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Prezados leitores,
Chegamos ao fim do primeiro se-

mestre do ano de 2019. Com muito 
trabalho e empenho, temos muitas 
conquistas a comemorar. Apesar dos 
desafios de cada dia, o crescimento e 
envolvimento da Casa do Contabilis-
ta com seus associados e sociedade 
em geral tem sido positivo. A cada 
ano percebemos uma adesão maior 
do segmento nas diversas ações, seja 
educacional ou de entretenimento, 
cumprindo a nossa proposta de fo-
mentar o sentimento de pertenci-
mento de cada associado e, desta ma-
neira, crescermos juntos. 

Nesses meses foram diversas ini-
ciativas que proporcionaram a qua-
lificação profissional. Por meio de 
parcerias com grandes entidades, 
empresas e profissionais reconhe-
cidos, promovendo a atualização, 
imprescindível em nossa área, a um 
grande número de contadores e pro-
fissionais interessados no tema. Uma 
junção que fortalece a classe e bene-
ficia todos aqueles que buscam o co-
nhecimento. Com um novo formato, 
o Centro de Estudos promove a tro-
ca de informações e soluções para as 
dúvidas dos participantes de forma 
prática e didática. O encontro aconte-
ce semanalmente, sempre às quartas-
-feiras, das 19h às 21h, na sede da 
Casa do Contabilista e tem entrada 

gratuita.
Destacamos o entrosamento entre 

os profissionais por meio das ativi-
dades de entretenimento, promovi-
dos pela Casa do Contabilista. Além 
do sucesso da Caminhada e Corri-
da Contabilizando Saúde, tivemos o 
Jantar dos Contabilistas, que reuniu 
profissionais, autoridades e parcei-
ros, consolidando bons resultados do 
segmento. 

E está chegando o tradicional Ar-
raiá do Contadô! Convidamos a todos 
para participarem da 15º edição des-
ta tradicional e animada festa no dia 
19 de julho, evento que traz comidas 
típicas, brincadeiras, bingo e princi-
palmente uma ação solidária em prol 
a APAE Ribeirão Preto, pois parte da 
renda arrecadada será revertida aos 
trabalhos prestados pela entidade.

Com muita disposição e confian-
ça, seguimos para mais uma etapa de 
um ano com muita inovação e metas 
a serem conquistadas. Esperamos, 
a cada dia, fortalecer a nossa marca 
junto à sociedade, como entidade que 
respeita e contribui com o município. 
Além de desenvolver e valorizar os 
profissionais que atuam com ética e 
comprometimento. Contamos com a 
sua participação e contribuição nes-
sas novas etapas e esperamos estar 
juntos também nas próximas con-
quistas!

Moises de Souza Andrade
2º Vice Presidente Sicorp
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Capa
15º Arraiá do Contadô acontece no 

dia 19 de julho
Está chegando mais uma edição 

do tradicional Arraiá do Contadô. O 
evento acontece no dia 19 de julho, 
a partir das 19h30, na sede da Apae 
Ribeirão Preto e contará com muita 
comida típica, atividades para crian-
ças e bingo com diversos prêmios. O 
evento terá parte da renda destinada 
para as atividades desenvolvidas pela 
Apae Ribeirão Preto.

Para o presidente do SICORP – Sin-
dicato dos Contabilistas de Ribeirão 
Preto, Valdir Zamoner, o evento é um 
dos mais tradicionais da cidade, man-
tendo as características “caipiras” e, 

além de reunir profissionais do seg-
mento contábil, autoridades e parcei-
ros, tem objetivo social: uma das pre-
ocupações da Casa do Contabilista, 
organizadora do evento. “Há 15 anos 
realizamos o arraiá em parceria com 
a Apae, que desenvolve um importan-
te trabalho de transformação da vida 
da pessoa com deficiência intelectual, 
em nosso município. Contamos com 
a participação de toda a comunidade 
que contará com um evento de qua-
lidade, além de contribuir com uma 
causa social!, destaca Zamoner. 

Os convites já estão a venda na 

Casa do Contabilista, localizada na 
rua Capitão Salomão, 280 – Campos 
Elíseos. Também serão vendidos na 
portaria do local do evento. 

Serviço
Data: 19 de julho, às 19h30
Local: Apae Ribeirão Preto

Endereço: rua Coracy Toledo Piza, 
571 – Ribeirânia

Ingresso: R$ 10 (vendas antecipadas 
na Casa do Contabilista e no local e 

dia do evento)
Mais informações: (16) 3625-7159.
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Capa
Parceria e Conhecimento: Receita Federal 
e entidades promovem capacitação para 

profissionais no segmento contábil 
No dia 18 de junho, foi realizada a Capacitação so-

bre DOSSIÊ ELETRÔNICO, na sede da Receita Federal 
de Ribeirão Preto. A palestra foi ministrada por Thais 
de Lima Junqueira Rocha – chefe do Centro de Aten-
dimento ao Contribuinte (CAC), que discorreu sobre 
o tema e tirou dúvidas dos profissionais presentes.

A iniciativa é uma parceria entre a Receita Federal, 
Casa do Contabilista, SINCOVARP – Sindicato do Co-
mércio varejista de Ribeirão Preto e ACI – Associação 
Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Uma série 
de parcerias tem sido realizadas entre as entidades, 
com objetivo de fomentar conhecimento e capacita-
ção contínua a profissionais do segmento contábil e 
afins.  
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PARTICIPE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE EM RELAÇÃO AO CRCSP

PARTICIPAÇÃO NA 26ª CONVECON GARANTE 
14 PONTOS PARA O PEPC

Textos: assessoria de Imprensa CRC

A cada dois anos, acontece em São 
Paulo o maior encontro de profissio-
nais, empresários e estudantes da 
área contábil paulista, a Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade do 
Estado de São Paulo (CONVECON).

Em sua 26ª edição, este ano a 
CONVECON acontece de 4 a 6 de no-
vembro, no Expo Center Norte, na 
capital paulista. O evento traz mui-
tas novidades para os participantes 
em 2019 e está com as inscrições 
abertas no site www.convecon.com.
br. A participação na 26ª CONVECON 
garante ao inscrito 14 pontos para o 
Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC), conforme nor-
ma de 2019.

A primeira novidade foi a realiza-

Até 7 de julho de 2019, os profis-
sionais da contabilidade registrados 
estão convidados a participar da 
pesquisa de satisfação dos profis-
sionais da contabilidade em relação 
aos serviços prestados pelo CRCSP 
no primeiro semestre de 2019.

A pesquisa mede o grau de satis-
fação dos usuários dos serviços em 
categorias como qualidade do aten-
dimento, precisão das informações 
prestadas, cumprimento de prazos, 
efetividade das ações, divulgação 
de serviços, entre outras. Os resul-
tados vão auxiliar o Conselho a ade-
quar seu planejamento e buscar a 
melhoria contínua na prestação de 
serviços aos profissionais.

A pesquisa de satisfação está 

disponível no portal do CRCSP – 
www.crcsp.org.br. Participe!

TRAGA UM AGASALHO AO 
CRCSP E AJUDE A AQUECER O 

INVERNO DE ALGUÉM

O inverno ainda não começou, 
mas o CRCSP já está engajado na 
Campanha do Agasalho 2019. Como 
nos anos anteriores, o Conselho, por 
meio da Comissão de Responsabili-
dade Social e Inclusão de Cidadania 
Fiscal, vai arrecadar roupas, agasa-
lhos e outras peças de vestuário em 
bom estado. Vamos juntos aquecer 
o corpo e o coração de quem mais 
precisa!

O CRCSP mantém pontos de co-

leta de roupas e agasalhos na sede 
e nas delegacias do CRCSP. Há tam-
bém a arrecadação de doações nas 
atividades promovidas pelo CRCSP. 
Os itens arrecadados serão encami-
nhados ao Fundo Social de São Pau-
lo (FUSSP), para serem destinados 
a entidades assistenciais de todo o 
Estado de São Paulo.

“Esperamos que este ano possa-
mos superar o número de doações 
e ajudar ainda mais pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade. Vamos 
mostrar a força da nossa classe e 
que os profissionais da contabilida-
de estão comprometidos com uma 
sociedade mais justa e fraterna”, de-
clarou a presidente do CRCSP, Mar-
cia Ruiz Alcazar.

ção de eventos preparatórios para a 
26ª CONVECON: os Summits Contá-
beis, que ajudarão a compor a pro-
gramação da CONVECON. O Institu-
to Paulista de Contabilidade (IPC) é 
o responsável pela realização da 26ª 
CONVECON e dos Summits Contá-
beis, com o apoio das Entidades Con-
graçadas do Estado de São Paulo na 
organização.

Foram seis edições do Summit 
Contábil organizadas pelo CRCSP, 
em 12 de dezembro de 2018, em 
Guarulhos, e nas cidades de Bauru 
(8 de fevereiro), Santos (15 de mar-
ço), Campinas (3 de abril), Osasco 
(21 de maio) e São José dos Campos 
(6 de junho).

A Convenção também traz aos 

profissionais a comunidade CRCSP 
Razão de Ser. Lançada em 12 de de-
zembro de 2018, a comunidade visa 
aproximar a entidade dos profissio-
nais da contabilidade, promovendo 
um espaço para o compartilhamento 
de informação, troca de experiências 
e networking. Ela pode ser acessada 
por meio do aplicativo CONVECON, 
disponível gratuitamente para as 
plataformas iOS e Android.

A maior novidade da 26ª Con-
vecon é o conteúdo proporcionado 
aos profissionais da contabilidade, 
focado nas tendências e expectativas 
dos profissionais da contabilidade, 
clientes e parceiros em um novo am-
biente de negócios, adequado às exi-
gências do mundo 4.0.
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Sescon
Luis Roberto Barroso, Rogério Marinho e 

Davi Furtado Meirelles falam 
sobre reformas no 1° Summit de 
Assessoramento do SESCON-SP 

Diretrizes para a realização das 
reformas previdenciária e tributária, 
análise dos impactos da reforma tra-
balhista e para a retomada econômica 
brasileira. Esse foi o legado da primei-
ra edição do Summit de Assessora-
mento, evento realizado pelo SESCON-
-SP no dia 7 de junho.

Uma agenda para o Brasil
Na palestra magna do evento “Uma 

agenda para o Brasil”, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Luis Ro-
berto Barroso, destacou que os bra-
sileiros precisam celebrar três pactos 
para o País avançar rumo ao desenvol-
vimento.

O primeiro é um pacto de integri-
dade, que, segundo ele, vem antes da 
ideologia e diz respeito à ética públi-
ca e privada. “Não desviar dinheiro no 
espaço público e não passar os outros 
para trás no espaço privado. A gran-
de evolução brasileira é o salto ético. 
Desenvolvimento não é só geração de 
riqueza, mas uma questão de avanço 
civilizatório”.

O segundo é um pacto de respon-
sabilidade fiscal, econômica e social. 
“O país que gasta mais do que arreca-
da inevitavelmente terá inflação, juros 
altos, recessão e desemprego”. Sobre a 
responsabilidade econômica, o minis-
tro destacou que o Estado brasileiro é 
grande demais. “Precisamos criar uma 
cultura de menos Estado. A sua redu-
ção não é uma questão ideológica, mas 
aritmética”. Por fim, a responsabili-
dade social. “Precisamos de políticas 
públicas que não sejam regressivas, 
concentradoras de renda, como o sis-
tema previdenciário. A reforma se tor-
nou fundamental não apenas em vir-
tude da crise fiscal, mas pelo sistema 
injusto que transfere renda dos mais 
pobres para os mais ricos. Já o siste-
ma tributário deve ser simplificado. O 
custo das obrigações acessórias é al-
tíssimo, o tempo para se fazer o com-
pliance tributário é um do mais altos 

do mundo”. 
O terceiro pacto é pela Educação. 

“Já temos o diagnóstico: baixa alfabe-
tização das crianças, evasão escolar, 
déficit de aprendizado e não atrati-
vidade das carreiras do magistério. 
Quem acha que o problema da educa-
ção básica no Brasil é escola sem par-
tido, identidade de gênero, ou saber se 
1964 foi golpe ou não, está assustado 
com a assombração errada”.

Por fim, o ministro deixou uma 
mensagem otimista. Lembrando que o 
Brasil começou efetivamente em 1808. 
“Até essa época não havia comerciali-
zação nem moeda, era proibida a cons-
trução de estradas, um terço da popu-
lação era de escravos e 98% formada 
por analfabetos. Em pouco mais de 
duzentos anos nos tornamos uma das 
dez maiores economias. O Brasil é pro-
vavelmente o maior sucesso do século 
20. Nós começamos atrasados, esta-
mos com pressa, mas percorremos um 
longo caminho””, finalizou Barroso.  

Reforma da Previdência e seus 
Impactos para o Setor de Serviços

O secretário Especial da Previdên-
cia e do Trabalho, Rogério Marinho, 
comandou a palestra “Reforma da 
Previdência e os Impactos no Setor 
de Serviços. Segundo ele, nos últi-
mos anos, todos os governos fizeram 
alguma modificação no sistema pre-
videnciário, entretanto, dessa vez, a 
proposta é mais ampla, uma completa 
reestruturação.

Marinho reforçou que a Previdên-
cia não se sustenta mais e muitas in-
justiças precisam ser corrigidas. “A 
importância de fazermos acontecer 
essa reforma é tirar a pressão que au-
menta de forma geométrica do nosso 
orçamento”, afirmou. Segundo o se-
cretário, a Reforma da Previdência 
não vai resolver os problemas do País, 
mas será a base para um crescimento 
sólido.

A palestra contou ainda com as 
participações do diretor da CBPI Pro-
dutividade Institucional, Emerson Ca-

sali, e o professor e coordenador do 
Salariômetro da FIPE, Helio Zylbers-
tajn.

Apoio à Reforma da Previdência
Durante o evento, o SESCON-SP, 

juntamente com o IBRACON, entregou 
ao secretário Rogério Marinho um ma-
nifesto em apoio à Reforma da Previ-
dência - Projeto de Emenda Constitu-
cional nº 06/2019.

Autorização Individual ou Cole-
tiva para o Custeio Sindical e Direito 
de Oposição

O desembargador Federal do Tra-
balho Davi Furtado Meirelles condu-
ziu a palestra “Autorização Individual 
ou Coletiva para o Custeio Sindical e 
Direito de Oposição”, falou do cenário 
sindicalista brasileiro após a reforma 
trabalhista, que tornou o pagamento 
da contribuição sindical facultativo, e 
após a Medida Provisória 873/2019, 
que dificultou ainda mais o financia-
mento das entidades.

Segundo ele, o sindicalismo sem-
pre foi baseado no tripé unicidade, 
representação da categoria e caráter 
obrigatório da contribuição. “Quando 
se mexeu em uma dessas bases todo 
o sistema se viu ameaçado”, disse, ao 
destacar que essa facultatividade é in-
constitucional, tendo em vista que a 
contribuição sindical tem caráter tri-
butário, sendo prevista inclusive no 
Código Tributário Nacional. “Analisa-
ram a constitucionalidade formal, mas 
não a material. Todo tributo tem natu-
reza obrigatória”

Todas essas mudanças, segundo o 
desembargador, levarão ao fechamento 
de muitos sindicatos e exigirão mudan-
ça de postura dos que permanecerem. 

Participaram do debate o sócio 
líder do escritório Alencar Rossi Ne-
gociações Coletivas, Renato Franco, e 
o secretário-geral da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), Canindé Pega-
do.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão PretoTexto: Assessoria Sescon
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Promovendo o conhecimento 
na área contábil, a UNISESCON 
oferece uma programação de 

cursos em Ribeirão Preto. 
Con�ira!

Palestra Cenários 
Tributários 

e Compliance 
Fiscal

Notícias da Casa

A palestra Cenários Tributários 
e Compliance Fiscal acontece no 
dia 05 de julho, às 14h, na sede da 
Casa do Contabilista. O professor 
e coordenador da BSSP, Edgar Ma-
druga e o professor, Luiz Fernando 
Nóbrega, farão um panorama com-
pleto sobre o atual cenário tributá-
rio e as inovações fiscais, seus ris-
cos e oportunidades.

A partir das 17h haverá uma 
Rodada de Negócios, com Happy 
Hour, envolvendo todos os profis-
sionais presentes. A participação 
no evento valerá pontos para edu-
cação continuada.

A entrada é gratuita, mas é im-
prescindível realizar a inscrição 
pelo site da Casa do Contabilista, 
no item Eventos. 

Mais informações e inscrições: 
(16) 3625-7159.

11/07/2019 - 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
PARA AS MICRO E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE
Das 09hs ás 18hs

Local: Casa do Contabilista
 

25/07/2019 - 
DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS NO TERCEIRO 
SETOR E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS
Das 09hs ás 18hs

Local: Casa do Contabilista
 

30/08/2019 - EMPRESAS 
FAMILIARES: A 

ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Das 09hs ás 18hs

Local: Casa do Contabilista
 

Maiores informações em 
nosso site: http://www.

unisescon.org.br
Nosso e-mail: 

regionalribeiraop@sescon.
org.br 

Fones: (16) 3610-0624 / 
3235-6421
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Com objetivo de ali-
nhar ideias e proce-
dimentos visando o 
melhor trato das obri-
gações acessórias, o 
Grupo de Integração 
DRF/RPO Contribuin-
te, esteve reunido na 
terça-feira, 11 de ju-
nho, na sede da RFB. O 
grupo é composto por 
integrantes da Receita 
Federal, Casa do Con-
tabilista (AESCON, 
SICORP e SESCON SP 
– Ribeirão Preto), ACI, 
Prefeitura Municipal e 
SINCOVARP.

A Palestra Guia do FGTS - GR-
FGTS reuniu profissionais con-
tábeis e interessados no tema, 
no auditório da Casa do Conta-
bilista, nesta segunda-feira, 17 
de junho. 

Grupo de Integração

Palestra Guia do FGTS – GRFGTS 
é realizada pela UNISESCON

Notícias da Casa

O evento foi ministrado por 
por Líria Toyoko Okamoto Pe-
reira e Paula Carolina Assis de 
Ruediger - funcionárias da Cai-
xa Econômica Federal e teve 
como objetivo, apresentar ao 

público linhas gerais sobre a 
nova guia.

Realizado pela UNISESCON, o 
encontro foi realizado em par-
ceria com a AESCON-RP, SICORP 
e contou com apoio do CRCSP.
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Centro de Estudos

Referência na qualificação con-
tínua dos profissionais do segmen-
to contábil, o Centro de Estudos, 
ganha uma nova proposta com o 
formato de mesa redonda. O objeti-
vo é promover a troca de experiên-

A gestora de RH e responsável pelo suporte Intsys 
Sistemas, Lilian de Oliveira, esclareceu dúvidas sobre 
o eSocial. Também participaram, Heber de Carvalho e 
José Augusto Picão, coordenadores do Centro de Es-
tudos. 

“Crédito Acumulado Do ICMS” foi o tema de dois 
encontros conduzidos por Lisandra Marquezi, pro-
fissional da FAZESP – Escola Fazendária do Estado de 
São Paulo. 

O debate com o tema REINF/ DCTF WEB, contou 
com a participação dos coordenadores do Centro de 
Estudos, José Augusto Picão e Heber de Carvalho, bem 
como a presença de associados e profissionais interes-
sados no tema.

O Centro de Estudos contou com a presença do 
contador, administrador de empresas e diretor educa-
cional suplente da AESCON, Demetrio Luiz Pedro Bom 
Junior. O tema abordado foi “Aspectos Práticos da De-
monstração do Fluxo de Caixa”.

Centro de Estudos ganha novo formato e visa 
maior integração com participantes

cias entre os participantes, além de 
abordar de forma prática os temas 
propostos, propiciando uma apro-
ximação entre palestrante e profis-
sionais. 

O encontro acontece sempre às 

quartas-feiras, das 19 às 21h, na 
sede da Casa do Contabilista, loca-
lizada na rua Capitão Salomão, 280 
– Campos Elíseos. A entrada é gra-
tuita, mas é necessário fazer inscri-
ção pelo telefone (16) 3625-7159.
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Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de 

Empresas | Casa do Contabilista
CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891

Diretor Educacional Suplente - 
AESCON

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com

Artigo

Este texto aborda apenas aspec-
tos breves, gerais e pontuais a res-
peito do elo entre o profissional da 
contabilidade, que “é o principal 
instrumento de prestação de contas 
da administração e de tomadas de 
decisão” (Fernandes, 2015, p. 43), 
da administração e a governança 
corporativa, buscando enfatizar que 
pode haver uma relação eficaz entre 
eles, pautada no planejamento, na 
legalidade, na confiança, na ética, na 
parceria, na sinergia e na comunica-
ção plena e eficiente. 

Uma empresa tem relaciona-
mentos uma série de públicos com 
exigência e interesses diversos e 
específicos, como clientes, fornece-
dores, governo, acionistas, bancos, 
funcionários, concorrentes, comu-
nidade local e etc. Para atender as 
necessidades de informações des-
tes públicos, os comunicados e re-
latórios fornecidos pelas entidades 
devem ser muito bem elaborados e 
com transparência. 

Aliás, creio que dentro da empre-
sa isso também deve ocorrer, como 
por exemplo, a entrega de relatórios 
contábeis (gerenciais, de custos, so-
cietários e outros) para os gestores 
(que também integram o público de 
interesse). Assim, a primeira relação 
entre contadores e administradores 
surge aí, onde os profissionais da 
contabilidade devem com todo zelo, 
profissionalismo e transparência 
passar as informações aos adminis-
tradores para análises e tomada de 
decisões e juntos fazerem e serem 
responsáveis pelas publicações dos 
relatórios contábeis.

Governança Corporativa “é o 
sistema pelo qual as organizações 
são dirigidas, monitoradas e incen-
tivadas, envolvendo as práticas e os 
relacionamentos entre proprietá-
rios, conselho de administração, di-
retoria e órgãos de controle” (IBGC, 
2015, disponível em:http://www.

O Contador, o Administrador e a 
Governança Corporativa

ibgc.org.br). Assim, “as boas prá-
ticas de Governança Corporativa 
convertem princípios em recomen-
dações objetivas, alinhando interes-
ses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor da organização, 
facilitando seu acesso ao capital e 
contribuindo para a sua longevi-
dade”. (IBGC, 2015, disponível em: 
http://www.ibgc.org.br). Ou seja, é 
a forma aprimorada de como uma 
empresa deve ser gerida ou admi-
nistrada com base em políticas, leis, 
costumes, relacionamentos (com os 
diversos públicos interessados e ou-
tros), processos, objetivos e etc.

Hoje as empresas buscam maio-
res e melhores relacionamentos, 
imagem, posicionamento, parcerias 
e estratégias as empresas buscam 
melhorias nos seus aspectos de go-
vernança. O mercado e seus parti-
cipantes (em termos globais) têm 
exigido competência, transparência, 
qualidade, responsabilidade (inclu-

sive na prestação de contas) e cre-
dibilidade das entidades. Acredito 
que isso vem de encontro com uma 
maior atenção coma governança das 
mesmas.

Uma forma do público analisar 
e conhecer uma empresa é através 
das suas publicações, sejam finan-
ceiras ou outras, que lhe dão sub-
sídios para tomada de decisões. 
Importante compreender que estes 
relatórios, de acordo com o Pronun-
ciamento Conceitual Básico da Con-
tabilidade, não visam atender pro-
pósitos específicos de determinados 
grupos de interessados, mas sim 
fornecer informações consideradas 
úteis para uma melhor tomada de 
decisão dos usuários, satisfazendo 
assim as necessidades mais comuns 
dos mesmos (Pronunciamento Con-
ceitual Básico, 2015, disponível 
em:http://static.cpc.mediagroup.
com.br/Documentos/147_CPC00_
R1.pdf).

Com o exposto no parágrafo an-
terior, fica clara a importância de 
tais relatórios serem claros, trans-
parentes, confiáveis, úteis e muito 
bem formatados e elaborados; re-
forçando assim a preparação dos 
contadores para levantamento de 
dados, análise das informações e 
presteza na elaboração dos relató-
rios e na colaboração e participação 
na gestão das entidades. Igualmente 
a preparação, zelo, responsabilida-
de, dinamismo, ética e transparên-
cia dos administradores de empre-
sas na condução e gestão dos seus 
negócios, na preservação dos inte-
resses a eles confiados, na solução 
de conflitos e no envolvimento de 
todos (gestores, sócios, executivos, 
investidores e outros) na governan-
ça.

Sendo assim ambos, contadores 
e administradores, podem colabo-
rar, incentivar e promover uma me-
lhor regência corporativa.
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Ribeirão Preto recebe no dia 04 
de setembro, às 20h, a peça tea-
tral “A Repartição”, que acontece 
no Theatro Pedro II. O espetáculo 
é resultado de uma produção da 
Superintendência da Receita Fe-
deral em São Paulo e da compa-
nhia de teatro ZeroOito. Por meio 
do humor e da música, a peça 
conta os desafios do dia a dia de 
uma repartição da Receita Fede-
ral. A entrada é gratuita. 

O evento é organizado pela 
unidade da Receita Federal de 
Ribeirão Preto, SINDIRECEITA, 
UNAFISCO, Casa do Contabilista, 
ACIRP, Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade de 
Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP e 
Universidade Estácio. 

Sinopse: Numa repartição da 
Receita Federal do Brasil, três 
servidores constroem suas traje-
tórias. Repressão aduaneira, fis-
calização e atendimento são algu-
mas das atividades realizadas no 
dia a dia da unidade. Dificuldades 
sempre existem; a busca incansá-
vel pelas soluções também.

O país precisa, mais do que nun-
ca, que a Receita Federal cumpra 
seu papel institucional em be-
nefício da sociedade. E é o seu 
corpo de funcionários, com seus 
valores, paixões e medos, que es-
creverá o desfecho desta estória.

Sobre o grupo: Nascida do im-
provável encontro de artistas 
profissionais e amadores nos 
corredores da Receita Federal 
em São Paulo, a Cia ZeroOito de 
Teatro tem excursionado por di-
versas cidades do estado, além 
ter se apresentado no RJ, DF, BA, 
PE e CE, acumulando mais de 
uma centena de apresentações 
pelo país. “A Repartição” (2016) 
é a quarta montagem da compa-
nhia de teatro e revela de forma 
clara o propósito da Cia ZeroOito: 

Ribeirão Preto recebe peça teatral A Repartição

Notícias do Setor

a busca da transformação social 
utilizando a arte como veículo. 

São abordadas questões éticas 
mais profundas, sem, contudo, 
abandonar o humor, caracterís-
tica marcante do grupo desde as 
primeiras encenações. Apresen-
tando repertório autoral e tri-
lha sonora original assinada por 
Celso Viáfora, a Cia ZeroOito de 
Teatro está inserida na Educação 
Fiscal e tem seus espetáculos re-
alizados pela Superintendência 
da Receita Federal do Brasil na 
8a. RF, com o apoio do Sindirecei-

ta. Desde 2016 a Unafisco Asso-
ciação Nacional também apoia a 
Companhia.

Serviço 

Peça A Repartição
Data: 04 de Setembro

Hora: 20h
Local: Theatro Pedro II

Endereço: rua Álvares Cabral, 
370, Centro – Ribeirão Preto

Duração: 70 minutos
Classificação: 16 anos

Informações: (16) 3625-7159
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Aniversariantes

Cultura e Educação

1) Tenho que aprender sempre!!!

            ou

 Tenho de aprender sempre!!!

Tanto faz, querido leitor!!! O importante é aprender!!!

2) “Aja” com paciência!!!

ou

“Haja” paciência!!!

Aqui as duas frases estão corretas, porém temos diferenças para 

aprendermos: 

Aja—verbo agir

Haja--- verbo haver

3) Sobre a expressão: anexo(os/a/as)

Como adjetivo: a palavra anexo concorda em gênero e número com o 

seu correspondente (substantivo).

Ex.:  As cartas estavam anexas ao livro.

       Vai anexo o documento exigido.

Sobre trabalho...
Amigo sigo o meu dito: todos 

os dias eu trabalho muito. Nada fá-
cil trabalhar desta forma : muitas 
vezes , com instrumentais que não 
estão maduros ou suficientes para 
combater muitos sentimentos que 
me afligem. Trabalhamos para ser-
mos melhores. A regra é essa. Tra-
balhamos para sermos melhores 
com o próximo e com a nossa vida. 
Trabalhamos para o PAI NOSSO de 
cada dia nos proteger e ofertar lu-
cidez frente ao que precisamos. E 
precisamos sempre de muitas ben-
çãos serenas. É trabalho suado e 
demanda vontade interior. E a cada 
dia da labuta eu registro na carteira 
de trabalho um ponto mais exato so-
bre mim. Vou me conhecendo frente 
ao quanto preciso trabalhar. Amigo, 
não desista. Não peça o aviso prévio. 
Insista e bom trabalho!

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)

JUNHO
01 EMILIA DE FATIMA CARREIRA DA 
SILVA
02 JORGE YAMADA JUNIOR
02 ISABELLE DE SOUZA NOVAES
04 ALINE CARLA ZACCARO
06 PEDRO CONTIERO NETO
07 WALTER CASTELLUCCI 
07 JOSE ROBERTO ZOANON TENAN 
08 ELAINE CRISTIAN SILVA VIZZOTTO 
08 SEBASTIAO ROBERTO DE SOUZA 
COIMBRA
12 ANTONIO ROGERIO SVERZUT 
12 MARCOS APARECIDO CORÓ
12 VALDECIR RODRIGUES DE SOUZA
13 ANTONIO CARLOS GOMES 
17 ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
17 ADOLFO APARECIDO MARTINS
18 NELSON ARCADEPANI 
18 LUCIMARA APARECIDA ALVES
19 PAULO SERGIO LEANDRO REZENDE 
22 NEI ANTONIO DE CASTRO 

24 JUVERCÍLIA GONÇALVES 
24 LUCAS ANDRE DE SOUZA NOVAES 
25 CLEONICE DE PAULA CARTOLANO 
RANGHIERE
26 ADRIANA CATISTI
30 ALESSANDRA MARIA LEONEL CAPA-
RELLI
30 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA
30 EDUARDO ADAMI

JULHO
01 MANOEL CUSTODIO PEREIRA
03 DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM JUNIOR 
04 MARCO ANTONIO ANDRADE 
05 LUIZ HENRIQUE CROCETTI
05 FLAVIO SMIGUEL PIMENTA
06 VAGNER LUIS ZERBINATTI
09 DAVID EDSON STAMATO
11 DENISE APARECIDA LUNA
11 FERNANDO FAZOLINO
11 TÁLITA CARLA ZACCARO 
12 OSVALDO NONATTO

12 RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
14 SEBASTIAO RIBEIRO DE PAULA
15 SERGIO RUIZ LOPES
16 FABRICIO JOSE DO PRADO
17 ANTONIO GUARACI NOGUEIRA 
JUNIOR
17 ALAN APARECIDO DO NASCIMENTO
19 MILTON FEREZIN 
22 GABRIELA CARTOLANO NASCIMENTO
22 WALTER CASTELLUCCI
25 CLEONICE DE PAULA CARTOLANO 
RANGHIERE
25 CARLOS ROBERTO MORETTI FER-
REIRA
26 VALTER FRANZON
28 CELIA ADELAIDE MARTINS
28 MARIA APARECIDA GUILHERME 
SILVA
29 PAULO CESAR SACCOMANI DE AN-
GELIS
29 WILMONDES ALVES DA SILVA FILHO 
30 ALEX DONIZETE RIBEIRO 
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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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