”, 
informou.

Lima disse ainda que a entidade 
tem uma luta permanente pela valo-
rização e defesa dos representados, 
melhoria do ambiente de negócios e 
empreendedorismo. “Trabalhamos 
para associativismo e sustentabili-
dade do Sindicato. Apesar dos im-

pactos financeiros que sofremos nos 
últimos tempos, não diminuímos 
nosso ritmo, pelo contrário, utiliza-
mos a criatividade para criarmos no-
vos canais de relacionamento e ser-
viços para nossos representados”, 
disse. 

O presidente lembrou que, neste 
primeiro ano de seu mandato, a en-
tidade está trabalhando arduamente 
na busca da simplificação e redução 
da burocracia. “Fizemos estudos 
técnicos inéditos sobre as PECs que 
tramitam no Congresso sobre Refor-
ma Tributária para contribuir com o 
redesenho do sistema, para que tra-
ga eficiência, simplificação e desen-
volvimento. Já no primeiro estudo, 
identificamos um aumento 33% da 
carga tributária para o setor de ser-
viços. Nos posteriores, começamos a 
notar o aumento da carga tributária 
para micros e pequenas e o impacto 
nos preços para o consumidor final. 
Os estudos foram transformados em 
emendas à Reforma”, explicou.

O SESCON-SP propôs a emenda 
175/2019 para que as empresas do 
Simples Nacional gerem créditos 
tributários nas operações com em-
presas que não estiverem no mesmo 
regime, para atender o artigo 146 

da Constituição que determina tra-
tamento diferenciando para micro e 
pequenas empresas. Segundo ele, a 
impossibilidade de crédito trará as 
micro e pequenas empresas perda 
de competitividade, considerando 
que as MPEs possuem um baixo po-
der de negociação frente às médias 
e grandes empresas.  “Além disso, 
propusemos mais duas emendas: 
desoneração da folha de pagamento 
(176) e três faixas de alíquotas (177) 
e também a emenda 7/2019 que 
propõe o tributo calculado por fora à 
PEC 110, que tramita no Senado. Não 
bastam críticas, por isso também fa-
zemos sugestões para aprimorar os 
textos”, explicou.

Lima falou ainda que a entidade 
tem atuado contra o PL 2015/2019, 
que trata de tributação sobre lucros 
e dividendos. “O SESCON-SP entende 
que a tributação sobre dividendos é 
uma prática comum em vários países 
do mundo, mas a realidade e o mo-
mento no Brasil não são propícios 
para a aprovação de um projeto como 
esse. Por isso defendemos mudanças, 
entre elas o tratamento diferenciado 
para às micro e pequenas empresas. 
A entidade propôs, por exemplo, 
que as micro e pequenas empresas 
com faturamento de até R$ 4,8 mi-
lhões que é o limite de faturamento 
do Simples, não tenham tributação 
sobre dividendos. Nos compromete-
mos em fazer uma nota técnica para 
o autor da proposta, o senador Otto 
Alencar, para demonstrar os seus im-
pactos”, disse, afirmando ainda que 
outros temas importantes hoje para 
o setor são as simplificações do eSo-
cial, a anistia das multas da GFIP (PL 
4157/2019), além de temas munici-
pais e estaduais.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto
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Capa

Transformar realidades por meio de 
um gesto de amor. A campanha Destina-
ção do Bem, lançada no mês de novem-
bro, pela Casa do Contabilista e Receita 
Federal, tem como objetivo conscienti-
zar sobre a importância do processo de 
destinação do imposto de renda e indi-
cação de entidades sociais ou projetos 
voltados à cultura, esporte, entre outros. 
O Governo Federal permite a dedução 
da destinação, o que indiretamente é 
uma forma de antecipar o emprego do 
dinheiro público em ações sociais. Além 
de gerar benefícios significativos para a 
sociedade, a ideia está alinhada com a 
crescente importância do papel que to-
dos nós temos no desenvolvimento e na 
construção de uma sociedade mais jus-
ta, eficiente e promissora.

Durante uma semana, profissionais 

Campanha Destinação do Bem visa o aumento 
de destinações e apoio às causas sociais 

no município
Objetivo é conscientizar a população sobre a importância da destinação do 

imposto de renda e o benefício gerado na transformação social por 
meio do investimento em entidades e projetos 

envolvidos realizaram ações voltadas a 
estudantes dos cursos de contabilidade, 
com visitação nas universidades; entida-
des assistenciais, que receberam orien-
tações sobre os processos; escritórios 
contábeis, pessoas físicas e jurídicas. 
Para João Pedro de Deus, auditor fiscal 
da Receita Federal aposentado e pionei-
ro da iniciativa no município, a campa-
nha promoveu um reforço na conscien-
tização no município. “Muito oportuna 
a ação da Casa do Contabilista, em ins-
tituir a Semana da destinação, “Destina-
ção do Bem”. Por tudo que temos visto 
nos últimos anos, realmente o que falta 
é o esclarecimento de como a destinação 
é feita e todas as facilidades em praticá-
-la. Entendo que foi muito proveitoso o 
trabalho da semana e que devemos con-
tinuar persistindo, pois Ribeirão Preto 

conta com um grande diferencial que é 
o apoio da Delegacia da Receita Federal, 
que aumenta ainda mais a credibilidade 
da ação.  O mais importante de tudo isso 
é que estamos procurando ajudar quem 
realmente precisa, a criança e o adoles-
cente que está chegando sem as devidas 
condições de sobrevivência, além do 
idoso que está por partir sem o míni-
mo de dignidade. Conclusão: esta é uma 
ação de coração”, destaca João. 

No ano de 2018, o município de Ri-
beirão Preto teve capacidade de arre-
cadação das destinações do imposto de 
renda, no valor de R$ 37,7 milhões, po-
rém alcançou a marca de R$ 2,5 milhões, 
aproximadamente. A diferença entre o 
potencial de arrecadação e o número, 
de fato, destinado, poderia fazer a dife-
rença para dezenas de entidades assis-
tenciais e também projetos voltados ao 
esporte e cultura. 

A diferença entre o potencial a ser 
arrecadado e a destinação efetivada não 
está somente no município de Ribeirão 
Preto. No Brasil, em 2018, de acordo 
com dados da Receita Federal, o poten-
cial de arrecadação foi de R$ 6,9 bi apro-
ximadamente. Porém a destinação foi de 
169 mi, portanto menos de 2,5%. O nú-
mero de Ribeirão Preto e região também 
não é diferente: potencial em 2018, de 
R$ 52.5 milhões e valor arrecadado de 
R$ 4.2 milhões. 

“Historicamente temos participa-
do de diversos eventos com ênfase nos 
meses de Abril e Dezembro que são as 
épocas em que naturalmente as pessoas 
pensam no fechamento de suas decla-
rações de Imposto de Renda. Com isso 
alcançamos a terceira posição em des-
tinações, dentre 22 unidades no Estado 
de São Paulo. Por fim, lembro que com 
a destinação você não paga nada a mais 
de Imposto de Renda e também não cai 
em malha fina. Então, participe deste 
ato de carinho”, destaca o delegado da 
Receita Federal, Glauco Guimarães.
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Capa

Podem realizar a destinação, 
pessoas físicas que fazem a decla-
ração com utilização das deduções 
(antigo modelo completo) ou pes-
soas jurídicas que apuram o impos-
to de renda pelo lucro real. As des-
tinações são direcionadas ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, do Idoso ou proje-
tos de Lei de Incentivo à Cultura, ao 
Esporte, PRONON (Lei do Câncer) e 
PRONAS/PCD (Pessoa com Defici-
ência). Para deduzir na próxima de-
claração, é importante estar atento 
e fazer a destinação até o último dia 
útil de expediente bancário desse 
ano, que será o dia 27/12/2019.

Quem pode destinar?
Os fundos são geridos e admi-

nistrados pelos Conselhos de Di-
reito da Criança e do Adolescente, 
ou Conselho Municipal do Idoso, 
órgãos formados, paritariamente, 
por representantes do poder públi-
co e da sociedade civil, instituições 
da sociedade civil que trabalham 
na promoção e defesa deste públi-
co. É dentro dos conselhos que os 
critérios para a aplicação das desti-
nações e doações são estabelecidos 
bem como os projetos que recebe-
rão esses recursos. Fazendo a des-
tinação, você pode indicar a insti-
tuição para a qual quer contribuir. 
Para verificar quais entidades estão 

aptas a receber os valores, acesse 
os sites dos fundos: CMDCA - www.
cmdca.ribeiraopreto.sp.gov.br e 
CMI - https://www.ribeiraopreto.
sp.gov.br/scidadania/conselhos. 

Aqueles que desejarem desti-
nar parte do seu IR, podem solici-
tar a ajuda da Casa do Contabilista, 
para esclarecer todas as dúvidas e 
ajudar no que for necessário. Uma 
equipe treinada está apta a escla-
recer dúvidas. Informações (16) 
3625-7159.

Confira nas tabelas abaixo, quais 
são os segmentos que também po-
dem contar com projetos a serem 
beneficiados pelas destinações:
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Capa
Con�ira as atividades realizadas durante 

toda a semana de 18 a 22 de novembro por 
meio da Campanha Destinação do Bem

DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE–CMDCA, 

E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO – CMI.
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Porque não se trata de doação, 
pois os valores destinados, até o 
limite do percentual permitido 
(6,00% do Imposto de Renda - IR 
devido pela Pessoa Física) será de-
volvido quando da Declaração de 
ajuste de seu Imposto de Renda, 
em abril do ano seguinte, reduzin-
do assim o seu Imposto a pagar ou 
aumentando a sua Restituição. Para 
destinar integramente os 6,00% do 
seu Imposto de Renda devido, faça 
a sua destinação durante o ano ca-
lendário, ou, uma parte durante 
o ano calendário e outra parte no 
momento da entrega da Declaração 
de Ajuste do Imposto de Renda, por 
deduções - modelo completo, da 
seguinte forma:

1. Se o contribuinte não desti-
nar nada durante o ano calendá-
rio de 2019, ele poderá destinar 
apenas 3,00% de seu IR devido, no 
momento da entrega da Declaração 
de Ajuste do Imposto de Renda em 
2020, entregue no prazo, como Do-
ações Diretamente na Declaração, 
aos CMDCA e aos CMI, recolhendo 
o Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais – DARF, no códi-
go 3351, no CNPJ do CMDCA ou do 
CMI do Município de sua escolha, 
em qualquer agência bancária, até 
a data do vencimento da primeira 
cota do Imposto de Renda Pessoa 
Física;

2. Se o contribuinte destinar 
4,00% de seu IR devido, durante o 
ano calendário de 2019, ele pode-
rá destinar apenas mais 2,00%, de 
seu IR devido, no momento da De-
claração de Ajuste do Imposto de 
Renda em 2020, com o valor limite 
já calculado, complementando as-
sim o limite de 6,00% permitido;

3. Se o contribuinte destinar 
2,00% de seu IR devido, durante o 
ano calendário de 2019, ele poderá 
destinar apenas mais 3,00% de seu 
IR devido, no momento da Declara-
ção de Ajuste do Imposto de Renda 

Porque chamamos de destinação?
em 2020;

4. Se o contribuinte destinar 
6,00% de seu IR devido, durante o 
ano calendário de 2019, não pode-
rá destinar mais nada na declara-
ção de ajuste a ser entregue até 30 
de abril de 2020.

Notas: 1. Atentar para o detalhe; 
o percentual é sobre o IMPOSTO 
DEVIDO, que pode, na hora da De-
claração de Ajuste Anual, diminuir 
o imposto a pagar ou aumentar a 
restituição.

2. A Pessoa Jurídica que apura o 
Imposto de Renda pelo Lucro Real 
pode destinar até 1,00% do Impos-
to Devido, no momento do efetivo 
pagamento.

2.1. Lembrando que a Pessoa Ju-
rídica pode destinar 1,00% do seu 
imposto devido para CMDCA mais 
1,00% para o Conselho Municipal 
do Idoso – CMI.

Como Destinar:

Para o CMDCA, em Ribeirão Pre-
to, durante o ano calendário, pelo 
Site: http://

www.cmdca.ribeiraopreto. 
sp.gov.br > Invista na Criança > 
Emissão da Guia > Preencher o 
Boleto, escolhendo na última linha 
uma das 75 entidades, habilitadas 
a receberem estes recursos.

Para o CMI, em Ribeirão Preto, 
durante o ano calendário, pelo Site:

https://www.ribeiraopreto.
sp.gov.br/scidadania/conselhos/
i27cmi.php > Preencher o Boleto, 
escolhendo na última linha uma 
das 12 entidades, habilitadas a re-
ceberem estes recursos.

Nos Municípios que não pos-
suem o site, durante o ano calen-
dário, o contribuinte deve ir até 
aos Conselhos, pegar o número da 
Conta Bancária, fazer o depósito e 

depois trocar o recibo de depósito 
pelo recibo emitido pelo Conselho.

Nota: Observar, sempre, que, 
para as Pessoas Físicas, este per-
centual de 6,00% é único para as 
destinações aos Conselhos Muni-
cipais do Idoso - CMI e Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, portan-
do, a somatória das duas destina-
ções não deverá exceder os 6,00% 
permitidos para a Destinação. É 
sempre bom lembrar que não se 
trata de Doação e sim Destinação, 
pois se não destinamos estes re-
cursos para as nossas crianças e 
idosos temos que pagar integral-
mente o Imposto.

Em Ribeirão Preto, nos últimos 
10 anos, conseguimos triplicar o 
montante de destinação, porém, 
no ano de 2018 a capitação de 
2.600.000,00, aproximadamente, 
representou 7,00% do potencial de 
nosso Município, que foi em torno 
de 36.786.000,00.

Fonte: João Pedro de Deus - Au-
ditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil aposentado e Sócio Funda-
dor do Observatório Social de Ri-
beirão Preto.
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A importância do contador na decisão da 
destinação do imposto de renda

Uma das principais dificul-
dades para a decisão da desti-
nação é o receio com os possí-
veis resultados negativos que 
o procedimento poderia trazer. 
Porém muitos mitos ainda são 
tidos como verdadeiros e, de 
acordo com a presidente da AES-
CON, Ana Corsino Picão, desmis-
tificar essas questões é papel 
fundamental do profissional da 
contabilidade que pode trazer 
informações e conhecimento a 
pessoas físicas e jurídicas que es-
tejam aptas a fazer a destinação. 

“O contador tem não somente 
o dever de informar seus clien-
tes sobre a facilidade e os proce-
dimentos da ação, mas também 
pode incentivar destacando os 
benefícios gerados pela inicia-
tiva. Acreditamos que há uma 
crescente conscientização tam-
bém entre os contadores, que a 
cada dia tem demonstrado um 
envolvimento maior com a cau-
sa. O objetivo da Casa do Conta-
bilista é transformar a realidade 
do nosso município e acredita-
mos que o profissional contábil é 
uma das principais ferramentas 
dessa engrenagem. Temos cer-
teza que o segmento faz parte 
desse movimento, disseminando 
a campanha Destinação do Bem”, 
afirma Ana. 

Conheça alguns Mitos 
e Verdades sobre a 

destinação do imposto 
de renda

Doação x Malha Fina

Cair na malha fina significa 
que o contribuinte não entregou 
a declaração corretamente. Isso 

pode ser causado por um outro 
erro no preenchimento do for-
mulário ou preenchimento in-
completo. A destinação não com-
promete a sua declaração, pois 
o CMDCA e CMI são legalmente 
obrigados a enviar à Receita Fe-
deral a Declaração de Benefícios 
Fiscais-DBF com todas as desti-
nações feitas durante o ano ca-

lendário.

Abatimento 

Imagine ser solidário e ain-
da obter abatimento no valor 
do seu imposto a pagar ou o au-
mento da sua restituição? Isso 
acontece quando optamos pela 
destinação. 

Capa
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A MEDIDA PROVISÓRIA 905/2019 E SEUS 
REFLEXOS TRIBUTÁRIOS

A Medida Provisória nº 
905/2019, publicada no dia 
12/11/2019, foi editada pelo Go-
-verno Federal visando fomentar 
a geração de empregos para os jo-
vens, com a criação do “Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo”, por 
meio do qual as empresas terão sig-
nificativa redução dos encargos in-
cidentes sobre a folha de pagamen-
to dos traba-lhadores contratados 
nessa modalidade.

Além disso, implementou diver-
sas alterações e inovações relevan-
tes na legislação tributária, como 
poderão ver abaixo, em breve sín-
tese:

Pagamento de 
Participação nos Lucros 

ou Resultados (PLR)

Com o intuito de esclarecer as 
normas que tratam sobre o paga-
mento de PLR, a MP n.º 905/2019 
dispensou a participação do sindi-
cato da categoria na comissão pari-
tária escolhida pela empresa e seus 
empregados. Referida norma diz 
também que o PLR deve ser assina-
do antes do pagamento, e com an-
tecedência de, no mínimo, noventa 
dias da data do pagamento da par-
cela única ou da parcela final, caso 
haja pagamento de antecipação. 

Outrossim, a inobservância à 
periodicidade estabelecida no pa-
gamento de PLR pre-visto na Lei 
nº 10.101/2001, segundo a MP n.º 
905/2019, irá macular somente os 
pa-gamentos excedentes que não 
estiverem de acordo com essa re-
gra.

Cabe destacar que alguns desses 
pontos eram motivo de divergência 
entre as empre-sas e a Receita Fe-
deral do Brasil, o que desencadeava 
em atuações por esse órgão.  

Jurisprudência

Alterações sobre a concessão 
de vale-alimentação

A MP n.º 905/2019 alterou o ar-
tigo 457 da CLT esclarecendo que o 
fornecimento de alimentação aos 
empregados, seja in natura ou por 
meio de documentos de legitima-
-ção, tais como tíquetes, vales, 
cupons, cheques, entre outros, não 
possui natureza salarial. 

Essa alteração segue o entendi-
mento firmado pela Receita Federal 
do Brasil, no sen-tido de que não 
incide contribuição previdenciária, 
no fornecimento de alimentação 
feito nas hipóteses acima, da mes-
ma maneira não haverá incidência 
de imposto de renda na fonte.

Cumpre anotar que o pagamen-
to de auxílio alimentação em pecú-
nia tem incidência de contribuição 
previdenciária e imposto de renda, 
embora quanto a este último o en-
tendimento do STJ é no sentido de 
que não incide sobre essa verba 
por possuir natureza indenizatória.

Pagamento de Prêmios

Segundo a MP nº 905/2019, as 
partes poderão fixar os termos e 
condições para o pa-gamento de 
prêmios por meio de um docu-
mento escrito, desde que seja pago 
apenas a empregados, decorra de 
desempenho superior ao ordina-
riamente esperado, o pa-gamento 
seja limitado a quatro vezes no 
mesmo ano civil e, no máximo, de 
um no mesmo trimestre civil, as re-
gras estejam estabelecidas previa-
mente ao pagamento e arquivadas 
pelo prazo de seis anos.  

Lembrando que, com o adven-
to da Lei nº 13.467/2017, os valo-
res pagos a título de prêmios não 
constituem base de incidência de 
encargos trabalhistas ou previden-
ciá-rios, porém, estão sujeitos ao 

imposto de renda na fonte.

Contribuição de 10% sobre 
o saldo de FGTS na demissão 

sem justa causa

A partir de 1º de janeiro de 
2020, as empresas não precisarão 
recolher a contribuição de 10% 
(dez por cento) sobre os depósitos 
devidos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, em caso 
de despedida de empregado sem 
justa causa.

Essa contribuição vem sendo 
exigida desde outubro de 2001, 
por meio da Lei Com-plementar 
n.º 110/2001, cuja finalidade era 
formar um fundo para arcar com 
as indenizações devidas aos tra-
balhadores pelas perdas nos ren-
dimentos do FGTS, decorrente das 
decisões do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

As empresas têm entrado na 
Justiça questionando a exigência da 
contribuição pois, conforme Porta-
ria emitida pela Caixa Econômica 
Federal, desde o ano de 2012, o va-
-lor arrecadado vem sendo utiliza-
do para outros fins, desvirtuando 
totalmente a finali-dade dessa con-
tribuição.

Além disso, outra tese que ga-
nhou força é que a base de cálculo 
dessa contribuição é incompatível 
com a Constituição Federal, pois 
esse tipo de contribuição somente 
poderia incidir sobre o faturamen-
to, receita bruta ou o valor da ope-
ração. 

Mesmo com a extinção dessa 
contribuição, as empresas ainda 
podem entrar na Justi-ça para ten-
tar obter uma decisão que reconhe-
ça a cobrança indevida dessa con-
tribui-ção, com direito a devolução 
dos valores recolhidos nos últimos 
5 anos.
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Caminhada e Corrida Contabilizando 
Saúde 2020 será no dia 8 de março

Uma das atividades físicas 
mais populares, a corrida de 
rua, ganhou neste ano uma nova 
prova. A Contabilizando Saúde, 
realizada pela Casa do Contabi-
lista, antes apenas na modali-
dade caminhada, inovou com a 
corrida de rua e já conquistou 
adeptos na sua primeira edição, 
em 2019. Para 2020, os prepara-
tivos estão a todo vapor. Tradi-
cionalmente, o evento comemo-
ra o Dia Internacional da Mulher 
e por isso a prova acontecerá no 
dia 08 de março. O local será o 
mesmo desse ano: a alameda 
Olhos D´Agua, na região sul de 

Notícias da Casa

Reunindo um grande público em 2019, o evento esportivo comemora o dia 
internacional da mulher e acontecerá na alameda Olhos D´Água

Ribeirão Preto. 
Detalhes como percurso, par-

cerias e premiações estão sendo 
finalizados e, em breve, serão 
anunciadas as vendas de kits. O 
evento, que integra o Calendário 
Oficial de Eventos do Município, 
também prioriza a solidarieda-
de, já que tem parte da verba ar-
recadada revertida ao Hospital 
do Câncer de Ribeirão Preto. A 
iniciativa faz parte das ações da 
Casa do Contabilista, que visam 
a contribuição social com enti-
dades assistenciais do municí-
pio, além de iniciativas de recre-
ação e cuidados com a saúde. 

“Estamos preparando um 
evento mais qualificado, bus-
cando, a cada edição, superar as 
expectativas dos participantes. 
O nosso objetivo é proporcionar 
um dia de alegria, saúde e inte-
gração entre amigos e familia-
res”, destacou a presidente da 
AESCON – Associação dos Es-
critórios Contábeis de Ribeirão 
Preto, Ana Corsino Picão. 

As informações da prova, 
bem como venda dos kits esta-
rão disponíveis nos próximos 
dias, pelo site da Casa do Conta-
bilista, www.casadocontabilista.
org.br ou pelo (16) 3625-7159. 
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O que todo pro�issional precisa saber 
sobre as Mídias Digitais

O futuro parece estar logo ali. 
Estamos abrindo uma nova década, 
novas perspectivas e nunca a tec-
nologia evoluiu tanto e esteve tão 
presente. Somos um mundo cada 
vez mais conectado. Tudo acontece, 
gira, permanece através das redes 
navegadas pelos smartphones. É as-
sim que negócios, educação, men-
te, alma, relacionamentos... tudo se 
conecta. Não entramos mais online, 
vivemos online. Henry Jenkins, em 
sua obra ‘Cultura da Convergência’ 
diz que essa convergência é pura-
mente cultural, e não acontece nas 
máquinas, mas sim na mente e nos 
corações das pessoas. E para qual-
quer tipo de negócio hoje o grande 
risco é não arriscar. A inovação não 
pode ser algo que uma empresa in-
veste uma ‘bala’ para depois deixar 
tudo como estava. A concorrência 
não está no quarteirão ou no bairro, 
mas até do outro lado do planeta. O 
Ali Express está aí para não me dei-
xar mentir. E você pode escolher se 
quer chorar ou vender lenços, você 
decide.

O objetivo de uma empresa nas 
redes sociais, seja ela de qualquer 
ramo for, deve sempre buscar rela-
cionamento. E não vale interromper 
o caminho do usuário/internauta. 
Tudo fugiu do controle porque o 
poder foi transferido para o públi-
co, que, hoje, mais do que consumir, 
também redistribui e circula o con-
teúdo nas mídias digitais. A partir 
do momento em que as pessoas se 
acostumaram a escolher o que que-
rem ver, isso muda completamente 
a dinâmica de qualquer negócio. 
Para chamar a atenção é preciso 
ser interessante e ter um propósito 
muito bem definido. Por isso será o 
fim de qualquer coisa que não en-
treter.    

Além do conteúdo é importante 
para um negócio, seja ele grande ou 
pequeno, saber escolher as redes 

Artigo

que irá trabalhar. Você pode estar 
usando os canais digitais errados 
para falar com seu público. Já pen-
sou nisso? Antes de continuar, ou 
começar, revise se quem está ali 
é o público em potencial para sua 
marca ou apenas amigos e colegas 
distantes, ou que curtiram para ‘dar 
uma força’.  Outro ponto essencial 
é um bom planejamento alinhado 
ao público que você quer atingir e 
definir o seu alvo. As mídias digitais 
não são mídias de massa, é preciso 
direcionar seu conteúdo para quem 
você quer se relacionar e quer ser 
lembrado. O investimento no impul-
sionamento de posts e rankeamen-
to de páginas também é essencial e 
deve ser pensado antes, durante e 
depois. É um mito achar que é pos-
sível alcançar público apenas com 
postagens orgânicas (sem um in-
vestimento mínimo), ainda mais no 
Facebook, onde após uma mudança 
no algoritmo quer tornar essa rede 

social mais interativa com amigos 
e parentes do que com marcas. Por 
isso é importante investir em con-
teúdo de qualidade e contar sempre 
com o apoio de profissionais capa-
citados para trabalhar com as redes 
sociais da sua empresa.

E aproveitando, já fica mais uma 
dica: não aposte todas as suas fi-
chas em apenas um canal. Hoje 
o Instagram desponta com uma 
maior eficiência e crescimento, 
ainda ontem o Facebook estava em 
alta, o IGTV está chegando, mas o 
Youtube apresenta mais métricas e 
números e ainda permite moneti-
zação... os mais jovens estão no Tik 
Tok. Conhece essa rede? Então trate 
de ir pesquisar. E assim cada canal 
segue seu caminho e sua empresa 
não pode ficar refém de apenas uma 
dessas. Diversifique seu conteúdo e 
seus canais de mídias. Mas tenha 
certeza de estar nos canais certos 
para o seu negócio. Não existe uma 
receita que funcione para todos. Ex-
perimente e corrija rotas.

Outra dica é: investir! Afinal é 
preciso dizer que não existem 5 
passos mágicos para ter sucesso 
nas redes sociais como dizem por 
aí. Tem sim muito planejamento es-
tratégico, escolha dos canais certos, 
definição de personas, investimen-
to em mídia e profissionais e muito, 
muito estudo de comportamento do 
consumidor. É preciso ouvir mais e 
falar menos. 

E para que todas essas dicas fun-
cionem é preciso ter profissionais 
capacitados para cuidar da presen-
ça digital da sua marca. Se você é 
empresa, busque quem tem espe-
cialização na área. Se você é pro-
fissional, saiba que existem vários 
cursos de pós-graduação e cursos 
livres para diversas áreas do ma-
rketing digital. O tempo é de apos-
tar em novos mapas para encon-
trarmos novas terras. #enjoy

Prof. Me. Eduardo Soares
jornalista e professor 

especialista em Mídias digitais
@edusoaresprof
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Quóruns de deliberação nas sociedades 
do tipo limitada

Jurisprudência

Nas sociedades do tipo limitada, 
as deliberações se dão em reuni-
ões, quando o número de sócios for 
inferior a dez, ou em assembleias, 
quando houver mais.

As reuniões são precedidas de 
convocações, que são dispensadas 
quando todos os sócios compare-
cerem ou declararem, por escrito, 
cientes do local, data, hora e or-
dem do dia. Pode ocorrer ainda a 
dispensa de realização da própria 
reunião ou assembleia quando to-
dos decidirem, por escrito, as ma-
térias pertinentes à ordem do dia.

Os quóruns previstos na lei, que 
são os mínimos necessários para a 
deliberação das matérias que lhes 
são pertinentes, são os seguintes: 
unanimidade; pelo menos ¾ do 
capital social; pelo menos ⅔ do 
capital social; mais da metade do 
capital social (maioria absoluta); e 
mais da metade do capital relativo 
aos sócios presentes à reunião ou 
assembleia (maioria simples).

O quórum unânime é exigido no 
caso de nomeação de administra-
dor não sócio, quando o capital não 
estiver totalmente integralizado.

Também haverá necessidade da 
unanimidade para a transforma-
ção da sociedade limitada em ou-
tro tipo societário, para que passe 
a ser por exemplo uma sociedade 
simples ou uma sociedade por 
ações ou cooperativa.

O quórum de ¾ do capital social 
é exigido na aprovação de altera-
ção do contrato social e também 
nas operações de incorporação, fu-
são, dissolução da sociedade, bem 
como na cessação da liquidação.

A alteração ao contrato social 
pode resultar desde sua simples 
consolidação, da mudança da sede 
social até a situações mais comple-
xas como a mudança do objeto e a 
elevação do capital social, obser-

vando-se que: a) a incorporação 
consiste em operação pela qual 
uma ou mais sociedades são absor-
vidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obrigações; 
b) a fusão se dá quando se unem 
duas ou mais sociedades para for-
mar sociedade nova, que lhes su-
cederá em todos os direitos e obri-
gações; c) a cisão ocorre quando a 
companhia transfere parcelas do 
seu patrimônio para uma ou mais 
sociedades, constituídas para esse 
fim ou já existentes, extinguindo-
-se a companhia cindida, se houver 
versão de todo o seu patrimônio, 
ou dividindo-se o seu capital, se 
parcial a versão; d) a dissolução de 
pleno direito pode decorrer do tér-
mino prazo de duração da socieda-
de, por deliberação dos sócios ou 
quando reduzida a um único sócio 
e não for transformada em outro 
tipo de sociedade; e) e a cessação 
da liquidação, quando os sócios de-

cidirem nesse sentido.
O quórum de ⅔ do capital é 

exigido no caso de nomeação de 
administrador não sócio, quando 
totalmente integralizado o capi-
tal social. Nos casos em que havia 
previsão desse quórum para a des-
tituição de administrador mesmo 
que nomeado no contrato social 
ou por ato em separado, ou para a 
exclusão de sócio, após o advento 
da Lei nº 13.792, de 2019, passou 
a prever a maioria absoluta.

A maioria absoluta consiste no 
quórum de sócios que represen-
tam metade mais uma quota do 
capital social e é exigido na delibe-
ração da exclusão de sócio mino-
ritário que estiver colocando em 
risco a continuidade dos negócios 
em virtude de atos de inegável gra-
vidade, desde que prevista essa ex-
clusão por justa causa no contrato 
social.

A maioria simples é verificada 
quanto aos sócios que represen-
tam a maioria do capital presente 
à reunião ou assembleia, sendo  
observada na aprovação das con-
tas dos administradores, na nome-
ação e destituição de liquidantes 
e julgamento de suas contas e em 
outros assuntos que não exijam 
outro quorum específico.

Em conclusão, o conhecimento 
quanto ao quórum específico para 
a aprovação das matérias constan-
tes de ordem do dia de reuniões 
ou de assembleias de sócios numa 
sociedade limitada é assunto que 
deve ser do conhecimento de em-
presários, podendo ser fixados no 
contrato social quóruns mínimos 
mais elevados que os constantes 
da lei, o que pode se dar segundo 
critérios de conveniência e opor-
tunidade avaliados pelos próprios 
sócios, maiores interessados no as-
sunto.

José Rubens Hernandez
Advogado
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Programa Aprendiz: 
dez anos de conhecimento e oportunidades

Notícias da Casa

Comemorando uma década de atividade, a iniciativa se firma como 
referência na qualificação e abertura de portas para o mercado de 

trabalho a jovens de 14 a 24 anos

Transformar a realidade de jo-
vens, proporcionando qualificação 
e oportunidade para o mercado de 
trabalho. Esse é o objetivo do pro-
grama Aprendiz, realizado pela 
Casa do Contabilista, que em 2019 
comemora uma década de conquis-
tas e positivos resultados. Com uma 
crise econômica e social presente 
no país, que afeta principalmente 
jovens que buscam pela oportuni-
dade do primeiro emprego, a ini-
ciativa contribui para a mudança 
de cenário e promove a capacitação 
técnica e inclusão de jovens no mer-
cado de trabalho.

O idealizador do programa, José 
Augusto Picão, explica que há dez 
anos percebeu que as empresas ti-
nham a necessidade de contratar 
aprendizes, obedecendo as regras 
desta legislação. “Nosso foco, então, 
foi voltado, não só para os escritó-
rios de contabilidade, mas também, 
para os clientes destes escritórios. 
Começamos a trabalhar pela in-
serção de jovens e adolescentes no 
mercado de trabalho, através de um 
programa que incentiva, capacita e 
dá amparo legal para a contratação 
de aprendizes. Com isso, nossa ideia 
foi que este projeto pudesse ampa-
rar as empresas em virtude desta 
obrigatoriedade”, explica Picão. 

Os cursos são oferecidos pela 
AESCON-RP, em um período de dois 
anos, realizados durante seis horas 
semanais, nas quais são trabalha-
dos assuntos de elevada importân-
cia no desenvolvimento do perfil 
profissional dos aprendizes. “Com 
isto, o programa chega aos dez anos 
de existência, graças aos que me 
sucederam e deram continuidade 
ao projeto e sobretudo aos colabo-
radores diretos e indiretos da Casa 

do Contabilista que 
abraçaram a causa co-
nosco deste o início e, 
a cada ano vão melho-
rando e aperfeiçoando 
o projeto. Isto me traz 
uma imensa satisfação 
e corrobora naquele di-
tado que sempre digo: 
o profissional contábil 
além de contabilizar 
números também sabe 
contabilizar solidarie-
dade”, destaca.

Quem reconhece as qualidades 
da iniciativa é a psicóloga Emily Lo-
pes, que teve a sua primeira opor-
tunidade profissional por meio do 
programa, em 2012. “O curso em 
que realizei, aprendi rotinas admi-
nistrativas que foram fundamen-
tais e determinantes para a minha 
escolha profissional”, explica Emi-
ly. “Com o término do contrato de 
aprendizagem recebi a proposta de 
efetivação, me formei em Psicologia 
e recebi uma proposta de adentrar a 
uma outra empresa atuando no se-
tor que eu tanto almejava: Recursos 
Humanos. Após 3 meses, fui pro-
movida para o cargo de Assistente 
de RH e após um ano recebi uma 
promoção como Analista de RH. 
Meu sentimento é de eterna grati-
dão a Casa do Contabilista, por tudo 
que aprendi e vivenciei durante os 
meus dois anos de curso e contrato 
enquanto aprendiz”, destaca Emily.

Além de contribuir para a in-
serção desses jovens, a empresa 
parceira que adere ao programa, 
tem a possibilidade de moldar um 
profissional conforme as estraté-
gias da empresa, trabalhar a res-
ponsabilidade social e contar com 
um diferencial no mercado de tra-

balho. Para Juliana Bernardinelli, 
administrativo financeiro da em-
presa Intercti, adepta a iniciativa, o 
programa promove a transforma-
ção social ao jovem e à sua família 
por meio da geração de renda e da 
evolução deste jovem como futuro 
profissional. “Uma vez que o Jovem 
é inserido na realidade empresarial, 
o investimento dedicado a este jo-
vem se reverte em benefícios a ele, 
à empresa e à sociedade. Poderá se 
destacar como um futuro talento de 
acordo com o desempenho que ve-
nha a apresentar, junto com o acom-
panhamento que receba de seu ges-
tor. O processo de Aprendizagem 
traz conhecimento e autoestima 
ao jovem. Ele será um profissional 
adequado aos valores e missão pro-
postos e, por isso, tem um grande 
potencial de crescimento na orga-
nização podendo ser alocado em 
novas funções e cargos, reduzindo 
processos seletivos e treinamen-
tos”, explica Juliana.

Todo o processo de aprendi-
zagem é regularizado e recebe o 
acompanhamento de uma profis-
sional de assistência social, confor-
me determina a lei. Empresas ou 
interessados no programa podem 
entrar em contato com a Casa do 
Contabilista, pelo (16) 3625-7159.
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Habilidades comportamentais 
e o mercado corporativo

Além da qualificação profissio-
nal, as habilidades comportamen-
tais serão cada vez mais valorizadas 
no ambiente de trabalho. Em um 
momento em que robôs já estão 
desempenhando muitas tarefas e a 
inteligência artificial nos surpreen-
de a cada dia, são os diferenciais hu-
manos que farão a diferença. Abaixo 
faço algumas observações sobre es-
tas características tão importantes 
no ambiente corporativo. 

Resolução de conflitos - geral-
mente as pessoas esperam que 
os outros resolvam os problemas, 
principalmente os mais complexos. 
Se destaca quem chama para si a 
responsabilidade, toma a iniciativa 
e executa aquela tarefa que, geral-
mente, ninguém quer fazer. 

Pensamento crítico - quando a 
pessoa tem pensamento crítico, não 
no sentido de reclamar, mas sim 
quando mostra bom-senso, ela pro-
va ter uma visão ampla do processo 
e contribui muito para a resolução 
de problemas.

Criatividade - muitas pessoas 
pensam que, para ter criatividade é 
preciso criar algo mirabolante, mas 
na verdade não é nada disso. Ve-
mos todos os dias situações sendo 
resolvidas com simplicidade e bom 
senso.  A criatividade se manifesta 
quando todos estão olhando para 
um lado e alguém vai lá e sugere 
uma postura diferente.

Liderança - a liderança se mani-
festa nas pessoas que tomam a fren-
te nas situações, que demonstram 
vontade, garra, entusiasmo, brilho 
no olhar e muita vontade de reali-
zar. Normalmente são pessoas com 
posturas positivas e assertivas.

Trabalho em equipe - na era di-
gital as pessoas estão agindo de for-
ma muito individual, não estão se 
conectando de fato, não estão preo-
cupadas com o outro e para a equi-
pe realizar um bom trabalho é pre-

Negócios e Comportamento

ciso que cada um saiba qual é o seu 
papel, cada um precisa sentir que é 
fundamental na equipe e que se não 
realizar a sua parte e até mesmo 
ajudar o outro a engrenagem pode 
falhar.

Negociação e flexibilidade - em-
presas modernas anseiam por pes-
soas que tenham flexibilidade e ca-
pacidade de negociação. É claro que 

Gislaine Novembre 
Gestora de Recursos humanos, 

Treinadora, Palestrante, 
Professora e Coach.

os produtos e serviços precisam ser 
valorizados, mas quem sabe nego-
ciar não perde o cliente. A resili-
ência continua sendo fundamental, 
pois é preciso se adaptar as novas 
exigências do mercado.

Inteligência emocional – para ter 
sucesso não basta ser inteligente, 
é preciso equilibrar suas emoções. 
As pessoas precisam ter sensatez 
entre: pensar, falar, sentir e agir. É 
preciso sair do automático e de fato 
pensar antes de agir, analisando as-
sim as consequências de uma atitu-
de indevida ou inapropriada. 

Vale ressaltar que nunca deve-
mos tomar grandes decisões no ca-
lor da emoção, se você estiver muito 
para baixo pode ser que perca boas 
oportunidades por não enxergar 
além, se estiver muito feliz talvez 
possa agir por impulso e se arre-
pender depois.

Pessoas que se comprometem 
com a sua missão de vida, são dife-
renciadas, não importa a sua função 
se você conseguir desempenhar 
com propósito, com amor e com 
dedicação você tem a oportunidade 
diária de se conectar e fazer a dife-
rença na vida das pessoas. Seja um 
incentivador de pessoas, o mundo 
já tem críticos demais.

E você, como tem se preparado 
para os novos cenários? Sabe qual é 
a sua missão de vida? Pense nisso!

Perfil Gislaine Novembre:
Graduada em Administração de 

Empresas.
MBA em Gestão de pessoas 

FUNDACE – USP Ribeirão Preto.
Formação e Certificação Inter-

nacional Professional e Self Coa-
ching pelo IBC – Instituto Brasilei-
ro de Coaching. 

São 20 anos atuando em ges-
tão de pessoas, com treinamentos, 
processos seletivos, avaliação de 
desempenho, plano de cargos e 

salários, pesquisa de clima entre 
outros.

Na Embratel foram 05 anos, no 
Banco Santander foram 10 anos e 
05 anos entre agências de RH, sa-
las de aulas, consultorias, treina-
mentos, palestras e processos de 
Coaching.

A frente da consultoria 7Flow 
Soluções em gestão de pessoas, 
RH e Coaching tem como missão 
inspirar, conectar e desenvolver 
pessoas, equipes e líderes.
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 Danilo Terra
Terra Incentivos Fiscais

Destinação do imposto deve crescer 
consideravelmente em Ribeirão, diz especialista

Contabilidade

Projetos sociais, culturais, esportivos e de saúde estão aptos a receber 
destinações de parte do imposto de renda de pessoas físicas e 

jurídicas até 31 de dezembro deste ano
As leis de incentivo fiscal no 

Brasil tem ganhado cada vez mais 
força, especialmente, quando dão 
vida a projetos sociais, de saúde, 
culturais e esportivos, para crian-
ças, adolescentes e adultos. Em 
Ribeirão Preto e região, não é dife-
rente. As destinações de impostos 
por parte de pessoas físicas e jurí-
dicas tem crescido na cidade, po-
rém o universo ainda é muito am-
plo para ser explorado. Com isso, 
até o fim deste ano, as destinações 
de impostos devem crescer con-
sideravelmente, de acordo com o 
especialista em incentivos fiscais, 
Danilo Terra.

“As empresas e pessoas físicas 
estão conhecendo cada vez mais 
sobre as leis e seus benefícios e 
o número tem aumentado, porém 
ainda é pequeno perto potencial 
disponível de recursos que podem 
ser destinados a projetos sejam 
eles culturais, esportivos, de saú-
de, como a lei do câncer, e para a 
criança e o adolescente. Graças 
também a retomada da economia 
brasileira, acreditamos que este 
ano devemos ver números de des-
tinações bem superiores aos últi-
mos exercícios fiscais”, destacou 
Danilo, diretor da Terra Incenti-
vos Fiscais, empresa que atende 
mais de 70 empresas que utilizam 
os benefícios do incentivo fiscal a 
custo zero.

Em Ribeirão Preto e região, 
por exemplo, no ano de 2018, dos 
mais de R$ 52 milhões possíveis, 
pouco mais de R$ 4 milhões fo-
ram destinados a projetos de acor-
do com dados oficiais do CRC/
SP(Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado de São Paulo) 

com base em informações da Re-
ceita Federal. No estado de São 
Paulo, o valor disponível em 2018 
para destinação (doação) foi de 
mais de R$ 2 bilhões de reais. Em 
Ribeirão Preto, o potencial é de 
mais de R$ 35 milhões.

Ainda de acordo com Terra, a 
falta de conhecimento faz com que 
muito dinheiro seja “perdido” por 
instituições como a ADEVIRP, Cia 
Minaz, Casa do Vovô, entre outras 
que poderiam ser mais beneficia-
das com esse recurso. “As leis ain-
da não são muito divulgadas ins-
titucionalmente, talvez por isso, 
muita gente não tenha conheci-
mento dos seus benefícios. Mas o 
fato é que quem começa a destinar, 
não para mais. Temos clientes que 
estão conosco há muito tempo e 
já ajudaram muitos projetos sem 

gastar um real. A operacionaliza-
ção é muito simples, basta ter um 
profissional especializado para 
orientar”, contou.

Um exemplo é a Passalacqua, 
empresa quase centenária pre-
sente em diversos estados brasi-
leiros. “Utilizar incentivos fiscais 
é uma via de mão dupla, pois ao 
mesmo tempo em que a empresa 
está contribuindo com a socieda-
de, ela também se beneficia. Uma 
empresa exerce grande influência 
social, e a partir do momento em 
que começamos utilizar os incen-
tivos fiscais, deixamos claro a nos-
sa postura perante a sociedade, 
isso trouxe para a nossa empresa 
uma imagem muito positiva”, co-
mentou Ana Picão, contadora da 
Passalacqua.

Pessoas físicas e jurídicas po-
dem destinar até o dia 27 de de-
zembro de 2019 até 9% do valor 
de seu imposto de renda para dife-
rentes projetos em áreas diversas: 
4% para ANCINE (Agência Nacio-
nal do Cinema) e/ou Lei de Incen-
tivo à Cultura, 1% para o PRONAS 
(Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência), 1% para o PRONON 
(Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica), 1% para Lei 
de Incentivo ao Esporte, 1% para 
o FUMCAD (Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente) e 1% para o FMI (Fundo 
Municipal do Idoso). 
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Aniversariantes de Dezembro
01 MEIRELUCE FERREIRA 

RODRIGUES

01 FABIANO ROBERTO DA 

SILVEIRA

01 LETICIA PERDIGAO 

MAGALHAES

02 DAIANE FIRMINO DE OLIVEIRA

02 ADILSON YOSHIO AONO

02 ANGELO GUERRA NETTO

03 LUCIMARA DE CARVALHO

04 ISABEL GOMES VERSUTIS

04 ADRIANA PAULA BONFANTE 

TAVARES

05 ROGÉRIO CESAR PEREIRA

06 ANA KAROLINE PEDROSO 

07 TAISE ROBERTA NININ

08 CLEUSA SBERNI ROBERTO

09 JOAO PAULO TARLA JUNIOR

09 JULIANA DAS GRACAS DE ALMEIDA

09 FABIANA CRISTINA DE SOUZA 

NOVAES

10 JAMES SANTIAGO PARENTE

10 ROBERTO MATOSHIMA

11 ROBSON CESAR SALATA

12 MARIO MASSEI 

12 ADRIANA APARECIDA PRADA 

PIZETA BUDOIA 

13 MARIO CARTOLANO 

13 JOÃO BATISTA RIBEIRO NETO

14 MARJORY SAMPAIO DE AFONSECA 

JUVENCIO

15 TATIANA DE CARVALHO ZUNFRILLI 

15 ANTONIO SERGIO SALVADOR

17 LUCAS THEODORO ROTOLO 

17 MARIANA MESSIAS DE BARROS

17 AGNALDO CABRAL MIRANDA 

19 MARIA CLARA GUEDES CAMPEZ

21 RENATA DE ALMEIDA PERDIGÃO 

MAGALHÃES

22 KELI FERNANDA CARDOSO DOS 

SANTOS 

24 ANDRE LUIS ALMEIDA E SILVA

25 JOSE FONTE BOA PEREIRA

27 HEBER CARLOS DE CARVALHO

28 WILLIAM PETERSON DE 

ANDRADE

30 CELSO ASSUZENE MISURACA

31 JOSE HELIO GRANVILE 

Aniversariantes
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