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Prezados leitores, 
Caminhamos para o fim do primei-

ro semestre de 2020, em um novo ce-
nário, com intensas mudanças e ainda 
com algumas incertezas. Trilhamos 
dias de adaptações com o surgimento 
do novo coronavírus (Covid-19), onde 
a quarentena atingiu não somente o 
segmento da saúde, mas a economia e 
questões sociais. O papel do contador 
revela, nesse momento, a importân-
cia que a profissão tem na saúde das 
empresas, durante a crise. A atuação 
dos profissionais garante a assessoria 
para a tomada de decisões e orienta-
ção em questões diversas.

Vivemos um novo momento, onde 
os profissionais precisam, portanto, 
garantir a qualificação e atualização. 
Por isso, a Casa do Contabilista se 
mantém ao lado de seus associados, 
realizando webinars, encontros on-li-
ne, com temas atuais, ligados ao mo-
mento. O objetivo é garantir que todos 
tenham acesso a conteúdos de quali-
dade, por meio de profissionais re-
nomados. Um grupo de profissionais 
contábeis foi criado, via whatsapp, 
para a atualização, troca de experiên-
cias e interação entre os participan-
tes. O resultado tem sido positivo, já 
que novidades e conhecimentos são 

compartilhados. 
O momento traz insegurança, mas 

podemos também ver bons exemplos 
em meio à pandemia. Como é o caso 
do projeto FEA Comunidade, que tra-
zemos nessa edição. Uma assessoria 
gratuita a pequenas empresas, pres-
tada por entidades de referência, que 
visa medidas de equilíbrio econômi-
co, para que as pequenas empresas se 
mantenham vivas após a crise. Perce-
bemos também um forte movimento 
de apoio para o consumo consciente 
nos pequenos comércios da cidade, 
que fortalece a economia local.

A Casa do Contabilista está junto a 
seus associados, criando mecanismos 
para representar seus profissionais 
junto aos órgãos oficiais do município, 
bem como, apoiar e contribuir com 
conhecimento e qualificação. Ações 
que tragam resultados positivos para 
um enfrentamento consistente a cri-
se. Estamos, como sempre, de portas 
abertas para sugestões visando me-
lhorias e crescimento. Juntos somos 
mais fortes e enfrentaremos esse mo-
mento com dinamismo, saindo desse 
período com mais experiência e com 
novos aprendizados. 

Ótima leitura a todos!

Moisés Andrade
Presidente Sicorp
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Capa

Os micro e pequenos empre-
endimentos são os mais afetados 
com o isolamento, ação para o en-
frentamento ao novo coronavírus. 
Com a restrição das atividades 
econômicas e liberação de funcio-
namento apenas para serviços es-
senciais, mantendo as restrições, 
cerca de 90% dos pequenos co-
mércios tiveram seus faturamen-
tos afetados, de acordo com o Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas).  
De acordo com o órgão, as MPEs 
são responsáveis por 30% dos 
bens e serviços produzidos no 
país. 

Diversas iniciativas estão sen-
do criadas por grandes empre-
sas, como Nestlé e Ambev, para 

fomentar a movimentação des-
ses pequenos negócios. Ações de 
marketplace e venda de vouchers 
com descontos em produtos e ser-
viços, são exemplos. No segmento 
de bares e restaurantes, as plata-
formas ‘Apoie um Restaurante’ e 
‘Ajude um Boteco’, oferecem vou-
chers para que os consumidores 
comprem com até 50% de des-
conto e consumam no cenário pós 
pandemia. A iniciativa é de empre-
sas como Stella Artois, Nespresso, 
Heineken, entre outras. As ações 
se estendem para segmentos de 
moda, beleza, entre outras.

As micro e pequenas empresas 
concentram 66% dos empregos 
no comércio, 48% nos serviços e 
43% na indústria, de acordo com o 

Sebrae, que também atua no sen-
tido de apoiar o segmento. Uma 
das ações foi a negociação com ca-
deias de fornecedores, buscando 
prazos maiores para os pequenos 
negócios, já tendo resultados po-
sitivos com períodos de 90 a 180 
dias para pagamentos. 

Em Ribeirão Preto, uma das 
novidades é o projeto FEA Comu-
nidade, que tem como objetivo, 
atender virtualmente pequenas 
empresas e comércios em geral, 
como lojas, bares, farmácias, ar-
mazéns, academias, e buscar solu-
ções para os problemas decorren-
tes do fechamento dos serviços 
não essenciais, por esse longo 
período de tempo. De acordo com 
os responsáveis pela iniciativa, “a 

Iniciativas apoiam pequenos 
negócios durante a crise

Em Ribeirão Preto, projeto da FEA presta consultoria a pequenos empresários, 
visando soluções para enfrentarem o período de pandemia
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ação está relacionada aos proble-
mas básicos dos empreendimen-
tos, como metodologia para fluxo 
de caixa, busca de fonte de finan-
ciamento para capital de giro, as-
suntos relacionados ao balanço 
real, rastreabilidade de doações, 
enfim, qualquer assunto que a em-
presa precise de ajuda para resta-
belecer o negócio”.  

O projeto foi desenvolvido pela 
Faculdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto (FEA-RP) da USP, por meio 
de sua diretoria, e conta com o 
apoio de nove entidades estudan-
tis que são sediadas na FEA-RP. 
“Espera-se que as soluções encon-
tradas pelas entidades estudantis 
possam ajudar os pequenos em-
presários a restabelecerem os 
seus negócios, que é uma forma da 
FEA-RP retribuir o investimento 
que a sociedade tem empreendido 
junto a universidade pública”, des-
taca o professor, André Lucirton 
Costa, diretor da FEA-RP.

“Perante o atual cenário de ins-
tabilidade e insegurança, o proje-

to traz uma esperança, um alento, 
aos pequenos empresários. Acre-
ditamos que o projeto dê sim uma 
esperança ao pequeno empresá-
rio, e estamos trabalhando para 
que esse seja um momento em 
que ele possa se reinventar, e que 
seu sonho não vire um pesadelo”, 
afirma a Soraya Raspantini, assis-
tente técnica de gestão estratégica 

da FEA-RP:
Os atendimentos serão realiza-

dos até o dia 17 de julho e podem 
participar pequenas empresas e 
empreendedores individuais de 
Ribeirão Preto. Para conhecer e 
participar do serviço de assesso-
ria basta acessar o link: https://
fearp.usp.br/institucional/enti-
dades-estudantis/comunidade

Bares e restaurantes recebem o apoio de grandes marcas 
durante o período de isolamento social 
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CNAI-PJ: COMO SE CADASTRAR?

PLEITO ATENDIDO: PRORROGADO PRAZO DA ECD

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Criado pela Resolução CFC n.º 
1.575/2019, o Cadastro Nacional 
de Auditores Independentes - Pes-
soa Jurídica (CNAI-PJ) tem o obje-
tivo de cadastrar as empresas que 
executam serviços de auditoria 
independente registradas nos Con-
selhos Regionais de Contabilidade 
(CRCs). O pedido de inclusão no 
CNAI-PJ será feito exclusivamente 
via sistema.

 
Como obter o cadastro no CNAI-PJ

As organizações contábeis que 
executam serviços de auditoria 
independente (auditoria indepen-
dente de informação contábil histó-
rica - NBC TA; de revisão de infor-
mação contábil histórica - NBC TR; 

A Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) prorrogou o prazo 
para entrega da Escrituração Con-
tábil Digital (ECD) para o último dia 
útil de julho de 2020. A prorrogação 
consta na Instrução Normativa RFB 
n.º 1.950, de 12 de maio de 2020, 
publicada após meses de campanha 
do CRCSP, dos demais Conselhos do 
Sistema CFC/CRCs e de Entidades 
Contábeis de todo o país para que o 
prazo fosse prorrogado.

A prorrogação da ECD, assim 
como das demais obrigações prin-
cipais e acessórias, foi tema de ofí-
cios, cartas abertas, manifestos e 
reuniões entre representantes das 
Entidades Contábeis e da Receita 

de asseguração de informação não 
histórica - NBC TO e de serviço cor-
relato - NBC TSC), e que se encon-
tram regularmente registradas em 
Conselho Regional de Contabilida-
de (CRC), terão direito ao registro 
no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes de Pessoa Jurídi-
ca (CNAI-PJ) do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), desde que 
cumpridas as exigências da resolu-
ção.

A organização contábil interes-
sada, além de estar com registro re-
gular no CRC e possuir em seu obje-
to social ao menos um dos serviços 
elencados no Art. 1°, da Resolução 
n.º 1.574, deverá manter, no míni-
mo, 50% dos sócios e todos os res-
ponsáveis técnicos que executem 

Federal. O Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), com o apoio dos 
27 Conselhos Regionais de Conta-
bilidade (CRCs) enviou três ofícios 
à Receita (Ofícios n.º 347/2020, n.º 
359/2020 e n.º 377/2020) sobre o 
tema, além de reuniões e manifes-
tações públicas dos representan-
tes do Sistema CFC/CRCs sobre a 
importância da prorrogação neste 
momento de crise.

O presidente do CRCSP, José Do-
nizete Valentina, destaca que a ação 
integrada das entidades da classe 
contábil foi fundamental para que 
os profissionais contábeis fossem 
ouvidos pelo Poder Público. “É la-
mentável, no entanto, que as auto-

os trabalhos descritos no Art. 1º, 
no CNAI, estabelecido na Resolução 
CFC n.º 1.495, de 27 de novembro 
de 2015.

Cabe ressaltar que o CFC dispo-
nibilizará em seu portal acesso para 
a emissão da certidão de registro no 
CNAI-PJ, incluindo a relação dos só-
cios e responsáveis técnicos.

Outro ponto que merece desta-
que é que a organização inscrita no 
CNAI-PJ será representada por um 
sócio inscrito no CNAI, que se en-
carregará de atender às exigências 
dessa resolução. O sócio responsá-
vel deverá informar um endereço 
eletrônico na web.

Para se cadastrar, acesse:  ht-
tps://cfc.org.br/noticias/cnai-pj-
-como-se-cadastrar/

ridades públicas demorem tanto a 
dar uma resposta ao contribuinte 
em questões tão essenciais. Mas nós 
não desistimos e conseguimos mais 
esta vitória”, ressaltou Donizete. 

“Continuaremos atuando pela 
suspensão das obrigações ainda não 
prorrogadas, pela não aplicação de 
multas por eventuais atrasos ou erros 
na declaração e pelo reconhecimento 
da Contabilidade como serviço essen-
cial. Neste momento delicado pelo 
qual as empresas e contribuintes pas-
sam, a orientação dos profissionais 
contábeis é ainda mais fundamental 
para que possam superar as dificul-
dades e ter um rápido crescimento no 
período póspandemia”.
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Funcionamento da IBAMA, suspensão de prazos 
e prorrogação do prazo regular para a entrega 

do Relatório Anual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras (RAPP) de 2020 - COVID-19 

Em função das restrições im-
postas pela pandemia causada 
pela COVID-19 (Novo Coronaví-
rus), o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renová-
veis (IBAMA), prorrogou até 29 
de junho de 2020 o prazo para a 
entrega do Relatório Anual de Ati-
vidades Potencialmente Poluido-
ras (RAPP) de 2020, referente às 
atividades desenvolvidas no ano-
-base de 2019.

A prorrogação foi publicada 
em 26 de março de 2020, pela 
Instrução Normativa do IBAMA 
nº 12/2020, e refere-se apenas 
ao prazo de entrega do Relatório 
Anual (RAPP), ressaltando-se que 
o vencimento da Taxa de Controle 
e Fiscalização Ambiental (TCFA) 
não foi prorrogado, mantendo-se 
a data de pagamento emitida pelo 
IBAMA.

Todavia a eventual sobrecar-
ga no sistema pode inviabilizar a 

Artigo Meio Ambiente

transmissão de dados. Por esse 
motivo, não é recomendável dei-
xar a entrega das informações 
para os últimos dias. 

Ademais, através das Portarias 
nº 826/2020 e 827/2020, ambas 
de 22 de março de 2020, o IBA-
MA determinou a suspensão, por 
tempo indeterminado, dos pra-
zos processuais nos feitos físicos 
e eletrônicos que tramitam no 
âmbito da autarquia, a partir de 
16 de março de 2020, e também 
determinou que servidores, em-
pregados públicos e estagiários 
do Instituto executem suas ativi-
dades profissionais remotamente 
enquanto durar o estado de emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional provocado 
pelo Coronavírus (COVID-19).

Para mais informações sobre o 
tema ou demais questões de Direi-
to e Técnico Ambiental, consulte a 
equipe especializada da BVERDE 

Ambiental. A BVERDE Ambiental 
é uma empresa de consultoria e 
engenharia ambiental especializa-
da em soluções ambientais. Conta 
com a seriedade e experiência de 
profissionais capacitados para 
gerenciar processos de Licencia-
mento Ambiental de forma dinâ-
mica através do acompanhamento 
do cumprimento das exigências 
técnicas do órgão ambiental, aten-
dendo as necessidades e expecta-
tivas de seus clientes com excelên-
cia.

Mariana de Paula Bonadio 
Woolf de Oliveira 

Bióloga e advogada
mariana@bverdeambiental.

com.br

Daniele Cardoso Spinelli 
Engenheira ambiental

daniele@bverdeambiental.
com.br 
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Notícias da Casa

Empresas, entidades e toda 
a população está se adequando 
a nova realidade de pandemia e 
quarentena. Nas escolas, alunos 
e professores passaram a ter au-
las remotas, profissionais reali-
zam o home office e as reuniões 
via plataformas digitais viraram 
tendência. Atendendo a esse 
novo modelo de se relacionar, a 
Casa do Contabilista criou meca-
nismos para manter a proximi-
dade de seus associados, profis-
sionais e alunos. 

Webinars ganharam espaço 
no lugar de palestras, Centro de 
Estudos, que sempre visa o fo-
mento ao conhecimento e qua-
lificação na área contábil. Temas 
atuais, que abordam as cons-

O digital e novas adaptações no período de 
enfrentamento ao Coronavírus

tantes mudanças, realizada por 
profissionais renomados, são 
propostos nos encontros. As dú-
vidas dos seguidores podem ser 
abordadas com a possibilidade 
de interação durante a transmis-
são. 

“Implantamos novas ferra-
mentas para manter a proximi-
dade com nossos associados. 
Além do webinar com temas de 
relevância, criamos mecanismos 
para estarmos em constante tro-
ca de experiências. Grupo profis-
sional de whatsapp e reuniões 
remotas têm sido alternativas 
que nos aproximam, permite que 
continuemos uns com os outros 
e isso tem trazido bons resulta-
dos. Fortalece o nosso grupo”, 

destaca a presidente da AESCON 
RP, Ana Lúcia Corsino Picão.  

Educação – Outros projetos 
da Casa do Contabilista, como 
os cursos profissionalizantes, 
também receberam atenção es-
pecial. Além do treinamento dos 
professores para a transmissão 
de conteúdos, os alunos contam 
com suporte da equipe técnica 
da entidade e coordenação pe-
dagógica. 

Para a aluna de curso profis-
sionalizante da Casa do Contabi-
lista, Sandra Regina Isaías, de 54 
anos, essa é a primeira experiên-
cia virtual. “A minha mesa de jan-
tar se transformou em meu local 
de trabalho e de estudos. Esta é a 
minha primeira experiência com 
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Notícias da Casa

curso a distância, e confesso que 
tinha receios, pois pensava que 
eu não poderia aprender como 
em um curso presencial. Esta 
adversidade me mostrou que 
continuo superando obstáculos 
e sigo aprendendo, tendo a aju-
da de um ótimo docente, que nos 
ensina com excelência. O curso  
por vídeo conferência é mais 
uma tendência que chegou para 
ficar”, destaca Sandra.

A expectativa é que o forma-
to presencial das atividades seja 
retomado assim que autorizado 
pelos órgãos oficiais de saúde. 
“Mas entendemos que por en-
quanto, essa é a forma adequada 
para seguirmos com nossos ob-
jetivos, com o mínimo de impac-
to possível. O digital contribuiu 
muito nessa experiência”, explica 
Ana Lúcia. 

A adaptação tecnológica che-
gou também aos aprendizes, que 
entendem a importância de se 
adaptar não somente como uma 
alternativa temporária, mas uma 
tendência que permanecerá. 
“Serão inevitáveis impactos cau-
sados pela situação atual, entre-
tanto em meio a tempos difíceis 
devemos ser mais receptivos a 
novas possibilidades e perspec-
tivas, podendo fazer do momen-
to uma oportunidade. Não desis-
tindo. Uma das principais formas 
é aproveitar o momento em casa 
e olhar mais para si e para as coi-
sas por outro ângulo, descobrin-
do novos hobbies e habilidades”, 
afirma Isabela Chagas.

A aprendiz, Rafaela Nogueira, 

também afirma que apesar do 
momento inicial de adaptação, 
as ferramentas digitais podem 
trazer benefícios e facilidades. 
“Muito se debate, hoje em dia, 
sobre a eficiência do ensino di-
gital. Creio que não só para mim 
como para muitas pessoas, foi 
difícil adaptar com esse meio. 
Apesar de muitos acreditarem 
que não, o ensino digital conse-
gue cumprir todos os seus obje-
tivos com extrema clareza. Prin-
cipalmente quando conta com 
o empenho dos professores e 
instrutores, que fazem o seu me-
lhor para transmitir o conteúdo 
didático, além do apoio social e 
emocional”, confirma a aprendiz.

As novas metodologias tra-

zem ensinamentos para todos. 
Os professores passam por no-
vas qualificações e entendem 
que a necessidade de adaptação 
traz desenvolvimento e cresci-
mento. “Quando nos deparamos 
com a pandemia vivenciada, nos 
enchemos de dúvidas e incerte-
zas, assim como todas as pesso-
as. Contudo, o empenho dos di-
rigentes da Casa do Contabilista, 
enfrentamos este momento com 
muito otimismo, inovação e su-
peração. Atualmente, utilizamos 
plataformas digitais, para encur-
tarmos a distância com nossos 
alunos e com o empenho te to-
dos, superamos com destreza”, 
afirma o professor do curso Fis-
cal, Diogo Dutra.
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Artigo Gestão 
Os desafios do home office

A pandemia do Covid-19 tem 
obrigado as empresas a enfrentar 
diversos desafios, principalmente 
o relacionado à redução do fatura-
mento. Para equacionar esse gra-
ve desafio, as empresas precisam 
se reinventar. Porém, acredito que 
tal reinvenção deve passar pela 
prática do home office, pois, caso 
os casos continuem aumentando 
no Brasil, tudo indica que haverá 
um endurecimento dos governos 
estaduais em relação ao isola-
mento social, que os especialistas 
em saúde comentam ser a estra-
tégia mais eficaz, neste momento, 
para combater um iminente co-
lapso no sistema de saúde.

Desde o começo da quarente-
na, muitas empresas permitiram 
que seus colaboradores passas-
sem a trabalhar em home office. 
Contudo, a verdade é que a imen-
sa maioria não estava preparada 
para trabalhar em casa e, para 
piorar a situação, as empresas 
não tiveram tempo para treiná-
-los.

À princípio, o home office traz 
inúmeras vantagens para o cola-
borador e a empresa, porém, essa 
forma de trabalho exige muita 
disciplina, concentração e organi-
zação. Visando contribuir para o 
aperfeiçoamento do trabalho via 
home office, apresento, na sequ-
ência, algumas dicas divulgadas 
pelo site UOL, que visam aumen-
tar a produtividade das pessoas 
no home office:

1. Trabalhe no horário em que 
se sente mais disposto: trata-se 
de conhecer seu organismo e dis-
ciplinar o horário de início e fim 
do trabalho com aquele no qual 
se sente melhor para realizar as 
tarefas. “Ser produtivo é enten-
der quando estou mais disposto. 
Se eu me conheço bem e sei que 
produzo melhor à tarde, posso 
me dar ao luxo de flexibilizar meu 
horário e aproveitar as melhores 
horas do meu organismo”, acon-

selha Andrea Piscitelli, professora 
da FAAP e do MBA FIA em gestão 
humana;

2. Não comece pelo mais fácil: 
antes de começar a trabalhar, re-
veja as prioridades e questione-
-se: “Se eu fosse meu chefe, o que 
julgaria mais importante?”. Quan-
do trabalhamos em casa, a ten-
dência é pensar sempre no que é 
mais confortável, e nem sempre 
isso será o mais importante para 
aquele dia. “Estabeleça uma or-
dem do que realmente deve ser 
prioridade e escreva para não se 
perder”, fala Andrea Piscitelli;

3. Não deixe problemas domés-
ticos interferirem no seu traba-
lho: o grande desafio dessa regra 
é fazer valer com seus familiares, 
amigos e vizinhos o compromisso 
de que não é porque você está tra-
balhando em casa que está sem-
pre disponível. “O profissional 
pode estabelecer, com quem mora 
junto, códigos como um aviso de 
porta ou uma faixa vermelha na 
cadeira quando precisar de con-
centração e silêncio. Depois de 

um período, vira rotina e todos se 
acostumam”, diz Marina Sell Brik;

4. Equilibre a vida: segundo 
Claudia Klein, consultora empre-
sarial da Argumentare, empre-
sa de estratégia e diagnóstico de 
Recursos Humanos, o estresse 
físico e emocional gera a perda 
de eficiência e, por isso, é impor-
tante equilibrar a carga horária 
de trabalho com as horas destina-
das às atividades de lazer. Assim, 
a mesma disciplina exercida com 
a carreira deve se repetir na vida 
pessoal. “Isso inclui dormir bem e 
evitar os excessos. Essas atitudes 
são fundamentais para qualquer 
um que deseja produzir mais”, ex-
plica;

5. Faça uma pausa de no míni-
mo dez minutos e no máximo 15 a 
cada 1h30 de trabalho: “O período 
de 1h30 é o tempo máximo para 
trabalhar concentrado sem des-
viar a atenção e é considerado o 
pico de produtividade. A tendên-
cia é que depois disso a eficiência 
diminua. Após a pausa, é possível 
reiniciar esse ciclo”, explica. Nes-
ses minutos, Andrea aconselha fa-
zer qualquer coisa que não tenha 
a ver com o trabalho. “Você pode 
andar pela casa, ligar a TV, ler al-
guma reportagem em uma revis-
ta, entre outras coisas”;

6. Preserve seu espaço de tra-
balho: é importante ter um am-
biente apenas para o trabalho, 
mesmo que não tenha muito es-
paço em casa. Para a consultora 
em gestão humana Andrea Pisci-
telli, trabalhar em um lugar de-
sorganizado, poluído e que cruza 
informações profissionais com 
pessoais, atrasa o processo de 
produção e aumenta a chance de 
distração.

Fonte: http://mulher.uol.com.
br/comportamento/noticias/re-
dacao/2014/06/23/seis-regras-
-simples-garantem-a-produtivida-
de-no-home-of�ice.htm 

Murilo Carneiro
Consultor e professor univer-

sitário, mestre em Administração 
pela FEA-RP/USP, e-mail:muca.

ml@uol.com.br
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Aniversariantes de Junho

Cultura e Educação

1) Eles “relêem”  os livros que mais gostam nas férias.
 ... precisam ler e/ou reler também a Nova Ortografia agora!!!
 
O correto é:  releem-sem acento circunflexo
 Regra nova:  Segundo o Novo Acordo Ortográfico, não existe mais acen-
to circunflexo nas formas verbais paroxítonas que possuem o “e” tônico 
fechado em hiato(hiato= sequência de vogais pertencentes a sílabas di-
ferentes)  na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo ou do sub-
juntivo. Isso ocorre com alguns verbos como o verbo reler ( e verbo ler 
e seus derivados).
 
 2) Maria disse:
-- Aquele alimento é muito “protéico” para meu regime.
 ...Maria precisa continuar o regime com a leitura da Nova Grafia!!!
 
O correto é: proteico—sem acento agudo
Regra Nova: Nas palavras paroxítonas, ou seja, nos vocábulos cuja to-
nicidade recai na penúltima sílaba, os ditongos abertos ei e oi que eram 
acentuados, não são mais. Este fato é justificado na existência de os-
cilação entre a abertura e fechamento na articulação destas palavras. 
Assim, alguns termos que hoje se escrevem de um jeito, tomam novos 
formatos ortográficos, como:  proteico. Já outros, continuam como são: 
cadeia, cheia, apoio, baleia, dezoito, etc. 
Relembrando: ditongo e hiato-- O primeiro é o encontro de uma vogal 
+ uma semivogal ou vice-versa, sendo estas pronunciadas na mesma sí-
laba. Já o segundo é a sequência de vogais pertencentes a sílabas dife-
rentes
  
3) --  As aulas não “acabou” ??? perguntou Maria.
...com o erro de concordância verbal nunca acabarão!!!

O correto é: As aulas não acabaram.
Dica correta para o verbo Acabar:  o sujeito do verbo Acabar vem pos-
posto, o que engana o leitor,concordando erroneamente.
A regra correta é: o verbo Acabar deve concordar com o sujeito em nú-
mero e pessoa.
Ex.:  Acabaram  as aulas (errado:  As aulas não acabou)
As férias acabaram (errado: Não acabou as férias)

“entre mim e o meu 
silêncio há gritos de 
cores estrondosas

e magias recortadas dos 
sonhos que acontecem 

naturalmente
eu sou a cama onde me 

deito,todas as noites 
diferentes.”

 
José Luís Peixoto, 
poeta português, 

em Arte Poética, do 
livro A Criança em 
Ruínas(Quetzal)

“Há livros escritos para evitar espaços vazios na estante.”
 Carlos Drummond de Andrade

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 EMILIA DE FATIMA CARREIRA 
DA SILVA
02 ISABELLE DE SOUZA NOVAES 
02 JORGE YAMADA JUNIOR
02 FABIANA CRISTINA DE SOUZA 
NOVAES
04 ALINE CARLA ZACCARO
06 PEDRO CONTIERO NETO
07 JOSE ROBERTO ZOANON 
TENAN
07 WALTER CASTELLUCCI
08 ELAINE CRISTIAN SILVA 

VIZZOTTO
08 SEBASTIAO ROBERTO DE SOUZA 
COIMBRA
08 ELAINE CRISTIAN SILVA 
VIZZOTTO
12 ANTONIO ROGERIO SVERZUT
12 MARCOS APARECIDO CORÓ
12 VALDECIR RODRIGUES DE 
SOUZA 
13 ANTONIO CARLOS GOMES
17 ADOLFO APARECIDO MARTINS
17 ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA

18 LUCIMARA APARECIDA ALVES
18 NELSON ARCADEPANI
19 PAULO SERGIO LEANDRO 
REZENDE
22 NEI ANTONIO DE CASTRO
24 JUVERCÍLIA GONÇALVES
30 RICARDO MONTEIRO DE 
FIGUEIREDO
30 ALESSANDRA MARIA LEONEL 
CAPARELLI
30 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA
30 EDUARDO ADAMI
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