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Prezados leitores,

Nesse mês nossa revista traz uma 
importante matéria sobre o programa 
Jovem Aprendiz. O programa da Casa 
do Contabilista está completando 10 
anos e já encaminhou centenas de jo-
vens ao mercado de trabalho. Projeto 
esse de muita importância para a en-
tidade como também à sociedade, pois 
além de capacitar os jovens, os mesmos 
são acompanhados por uma equipe du-
rante todo período de inserção. Além 
disso, a iniciativa tem reconhecimento 
público e ao final do ano letivo os jovens 
são diplomados pela Câmara Municipal 
de Ribeirão Preto, em uma sessão sole-
ne, reconhecendo este grande projeto.

Em um futuro próximo será elabo-
rado um novo projeto de capacitação 
com ênfase na tecnologia. Já consegui-
mos implantar na Casa um laboratório 
de informática e, no próximo ano, pre-
tendemos inserir alguns cursos volta-
dos a essa área para suprir a demanda 
do mercado de trabalho. Precisamos 
investir em inteligência artificial, esse é 
o futuro e nada melhor que aproveitar 
a mão de obra dos jovens que já nascem 
conectados. Voltaremos também com 
os cursos profissionalizantes de Depar-
tamento Pessoal, Fiscal básico, Fiscal 
avançado e Contabilidade.

Nos dias 09 e 10 de novembro, os 
profissionais contábeis participaram 
da VII Joconesp, na cidade de Santo An-
dré. O objetivo do encontro é promover 
a integração e incentivar a prática es-
portiva e recreativa entre os profissio-
nais da contabilidade de todo estado de 
São Paulo. A Casa do Contabilista mar-
cou presença mais uma vez no evento, 
já que participa desde sua primeira edi-
ção. Foram dias de muita descontração 
aos profissionais que participaram dos 
jogos e, na classificação final, Ribeirão 
Preto terminou em 2º lugar. Parabéns 
aos atletas e também aos abnegados di-
retores que organizaram a caravana até 
a cidade de Santo André.

E por fim, lembrar que o mandato 
das diretorias do Sicorp e Aescon estão 
chegando ao final. Serão eleitas novas 
diretorias em assembleia a ser reali-
zada já no final do mês de novembro. 
Muito em breve conheceremos quais 
integrantes estarão à frente das entida-
des no próximo triênio. Quero parabe-
nizar a diretoria que está terminando 
seu mandato,  agradecer pelos servi-
ços prestados em prol de nossa classe 
e também desejar que a diretoria que 
está chegando tenha muito sucesso e 
possa dar continuidade aos importan-
tes projetos da Casa do Contabilista.

Tenham uma excelente leitura.

ANA LUCIA CORSINO PICÃO
2ª VICE PRESIDENTE AESCON
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Promover transformações so-
ciais por meio de iniciativas que 
capacitem e desenvolvam as ha-
bilidades e potenciais dos jovens 
no universo profissional. Esse 
tem sido o caminho trilhado pelo 
Programa Aprendiz, desenvol-
vido pela Casa do Contabilista, 
através da AESCON - Associação 
das Empresas de Serviços Contá-
beis de Ribeirão Preto e Região. 
A iniciativa já atendeu mais de 
500 aprendizes, de 14 a 24 anos, 
em nove anos de atividade.

Ações de empregabilidade e 
profissionalização são trabalha-
das junto aos jovens, conforme 
explica a assistente social e res-
ponsável pelo programa, Cristi-
na Consoli. “É um programa de 
ação com pretensões de trans-
formação, com objetivo de pre-
parar adolescentes. O programa 
propõe preparar adolescentes 
visando seu desenvolvimento 
emocional e capacitação para o 
mercado de trabalho. Com atua-
ção em seu processo educacional 
deve proporcionar elementos 
que complementem sua prática 

Capa
Programa Aprendiz: uma trajetória de sucesso 

na formação de futuros profissionais
Mais de 500 jovens passaram pelo programa que completou nove anos de atividade

de trabalho a fim de inseri-los 
neste mercado como profissio-
nais e como cidadãos”, destaca 
Cristina.

Dentre os cursos oferecidos, 
estão: técnicas de gestão, admi-
nistração, serviços e operações. 
O programa atende jovens enca-
minhados pela rede pública, na 
política de Assistência Social e 
também por demanda espontâ-
nea. Atualmente são atendidos 
185 jovens e 43 empresas são 
parceiras e contratantes.

As empresas cumprem uma 
quota ditada pelo Ministério do 
Trabalho. De acordo com a ge-
rente de Recursos Humanos, da 
Dislab - Distribuidora de Medi-
camentos, empresa que participa 
do projeto, Márcia Antioniucci, a 
iniciativa contribui efetivamen-
te para a formação e prepara-
ção do jovem para o mercado 
de trabalho. “Entendemos que 
o programa é o início da traje-
tória profissional e que temos o 
compromisso em apoiar o jovem 
aprendiz, orientando e dando su-
porte para a construção de uma 

base sólida com experiências 
consistentes e transformado-
ras. Nossa parceria com a Casa 
do Contabilista tem sido muito 
positiva e, a cada ciclo de dois 
anos, contratamos em média seis 
aprendizes que, na maioria dos 
casos, são efetivados nas áreas 
em que atuaram e se destacam 
por seu engajamento e compro-
metimento com os resultados da 
empresa”, destaca.

Mas o que motiva o desen-
volvimento e continuidade das 
ações são os positivos resultados 
e histórias que o programa cole-
ciona. Carlos Eduardo da Costa 
foi aprendiz em uma Distribui-
dora de Medicamentos, dos 14 
aos 17 anos, quando foi efetiva-
do. Hoje, aos 19 foi promovido 
como assistente de Recursos 
Humanos. “Identifiquei através 
do Programa de Aprendizagem a 
oportunidade para ingressar no 
meu primeiro emprego e iniciar 
minha trajetória profissional. 
Com isso, o privilégio de come-
çar a desenvolver meus talentos 
e vocações, o que contribuiu ain-

Alunos do programa Aprendiz, durante aula de curso profissionalizante, na sede da Casa do Contabilista
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A t u a n t e s n a s á r e a s c í v e i s , t r a b a l h i s t a , p r e v i d e n c i á r i o , 

t r i b u t á r i o e f i s c a l , c o m a s s e s s o r a m e n t o j u r í d i c o 

p r e v e n t i v o e c o n t e n c i o s o , c o m a p l i c a ç ã o d e t é c n i c a s d e 

n e g o c i a ç ã o , c o n c i l i a ç ã o e m e d i a ç ã o .

Alunos recebem certificado de conclusão de módulo, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto

da mais com a valorização que 
a empresa teve ao me efetivar 
ao término do meu contrato de 
aprendizagem, me possibilitan-
do aprender noções que estão 
fazendo a diferença para o meu 
futuro e desenvolvimento”, expli-
ca Carlos Eduardo.

Para Marcela Trombela, de 24 
anos, o programa não foi somen-
te um “trampolim” para a vida 
profissional, mas é também o lo-
cal onde foi efetivada em 2013. 

“Atuei por dois anos como apren-
diz. Foi uma experiência essen-
cial, pois o programa me moldou 
profissionalmente, oferecendo 
todo o suporte para aprender 
uma profissão e também como 
ferramenta motivacional já que 
iniciamos muito jovens, sem no-
ções profissionais”, afirma Mar-
cela, coordenadora administrati-
va do programa.

Cerca de 35% dos aprendizes 
são efetivados nas empresas que 

atuam, informa a presidente da 
Aescon, Rose Marques. “Partici-
par de uma iniciativa que garan-
ta esse apoio é decisivo para o jo-
vem que muitas vezes tem nessa 
ferramenta a única oportunida-
de de formação técnica, pessoal e 
encaminhamento ao mercado de 
trabalho. São ações que permi-
tem o envolvimento, trazem um 
ganho social e promovem uma 
transformação muito grande na 
vida de cada jovem”, disse Rose. 
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo  |  Presidente Marcia Ruiz Alcazar - Gestão 2018-2019
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CRCSP APOIA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL:
DOE UM BONÉ

CRCSP MOBILE: O APLICATIVO 
DO CONSELHO PARA SMARTPHONES

Textos: assessoria de Imprensa CRC

O CRCSP Mobile, o app do Conse-
lho, está disponível tanto para o sis-
tema iOS quanto para Android e pode 
ser baixado gratuitamente.

Veja o que você pode fazer com o 
aplicativo:

Inscrever-se em atividades de 
Educação Profissional Continua-
da (EPC); acompanhar pontuação 
de EPC; acessar notícias em tempo 
real; assinar gratuitamente a Revista 
CRCSP; atualizar seus dados cadas-
trais; agendar atendimento com hora 
marcada; conhecer quem são os con-
selheiros eleitos; localizar os delega-
dos nomeados por São Paulo.

Esta é mais uma forma de o CRCSP 

Responsabilidade Social e Inclusão 
de Cidadania Fiscal, apoia a campanha 
Novembro Azul e solicita a doação 
de bonés novos, que serão encami-
nhados para o Instituto Oncoguia. Os 
bonés podem ser entregues nas ativi-
dades que acontecerão durante o mês 
diretamente nas delegacias do CRCSP 
ou na sede, em São Paulo - Rua Rosa e 
Silva, 60 Higienópolis.

No Brasil, um homem morre a 
cada 38 minutos devido ao câncer de 
próstata, segundo os dados mais re-
centes do Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca).

Prevenção e tratamento
A única forma de garantir a cura 

do câncer de próstata é o diagnóstico 

precoce. Mesmo na ausência de sin-
tomas, homens a partir dos 45 anos 
com fatores de risco, ou 50 anos sem 
estes fatores, devem ir ao urologista 
para conversar sobre o exame de to-
que retal, que permite ao médico ava-
liar alterações da glândula, como en-
durecimento e presença de nódulos 
suspeitos, e sobre o exame de sangue 
PSA (antígeno prostático específico).

Cerca de 20% dos pacientes com 
câncer de próstata são diagnostica-
dos somente pela alteração no to-
que retal. Outros exames poderão 
ser solicitados se houver suspeita de 
câncer de próstata, como as biópsias, 
que retiram fragmentos da próstata 
para análise, guiadas pelo ultrassom 

transretal.
A indicação da melhor forma de 

tratamento vai depender de vários 
aspectos, como estado de saúde atual, 
estadiamento da doença e expectativa 
de vida.

Para a presidente do CRCSP, Marcia 
Ruiz Alcazar, “fazemos as campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul com 
o objetivo de informar e prevenir a 
sociedade sobre os tipos de câncer e 
pedir doações para os pacientes. Con-
vido vocês a se engajarem também no 
Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC)”.

Para a presidente Marcia, “a solida-
riedade é inspiradora. Seja você tam-
bém uma fonte de bons sentimentos”.

facilitar o dia a dia do profissional da 
contabilidade que não tem tempo a 
perder. Este é o CRCSP MAIS VOCÊ!

Você pode baixar o aplicativo na 
App Store ou encontrá-lo disponível 
no Google Play.

BOLETOS E GUIAS DO CRCSP 
AGORA JÁ PODEM SER 
IMPRESSOS NA HORA

A partir de agora, boletos e guias 
do CRCSP já podem ser emitidos e im-
pressos assim que forem gerados. Por 
meio da nova modalidade Webservi-
ce, todas as guias geradas receberão o 
registro online simultaneamente, po-

dendo ser impressas pelo profissio-
nal ou pelos funcionários do CRCSP, 
no mesmo instante da solicitação.

Anteriormente, as guias solicita-
das só podiam ser impressas no dia 
seguinte. Agora, não é mais necessá-
rio aguardar o dia seguinte para a im-
pressão. O CRCSP continua buscando 
facilitar a vida dos profissionais da 
contabilidade, investindo em tecno-
logia de ponta.

A presidente do CRCSP, Marcia 
Ruiz Alcazar, disse que essa é uma 
inovação muito importante. “Demos 
mais um passo rumo à simplificação 
e melhoria dos processos”, concluiu 
Marcia.
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Sescon
O RUMO DA PROSPERIDADE

A era Bolsonaro começa com ven-
tos favoráveis para a economia bra-
sileira antes mesmo da posse, com o 
compromisso anunciado de destra-
var as amarras que vinham impedin-
do o crescimento - como o empenho 
de reformar a Previdência o quanto 
antes -, de abrir o mercado externo 
para além de interesses  ideológicos, 
de propor medidas de proteção às 
empresas, o que deve ampliar o mer-
cado de trabalho e reduzir o suplício 
de mais de doze milhões de traba-
lhadores.

Mas, se não houver uma atenção 
especial para a reforma tributária, 
todo o arcabouço de medidas anun-
ciadas pode ficar nisso mesmo: um 
mar de intenções sem uma base só-
lida para sustentá-lo. É preciso olhar 
para o País real. Enquanto as empre-
sas estiverem submetidas ao garrote 
da burocracia e a uma das mais pe-
sadas cargas tributárias do planeta, 
o esforço por uma economia mais 
aberta e moderna pode cair no vazio 
pela falta de estímulo para empreen-
der.

Por ora, tivemos apenas sinaliza-
ções. O presidente eleito já falou em 
liberdade de empreender, em facili-
tar a vida de quem produz, enquanto 
seu vice, general Mourão, aventava a 
possibilidade de retorno da famige-

rada CPMF, sendo prontamente des-
mentido. Logo a CPMF, extinta por 
pressão da sociedade brasileira e de 
instituições comprometidas com o 
País, como o SESCON-SP. 

 
Há iniciativas no Congresso para 

simplificar o sistema com a criação 
do Imposto de Valor Agregado, o 
IVA, em substituição a cinco ou seis 
impostos e contribuições, como PIS, 
Cofins, ICMs etc. A proposta simplifi-
ca e em muitos casos impede a bitri-
butação. O problema é que se discu-
te uma modernização há décadas e a 
situação só se deteriora, enquanto o 
Fisco moderniza sua máquina e tam-
bém acaba complicando com uma 
exigência sem fim de obrigações 
acessórias. 

Na verdade, nosso sistema tributá-
rio é uma colcha de retalhos. Temos 
de tudo no Brasil: IPI, ICMS, COFINS, 
CSLL, ISS e mais uma fileira de siglas, 
tudo aplicado de uma vez só. Em paí-
ses evoluídos existem também esses 
tributos – mas cada qual tem o seu, 
isolado e bem dosado para facilitar a 
vida das empresas. 

Aqui falta segurança jurídica, pois 
leis e normas vão se sobrepondo e 
criando um labirinto sem saída. O 
Brasil é um dos países mais compli-
cado para as empresas calcularem e 
pagarem tributos. 

Para estar em dia com a legislação 

tributária, são necessárias 1958 ho-
ras, de acordo com o último estudo 
feito pelo Banco Mundial e pela Pri-
cewaterhouseCoopers. Apesar de 
ter melhorado nos últimos anos, este 
número ainda é muito maior que em 
outros países: na Bolívia, por exem-
plo, que ocupa o penúltimo lugar 
no ranking geral, são demandadas 
1025 horas anuais. E isso custa mui-
to caro. 

Desde que a Constituição de 1988 
entrou em vigor, mais de cinco mi-
lhões de normas foram criadas para 
reger a vida do cidadão brasileiro, 
entre emendas constitucionais, leis 
delegadas, complementares e ordi-
nárias, medidas provisórias, decre-
tos e normas complementares e ou-
tros. Ou seja, foram publicadas, em 
média, mais de 782 normas por dia 
nos âmbitos federal, estadual e mu-
nicipal.

Sabemos que não é fácil mudar 
este estado de coisas. Se alguém de-
cide alterar um ICMS, por exemplo, 
no dia seguinte uma caravana de go-
vernadores e secretários de Estado 
desembarca em Brasília para se con-
trapor à ideia. Os Estados sempre 
impediram uma reforma tributária 
séria. 

 O presidente eleito Jair Bolsonaro 
está amparado na escolha de mais 
de 57 milhões de brasileiros. Dessa 
forma tem retaguarda para empre-
ender, finalmente, uma reforma tri-
butária que seja digna deste nome. 

O Brasil merece este benefício para 
que possa continuar sua caminhada 
em direção ao desenvolvimento.

Márcio Massao Shimomoto é 
presidente do SESCON–SP 

e da AESCON-SP

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto

Fonte: Aescon SP.
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Negócios

Empresas familiares, em um sen-
tido amplo, são todas aquelas em 
que dois ou mais membros de uma 
família são proprietários e/ou tra-
balham no negócio. Apesar de serem 
vistas com preconceito por muitos, 
como se não fossem empresas sé-
rias, estes negócios representam, no 
mínimo, dois terços de todas as em-
presas do mundo e impactam signi-
ficativamente a economia, gerando 
empregos, impostos, soluções para 
a comunidade e fazem girar cadeias 
produtivas.

Diferentemente do que muitos 
imaginam, empresas familiares não 
são apenas as micro e pequenas. Há 
grandes companhias nacionais e 
globais que são controladas por fa-
mílias e, quando profissionalizadas 
e bem geridas, costumam ter van-
tagens em relação às empresas não 
familiares, como agilidade e com-
promisso com resultados de médio 
e longo prazo.

Os fundadores ou fundadoras im-
primem ao empreendimento seus 
valores, aspirações e estilo de lide-
rança e mesmo quando se afastam 
ou morrem esta essência continua 
viva e precisa ser reconhecida e res-
peitada pelos que atuam na orga-
nização. Empresas longevas conse-
guem preservar a essência enquanto 
implementam inovação e adequação 
aos novos tempos. Esta é uma forma 
de ter uma empresa madura e mo-
derna, consistente e inovadora, cujos 
membros têm orgulho da história e 
ousadia saudável para crescer.

Como as empresas estão inse-
ridas em um ambiente de negócio, 

Empresas Familiares – Desenvolvimento 
e Profissionalização.

em um ecossistema mais amplo, 
para serem sustentáveis precisam 
estabelecer relações ganha-ganha 
com as diversas partes interessadas. 
Entre estas, estão os proprietários e 
seus herdeiros, empregados, clien-
tes, fornecedores, concorrentes e a 
comunidade. Um dos maiores desa-
fios dos proprietários e gestores é a 
identificação do propósito comum, 
alinhamento de objetivos e gestão 
de conflitos.

Um cuidado que deve-se ter, par-
ticularmente em momentos de mu-
dança, como crescimento da família, 
entrada de novas gerações na em-
presa e situações de crises ou de re-
posicionamento no mercado, é com 
os conflitos. Empresas que se per-
dem nos conflitos internos perdem a 

perspectiva do mercado. E por falar 
em mercado, este não aceita descul-
pas. O cliente espera ser atendido 
com profissionalismo, exige quali-
dade e eficiência. 

Um passo importante para qual-
quer processo de mudança é primei-
ramente dizer sim para a história 
da empresa, agradecer e honrar o 
passado, seja do produto, do profis-
sional ou do departamento que será 
mexido, de algum modo. Na sequên-
cia, desenhar como será o futuro, o 
que será mantido e o que mudará, 
quais os passos para chegar lá, como 
as pessoas serão preparadas para 
assumir os novos papéis e revisar 
os acordos. O processo de desen-
volvimento e profissionalização de 
empresas familiares pode ser facili-
tado por um consultor qualificado. 
Também é importante estruturar o 
plano de sucessão, tanto na esfera 
da propriedade quanto na da gestão.

O êxito na sucessão vem de um 
posicionamento humilde e respon-
sável, de quem sai e de quem entra. 
A sucessão não é um evento e sim 
um processo. Um exemplo disso é 
quando a primeira geração para o 
bastão para a segunda. Neste caso, 
a colaboração é fundamental, assim 
como a consciência de que os suces-
sores não costumam ter, nem preci-
sam, o mesmo perfil dos fundadores.

Se tiverem legitimidade e compe-
tência para gerir o negócio, compro-
metimento com a sua continuidade 
e propósito e ganharem a confiança 
e apoio dos seus parceiros internos 
e do mercado, os sucessores já terão 
grandes chances de êxito.

Regina Barreto 
consultora empresarial e coach.
regina@reginabarreto.com.br 
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Noticias do Setor
DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

Senhor Contribuinte, está chegan-
do o prazo final para destinar parte 
do seu Imposto de Renda a crianças 
e adolescentes carentes do seu muni-
cípio:  28/12/2018. A Pessoa Física, 
que faz sua Declaração de Ajuste do 
Imposto de Renda, pelo modelo com-
pleto, pode fazer a destinação de até 
6% do seu imposto devido durante o 
ano calendário, deixando no próprio 
município recursos tão necessários 
ao atendimento da criança e do ado-
lescente carentes. O valor destinado 
lhe será devolvido em sua Declaração 
de Ajuste, de março a abril do ano se-
guinte, de forma que esta destinação 
poderá diminuir o seu imposto a pa-
gar ou aumentar a sua restituição. 

A pessoa jurídica, optante pelo lu-
cro real, pode destinar no momento 
do efetivo pagamento do seu Imposto 
de Renda, até 1% do Imposto Devido. 

A pessoa Física poderá também 
fazer a destinação diretamente na 
declaração, utilizando o item Doa-
ções Diretamente na Declaração, no 
momento em que fizer a Declaração 
de Ajuste, pelo Modelo Completo, por 
deduções, entregue no prazo, em até 
3% do Imposto Devido, desde que, no 
total, somadas as destinações feitas 
duração o Ano Calendário, com estas, 
não ultrapassem os 6,00% do Impos-
to de Renda Devido, permitido. 

 Como Destinar: Em Ribeirão Pre-
to, para as destinações feitas durante o 
ano calendário, utilizar o Site: http://
www.cmdca.ribeiraopreto.sp.gov.br > 
Invista na criança > Emissão da Guia 
> Preencher a Guia, escolhendo na úl-
tima linha uma das 97 entidades ha-
bilitadas a receberem estes recursos. 

Nos Municípios que não possuem o 
Site, para as destinações feitas durante 
o ano calendário, o contribuinte deve 
ir até o CMDCA, pegar o número da 
Conta Bancária, fazer o depósito e de-
pois trocar o recibo de depósito pelo 
recibo emitido pelo CMDCA, lançar na 

1. Não chamamos de doação, pois os valores destinados, até o limite do 
percentual permitido (6% do Imposto de Renda - IR devido pela Pessoa 
Física), será devolvido quando da Declaração de ajuste de seu Imposto de 
Renda, em abril do ano seguinte, reduzindo assim o seu Imposto a pagar ou 
aumentando a sua Restituição. 

2. Atentar para o detalhe: o percentual é sobre o IMPOSTO DEVIDO, que 
pode, na hora da Declaração de Ajuste Anual, diminuir o imposto a pagar ou 
aumentar a restituição. 

3. A Pessoa Jurídica que apura o Imposto de Renda pelo Lucro Real pode 
destinar até 1,00% do Imposto Devido, no momento do efetivo pagamento. 
2.1. Lembrando que a Pessoa Jurídica pode destinar 1,00% do seu imposto 
devido para CMDCA mais 1,00% para o Conselho Municipal do Idoso – CMI.  

Declaração e guardar por 5 anos. 
Em Ribeirão Preto, nos últimos 10 

anos, conseguimos triplicar o mon-
tante de destinação, porém, no ano de 
2017 a capitação de R$ 3.200.000,00, 
aproximadamente, representou pou-
co mais de 9% do potencial de nos-
so Município, que foi em torno de R$ 

Fonte: BLB Brasil Blog

33.000.000,00. 
Investindo na CRIANÇA e no 

ADOLESCENTE, melhorando a sua 
perspectiva de futuro, além de po-
der acompanhar o resultado de sua 
aplicação, o contribuinte receberá o 
dinheiro de volta na Declaração de 
Ajuste. 
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Notícias da Casa

Foi concluído no dia 30 de outubro, o curso sobre 
a Reforma Trabalhista, realizado na Casa do Contabi-
lista, em Ribeirão Preto (SP). O palestrante, juiz Wal-
ney Quadros Costa, da Segunda Vara do Trabalho de 
Ribeirão Preto, ministrou aos profissionais, concei-
tos sobre a nova lei sancionada no mês de julho e im-
plantada em novembro de 2017. O curso teve início 
no dia 13 de setembro e carga horária de 16h.

O Coral da Casa do Contabilista de Ribeirão Preto se apresentará no dia 06 de dezembro, às 19h30, no 
Centro Cultural Palace. Sob a regência de Regina de Castro, o grupo traz: Os melhores momentos musicais do 

Coral em 2018.  A entrada é gratuita.

Coral Casa do Contabilista

Curso Reforma Trabalhista

Cultura: Casa do Contabilista promove ações para o lazer e entretenimento de seus associados

Qualificação: após 16h de curso, alunos receberam 
certificado de conclusão 

A Reforma Trabalhista trouxe modificações na 
consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e um novo 
entendimento para as relações entre patrões e em-
pregados. Passados meses de implantação e com um 
entendimento cada vez maior sobre os pontos alte-
rados, profissionais que atuam na área Contábil e 
de Recursos Humanos buscam a atualização sobre o 
tema.
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Noticias da Casa
Ribeirão Preto se classifica em 2º lugar 

nos Jogos Abertos dos Contabilistas 
do Estado de São Paulo 

Aconteceu nos dias 9 e 10 de no-
vembro, no Clube da Associação dos 
Servidores Públicos, no município 
de Santo André (SP), a 7ª edição do 
JOCONESP - Jogos Abertos dos Con-
tabilistas do Estado de São Paulo. 
A delegação ribeirão-pretana con-
quistou o segundo lugar na classifi-
cação geral, com 63 pontos, ficando 
atrás apenas da equipe de São Pau-
lo, líderes da competição com 76 
pontos. (confira a classificação geral 
na tabela abaixo).

Realizado pelo Sindicato dos 
Contabilistas de Santo André, o 
evento tem como objetivo promover 
a integração e incentivar a prática 

COLOCAÇÃO E PONTUAÇÃO 
GERAL DO VII JOCONEPS 2018

1º LUGAR
SÃO PAULO - 76 PONTOS

2º LUGAR
RIBEIRÃO PRETO - 63 PONTOS

3º LUGAR 
PIRACICABA - 59 PONTOS

4º LUGAR 
SANTO ANDRÉ - 40 PONTOS

5º LUGAR 
CAMPINAS - 29 PONTOS

6º LUGAR 
LINS - 15 PONTOS

7º LUGAR 
S. J. DO RIO PRETO - 6 PONTOS

esportiva e recreativa entre os pro-
fissionais da Contabilidade do Es-
tado de São Paulo. Os jogos tiveram 
início no dia 9 de novembro com um 
jantar de abertura, incluindo a apre-
sentação das delegações e da tocha 
olímpica. No sábado, as equipes se 
dividiram em modalidades como fu-
tebol society (nas categorias adultas 
e veteranas), tênis de mesa, futsal 
(masculino e livre), truco e tranca 
(misto e livre), voleibol de quadra 
(misto e livre), vôlei de praia (dupla 
mista e livre), basquete street (mis-
to e livre), beach tênis dupla (Misto 
e livre), tênis de quadra individual, 
futebol de botão, bocha e corrida. 
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Representatividade
Ribeirão Preto sediou Fórum SPED e 

Compliance Tributário
Evento promoveu discussões junto a classe contadora, reunindo profissionais, entidades 

consagradas, professores, conteudistas da área, alunos engajados e entusiastas

No dia 6 de novembro, foi rea-
lizado no Centro Universitário Es-
tácio de Ribeirão Preto, o Fórum 
SPED e Compliance Tributário, 
evento nacional promovido pelo 
Portal Contábeis, maior comunida-
de ativa de profissionais da área. 
O encontro, que teve o apoio da 
Casa do Contabilista, contou com 
a participação de profissionais re-
nomados do segmento, como os 
professores Edgar Madruga e Pau-
lo Vaz, que debateram o tema “Ce-
nários tributários 2019 - malhas 
fiscais, riscos e oportunidades”, 
além do também professor Fábio 
Rodrigues, que abordou o assunto: 
“Compliance tributário e estraté-
gias para atuação em planejamen-
to tributário”.

Luiz Fernando Nóbrega, perito 
contador e consultor de Complian-

ce, finalizou o evento com o tema 
“Compliance tributário - estraté-
gias, casos práticos e novas tec-
nologias”. Para ele, o evento traz 
conteúdos fundamentais aos pro-
fissionais da área. “Trouxe um con-
texto amplo do cenário a qual os 
profissionais, principalmente do 
segmento contábil, estão sujeitos 
aos riscos. Permitiu uma reflexão 
importante sobre quais são as ati-
vidades que apresentam mais ris-
cos no dia a dia e devem ser mais 
cuidadas, as perspectivas tributá-
rias para o ano de 2019, os riscos 
inerentes a essas perspectivas e o 
compliance trazendo ferramentas 
e mecanismos para que esses pro-
fissionais possam efetivamente se 
blindarem e mitigar a responsabi-
lidade envolvida com medidas sim-
ples, acessíveis e que podem trazer 

essa proteção ao profissional, mi-
nimizando a sua responsabilidade 
técnica, principalmente naquilo 
que não é responsabilidade dele 
mas que se não estiver atendo, ele 
pode assumir essas responsabili-
dades mesmo não sendo do profis-
sional”, destacou Nóbrega.

A Casa do Contabilista esteve 
representada pelo seu presidente, 
Alexandre Benassi, que recebeu o 
reconhecimento do consultor. Foi 
um evento com palestras bastan-
te completas, seguindo esse tema 
de cenários e proteções corres-
pondentes. Um evento de muito 
sucesso que contou com o apoio 
irrestrito da Casa do Contabilista e 
a atenção especial do presidente da 
entidade, Alexandre Benassi, que 
prioriza essa capacitação a todos os 
associados”, disse Luiz Fernando.

Edgar Madruga, Alexandre Benassi, Ana Paula Bismara, 
Luiz Fernando Nóbrega e Paulo Vaz

Willian Peterson de Andrade, Ana Paula Bismara 
e Rogério Pereira

André Maurício Souza, Paulo Vaz, Rogério Pereira, Edgar 
Madruga e Walter Assis (esquerda para a direita)

José Augusto Picão, Diego Bevilacqua Melli e Rogério Pereira
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Aniversariantes de Outubro

Cultura e Educação
“O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo.” 

Manoel de Barros

1) Maria comprou a rara “triologia”  de livros...

      ... Maria precisa comprar uma gramática revisada conforme o 
Novo Acordo Ortográfico e um Dicionário também!!!

O correto é: TRILOGIA.
Triologia(forma incorreta) não existe nos dicionários e no VOLP.
O conjunto de três trabalhos artísticos, geralmente, em literatura ou 

cinema, conectados, mas que podem ser vistos tanto como trabalho 
único quanto como três obras individuais denomina-se trilogia.

2) Ele marca os tópicos principais dos textos com “ asteístico”.

...a marcação precisa ser com o sinal gráfico correto, bem como com 
a escrita!!!

O correto é:  asterisco(plural: asteriscos)—sinal gráfico 
em forma de “estrela” (*) 

3) Pedro e Maria estão ligados a trabalhos “beneficientes”.

Pedro e Maria precisam tomar o devido cuidado com a escrita e pro-
núncia de algumas expressões!!!

O correto é: beneficente.

“Sempre desprezei as coisas 
mornas, as coisas que não 

provocam ódio nem paixão, as 
coisas definidas como mais ou 

menos, um filme mais 
ou menos ,um livro 

mais ou menos. 
Tudo perda de tempo. 

Viver tem que ser perturbador, 
é preciso que nossos anjos e 

demônios sejam despertados, e 
com eles sua raiva, seu orgulho, 

seu asco, sua adoraçao 
ou seu desprezo. 

O que não faz você mover um 
músculo, o que não faz você 

estremecer, suar, desatinar, não 
merece fazer parte 
da sua biografia.” 

Martha Medeiros

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público 

e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Artes 

– BH. Docente, escritora e revisora.

01 HERICA GASPAR SALVADOR 
CONSULTORIA CONTABIL
03 ANTONIO VANDERLEI TAMBURUS 
CONTABILIDADE UNIÃO 
03 PALOMA CAROLINA ROBERTO DE OLIVEIRA
ROBERTO E OLIVEIRA CONTABILIDADE
04 SEBASTIAO FERNANDES LOURENÇO
LOURENÇO CONTABILIDADE
04 LEANDRO HENRIQUE RISSATTO 
CONTABILIDADE ITAMARATY
04 CARINA PERES MENEGUCCI 
CONTABILIDADE MARCIO PERES
06 ANA CLAUDIA ASSIS MANTOVANI 
ESCRITORIO CONTABIL ASSIS MANTOVANI
07 TIAGO GLAVAS BUDOIA
SANTOS & BUDOIA CONTABILIDADE 
07 IVAN LEMES DE SANT’ANA
ANALISE CONSULTORIA E CONTABILIDADE 
08 VITOR AUGUSTO ZAMONER 
VZ - ASSESSORIA CONTABIL
08 SIRLENE APARECIDA MENEZES DA SILVA 
MARINCEK CONTABILIDADE
09 CARLOS JULIO PINGHERA
PINGHERA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE
09 LUIS CARLOS RICCI 
RICCI CONTABILIDADE
09 MARCIA DE LOURDES FERNANDES 

CONFERE CONTABILIDADE
11 DIMAS AFONSO CARRIJO 
11 RODOLFO DE BARROS MICHELI
BARROS MICHELI CONTABIL.E ASSES.EMPRE-
SARIAL
11 ROSANA CLAUDIA BURIM ACCORSINI 
R.C.B. ACCORSINI CONTABILIDADE 
13 ANTONIO JOSE CESAR
UNITEC UNIAO TECNICA DE CONTABILIDADE
13 JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO 
BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE
14 ALEXANDRE HENRIQUE VEIGA
MAURICIO CONTABILIDADE
15 ORLANDO BATISTA LEITE 
ORLANDO LEITE CONTABILIDADE
16 JOSE CARLOS AMOROSO ZACARO 
SAO JOSE CONTABILIDADE 
16 JOAO BATISTA DA SILVA
MARINCEK CONTABILIDADE
17 PAULO FRANÇA
17 PRISCILA MASSONETTO DA SILVA
18 JOSE BRAULINDO FLORES DE OLIVEIRA
UNIDOS CONTABILIDADE 
19 JOSE LUIZ SIMIONATO 
SF.ORGANIZACAO PLANEJ.CONTABILIDADE
20 OSVALDO DE MORAIS 
CENTRAL DE CONTABILIDADE

20 AUGUSTO DONIZETE DA SILVA
PRIMUS CONTABILIDADE SC 
20 AURELIO POLLO FILHO 
ARTECOM CONTABILIDADE 
21 ANTÔNIO SERGIO PETIAN
21 WALTER SOUZA LOCCI 
WALTER LOCCI CONTABILIDADE
22 MAURICIO GUMIERO
ESCRITORIO CONTABIL GUMIERO
22 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
MAURICIO CONTABILIDADE
22 MARCOS AFONSO DE ALMEIDA
ALMEIDA CONTABIL & ASSOCIADOS 
22 RICARDO PINGHERA
PINGHERA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE
23 JULIO CESAR PAIM
METAPLAN ASS.CONT.CONTR.ADM.PLAN.EMP.
23 MARTINELLI REIS 
MARTINELI ASSESSORIA CONTABIL
27 MARIA MADALENA LOPES 
SERCON BARRETOS SERVIÇOS CONTABEIS
28 AMADEU ANTONIO RADILOCCI
WALTER LOCCI CONTABILIDADE 
29 CRISTINA BARREIRA CAETANO 
CONTABILIDADE DELTA 
30 MARIA APARECIDA SGOBBI
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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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