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Marcelo Riul
1º vice-presidente SICORP

Prezados Leitores,
É com imensa alegria e satisfação que chega-

mos ao mês de Setembro de 2020, fechamento 
do terceiro trimestre do ano, ano este, muito so-
frido devido a pandemia mundial com o Coro-
navírus. Ao longo destes meses vimos que tanto 
o possível quanto o impossível variam muito no 
cenário sócio econômico/político. Mas “Graças 
a Deus”, nossa região está na fase amarela do 
Plano São Paulo e caminhando para a verde. A 
retomada gradual e responsável das atividades 
comerciais só foi possível após muita pressão 
da sociedade civil organizada na qual nossa ca-
tegoria lutou muito por estas conquistas, parti-
cipando massivamente dos planos de trabalhos 
organizados para tomada das decisões. 

Nossas realidades de trabalho foram total-
mente mudadas para melhor na minha opinião, 
e aprimoradas com as inovações tecnológicas 
que trouxeram grande produtividade no cená-
rio virtual devido ao distanciamento social que 
nos foi imposto, mas que hoje é uma realida-
de..., o home offi  ce nos ajudou bastante, para 
que nossos serviços não parassem e que nos-
sos colaboradores também não. Alguns pontos 
positivos principalmente com deslocamentos 
desnecessários.

Mudanças essas que afetaram a todos os ní-
veis, sejam eles pequenos, médios ou grandes. 
Nosso trabalho foi triplicado para dar conta dos 
anseios de nossos clientes, com a chegada da 
paralização dos postos de trabalhos e do proces-
samento de todo mecanismo trabalhista frente 
as normas ditadas.

Mas felizmente, tudo é passageiro... nossos 
trabalhos realizados na Casa do Contabilis-

ta como as reuniões do Centro de Estudos, os 
programas do Menor Aprendiz, as palestras, os 
cursos e demais logo estarão de volta no for-
mato presencial, o que traz a certeza de vitória 
no campo educacional, não somente pela quan-
tidade de conhecimento adquirido, mas quanto 
aos benefícios pessoais e do grupo.   

Neste momento Senhores Contadores, nosso 
papel é de suma importância, frente aos empre-
sários, devido ao desafi o histórico para nós lí-
deres e administradores tanto de pessoas físicas 
como de jurídicas, para contornar a crise com 
consequente crescimento e planejamento do fu-
turo pós-pandemia.

Para fi nalizar, lembramos que o mundo sem-
pre será de pós-pandemia, tendo que nos esfor-
çarmos a cada dia mais para trazer o que há de 
melhor para nossos clientes e amigos, nossos 
parceiros de negócios, nossos colaboradores.

“SUCESSO NASCE DO QUERER, DA DE-
TERMINAÇÃO E PERSISTÊNCIA EM SE 
CHEGAR A UM OBJETIVO, MESMO NÃO 
ATINGINDO O ALVO, QUEM BUSCA E 
VENCE OBSTÁCULOS NO MÍNIMO FARÁ 
COISAS ADMIRÁVEIS. ”

Se ainda não conhece os trabalhos da Casa 
do Contabilista (Sicorp-Aescon/RP-Sescon/
RP), visite-nos em nosso site e nas mídias digi-
tais e confi ra as programações.

Por tudo isso, sentimo-nos felizes, porém cons-
cientes da nossa grande responsabilidade em re-
presentar tão importante classe profi ssional.

Abraço a todos e que Deus nos guie pelos 
caminhos da vida!!!

Editorial
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Em celebração ao Dia do Contador, 
comemorado o mês de setembro, 
a Casa do Contabilista, com apoio 

da Klaus Fiscal, realiza uma ação solidá-
ria: mais uma edição da Campanha Con-
tador Sangue Bom. A iniciativa tem como 
objetivo fomentar as doações, já que os 
bancos de sangue se encontram com esto-
ques de baixos. 

Com a pandemia do Coronavírus e o 
isolamento social, as doações de sangue 
tiveram uma grande queda durante o pe-
ríodo. Vale ressaltar que todas as medidas 
de proteção estão sendo cumpridas de for-
ma rigorosa, garantindo a segurança dos 
doadores. Para a presidente da AESCON 
RP, Ana Lúcia Corsino Picão, a inicia-

Capa
Para comemorar dia do contador, Casa do Contabilista 
realiza 2ª edição da Campanha Contador Sangue Bom

Iniciativa acontece de 21 a 30 de setembro
tiva cumpre o objetivo que as entidades 
voltadas ao segmento contábil tem com a 
solidariedade. 

“A necessidade de doação é constante, 
mas percebemos que esse tem sido um 
período atípico, onde os estoques sofrem 
com a situação crítica, pela falta de do-
ações. Também comemoramos o dia o 
Contador no dia 22 de setembro, mais um 
motivo para incentivar os contadores para 
essa contribuição, uma categoria sempre 
muito engajada e solidária com as inicia-
tivas sociais do nosso município”, explica 
a presidente. 

“Sempre que uma empresa ou grupo 
organiza uma campanha de Doação de 

Sangue, está ajudando não apenas a su-
prir os estoques dos Bancos de Sangue 
naquele momento, mas também incenti-
vando muitas pessoas a se tornarem doa-
doras frequentes e estas pessoas acabam 
divulgando e incentivando outras pessoas 
que fazem parte do seu círculo de convi-
vência. O que parece uma ação simples e 
pequena, vira uma corrente de incentivo 
em prol da vida”, destaca Micheli Cali-
gioni, captadora de doadores do Banco de 
Sangue.

Participe você também, salve vidas! 
Mencione o nome da campanha e retire 
o seu brinde!
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Capa

Por meio da campanha, que acontece de 21 a 30 de setembro, as 
doações podem ser realizadas nas seguintes unidades:

BANCO DE SANGUE SÃO LUCAS
Rua Quintino Bocaiúva, 895 - Vila Seixas (atrás do Hospital São Lucas).
Conveniado com o estacionamento São Lucas, localizado na rua Quintino Bocaiúva, esquina 

com rua Vicente de Carvalho.
Horário de atendimento: Segunda a Sábado, das 07h às 18h.
www.doesanguedoevida.com.br
(16) 3610-1515

HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
Rua Quintino Bocaiúva, nº 470 – Vila Seixas.
Estacionamentos conveniados: Guizelini: Rua Floriano Peixoto, 1077 e Park Service: Rua Ma-

rechal Deodoro, 1192. 
Horário de atendimento: Segunda a Sábado, das 7h às 12h30.
E-mail: doador@hemocentro.fmrp.usp.br
(16) 3610-8929 
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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

“A evolução do pensamento contábil 
superando adversidades” é o lema da 
12ª edição do Encontro Nacional de 
Coordenadores e Professores do Curso 
de Ciências Contábeis (ENCPCCC). 
Neste ano, o evento acontecerá de for-
ma virtual, via Zoom, nos 29 e 30 de 
setembro, das 15h às 18h.

A Comissão de Responsabilidade 
Social e Inclusão de Cidadania 
Fiscal (CRCSP Social) orienta 

os Conselhos Municipais, Estaduais, 
Distrital e Nacional do Idoso para que 
inscrevam os Fundos sob sua adminis-
tração junto ao Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos do 
Governo Federal. O cadastro deve ser 
realizado até o dia 15 de outubro para 
que o fundo seja incluído na relação 
enviada pelo Ministério à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil

A inscrição dos Fundos do Idoso 
junto ao Ministério e as regras para o 
envio constam na Portaria n.º 2.219, 
de 1º de setembro de 2020, e visa aten-

Vem aí o XII Encontro Nacional de Coordenadores e 
Professores do Curso de Ciências Contábeis

Comissão CRCSP Social orienta Fundos Municipais, 
Estaduais, Distrital e Nacional do Idoso a se cadastrarem no 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

O evento reunirá diversos especia-
listas em painéis, debates e palestras 
que discutirão desafios e oportunidades 
trazidas pela pandemia de Covid-19. 
Entre os temas estão: a transformação 
digital no ensino superior, o impacto do 
EaD no pós-pandemia, desafios globais 
das metodologias de avaliação, meto-

dologias ativas de ensino-aprendizagem 
para professores e profissionais da con-
tabilidade e o Exame de Suficiência di-
gital.

Saiba mais em: www.crc.org.br

der ao disposto no artigo 4º-A da Lei 
n.º 12.213/2010, incluído pela Lei n.º 
13.797, de 3 de janeiro de 2019, que 
estende a aplicação de dispositivos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n.º 8.069/1990) aos Conselhos do 
Idoso.

Os Fundos do Idoso inscritos no Mi-
nistério da Mulher deverão também 
preencher os seguintes requisitos:

I - possuir no campo “nome empresa-
rial” ou “nome de fantasia” expressão 
que estabeleça inequívoca relação com 
a temática do idoso;

II - natureza de fundo público, con-

forme sua instância político-administra-
tiva;

III - situação cadastral ativa;

IV - endereço ao qual o respectivo 
fundo esteja subscrito e

V - conta específica aberta em insti-
tuição financeira pública vinculada ao 
mesmo CNPJ.

A relação final de fundos controlados 
por Conselhos Municipais, Estaduais, 
Distrital e Nacional do Idoso será di-
vulgada pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos no site 
www.mdh.gov.br.
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Os profissionais da contabilida-
de atuam em várias áreas: tri-
butária, financeira, societária, 

departamento de pessoal, auditoria, pe-
rícia, controladoria, dentre outras. Para 
tanto necessita de constante atualiza-
ção, sendo exigido pelo seu conselho de 
classe (conselho federal e regionais de 
contabilidade) atuação ética e desenvol-
vimento constante.

O formando em ciências contábeis 
para obter seu registro profissional 
após ser bacharel, necessita ser aprova-
do no exame de suficiência, que avalia 
os requisitos mínimos para o contador 
recém-habilitado começar a trabalhar 
com qualificação e conhecimento ne-
cessários.

Além disso, ao longo da sua vida 
profissional, os contadores são acon-
selhados, e em alguns casos obrigados, 
a atingir uma pontuação mínima anual 
para o programa de educação continu-
ada. Além disso, devem acompanhar, 
estudar e analisar legislações, normas, 
medidas provisória e etc. quando en-
volvem sua área de ocupação. Ou seja, 
os profissionais da contabilidade estão 
em contínuo aprimoramento, buscando 
excelência e zelo em suas atuações. São 
profissionais dinâmicos.

Contabilidade é uma profissão nobre, 
que transmite credibilidade e confiabi-
lidade. Em todos os momentos as em-
presas necessitam dos contadores, por 
vários motivos. Neste momento de rea-
bertura e retomada da economia, é cru-
cial a presença e participação deste pro-
fissional junto à gestão dos negócios, 
pois poderá auxiliar de várias formas e 
dar melhor embasamento para tomada 
de decisões.

Seja realizando planejamento tribu-
tário, ainda mais neste momento em 
que há parcelamentos de créditos tri-
butários, prorrogações, apuração de 
valores e emissão de guias, possibili-

Artigo Contabilidade

O papel dos contadores na 
retomada das empresas

tando assim melhor conhecimento e 
controle; ou auxiliando em fazer o fluxo 
de caixa gerencial, para melhor orga-
nização e controle dos recebimentos e 
pagamentos; montagem de relatórios 
e demonstrativos fiscais, societários e 
gerenciais, que fornecem informações 
úteis, tempestivas e confiáveis, além 
de calcularem e analisarem indicado-
res econômicos e financeiros; também 
podem ser consultados sobre situações 
em que a empresa passa; realizar audi-
toria interna, implantação de controles 
gerenciais, dentre outros, podem fazer 
com que os administradores visualizem 
melhor o seu negócio, implementem de 

maneira otimizada seu planejamento 
estratégico, tenham economia fiscal e 
uma gestão mais eficiente.

Os profissionais da contabilidade es-
tão capacitados para atender as empre-
sas, de qualquer porte ou ramo de ativi-
dade, para realizar diagnósticos e ajudar 
na solução de problemas. Uma adminis-
tração eficiente se faz com a colabora-
ção de um contador. Mas, caso não tiver 
um profissional ou escritório que aten-
da atualmente sua empresa, procure por 
um qualificado, devidamente habilita-
do, para assim ter segurança e confia-
bilidade no trabalho deste profissional. 
Para quem já tem um profissional ou es-
critório que atenda, procure saber mais 
como pode auxiliar sua empresa neste 
momento; invista em seu negócio, este-
ja preparado para manter sua empresa e 
fazê-la prosperar.

Confie em seu contador. Os gestores 
devem passar as informações que são 
solicitadas, sempre pautadas na ética 
profissional, para assim os contadores 
poderem realizar o seu trabalho com 
maior independência, qualidade e cre-
dibilidade, registrando corretamente as 
informações para que gerem relatórios 
fidedignos, relevantes e que demons-
trem a realidade da empresa.

É uma parceria: administração e con-
tabilidade. São áreas afins. Acredito que 
são interdependentes e complementa-
res. Fortalecer esta parceria é crucial 
para os negócios, de ambos, criando 
uma sinergia e resultados. 

Neste momento em que ocorre uma 
maior abertura das atividades empresa-
riais é preciso saber administrar melhor 
o seu negócio, contem com os conta-
dores nesta trajetória, pois são e serão 
muito importantes.

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
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A arbitragem é um meio privado 
de solução de conflitos, alter-
nativo ao Judiciário, no qual o 

litígio é decidido por um terceiro im-
parcial (árbitro), previamente escolhi-
do pelas partes, e disciplinado pela Lei 
9.307/1996.

A sentença proferida pelo árbitro é 
um título executivo judicial, de acordo 
com o artigo 515, inciso VII, do Códi-
go de Processo Civil, o que a coloca em 
igualdade de condições com a sentença 
judicial. Portanto, ambos os títulos pos-
suem a mesma natureza jurídica.

Assim, tratando-se de conflitos de na-
tureza patrimonial que possam ser tran-
sacionados pelas partes, a arbitragem 
coloca-se como uma opção extrema-
mente vantajosa para inúmeros confli-
tos, seja envolvendo pessoas físicas ou 
jurídicas.

Dentre as vantagens da arbitragem 
temos em destaque: a) a confidenciali-
dade, que protege a empresa (ou pessoa 
física) da exposição negativa; b) a auto-
nomia das partes, que poderão escolher 
desde a instituição (Câmara Privada) 
que administrará o procedimento até o 
árbitro que julgará o litígio; c) a rapidez 
no resultado; d) a especialidade técnica 
do árbitro na matéria a ser por ele jul-
gada; e) a flexibilidade e simplicidade 
procedimental; f) a previsibilidade das 
despesas.

Como se vê são inúmeras as vanta-
gens do procedimento arbitral, espe-
cialmente quando comparado ao pro-
cesso judicial, que pelo alto número de 
demandas que chegam ao Poder Judici-
ário, se faz moroso e, por consequência, 
muitas vezes ineficaz. 

Para ilustrar essa realidade, trazemos 
os dados divulgados pelo Conselho Na-

Artigo Jurisprudência
A DEMOCRATIZAÇÃO DA ARBITRAGEM: 

um meio alternativo de acesso a justiça ao 
alcance da pequena e média empresa

cional de Justiça - Anuário Justiça em 
Números 2020 - no qual consta que 
no ano de 2019 foram registrados 77,1 
milhões de processos no acervo, e fo-
ram interpostas 30,2 milhões de novas 
ações. Os dados trazem ainda que cada 
juiz decidiu em média 2.107 processos, 
e que os processos duram em média, na 
primeira instância - 3 anos e 6 meses 
-, e na segunda instância - 2 anos e 1 
mês (os dados não estão considerando o 
tempo nas instâncias superiores).

Em contrapartida, segundo o artigo 23 
da Lei 9.307/1996, nada sendo conven-
cionado pelas partes, o prazo para apre-
sentação da sentença arbitral será de 6 
(seis) meses. Dependendo do conflito, 
do procedimento e da Câmara, os pro-
cessos arbitrais podem ter uma decisão 
definitiva em 2 (dois) anos ou um pouco 
mais, e a sentença arbitral é irrecorrível.

Neste cenário o que vemos são apenas 
vantagens – o que a princípio levaria a 
arbitragem a ser uma escolha comum 

em inúmeras situações, especialmente 
quando falamos do mundo empresarial, 
desde os contratos sociais até outros de 
toda a natureza, isto não fosse a equivo-
cada crença de que a arbitragem tem um 
custo elevado.

É sobre a desmistificação da inacessi-
bilidade da arbitragem quando o assun-
to é investimento financeiro que trata a 
expressão “democratização da arbitra-
gem”.

Nos últimos anos a utilização da arbi-
tragem cresceu muito, e muitas também 
foram as Câmaras Privadas regionais 
que surgiram, deslocando o serviço 
antes somente prestado nas grandes ca-
pitais por Câmaras muito tradicionais 
para o interior dos estados, para serem 
prestados por Câmaras de pequeno e 
médio porte.

Essas Câmaras estão mais próximas 
dos empresários da região, e se colocam 
em harmonia com a economia local.

O custo total da arbitragem, em mé-
dia, não ultrapassa 5% (cinco por cen-
to) do valor patrimonial do conflito, 
estando ao alcance de todos, inclusive 
da pequena e média empresa – isso sem 
que seja computado a economia com o 
tempo reduzido da solução.

As Câmaras ainda oferecem a possi-
bilidade de procedimento mais simplifi-
cado para causas com valor econômico 
até um determinado teto, como aconte-
ce com a arbitragem chamada sumária 
ou expedita, no qual o valor é bem re-
duzido.

Neste sentido, a conclusão é que a ar-
bitragem só traz benefícios a empresa 
(ou pessoa física), atendendo aos seus 
interesses num curto período, com co-
modidade, eficiência e economia.

Gisele Feres Siqueira
Advogada e sócio administradora da 

Cmarp – Câmara de Mediação e Arbitra-
gem de Ribeirão Preto
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O prefeito, Duarte Nogueira, 
recebeu no final do mês de 
agosto, no Palácio Rio Bran-

co, representantes do segmento contá-
bil para tratar algumas solicitações dos 
profissionais. Participaram do encontro, 
a presidente da AESCON RP, Ana Lú-
cia Corsino Picão, o diretor regional do 
SESCON RP, Luiz Augusto Yamada, o 
diretor da AESCON e coordenador da 
Comissão do CRCSP de Responsabi-
lidade Social e Inclusão de Cidadania 
Fiscal e o empresário contábil, José Au-
gusto Picão e o empresário contábil e 
diretor da Casa do Contabilista, Fernan-
do Ramalheiro. 

O grupo de profissionais manifestou 
a intenção de criação de um comitê per-

Notícias da Casa
Prefeito Duarte Nogueira recebe 

representantes da Casa do Contabilista
manente entre a Casa do Contabilista e 
Secretarias Municipais, ligadas ao seg-
mento. O objetivo da criação do comitê, 
é que a classe possa ser ouvida e tam-
bém contribuir na solução dos proble-
mas cotidianos. 

Também foi solicitado o desenvolvi-
mento de um aplicativo gratuito para 
emissão de notas fiscais de serviços. O 
chefe do Executivo, acompanhado pelo 
vereador, Rodrigo Simões e pelo se-
cretário municipal da Fazenda, Manoel 
Gonçalves, se manifestou positivamen-
te quanto as solicitações e acordou que, 
em relação a solicitação de emissão gra-
tuita de notas, será estudada juntamen-
te com o SEBRAE. Uma reunião será 

marcada nos próximos dias para tratar 
sobre o assunto.

Já em relação a criação de um comi-
tê, será protocolado um ofício para o 
estudo de uma possível viabilização da 
proposta.
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A preservação de um patrimônio e sua sucessão, por 
vezes, mostra-se tão difícil quan-to a sua obtenção, 
e ainda, sujeitam-se aos riscos de dissipação e dimi-

nuição do conjunto de bens, caso não exista um planejamento 
para tanto.

Como não bastasse toda a onerosidade já enfrentada pelo 
contribuinte, em consonân-cia com diversos estados da fe-
deração, que nos últimos anos realizaram movimentações 
desti-nadas ao aumento do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação (ITCMD), e ainda, utili-zando o pretexto 
do combate aos efeitos da pandemia do novo Coronavírus, 
foi apresentado à Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (ALESP), pelo governador João Dória, o PL 529/2020, 
que institui mudanças na base de cálculo do imposto, o que na 
prática aumentará os valores a serem pagos.

No referido projeto, tem destaque a intenção de alterar a 
base de cálculo do ITCMD nas transmissões de participações 
societárias, que atualmente é indicada pelo valor patrimonial 
da participação, quando esta não tiver sido negociada em 
Bolsa de Valores nos 180 dias anterio-res, e com a mudança 
proposta será estabelecida pelo patrimônio líquido ajustado 
pela reavalia-ção dos ativos e passivos ao valor de mercado 
na data do fato gerador do tributo.

Além disso, o projeto sugere que, na apuração do ITCMD 
a ser pago na transmissão de imóveis, seja tomado por base 
o valor venal para fins de ITBI para os imóveis urbanos, e o 
valor a ser divulgado pela Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento para imóveis rurais, o que poderá aumentar 
brutalmente a carga tributaria. 

Outra mudança trazida pelo projeto refere-se ao pagamento 
do ITCMD nas transmis-sões por doação com reserva de usu-
fruto, casos em que, atualmente, é possível o pagamento de 
apenas 2/3 do valor e, baseado na nova proposta legislativa, 
será exigido o pagamento inte-gral. 

Por fim, o projeto intenta estender a incidência do ITCMD 
aos valores recebidos a título de plano de previdência com-
plementar, como o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 
e Vi-da Gerador de Benefício Livre (VGBL), atualmente 
isentos dessa tributação. 

Existe ainda outro Projeto de Lei (PL 250/2020) em trâmite 
na ALESP que, além de propostas semelhantes às supracita-
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PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E OS 
IMPACTOS DOS PROJETOS DE LEI 529/2020 

e 250/2020 NO ESTADO DE SÃO PAULO
das, busca que a alíquota, atualmente fixa em 4%, seja apu-
-rada de forma progressiva, podendo atingir até 8% do valor 
patrimonial, conforme quadro abai-xo:

Ambos os projetos, caso aprovados, terão eficácia a partir 
de 2021, desse modo, tendo em vista o contexto de crise e 
aumento de gastos, dos quais decorre a potencial aprovação 
das referidas mudanças e, consequentemente, o relevante au-
mento dos valores a serem pagos nas doações e nas heranças, 
ganha ainda mais destaque a necessidade de um planejamento 
patri-monial e sucessório, que consiste na organização e ante-
cipação do patrimônio aos herdeiros, que, se realizado agora, 
aproveitará da atual legislação mais favorável ao contribuin-
te, além de todos os demais benefícios dessa estruturação.
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Com a escrita incorreta...fi cará sumida!!!
Correto: Ela quer aparecer.
Dica útil: Existem verbos que podem ser usados com 
pronomes. Ex.: suicidar-se
Outros, porém, jamais podem ser usados com pronomes 
como o verbo aparecer. É verbo intransitivo. Não admite 
voz refl exiva, objetos de éspecie alguma.
Não se pode aparecer ninguém e, também, aparecer a si 
mesmo.

Com a grafi a incorreta...fi cará!!!
      O correto é:  segunda-feira---letra minúscula e com 
hífen
Dica útil do Novo Acordo Ortográfi co: A forma correta 
de escrita da palavra é segunda-feira. As palavras segun-
da feira, escritas sem hífen, estão erradas. Devemos utili-
zar o substantivo comum feminino segunda-feira sempre 
que quisermos referir o segundo dia da semana, que fi ca 
entre o domingo e a terça-feira. É uma palavra composta 
por justaposição das palavras: segunda + feira. 
Esta dúvida surge por causa das alterações na hifenização 

... não ocorre invasão a lugar algum.
O que é possível acontecer é invasão de algum lugar.
O  correto é: Maria confi rma invasão de privacidade.

01 SANDRA REGINA IGNACIO
01 NELSON CARDOSO SILVA
02 JULIO ANTONIO LOPES MARCELINO
03 CLAUDIO FILIPINI
04 SEBASTIAO NIERO MIL HOMENS
05 CARLOS EDUARDO PALADINO 
06 RENATO CARTOLANO
06 PAMELA ALVES PRISCO
06 RENATO CARTOLANO
06 ALVARO CANGEMI FILHO
07 EDUARDO ALBERTO SIMIONATO

Cultura e Educação

Aniversariantes - Outubro

Pra você pensar:
Não desças os degraus do sonho
Para não despertar os monstros.
Não subas aos sótãos - onde
Os deuses, por trás das suas máscaras,
Ocultam o próprio enigma.
Não desças, não subas, fi ca.
O mistério está é na tua vida!
E é um sonho louco este nosso mundo...

Mario Quintana,
in Baú de Espantos

1) Ela quer “se aparecer”.

3) Pedro viajará na “Segunda –feira”.

2) Maria confi rma invasão “ a 
privacidade”.

“Eu comecei a enumerar nos dedos quem 
poderia sentir a minha falta: sobraram dedos.”

Caio Fernando Abreu.

Renata Carone Sborgia

08 LUIS AUGUSTO YAMADA
08 LEONICE APARECIDA ALVES PRISCO
09 VALDIR ZAMONER
09 LAZARO APARECIDO BANZATO
10 HELIO MARCELINO DE CARVALHO JUNIOR
12 MARIANGELA APARECIDA GABRIELLI DE 
SOUZA
13 ISRAEL ANTONIO FRACASSO ZANAROTTI 
14 ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
16 AMAURI BARBOSA DE SOUZA
17 JOSE CESAR RICCI FILHO

18 ROSEMEIRE FONSECA RIGOBELLO
20 RENATA CRISTINA BARBOZA
23 CAETANO PAULINI 
24 LUCAS ANDRE DE SOUZA NOVAES
24 ELISANGELA SANTOS DA SILVA
26 JORGE MAMOR SAITO
26 MARIA BARBARA PERES 
28 FABIO KOWARA 
28 ANTONIO APARECIDO DO AMARAL 
30 ANTONIO RANGHIERE

das palavras compostas trazidas pelo Novo Acordo Ortográfi co, 
que entrou em vigor em janeiro de 2009. Segundo este acordo, o 
hífen se mantém nas palavras compostas por justaposição sem 
elementos de ligação, cujos elementos formam uma unidade 
com signifi cado próprio.

Assim, segunda-feira e os restantes dias da semana deverão con-
tinuar sendo escritos com hífen, bem como outras palavras como: 
arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva,…

Relativamente aos dias da semana, o Novo Acordo Ortográ-
fi co afi rma que os mesmos deverão ser escritos com letra mi-
núscula e não com letra maiúscula: segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira,…
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