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Prezados leitores, 

Vivemos um difícil momento 
em que muitos esforços e resiliência 
têm sido exigidos de todos. Há um 
ano, inúmeros desafios foram impos-
tos pela pandemia e pelas consequên-
cias sociais, econômicas, emocionais 
e principalmente pelo grande número 
de vidas perdidas. A Casa do Conta-
bilista se solidariza com os profissio-
nais contábeis, bem como com toda 
população, que sofre com os danos 
desse desafiador momento. 

Manifestamos a importância em 
manter os cuidados máximos reco-
mendados pelos órgãos oficiais de saú-
de, além do cuidado ao próximo, em 
manter a solidariedade e afeto àqueles 
que mais precisam neste momento. 
Pensando nisso, no mês de abril, em 
que comemoramos o dia do contabi-
lista, será realizada uma ação solidária, 
em parceria ao Fundo Social do Mu-
nicípio, em benefício às famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

Todos estão convidados a partici-
parem desta grande corrente, que terá 
mais informações divulgadas em nos-
sos canais oficiais. Juntos, podemos 
fazer grandes transformações!

Ainda falando em datas comemora-
tivas, o dia internacional das mulhe-
res, que acontece neste mês de mar-
ço, não pôde ser comemorado com 
atividades presenciais, mas mais que 
nunca, nesse ano atípico, pudemos 
reconhecer e valorizar a força, deter-
minação e grandeza das mulheres que 
estão ao nosso redor. Manifesto a mi-
nha admiração às profissionais conta-
doras e todas as outras mulheres que 
transformam o nosso dia a dia e fazem 
desse mundo um lugar melhor.       

Agradeço à todos que nos acompa-
nham e acreditam na força da união 
da classe contábil em todos os mo-
mentos. Desejamos que, apesar do 
momento de dificuldades, estejamos 
conectados. Seja enfrentando os de-
safios ou comemorando as conquis-
tas, e que essas, cheguem em breve. 
A Casa do Contabilista estará sempre 
à frente das pautas de interesse e va-
lorização dos profissionais contábeis. 
Continuem atentos, com a segurança 
individual e coletiva, que é tão impor-
tante. 

Uma ótima leitura a todos!

Editorial

André Mauricio Souza de Oliveira
Vice Presidente AESCON RP
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Lançada no ano 
de 2019 pela 
Casa do Con-

tabilista de Ribeirão 
Preto, com o apoio do 
Conselho Municipal 
da Criança e do Ado-
lescente e Conselho 
Municipal do Idoso, 
a Campanha Destina-
ção do Bem promove 
a conscientização so-
bre a importância do 
processo de destinação 
do imposto de renda e 
indicação de entidades 
sociais ou projetos voltados à cultu-
ra, esporte, entre outros. O Governo 
Federal permite a dedução da des-
tinação, o que indiretamente é uma 
forma de antecipar o emprego do 
dinheiro público em ações sociais. 
Além de gerar benefícios significa-
tivos para a sociedade, a ideia está 
alinhada com a crescente importân-
cia do papel que todos nós temos no 
desenvolvimento e na construção de 
uma sociedade mais justa, eficiente e 
promissora.

Fazer a destinação de parte do Im-
posto de Renda, pode gerar o abati-
mento no valor do imposto a ser pago 
ou até mesmo o aumento da restitui-
ção. Podem realizar a destinação, 
pessoas físicas que fazem a decla-
ração com utilização das deduções 
(antigo modelo completo) ou pesso-
as jurídicas que apuram o imposto 

Capa
Destinação do Bem: campanha fomenta o 
aumento de destinações e apoio às causas 

sociais no município
Objetivo é conscientizar a população sobre a importância da destinação do 
imposto de renda e o benefício gerado na transformação social por meio do 

investimento em entidades e projetos.

de renda pelo lucro real. Para desti-
nações de 6% do imposto devido, o 
contribuinte deve realizar o procedi-
mento até o final do mês de dezem-
bro. No momento de elaboração da 
declaração do imposto de renda, é 
possível destinar até 3%.

As destinações são direcionadas 
ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, do Idoso 
ou projetos de Lei de Incentivo à 
Cultura, ao Esporte, PRONON (Lei 
do Câncer) e PRONAS/PCD (Pes-
soa com Deficiência). Os fundos são 
geridos e administrados pelos Con-
selhos de Direito da Criança e do 
Adolescente, ou Conselho Municipal 
do Idoso, órgãos formados, paritaria-
mente, por representantes do poder 
público e da sociedade civil, insti-
tuições da sociedade civil que tra-
balham na promoção e defesa deste 
público. É dentro dos conselhos que 

os critérios para a apli-
cação das destinações 
e doações são estabe-
lecidos bem como os 
projetos que receberão 
esses recursos. Fazen-
do a destinação, você 
pode indicar a insti-
tuição para a qual quer 
contribuir. Para verifi-
car quais entidades es-
tão aptas a receber os 
valores, acesse os sites 
dos fundos: CMDCA 
- www.cmdca.ribeirao-
preto.sp.gov.br e CMI 

- https://www.ribeiraopreto.sp.gov.
br/scidadania/conselhos. 

Aqueles que desejarem destinar 
parte do seu IR, podem solicitar a 
ajuda da Casa do Contabilista, para 
esclarecer todas as dúvidas e ajudar 
no que for necessário. Uma equipe 
treinada está apta a esclarecer dúvi-
das. Informações (16) 3625-7159.

Como Destinar:
Para o CMDCA, em Ribeirão Pre-

to, durante o ano calendário, pelo 
Site: http://

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

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

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

Nos Municípios que não possuem 
o site, durante o ano calendário, o 
contribuinte deve ir até aos Conse-
lhos, pegar o número da Conta Ban-
cária, fazer o depósito e depois trocar 
o recibo de depósito pelo recibo emi-
tido pelo Conselho.

Nota: Observar, sempre, que, para 
as Pessoas Físicas, este percentual de 
6,00% é único para as destinações 
aos Conselhos Municipais do Idoso 
- CMI e Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CMDCA, portando, a somató-
ria das duas destinações não deverá 
exceder os 6,00% permitidos para a 
Destinação. É sempre bom lembrar 
que não se trata de Doação e sim 
Destinação, pois se não destinamos 
estes recursos para as nossas crianças 
e idosos temos que pagar integral-
mente o Imposto.

“Em Ribeirão Preto, nos últi-
mos 10 anos, conseguimos tripli-
car o montante de destinação, po-
rém, no ano de 2018 a capitação de 

2.600.000,00, aproximadamente, 
representou 7,00% do potencial de 
nosso Município, que foi em torno 
de R$ 36.786.000,00”, explica João 
Pedro de Deus, auditor Fiscal da Re-
ceita Federal do Brasil aposentado.

Uma das principais dificuldades para a deci-
são da destinação é o receio com os possí-
veis resultados negativos que o procedimen-

to poderia trazer. Porém muitos mitos ainda são tidos 
como verdadeiros e, de acordo com a presidente da 
AESCON, Ana Corsino Picão, desmistificar essas 
questões é papel fundamental do profissional da con-
tabilidade que pode trazer informações e conheci-
mento a pessoas físicas e jurídicas que estejam aptas 
a fazer a destinação. 

“O contador tem não somente o dever de informar 

A importância do contador na decisão da 
destinação do imposto de renda

seus clientes sobre a facilidade e os procedimentos 
da ação, mas também pode incentivar destacando os 
benefícios gerados pela iniciativa. Acreditamos que 
há uma crescente conscientização também entre os 
contadores, que a cada dia tem demonstrado um en-
volvimento maior com a causa. O objetivo da Casa 
do Contabilista é transformar a realidade do nosso 
município e acreditamos que o profissional contábil 
é uma das principais ferramentas dessa engrenagem. 
Temos certeza que o segmento faz parte desse mo-
vimento, disseminando a campanha Destinação do 
Bem”, afirma Ana.
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Diante do rigor decretado pelo Governo 
do Estado de São Paulo devido ao au-
mento de casos de Covid-19 em todo 

o país e das medidas de restrição de mobili-
dade e funcionamento de estabelecimentos de 
diversos setores da economia, o CRCSP e as 
Entidades Contábeis do Estado de São Paulo 
publicaram um manifesto conjunto pela pror-
rogação dos prazos de obrigações principais 
e acessórias e anistia de multas e penalidades 
por eventuais atrasos, erros ou omissões de in-
formações.

Os presidentes do Conselho e das Entida-
des Contábeis destacam que concordam com 
as medidas para o combate à pandemia de 
Covid-19 e preservação da vida e da saúde da 
população, mas que não consideram justo “de-
samparar milhares de pessoas físicas, micros, 
pequenos, médios e grandes empresários”, 
impossibilitados de exercer sua profi ssão e 
devendo arcar com deveres tributários, fi scais, 
previdenciários e trabalhistas.

O documento será enviado às autoridades 
governamentais e aos demais órgãos respon-
sáveis pelas obrigações fi scais e tributárias, 
justifi cando a necessidade da medida devido 

O mercado de trabalho está em constan-
te mudança, principalmente na área 
contábil, com novas tecnologias, o 

que impõe que cada vez mais os profi ssionais 
da contabilidade adquiram novas habilidades 
e competências. As mulheres estão a cada dia 
ganhando espaço, já são maioria nos cursos de 
Ciências Contábeis, mas nas entidades de clas-
se e nas organizações, ainda não. Porém, aos 
poucos, estão buscando e conquistando seu me-
recido espaço.

Atualmente no Brasil, são 517.382 profi ssio-
nais da contabilidade - deste número, 57,20% 
são do gênero masculino e 42,79% são do gêne-
ro feminino. Os números do Estado de São Paulo 
não são muito diferentes: dos 150.711 profi ssio-
nais, 58,25% são homens e 41,75%, mulheres, 

CRCSP e Entidades Contábeis do Estado de São Paulo 
publicam manifesto pela prorrogação dos prazos de obrigações 

principais e acessórias, anistia de multas e penalidades e 
inclusão da Contabilidade no rol de atividades essenciais

A participação da mulher na Contabilidade

Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo  |  Presidente Gildo Freire de 

Araújo - Gestão 2016-2017
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão 

Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@
novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

à impossibilidade técnica para o cumprimento 
dos prazos de entrega.

O manifesto ressalta ainda que todas as 
atividades econômicas, inclusive as conside-
radas essenciais, dependem da prestação de 
serviços dos profi ssionais contábeis para a sua 
continuidade e destaca o artigo 3º, inciso XX-
XII do Decreto Federal n.º 10.282/2020, que 
resguarda o funcionamento de “atividades de 
assessoramento em resposta às demandas que 
continuam em andamento e as urgentes”.

“Observamos que legislações estaduais e 
municipais não repetiram o disposto na legis-
lação federal, o que está obrigando muitas em-
presas contábeis a não poderem realizar suas 
atividades, mesmo que sejam internas, sem 
atendimento ao público”, destaca o manifesto 
conjunto.

Além da prorrogação dos prazos, o presi-
dente do CRCSP e os presidentes das Entida-
des que assinam o manifesto fazem um apelo 
aos governantes para que insiram a profi ssão 
contábil no rol de atividades essenciais, “pois 
não há dúvida sobre a essencialidade da manu-
tenção da atividade contábil, sob pena de sua 

interrupção acarretar prejuízos para a continui-
dade de atividades consideradas essenciais”.

São signatários do manifesto os presidentes 
do CRCSP, José Donizete Valentina; do Sin-
dicato das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de São 
Paulo (Sescon-SP) e da Associação das Em-
presas de Serviços Contábeis do Estado de São 
Paulo (Aescon-SP), Reynaldo Pereira Lima 
Júnior; do Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo (Sindcont-SP), Geraldo Carlos Lima; 
da Federação dos Contabilistas do Estado de 
São Paulo (Fecontesp), Dagoberto Silvério da 
Silva; do Instituto dos Auditores Independen-
tes do Brasil (Ibracon) – 5ª Seção Regional, 
Marco Antônio de Carvalho Fabbri, da Asso-
ciação dos Peritos Judiciais do Estado de São 
Paulo (Apejesp), José Vanderlei Masson dos 
Santos, da Academia Paulista de Contabilida-
de (APC), Domingos Orestes Chiomento, e da 
Associação Nacional dos Executivos de Fi-
nanças, Administração e Contabilidade (Ane-
fac), Marta Cristina Pelucio Grecco.

sendo mais de 6.300 profi ssionais responsáveis 
por organizações contábeis no estado.

A Contabilidade é uma profi ssão apaixonan-
te, que oferece muitas oportunidades no mer-
cado de trabalho, e muitas profi ssionais conse-
guem desenvolver sua função de forma remota, 
com independência e no seu tempo, um modelo 
que facilita o dia a dia das mulheres que pos-
suem uma carga de trabalho diferente.

As mulheres estão em todas as áreas da Con-
tabilidade, em Perícia, Auditoria, como empre-
sárias da contabilidade, porém, em sua maioria, 
ainda estão concentradas na contabilidade das 
organizações contábeis e das empresas. São 
profi ssionais com um perfi l de tomar iniciati-
vas, agir com resiliência, minuciosas, partici-

pativas, investem no autodesenvolvimento e 
focam em resultados, além demonstrar integri-
dade e honestidade.

O Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo (CRCSP) contribui com 
as atividades do desenvolvimento profi ssional, 
também por meio da Comissão CRCSP Mu-
lher, que visa, além do crescimento profi ssio-
nal, ao incentivo das mulheres buscarem seus 
objetivos, seu autoconhecimento e seu bem-
-estar, para que possam desenvolver a profi ssão 
de forma mais autônoma e positiva.

Continuamos a incentivar as mulheres a con-
quistar papeis de liderança, que as empresas deem 
mais oportunidades por meio de trabalhos conjun-
tos e, principalmente, mostrando resultados positi-



Notícias da Casa

Notícias do Setor

Em 25 de abril comemora-se o Dia do 
Contabilista e neste ano faremos uma 
comemoração diferente.

Em razão da pandemia de COVID-19 é 
grande o número de famílias em situação de 
vulnerabilidade social, por esse motivo nossa 
comemoração para o Dia do Contabilista será 
a arrecadação de alimentos, que posteriormen-
te serão entregues ao Fundo Social de Ribei-
rão Preto, para encaminhamento às pessoas 
necessitadas.

Nós da Casa do Contabilista convidamos 
você que é nosso parceiro, para juntos arreca-
darmos a maior quantidade possível de alimen-
tos durante este mês de abril.

Com o objetivo de mitigar os impactos 
da pandemia do Covid-19 para o gru-
po das micro e pequenas empresas e 

Microempreendedores Individuais (MEI), o 
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) 
aprovou em reunião realizada hoje a prorroga-
ção do prazo para pagamento dos tributos no 
âmbito do Simples Nacional (Federais, Esta-
duais e Municipais).  A medida pode benefi -
ciar 17.353.994 contribuintes*.

A prorrogação será realizada da seguinte 
forma:

o período de apuração março de 2021, com 
vencimento original em 20 de abril de 2021, 

Em comemoração ao dia do profi ssional contábil, ação social é 
organizada pela Casa do Contabilista

Prorrogado prazo para pagamento dos Tributos Federais, 
Estaduais e Municipais no âmbito do Simples Nacional
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José Donizete Valentina
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de
São Paulo (CRCSP)

vos através desta união de ideias e conhecimento. 
Existem inúmeros exemplos de grandes compa-
nhias que mostraram resultados muito positivos 
quanto investiram na diversidade.

A importância do crescimento da mulher na 
Contabilidade permite um compartilhamento 
ainda maior de conhecimento, competências e 
ideias para que esta seja uma profi ssão cada vez 
mais justa e humana.

Você pode colaborar doando alimentos ou 
arrecadando com pessoas do seu convívio pes-
soal ou profi ssional.

No dia 25 de abril, Dia do Contabilista, entre-
garemos as doações ao Fundo Social.

Nossa intenção é iniciar a campanha de ar-
recadação no dia 01/04. 

Os parceiros que participarem terão sua lo-
gomarca na arte da campanha, para isso soli-
citamos a confi rmação até o dia 26/03, assim 
como o envio da logo.

Contamos com a sua colaboração.
Texto: Renata Barussi

poderá ser pago em duas quotas iguais, com 
vencimento em 20 de julho de 2021 e 20 de 
agosto de 2021;

o período de apuração abril de 2021, com 
vencimento original em 20 de maio de 2021, 
poderá ser pago em duas quotas iguais, com 
vencimento em 20 de setembro de 2021 e 20 
de outubro de 2021;

o período de apuração maio de 2021, com 
vencimento original em 21 de junho de 2021, 
poderá ser pago em duas quotas iguais, com 
vencimento em 22 de novembro de 2021 e 20 
de dezembro de 2021;

Importante: as prorrogações não implicam 
direito à restituição ou compensação de quan-
tias eventualmente já recolhidas.

As medidas citadas estão incluídas na Re-
solução CGSN 158, de 24 de março de 2021, 
e serão publicadas no Diário Ofi cial da União.

Dados extraídos do Portal do Simples Na-
cional / Consulta Optantes. Referente a 20 de 
abril de 2021.

Fonte: Receita Federal.
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Não sou um especialista na 
área, mas neste texto gostaria 
de colocar alguns pensamen-

tos e reflexões pessoais sobre Inteli-
gência e Amadurecimento Emocional, 
pois além de ser sempre importante 
em vários momentos de nossas vidas, 
nesta época de pandemia, que apre-
senta certa durabilidade, é ainda mais 
necessário.

Inteligência emocional está relacio-
nada com a capacidade de reconhe-
cermos, analisarmos e avaliarmos os 
nossos próprios sentimentos e saber 
lidar com eles. Ou seja, é saber sentir-
mos e externar nossas emoções com 
racionalidade; um processo de apren-
dizagem sobre como devemos lidar 
com as nossas próprias emoções e 
usufruí-las em proveito próprio.

Assim identificar os nossos senti-
mentos e saber reconhecê-los, con-
trolá-los e direcioná-los conforme 
nossas atitudes e situações impostas, 
transformando emoções negativas em 
motivação ou usando ao nosso favor 
as emoções positivas é um processo 
que envolve a inteligência emocional. 
Não devemos privar nossas emoções, 
mas sim aprender com elas e conquis-
tarmos o equilíbrio emocional.

Aprimorando este processo, in-
clusive com as experiências vivi-
das, sabendo lidar com as emoções 
e também com os demais, de forma 
empática, manifestará a maturidade 
emocional. Isso vem com o tempo e 
devemos desenvolver e praticar para 
nos capacitar sempre, aprendendo 
com os erros e acertos para evoluir-
mos constantemente.

Ambos têm relação com os valores 
pessoais, pois aquilo que aprendemos 
e carregamos como valores e referên-

Artigo
Um breve comentário sobre Inteligência e 

Amadurecimento Emocional

Demetrio Luiz Pedro Bom 
Junior

Contador e Administrador de Empresas
CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891

Diretor Educacional Suplente – AESCON 
Ribeirão Preto

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com

cia nos influenciará neste reconheci-
mento e aprendizagem sobre as emo-
ções. Para que tudo isso ocorre com 
maior consciência devemos perceber 
as emoções, raciocinar por meio de-
las, entendê-las e gerenciá-las; ou 
seja, é um complexo autoconheci-
mento, mas muito importante para 
nosso desenvolvimento pessoal, pois 
assim conseguiremos lidar melhor 
com a gente mesmo e com as demais 
pessoas, otimizando as relações pes-
soais, integração de grupos, desenvol-
vimento de equipes e etc.

Tudo isso é importante no processo 
de tomadas de decisões, pois é ine-

vitável que como seres humanos não 
sejamos afetados pelos nossos senti-
mentos e também daqueles que estão 
a nossa volta. Saber decidir com sa-
bedoria, ao meu ver, é ter autorregu-
lação, empatia, controle e equilíbrio 
emocional além de racionalidade.

Como visto existem vários fatores 
positivos, por que não benefícios, ad-
vindos com a inteligência e maturidade 
emocional, que podemos nos propor-
cionar o aprimoramento e fortaleci-
mento de nossas virtudes e dos valores 
pessoais, bem estar pessoal e social, 
resiliência, liderança e etc.

Hoje, com todas as situações que 
confrontamos em relação à pandemia 
como crises econômicas e sociais, 
enfermidades, mortes e etc. que nos 
causam grandes desconfortos, insegu-
rança, ansiedade, estresse, angústia, 
depressão e outros sentimentos nega-
tivos, mas também certa motivação de 
que como toda crise podemos superar 
mais esta, o que pode nos trazer espe-
rança e outros sentimentos positivos, 
devemos ter serenidade para agirmos 
com inteligência e maturidade emo-
cional. 

Em momentos assim nossa matu-
ridade emocional nos ajudará a su-
perarmos nossos medos e a lidarmos 
melhor com toda esta situação, favo-
recendo nossa motivação e controle 
emocional, onde além de ajudarmos e 
nós mesmos poderemos ajudar aque-
les que podem necessitar do nosso 
suporte.

Acredito que assim podemos agir 
bem, para o bem e cada vez melhor. 
Sejamos agentes transformadores! Su-
cesso a todos.
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Artigo

As relações de trabalho 
passaram por profundas 
mudanças durante a pan-

demia. Muitas iniciativas, como 
as reuniões online, chegaram para 
ficar. As equipes perceberam que 
este modelo agiliza as tomadas de 
decisões, o alinhamento e o anda-
mento de muitas atividades.

Em muitos momentos, as rela-
ções digitais, como o home office, 
foram a única saída para que as 
empresas pudessem dar continui-
dade às suas atividades, mantendo 
a segurança de seus funcionários. 
Em muitas organizações essa ini-
ciativa foi tão bem recebida, que 
alguns colaboradores devem con-
tinuar em home office, mesmo de-
pois da pandemia.

Alguns colaboradores tiveram um 
pouco de dificuldade para se adap-
tar, já que este modelo de trabalho 
exige muita concentração e disci-
plina. Para outros, a modalidade foi 
facilmente incorporada à rotina.

Diante da popularização do home 
office surgiram algumas dúvidas. 
Quando estamos trabalhando à 
distância, como ficam as relações 
com os gestores? E o desenvolvi-
mento da carreira? É mais difícil 
ser promovido? 

Abaixo listei algumas dicas para 
quem deseja se destacar, mesmo 
em home office.

Organização: para manter a 
produtividade trabalhando de casa 
é preciso estabelecer alguns com-

Aproveite o home office para
se destacar na carreira

binados com outros moradores. 
Tente manter sua rotina de horá-
rios, assim como na empresa. Siga 
sua carga horária e faça suas pau-
sas. Combine com a família que 
os horários de trabalho precisam 
ser respeitados, para que você seja 
produtivo. E combine pequenos 
momentos de interação durante as 
pausas do café ou almoço. 

Seja notado: sempre ligue sua 
câmera durante as reuniões e seja 
ativo, dando opiniões e sugestões. 
Sugira melhorias, peça feedbacks 
e se doe um pouco mais, além da 
média. Reconheça a importância 
do marketing pessoal, mas sem 

exagero para não parecer ansioso 
ou despreparado.

Conquiste a confiança dos ges-
tores: mantenha um contato próxi-
mo com seu gestor, informe sobre 
a sua produtividade, seja flexível, 
tenha atitudes proativas e esteja 
disposto para colaborar e agregar.

Faça seu trabalho de forma 
eficiente: se possível, antecipe as 
suas entregas e ajude as pessoas, 
seja um cliente ou um colega de 
trabalho.  Essas atitudes podem 
resultar em feedbacks que normal-
mente são considerados em mo-
mentos de promoção.

A qualidade do trabalho em 
home office precisa ser tão elevada 
quanto as atividades presenciais, 
demonstrar interesse e entregar re-
sultado positivo são formas de se 
destacar em qualquer uma delas.

Gislaine Novembre é formada 
em Administração de Empresas, 
com MBA/USP em Gestão de 
Pessoas e graduanda em Psico-
logia. Também é certificada pelo 
Instituto Brasileiro de Coaching e 
especialista em desenvolvimento 
humano. 

São 21 anos de experiência em 
Gestão de Recursos Humanos, 
consultorias, treinamentos, pales-
tras, capacitações, atendimentos e 
indicadores de RH.

Acesse as redes sociais Insta-
gram/Facebook e Youtube: Gislai-
ne Novembre.
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Não é sem razão: segundo o Sebrae, 
as Pequenas e Microempresas 
(PMEs) são responsáveis por 52% 

dos empregos formais e 27% do PIB bra-
sileiro. Somente no estado de São Paulo, 
elas representam 98% das empresas em 
atividade.

Assim, seja como um comércio local, 
um pequeno prestador de serviços ou até 
mesmo uma indústria de pequeno porte, os 
micro e pequenos negócios movimentam a 
microeconomia regional e colaboram para 
uma melhor distribuição de riquezas.

Muito a comemorar e muitos desafios 
- Até recentemente, a taxa de mortalida-
de das PMEs nos dois primeiros anos se 
aproximava de 50%. Dentre os motivos do 
insucesso, eram apontados principalmen-
te: falta de conhecimento do negócio • ca-
pacitação dos empresários • planejamento 
de gestão do negócio.

Nesse contexto, uma boa consultoria e 
assessoria jurídica podem auxiliar a supe-
rar as dificuldades, bem como pavimentar 
um caminho seguro para o crescimento e 
perenidade do negócio.

Benefícios da consultoria/assessoria 
jurídica para PMEs

• Regularização, formalização e revi-
são de atos societários

A orientação por parte de um escritório 
de advocacia ajuda na melhor estruturação 
do negócio, favorecendo a consolidação 
da empresa no mercado e priorizando a de-
finição de regras precisas entre os sócios.

Isso contribui para que haja continuida-
de da empresa, especialmente no caso de 
embate societário, falecimento ou saída 
voluntária. Também contribui na elabo-
ração de todos os atos preparatórios, de 
atas e documentos pertinentes à sociedade, 
buscando maior segurança jurídica.

• Esclarecimento de dúvidas na con-
tratação de colaboradores

Advogados são pessoas preparadas para 

Artigo Empreendedorismo

A importância dos micro e 
pequenos empreendedores {

sanar dúvidas relativas ao enquadramento 
sindical e todas as obrigações decorrentes 
de normas coletivas, ou que envolvam a 
contratação do trabalhador na PME, por 
exemplo:

- benefícios que, se oferecidos por mera 
liberalidade, poderão ser incorporados ao 
salário • descrição da função, evitando-se 
posteriormente alegação de acúmulo ou 
desvio funcional, com pedidos de acrésci-
mo salarial • cumprimento das normas re-
lacionadas à saúde, higiene e segurança • 
elaboração de um contrato de trabalho que 
ofereça segurança à empresa

Planejamento tributário e recupera-
ção de tributos - Eles também auxiliam 
o empreendedor na escolha do melhor re-
gime tributário (Simples Nacional, Lucro 
Presumido ou Lucro Real), além de sugerir 
a adoção de mecanismos e benefícios para 
buscar a melhor carga tributária possível 
para suas atividades. Outro benefício de 
contar com a assessoria jurídico-fiscal é 
que ela contribui para o correto cumpri-
mento das obrigações tributárias e para 
algo muito importante: a recuperação de 
tributos pagos indevidamente ou a mais, 
bem como na discussão do direito das con-
tribuintes PMEs que eventualmente não 
tenha sido reconhecido. Outro auxílio para 
as empresas está na defesa administrativa 
e judicial de eventuais autuações fiscais, 
além do suporte na administração de pas-
sivos tributários.

Suporte para a solução de reclama-
ções e litígios - Quando o assunto é con-
sumidor, a consultoria/assessoria jurídica 
permanente oferece todo o suporte neces-
sário para que não surjam conflitos ou que 
sejam minimizados os seus efeitos.

Orientação de crédito e cobrança - O 
apoio de um escritório dota as PMEs de 
conhecimentos específicos para a forma-
lização adequada dos créditos de titulari-
dade do negócio, bem como a realização 
de meios típicos e atípicos na cobrança de 
créditos, trazendo maior eficácia no rece-
bimento de dívidas.

Auxílio em questões trabalhistas - A 
vigência de um contrato de trabalho nem 
sempre é tranquila. Um escritório de advo-
cacia auxilia na formalização de questões 
trabalhistas durante a vigência dessa rela-
ção, em aspectos como:

- documentação de alterações contratu-
ais – como mudança de função e de ho-
rário • formulação de advertência, suspen-
são, justa causa • orientação sobre férias 
coletivas • substituição de empregado • 
acordos de compensação – como o banco 
de horas • estabilidades provisórias

Quem tem esse apoio também tem a in-
dicação da melhor forma de encerramento 
de uma relação de trabalho e das orienta-
ções para preparação de documentos que 
ofereçam segurança à empresa.

Gestão de contratos estratégicos - As-
suntos como fornecimento de bens e ser-
viços, estruturação de franquias, cessão e 
transferência não assustam pequenos e mi-
croempreendedores que têm na retaguarda 
dos negócios uma equipe de advogados.

Seja no direito de uso de marcas, patentes 
e know-how, concessão comercial, termos 
de uso e proteção de dados ou locações built 
to suit, ela acompanha o desenvolvimento 
das relações entre a empresa e seus parcei-
ros, organizando e proporcionando maior 
segurança ao empreendimento.

Suporte para o planejamento sucessó-
rio - Visando a perenidade do negócio e 
a proteção dos bens dos sócios, a consul-
toria orienta todas as decisões envolvendo 
a alienação de participações societárias, 
prestando serviços de assessoria, da ela-
boração de termos de confidencialidade à 
memorandos de entendimento (MOU) e 
contratos de cessão de participações socie-
tárias. Esses são apenas exemplos da dife-
rença que uma boa consultoria e assessoria 
jurídica podem fazer para o sucesso de um 
empreendedor. 

Texto: Hernandez e Ferreira Advocacia
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01 CARLOS MAURICIO BONIFACIO
02 MAICON GUILHERMETTI DA SILVA
02 LUCIANA DE FÁTIMA SILVEIRA GRANADOS
04 ANDERSON OILME PARENTE 
05 EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA
06 JORGE YAMADA
06 ANTONIO APARECIDO SANCHES
06 JOSE MARCELO CORREA
07 CÁSSIO FELIX
07 CONCEIÇAO APARECIDA BAGGIO FIGUEIRA
08 JOSE DONIZETI VILLAR
10 ADRIANO SOARES MENDES
13 JULIO ANTONIO DE CASTRO ANDRADE
14 EDILBERTO LUIZ DIAS
15 AILTON SANTANA 
15 CARLOS CESAR BARREIRA
15 SERGIO RODRIGUES
16 ANA FLAVIA ALMEIDA DANTONIO 
16 ALESSANDRA REGINA DO PRADO 
17 ANTONIO GUARACI NOGUEIRA
17 WANDERLEY APARECIDO VARRICHIO

17 NANCI PEREIRA RIUL 
17 FLAVIO ADANI
17 DORIVAL ANTONIO RISSATO
18 MARCIO ALVES SIQUEIRA
18 WALTER MANÇO FILHO 
19 APARECIDO DONIZETI DE SOUZA
20 ALEXANDRE NATANAEL MAGALHAES DE 
ANDRADE
20 JULIO LUIZ CADETE DA SILVA 
22 SONIA MARIA GONCALVES DA SILVA
23 VANESSA SOFIENTINI DA SILVA FALQUETTI 
24 GEORGE FERNANDO B. FAGUNDES GOUVEIA
25 FABIANO DE BARROS MICHELI
25 JACKELINE CARTOLANO 
25 LUIZ FERNANDO FOLTRAN GLADITZ
25 VIRGINIA MARIA DUZI PINGHERA
26 HELIO MARCOS HOBUS 
27 MARCELO AUGUSTO DE TOLEDO LIMA
29 JOAO BATISTA DE CAMPOS
30 CAMILA CRISTINA DOS SANTOS

Aniversariantes - Abril

 ...muito interessante a grafia correta do verbo ter, prezado leitor!!!
O Novo Acordo Ortográfico não modificou a acentuação dos verbos ter e vir e seus derivados.
Corretos: eles têm, eles vêm.

...a Língua Portuguesa também não!!!
O correto é: peixe com espinha.
O termo correto para designar a parte dorsal do peixe (osso do esqueleto) é espinha.
O espinho é aquele órgão rígido e pontiagudo presente em alguns vegetais.

... para o Novo Acordo Ortográfico é velho!!!
O correto é: micro-ondas (com hífen)
Regra fácil da Nova Grafia: nas formações em que o prefixo termina na mesma vogal do segundo elemento:  emprega-
-se o hífen.

Cultura e Educação

“Se tanto me dói que as coisas passem
É porque cada instante em mim foi vivo
Na busca de um bem definitivo
Em que as coisas de Amor se eternizassem.”

Sophia de Mello Breyner Andresen

Pra você pensar:

1)   )   Pedro e Maria  “ têm” livros interessantes.

3) Pedro não gosta de peixe com “espinho”.

2)  Maria comprou um novo “microondas”.

 “ Quem ouve música, sente sua solidão
povoada de repente.” 

Robert Browning Renata Carone Sborgia
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