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Olá, leitores.

No último dia 18 de janeiro as enti-
dades que representam o setor contábil 
em Ribeirão Preto e região AESCON-RP e 
Sicorp tiveram renovadas suas diretorias 
executivas e o SESCON-SP o seu diretor 
regional, essas entidades juntas formam 
hoje o que muitos conhecem como a 
“Casa do Contabilista”, local onde hoje 
essas entidades disponibilizam aos seus 
associados uma gama de produtos e ser-
viços que vão desde, certificação digital, 
palestras, cursos de capacitação profis-
sional, programa jovem aprendiz, entre 
outros.

A atual conjuntura econômico-finan-
ceira trazida pela reforma trabalhista às 
entidades de classe, trouxe grandes desa-
fios, mas acreditamos verdadeiramente 
que com muito empenho, dedicação e 
cooperação eles poderão e serão supera-
dos.

Apesar de hoje podermos contar com 
alguns apoiadores políticos que buscam 
interesses comuns com os das entidades 
como: o estímulo do empreendedoris-
mo, a desburocratização das obrigações 
e dos processos e a tão sonhada refor-
ma tributária, ter hoje uma entidade de 
classe fortalecida e unida significa poder 
reivindicar seus próprios pleitos por atos 
de iniciativa popular, que bem coordena-
dos e orquestrados poderão ser, e serão 
apoiados por todas as entidades congra-
çadas e parceiras.

É muito importante conscientizar os 
associados como um todo, sobre a im-
portância de terem e serem representa-
dos por uma entidade de classe forte, que 
olha para as dores de seus associados, 

para os percalços trazidos pelo dia a dia, 
para as constantes mudanças, sejam elas 
tecnológicas ou fisco-tributarias, que luta 
em prol da classe e defende os seus in-
teresses em busca soluções e melhorias, 
juntos aos órgãos federais, estaduais, 
municipais, legislativos entre outros, faz 
muita diferença.

Por esse motivo e muitos outros já 
mencionados aqui é que reforçamos a 
importância dos empresários de efetua-
rem o pagamento de suas contribuições 
sindicais e seus vínculos associativos, 
pois eles fomentarão a estrutura neces-
sária das entidades para cumprir com o 
papel ao qual foram designadas.

Vivemos atualmente em um mundo 
onde os avanços tecnológicos e legais 
acontecem em uma velocidade absurda 
todos os dias e nós como profissionais 
precisamos acompanhar. Atualmente a 
Casa do Contabilista disponibiliza aos 
seus associados cursos de excelente qua-
lidade e alta relevância com temas atuais 
e a valores competitivos, e queremos es-
tender essa disponibilidade a outras em-
presas que não são associadas à casa.

Outro grande diferencial da Casa do 
Contabilista é o centro de estudos, onde 
são abordados temas do dia a dia, com 
debates entre colegas de profissão, ad-
vogados, empresários e outros profissio-
nais.

A palavra de ordem é união. Então 
se você ainda não conhece o trabalho 
da Casa do Contabilista, ou quer saber 
mais a respeito de uma das entidades 
que a compõem, entre em contato ou ve-
nha participar, pois para somar forças e 
construir um classe forte todos são bem 
vindos.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP 

Regional em Ribeirão Preto
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Capa
Com foco em inovação, nova diretoria 

assume Casa do Contabilista 
para o triênio 2019 -2021

Foi realizada na noite de sexta-
-feira (18/01), na Universidade Es-
tácio, a cerimônia de Posse da Nova 
Diretoria da AESCON RP (Associa-
ção das Empresas de Serviços Con-
tábeis de Ribeirão Preto e Região) e 
SICORP (Sindicato dos Contabilistas 
de Ribeirão Preto e Região). Com a 
presença de autoridades e profis-
sionais do segmento, os novos pre-
sidentes e diretores destacaram as 
principais metas para a valorização 
do segmento, além da expansão e 
melhoria de projetos já existentes.

Para a presidente da AESCON RP, 
Ana Corsino Picão, um grande traba-
lho tem sido realizado pela Casa do 
Contabilista, em benefício aos em-
presários contábeis, mas a expansão 
e inovação fazem parte da proposta 
da nova gestão. “Temos um caminho 
árduo pela frente. Tivemos muitos 
progressos, mas ainda temos espaço 
para alcançar grandes conquistas. 
Para isso, temos um projeto inova-

dor e trabalharemos muito para que 
ele seja colocado em prática. Conta-
mos com toda a diretoria, parceiros, 
colaboradores e, especialmente, com 
os nossos associados para somar e 
ajudar no fortalecimento e valoriza-
ção de nossa classe”, destacou Ana, 
lembrando sobre a constante parce-
ria de entidades como o CRC – Con-
selho Regional de Contabilidade e do 
FECONTESP – Federação dos Conta-
bilistas do Estado de São Paulo.

Há mais de quinze anos, a Casa 
do Contabilista fomenta iniciativas, 
abertas ao público, como desenvol-
vimento profissional, social e en-
tretenimento. Dentre os destaques 
estão o programa Aprendiz que já 
profissionalizou e encaminhou ao 
mercado de trabalho mais de 500 
jovens; cursos de capacitação diver-
sos; o coral, que realiza apresenta-
ções em importantes espaços da ci-
dade e o arraial junino, que tem fins 
solidários, contribuindo com a Apae 

Ribeirão Preto.
“Assumir uma entidade ou asso-

ciação nos dias de hoje exige muita 
coragem pelos grandes desafios en-
frentados no dia a dia, mas temos a 
sorte de contar com profissionais que 
assumem e honram esses desafios 
com firmeza, dedicação e profissio-
nalismo. O SICORP, junto às demais 
entidades, e por meio da Casa do Con-
tabilista, trabalhará incansavelmente 
para fomentar ações para o apoio e 
desenvolvimento da classe contábil 
em nossa cidade. Tenho a certeza de 
que ao final desses três anos, teremos 
muitas conquistas a serem comemo-
radas”, ressaltou o presidente do Si-
corp, Valdir Zamoner.

A Casa do Contabilista é compos-
ta também pela regional de Ribeirão 
Preto do SESCON SP – Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas do 
Estado de São Paulo. 
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• Retomar os cursos profissionalizantes 

• Valorizar as empresas de serviços contábeis

• Aprimorar e ampliar o projeto Aprendiz

• Rever convênios e parcerias para ajustes e inovação

• Criar marketing da profissão para valorização da nossa classe

• Apoio profissional às associadas, com a criação de um projeto de recuperação de crédito 
e um banco de dados de clientes negativados

• Criar projeto de Tecnologia da Informação para as associadas a fim de capacitar seus 
colaboradores para uso dos sistemas informatizados

• Retomar  os  debates  na  Casa durante o Centro de Estudos

• Criação de um “selo” de qualidade

• Aumentar o número de associadas

• Buscar a integração com as associações de empresas de serviços contábeis da região para 
troca de experiências de desenvolvimento de ações a favor das associadas

• Criar grupos de Excelência, como Jovem Empreendedor e Aescon-Mulher

• Ampliar os cursos e seminários nas áreas contábil, fiscal e trabalhista para os gestores e seus colaboradores das 
associadas

• Criação de tribunal de ética para defesa das associadas

Metas Triênio 2019 - 2021
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Presidente – ANA CORSINO PICÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

• ANDRÉ MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 
Vice presidente
• PALOMA CAROLINA ROBERTO DE OLIVEIRA 
2ª Vice Presidente
• JOSE EDUARDO LINHARES - 1º Secretário
• MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS - 2º Secretário
• JOSE MARCELO CORREA - 1º Tesoureiro
• WILLIAN PETERSON DE ANDRADE - 2º Tesoureiro

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EFETIVOS
• WALTER ASSIS DA CUNHA
• SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
• ANDRÉIA MARQUES MACIEL DE CARVALHO

SUPLENTES
• LUIS ALEXANDRE SILVEIRA GRANADOS
• MARCELO LUIS PEREIRA RIUL
• VALDIR ZAMONER

DIRETORIA EDUCACIONAL

EFETIVOS
• RODRIGO CESAR PEREIRA
• JULIO LUIZ CADETE DA SILVA
• RODRIGO ORTEGA CORSI
• ROGERIO CESAR PEREIRA

SUPLENTES
• JOAO BATISTA DA SILVA

Presidente AESCON RP – VALDIR ZAMONER

DIRETORIA EXECUTIVA

• FABRICIO  JOSE DO PRADO - 1º Vice Presidente
• MOISES DE SOUZA ANDRADE - 2º Vice Presidente         
• PRISCILA MASSONETO - 1º Secretária
• JOSE LUIZ BANHOS - 2º Secretário        
• FERNANDO ANTONIO RAMALHEIRO - 1º Tesoureiro                
• SEBASTIÃO FERNANDES - 2º Tesoureiro            

DIRETORES ADJUNTOS

• ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
• ROBERTO CORSI
• MARCIO MINORU GARCIA TAKEUCHI

• LUZIA MARIA PEREIRA
• DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM JUNIOR
• MARCELO GUILHEMINO PETERSEN

DIRETORIA SOCIAL

EFETIVOS
• FLAVIO MIGUEL PIMENTA
• MOISES DE SOUZA ANDRADE
• LUCIANE CARLA FAIM

SUPLENTES
• CELIA ADELAIDE MARTINS
• DENIS MANOEL DOS SANTOS
• VANESSA GONÇALVES FESTUCCI PEREIRA

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS
• SEBASTIAO FERNANDES LOURENÇO
• JORGE YAMADA
• NEI ANTONIO DE CASTRO

SUPLENTES
• JOEL JOSE MAMEDE DOS SANTOS
• ROBERTA SHIZUE NISHIMURA TONISSI
• JOAO BRAZ SIMIONATTO

CONSELHO CONSULTIVO

EFETIVO
• JOSÉ AUGUSTO PICÃO
• LUIZ CLAUDIO GAONA GRANADOS
• ROBERTO CORSI
• ROSEMEIRE LEMES MARQUES DA SILVA

Diretoria AESCON RP

Diretoria SICORP
• JORGE YAMADA
• HEBER CARLOS DE CARVALHO
• LUIZ AUGUSTO YAMADA
• WALTER ASSIS DA CUNHA

CONSELHO FISCAL

TITULARES
• WILLIAM P. DE ANDRADE   
•  LUZIA MARIA PEREIRA 
• SHIRLEY AP. NOCENTE GABRIEL

SUPLENTES
• CARLOS MAURICIO BONIFACIO
• JOSE AUGUSTO PICAO 
• ROGERIO CESAR  PEREIRA
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo  |  Presidente Marcia Ruiz Alcazar - Gestão 2018-2019
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA DEVE SER ENTREGUE ATÉ 31 DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES 
DEVE SER COMUNICADA AO COAF EM JANEIRO

Textos: assessoria de Imprensa CRC

De 1º a 31 de janeiro de 2019, os 
profissionais da contabilidade e orga-
nizações contábeis devem comunicar 
ao Conselho de Atividades Financei-
ras (Coaf) a não ocorrência de even-
tos suspeitos de lavagem de dinheiro 
ou financiamento ao terrorismo de 
seus clientes.

O procedimento pode ser reali-
zado diretamente por um sistema 
desenvolvido pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). A Declara-
ção de Não Ocorrência de Operações 
tornou-se obrigatória em decorrên-
cia do Art. 11, inciso III, da Lei n.° 
9.613/1998. Já a obrigatoriedade 
prevista na lei das comunicações que 

O cumprimento do Programa de 
Educação Profissional Continuada 
(PEPC) inclui também entregar o Re-
latório de Atividades. O prazo para 
envio do documento com informa-
ções referentes ao ano-calendário 
2018 vai até o dia 31 de janeiro de 
2019 e os profissionais precisam fi-
car atentos.

O relatório traz a compilação das 
atividades de Educação Profissional 
Continuada realizadas pelo profis-
sional da contabilidade, indicando 
se os 40 pontos anuais obrigatórios 
foram alcançados.

A entrega do relatório é feita por 
meio do sistema do CRCSP, aces-
sado via Serviços Online no portal 

do CRCSP. O acesso é realizado por 
meio de login e senha. O sistema é o 
mesmo utilizado para a inserção das 
atividades realizadas e para a emis-
são da certidão de cumprimento do 
PEPC.

É importante ficar atento à data 
e não deixar para a última hora. O 
CRCSP não se responsabiliza por re-
latórios não entregues devido ao ex-
cesso de demanda do sistema.

Quem deixa de cumprir a pontu-
ação mínima anual ou não realiza a 
entrega do relatório no prazo está 
infringindo a legislação contábil e o 
Código de Ética Profissional do Con-
tador. Profissionais inscritos no Ca-
dastro Nacional de Auditores Inde-

pendentes (CNAI) terão seu cadastro 
baixado.

“Mais do que uma obrigação, o 
Programa de Educação Profissional 
Continuada é uma forma de o pro-
fissional da contabilidade manter-
-se atualizado. Nossa profissão é di-
nâmica e repleta de novidades; isso, 
por si só, já demanda um aprendiza-
do constante. O PEPC torna tudo ofi-
cial”, declarou a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar.

Para obter mais informações so-
bre a NBC PG 12 R3, a Norma Bra-
sileira de Contabilidade que rege a 
Educação Profissional Continuada, 
acesse o portal do CRCSP – www.
crcsp.org.br.

os profissionais e as organizações 
contábeis devem fazer ao Coaf foi re-
gulamentada pela Resolução CFC n.° 
1.530/2017.

Profissionais e organizações con-
tábeis que prestem, mesmo que even-
tualmente, serviços de assessoria, 
consultoria, contadoria, auditoria, 
aconselhamento ou assistência, de 
qualquer natureza, estão sujeitos ao 
devido cumprimento do dispositivo.

Em dezembro de 2013, o CFC e o 
Coaf firmaram convênio de coopera-
ção técnica, que prevê que as entida-
des troquem informações sobre pro-
fissionais e organizações contábeis 
obrigados nos termos da Resolução 

CFC n.° 1.530/2017. O Coaf tem aces-
so à relação de CPF e CNPJ das pes-
soas físicas e jurídicas cadastradas no 
CFC.

A resolução visa regulamentar a 
aplicação da lei para os profissionais 
e organizações contábeis, permitindo 
que se protejam da utilização indevi-
da de seus serviços para atos ilícitos 
que lhes possam gerar sanções pe-
nais previstas em lei, além dos ris-
cos de imagem pela associação do 
seu nome a organizações criminosas. 
Para saber mais sobre a resolução e 
tirar todas as dúvidas sobre a comu-
nicação ao Coaf, acesse o site do CFC 
– www.cfc.org.br
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Sescon
Gestão transformadora & 
sustentável. Inteligência. 

Criatividade.

Ciente do legado excepcional 
deixado pelas diretorias anterio-
res e da história de conquistas, 
credibilidade e sucesso alcança-
da, assumimos as diretorias do 
SESCON-SP e da AESCON-SP com 
a missão de dar seguimento a esse 
trabalho, com o olhar no futuro, 
visando prepará-las para as próxi-
mas décadas.  

O caráter facultativo da contri-
buição sindical impactou profun-
damente o ambiente sindical no 
Brasil, incluindo o patronal, en-
tretanto, estamos encarando esse 
momento como uma grande opor-
tunidade para reinventar as nossas 
entidades, de torná-las sustentá-
veis, engajadas e preparadas para 
enfrentar novos desafios e para 
que atendam todas as demandas 
dos nossos representados. 

Adotamos como tema da dire-

toria que vai nortear as entidades 
até dezembro de 2021 “Gestão 
Transformadora & Sustentável. 
Inteligência e Criatividade”. Sabe-
mos que são novos tempos, que-
remos começar essa transforma-
ção por dentro, em nossa forma 
de atuação, para em seguida bus-
car mudanças para as categorias 
e empresas que representamos. 
Queremos ajudá-las a superarem 
e a estarem prontas para todos os 
cenários e desafios.

Nossa intenção é nos aproxi-
mar mais dos associados e filiados, 
ouvi-los, identificar o que eles bus-
cam e necessitam para a sobrevi-
vência e o sucesso do seu negócio, 
o que nos dará condições de criar 
produtos e serviços diferenciados 
e adequados para essas demandas, 
realizar eventos de alto padrão, 
com debates sobre temas macro, 
mas também eventos pequenos, 
na medida para as necessidades 
de um setor, uma região ou um 
perfil específico de empresas.   

A comunicação também é prio-
ridade em nossa gestão. Queremos 
nos comunicar de forma constante 
e eficiente com todos os públicos, 
além de tratar sobre a atuação da 
entidade, objetivamos trazer in-
formações, em primeira mão, de 
qualidade, que impactam o seu 
negócio. Com os nossos parcei-
ros, queremos um relacionamento 
transparente, que agregue valor a 
ambos. 

Almejamos intensificar o di-
álogo com as esferas governa-
mentais, abrir novos canais de 
relacionamento, poder contribuir 
tecnicamente com projetos de lei 
e debates sobre grandes temas na-

cionais. O SESCON-SP e a AESCON-
-SP têm conquistado ao longo dos 
anos credibilidade junto às esferas 
Executiva, Legislativa e Judiciária 
e pretendemos ampliar esse tra-
balho, fazer a intermediação entre 
as necessidades e os anseios das 
categorias representadas e o go-
verno, dar voz às empresas, mais 
simplificação, redução da carga 
tributária e a melhoria do ambien-
te de negócios.

Este ano o SESCON-SP comple-
ta 70 anos de atividades e é um 
orgulho e uma responsabilidade 
assumir a entidade nesse momen-
to especial. Um sindicato sério, 
que trabalha diuturnamente pelos 
seus representados, que tem cum-
prido com excelência o seu papel 
na sociedade.  Portanto, destaco 
aqui a importância da contribui-
ção sindical, pois é ela que permite 
todo esse trabalho. 

Mantenha viva a representação 
da sua categoria e da sua empresa, 
a possibilidade de atuarmos per-
manentemente para valorização, 
defesa de seus direitos e desenvol-
vimento do seu negócio. Continue 
fazendo do SESCON-SP a entidade 
forte e atuante que é, a sua voz e o 
seu suporte. 

Esperamos contar com o seu 
apoio nos próximos três anos, ve-
nha, participe, seja também prota-
gonista desse novo momento. Jun-
tos superaremos todos os desafios 
e encontraremos o caminho da 
transformação sustentável, prós-
pera e do desenvolvimento, com 
inteligência e criatividade.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto

Reynaldo Lima Jr., 
presidente do SESCON-SP 
e da AESCON-SP
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Jurisprudência 

Quando a CRFB  estabeleceu, 
em seu artigo 1º, a Dignidade 
da Pessoa Humana como um de 
seus fundamentos, já arraigado 
como princípio, todos, Estado 
ou sociedade civil em geral, de-
veriam pautar suas relações na 
estrita observância de referido 
comando. Este Princípio está 
diretamente ligado à evolução 
histórica dos Direitos Huma-
nos. Nele ainda estão inseri-
dos os direitos da criança e do 
adolescente, como pode se ve-
rificar dos artigos 203, I e 227 
da CRFB, bem como no ECA 
, Lei n.º 8.069, de 1990. Essa 
proteção se justifica, porque 
o menor, historicamente, era 
desprovido de proteção legal, 
trabalhando de 12 a 16 horas 
diárias, assim como as mulhe-
res, forças de trabalho conhe-
cidas como “meia-força dócil”, 
de forma a viabilizar uma mão-
-de-obra barata.

Com a evolução no campo 
dos Direitos Sociais advieram 
paulatinamente regras para o 
exercício laboral do menor. A 
OIT , aliada aos Direitos Hu-
manos, passou a expedir várias 
convenções e recomendações 
sobre o trabalho do menor, das 
quais o Brasil foi signatário, 
com clara intenção de prote-
ção destes. No Brasil, inclusive, 
há garantia constitucional do 
trabalho do menor, conforme 
redação do artigo 7º, XXXIII, 
da CRFB: “proibição de traba-
lho noturno, perigoso ou insa-
lubre a menores de 18 anos e 
de qualquer trabalho a meno-

Tiago Coutinho Torres
Associado Sênior do Escritório 

Pereira Advogados

A PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR E 
O CONTRATO DE APRENDIZAGEM

res de 16 anos, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir de 
14 anos”. Nesta esteira, a CLT 
, mais especificamente com o 
Decreto-Lei n.º 229, de 1967, 
também trouxe a proteção do 
trabalho do menor. O advento 
do ECA e da Lei n.º 10.097, de 
2000, ainda trouxeram signifi-
cativas alterações à CLT.

A relação mantida entre me-
nor e empregador nada mais é 
do que uma relação de empre-
go, contudo, recheada de con-
tornos especiais ante a carac-
terística do contratado. Assim, 
foi regulamentada a questão, 
antes informal, rudimentar 
e precária, de forma a tornar 
possível a contratação de me-
nores, desde que respeitados 
os requisitos e, em contrapar-
tida, oferecendo ao menor a in-

serção ao mercado de trabalho, 
uma verdadeira profissionali-
zação.

Além de proteger essa re-
lação o legislador pretendeu 
ainda estimulá-la, obrigando 
o empregador a contratar um 
número mínimo de emprega-
dos denominados aprendizes, 
jovens entre 14 e 24 anos que 
ingressam no mercado de tra-
balho, que devem estar matri-
culados e frequentando a esco-
la, caso não tenham concluído 
o ensino médio, confirmado a 
proteção conjunta de estudo e 
jovem aprendiz. 

O contrato de aprendizagem, 
como modalidade de contrato 
especial, pressupõe que seja 
ajustado por escrito e com pra-
zo determinado, não podendo 
ultrapassar dois anos. Além 
desta especificidade, a duração 
da jornada de trabalho, de 6 a 8 
horas diárias, a vedação de jor-
nada suplementar e compensa-
ção de jornadas, ratificam esta 
proteção. E não é só, já que há 
vedação ao labor perigoso e 
insalubre, a serviços que expo-
nham moralmente o aprendiz 
ou que prejudiquem a forma-
ção e desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social.

Conclusivamente, em que 
pese suas especificidades, as 
demais regras do contrato de 
trabalho em geral se aplicam à 
aprendizagem, de forma a as-
segurar todos os direitos tra-
balhistas e previdenciários, já 
que presentes os requisitos da 
relação de emprego.
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Muitas foram as mudanças para o 
segmento contábil nos últimos anos. 
A modernização dos processos, como 
a informatização, agilidade na geração 
e transmissão de dados e informações 
aos seus usuários, exige dos profissio-
nais dedicação e empenho nas ativida-
des diárias. Essa tendência de mercado 
tem fomentado cada vez mais a busca 
pela qualificação e reciclagem contínua 
dos profissionais contábeis. 

Enxergar essa realidade é fundamen-
tal para estar a frente de um mercado 
competitivo, como afirma o advogado, 
contador e coordenador do programa 
Jovem Empreendedor da Casa do Con-
tabilista, Fabrizio Leite. “Com o sistema 
globalizado e a tecnologia em desenvol-
vendo, é fundamental que o profissio-
nal e seus colaboradores se dediquem a 
atualização e especialização, em busca 
de novos conhecimentos para o bom 
desenvolvimento dos seus trabalhos. 
Estar atento a cursos, congressos, vi-
sita aos sites dos órgãos públicos, são 
formas de nos mantermos alinhados às 
tendências para o futuro. A busca por 
informações é constante”, destaca o co-
ordenador. 

A ideia é reforçada pela coordenado-

Fabrizio Magalhães Leite
Contador / Advogado/ Coordenador do programa 

Jovem Empreendedor da Casa do Contabilista

Contabilidade: perspectivas e desa�ios 
dos novos tempos

ra do curso de pós-graduação da FAAP, 
Andreia Marques Maciel, que ressalta 
a importância em estar aberto às mu-
danças e a tecnologia, que tendem a ser 
uma grande aliada da profissão. “Con-
trapondo uma pesquisa que aponta a 
extinção da profissão de contador até o 
ano de 2025, é preciso motivação para 

derrubar as barreiras que bloqueiam 
nossa própria valorização enquanto 
profissional da Contabilidade. É neces-
sário demonstrar o quão importante é 
a figura do contador para as organiza-
ções, controlando suas finanças e au-
xiliando na perspectiva de um futuro 
promissor para o empresário, colabo-
rador e grande gerador de recursos da 
máquina pública com grandes avan-
ços”, ressalta.

“Possuir uma pós-graduação não é 
mais um diferencial e sim uma neces-
sidade, pois a pós-graduação propor-
ciona o acesso a conhecimentos mais 
específicos e aprofundados sobre sua 
área. Além disso, cursos de qualificação 
e capacitação atualizam o profissional 
sobre as novidades de seu campo de 
atuação, já que o setor contábil evolui 
constantemente. Nessa linha de enten-
dimento é que foi criado o Programa 
de Educação Profissional Continuada 
(PEPC) do Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) que, desde 2003, visa 
atualizar e expandir os conhecimentos 
e competências técnicas e profissio-
nais, juntamente com as habilidades 
multidisciplinares. Além disso, busca 
promover a elevação do comportamen-
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Andreia Maciel
Coordenadora do curso de pós-graduação em 
Controladoria, Finanças e Auditoria da Faap

to social, moral e ético dos profissio-
nais da contabilidade”, afirma Andreia.

“Para os profissionais da contabili-
dade, a informação é tão importante 
quanto os números. Por isso, a busca 
por conhecimento precisa ser constan-
te. O mercado busca profissionais bem 
preparados e dispostos a oferecer o que 
outros não têm”, lembra a docente, que 
lista algumas ações de direcionamento 
para o profissional se manter atualiza-
do: atentar-se às mudanças na legisla-
ção; acessar os portais das entidades 
contábeis — Conselho Federal de Con-
tabilidade, Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, Conselhos Regionais de Con-
tabilidade, Sindicatos, Associações da 
classe contábil; os Conselhos Regionais 
de Contabilidade (CRC) frequentemen-
te oferecem cursos, seminários ou trei-
namentos rápidos e práticos sempre 
que o governo promove uma alteração 
na legislação que corresponde aos ser-
viços da contabilidade, de modo a con-
tribuir com a capacitação profissional 
dos contadores; o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) regula o programa 
de Educação Profissional Continuada 
(EPC) por meio de cursos de pós-gra-
duação, cursos de extensão — presen-
ciais e a distância —, seminários, entre 
outras atividades, visando à reciclagem 
de conhecimento e à atualização profis-
sional em contabilidade.

Perspectivas - Um momento otimis-
ta para a profissão. Essa é a perspecti-
va de Fabrizio para os próximos anos. 
Para ele, a profissão está em ascensão 
já que depois de anos tem sido valo-
rizada como guia e base sólida para o 
bom desenvolvimento das empresas e 
dos órgãos públicos. “O jovem contador 
ao ingressar no mercado de trabalho, 
terá a sua frente um grande leque de 
oportunidades de trabalhos, como au-
ditoria de empresas. Este serviço será 
exigido cada vez mais pelas empresas e 
nos órgãos públicos, já que atualmente 
está em vigor a lei de responsabilidade 
fiscal, em que o contador atua de forma 
decisiva para o bom cumprimento da 
lei; no terceiro setor, que tem se ade-
quado junto a legislação vigente, ou até 
mesmo como um empresário contábil”, 
afirma. 

As entidades de ensino e seus pro-
fissionais tem se adequado ao novo 
cenário com o aprofundamento de con-
teúdos devidamente atualizados para 
preparar seus alunos para o mercado 

de trabalho. Capacitações oferecidas 
pelas entidades de classe, cursos dire-
cionados, domínio das ferramentas tec-
nológicas, fluência em outras línguas e 
certificações são também formas com-
plementares de qualificação. 

“A Casa do Contabilista é uma alter-
nativa essencial para esse processo de 
atualização e aprimoramento do profis-
sional contabil, pois as entidades con-
graçadas AESCON, SESCON e SICORP as 
novidades do segmento e profissionais 
capacitados nas diversas áreas: tribu-
tária, norma contábil, entre outras, e 
disponibiliza por meio do Centro de 
Estudos ou palestras temáticas, trans-
mitir as necessidades e urgências que 
o profissional contábil necessita para o 
bom exercício da sua profissão e aten-
dimento ao seu cliente.

Fonte: Portal Contábeis

Desa�ios Futuros
O mercado atual é altamente 

competitivo e, com tanta concor-
rência, inovar já não é mais um 
diferencial e sim, uma postura ne-
cessária para sobreviver e atrair 
novos clientes. Assim, o profissio-
nal de contabilidade assume uma 
postura de consultor do seu clien-
te com suas atividades atreladas 
aos avanços da tecnologia.

Esse novo perfil auxilia os em-
presários a identificarem erros e 
oportunidades, otimizando seus 
resultados.

1. ATENDIMENTO PERSONALI-
ZADO

Visto como uma forma de di-
ferenciação e exclusividade que 
ajuda o contabilista a resolver os 
problemas de relacionamento en-
tre escritório/cliente, facilitando a 
rotina de ambas as partes.

2. PRESENÇA DIGITAL
Os avanços tecnológicos obser-

vados como avanços positivos ao 
seu serviço e utiliza-los é o melhor 
caminho para ter vários retornos 
positivos.

3. PARCERIAS
Ajudam a gerar oportunidades 

e possíveis parceiros de negócio 
as quais facilitam a entrada e fi-
delização do cliente, resultando 
em grandes números para o con-
tador.

4. SOBREVIVÊNCIA AO MER-
CADO

Um dos grandes desafios da 
profissão de contador é a sobre-
vivência do mercado. Com uma 
oferta grande de concorrência 
desse segmento, se destacam 
aqueles que conseguem eviden-
ciar seus pontos de exclusivida-
de e diferenciação de serviços.

5. CONVIDE SUA EQUIPE PARA 
AS NOVAS MUDANÇAS

As mudanças, inovações e tec-
nologias estão aí para que o con-
tador as utilize para crescimento 
profissional. É importante que o 
contabilista consiga identificar 
os desafios da profissão de con-
tador e alerte seus colaborado-
res para estarem preparados as 
mudanças, inovações e tecnolo-
gias da área. Todos devem estar 
sintonizados para adequar-se 
aos novos perfis, tornando-se 
um contador do futuro.
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Contadores dispostos à mudança 

tem um futuro próspero
Começamos 2019 com tudo novo: 

novo governo, novas propostas para 
que o Brasil siga o caminho do desen-
volvimento, com as reformas que se 
fazem necessárias e a diminuição dos 
gastos do governo. Apoiamos uma 
política tributária mais justa, o com-
bate à corrupção e a aplicação dos 
recursos públicos de forma correta e 
transparente, como quer o novo go-
verno.

Nós contadores temos as informa-
ções e os instrumentos de controle 
que podem ajudar a passar a limpo as 
contas públicas, alicerçadas na gover-
nança, no compliance, nas práticas 
regulatórias, com responsabilidade e 
ética.

De tempos em tempos, aparecem 
notícias profetizando que esta ou 
aquela profissão vai acabar. De fato, 
com a evolução tecnológica, muitos 
profissionais acabaram perdendo 
seus cargos – caso das telefonistas, 
dos acendedores de lampiões ou dos 
vendedores de enciclopédias.

Certamente, não é o caso dos pro-
fissionais da contabilidade. Apesar de 
já estarmos em plena 4ª Revolução 
Industrial, com emprego de inteligên-
cia artificial, o trabalho do profissio-
nal da contabilidade requer continui-
dade da aprendizagem, empatia com 
o cliente e decisões analíticas.

Não apenas não seremos extintos 
como pudemos comprovar na nossa 
recente participação no World Con-
gress of Accountants (WCOA 2018), 
em Sydney, Austrália, com a presença 
de quase 6.000 profissionais de 131 
países presentes, que a contabilidade 
é uma ciência que exige estratégia, 
pois toda informação obtida – mes-
mo que seja por inteligência artificial 
– terá que ser conferida, analisada e 
chancelada pelo profissional da con-
tabilidade. 

Nós queremos contribuir para 
uma política econômico-social nova 
para o nosso país porque somos uma 
profissão que passou por uma série 
de mudanças que ajudaram a melho-
rar nosso desempenho profissional, 
contribuiu para o crescimento dos 

empreendimentos e pode ajudar a 
salvar nosso país!

Os contadores passaram de rele-
vantes a essenciais. Somos profissio-
nais de tomada de decisão e não ape-
nas de organização da informação, 
pois esta já está sendo estruturada 
e organizada pelas plataformas de 
reconhecimento digital da informa-
ção, os Robotic Process Automation 
(RPA), a Artificial Intelligence (AI), a 
Internet of Things (IOT), entre tantas 
outras soluções tecnológicas expo-
nenciais. 

Se o mundo não acabou no ano 
2000 como alguém pode afirmar que 
a profissão contábil vai acabar em 
poucos anos? Em 1946 conquistamos 
a regulamentação da profissão contá-
bil em nosso país como guarda-livros 
e hoje, nem livros temos mais para 
guardar. 

Que a transformação sempre pre-
sente em nossas vidas traga a simplifi-
cação desejada e que a automatização 
de processos impacte positivamente 
na vida de todos os contadores. 

Um Brasil melhor precisa de mais 
contadores habilitados colaborando 
com um ambiente de negócios muito 

mais harmonizado e menos burocrá-
tico. Uma sociedade qualificada en-
tende e respeita a contabilidade e não 
a confunde com burocracia brasileira. 

Contabilidade evidencia, revela, 
sinaliza, demonstra, inspira, simplifi-
ca a vida e dá condições plenas para 
que todo e qualquer patrimônio seja 
gerido com responsabilidade, zelo e 
transparência. 

Quem procura só preço e compa-
ra a contabilidade a qualquer coisa 
chata com certeza arca com o ônus 
em ignorar como nós contadores so-
mos protagonistas em atuarmos com 
transparência na proteção do interes-
se público. 

Onde há ordem existe progresso e 
onde há progresso tem sempre con-
tabilidade reconhecida, valorizada e 
feita por profissionais da contabilida-
de devidamente habilitados. 

Não existe fé pública e nem fé tec-
nológica sem a presença do profissio-
nal da contabilidade. Nada substitui 
a essência existente na subjetividade 
das decisões. Essa capacidade huma-
na todos nós profissionais da con-
tabilidade já detemos e precisamos 
sempre nos orgulhar de ter um CRC. 

Marcia Ruiz Alcazar
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado de São Paulo (CRCSP).
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Rescisão por acordo: a nova modalidade de 

rompimento de contrato de trabalho
Nas relações entre empresa e 

empregado, é comum o desejo de 
pôr fim ao contrato de trabalho. 
Se o empregado pedir a demissão, 
será privado do recebimento de 
alguns direitos. Se a empresa, por 
sua vez, o dispensar, terá que ar-
car com alguns custos. 

Antes da entrada em vigor da 
Lei nº 13.467/2017, conhecida 
como “Lei da Reforma Trabalhis-
ta”, a rescisão do contrato de tra-
balho só ocorria nas seguintes si-
tuações:

1 - O empregado pede demis-
são e, portanto, não recebe o avi-
so prévio indenizado e a multa de 
40% sobre os depósitos fundiá-
rios. Também não tem direito a 
sacar o FGTS e ao seguro-desem-
prego.

2 - A empresa dispensa o em-
pregado e arca com o pagamento 
do aviso prévio, de forma indeni-
zada ou trabalhada, com o depósi-
to da multa de 40% sobre o saldo 
dos depósitos fundiários e entre-
gando as guias para o recebimen-
to do seguro-desemprego. 

Esse quadro gerava o famoso 
“acordo na rescisão do contrato 
de trabalho”, no qual a empresa 
dispensava o empregado e reco-
lhia a multa de 40% sobre o FGTS. 
Em seguida, o empregado proce-
dia ao levantamento, devolvendo 
o valor dessa multa aos emprega-
dores. 

Caso chegasse ao conhecimen-
to do Ministério do Trabalho, esse 
tipo de “acordo” acabava gerando 
multas à empresa. Além disso, o 
empregado ficava em risco de ser 
condenado por estelionato.

Mas com a edição da lei da Re-
forma Trabalhista, passou a ser 

válido o acordo entre emprega-
dor e empregado para extinção 
do contrato. Para isso, alguns 
critérios devem ser obedecidos. 
A nova previsão legal estabelece 
que no caso de rompimento da re-
lação por “acordo”, o empregado 
terá direito às seguintes verbas:

1 - metade do aviso prévio (15 
dias), se indenizado;

2  - metade da multa rescisó-
ria sobre o saldo do FGTS (20%) 
prevista no § 1º do art. 18 da Lei 
8.036/1990;

3 - saldo de salário, 13º salário, 
férias vencidas e proporcionais, 

acrescidas de 1/3 e demais ver-
bas em seu valor integral;

4 - FGTS: saque de valor cor-
respondente à 80% dos depósitos 
fundiários;

5 - o empregado, no entanto, 
não terá direito ao recebimento 
do seguro-desemprego.

Caso o aviso seja cumprido in-
tegralmente, será integralmente 
pago. Esclarecemos que para esse 
tipo de rescisão, a Lei 12.506/22, 
que trata do aviso prévio propor-
cional (30 dias + três dias a cada 
ano trabalhado), deve ser aplica-
da normalmente. Também é im-
portante esclarecer que tal moda-
lidade de rescisão consensual só 
deve ocorrer quando houver in-
teresse de ambos, ou seja, do em-
pregado e do empregador. Jamais 
deve ser imposta.

Caso a iniciativa seja da empre-
sa, é preciso tomar cuidado para 
que o empregado não alegue, em 
uma futura e eventual ação traba-
lhista, que foi pressionado a acei-
tar a rescisão por acordo, pleite-
ando que não foi válida. Poderá 
até mesmo exigir indenização por 
assédio moral. 

Vale ressaltar que se a inicia-
tiva partir do empregado, a em-
presa não é obrigada a aceitar o 
acordo para que seja rompido o 
contrato do trabalho. Mas caso 
ambas as partes decidam pela via-
bilidade da rescisão por acordo, 
sugerimos que o empregado re-
dija uma carta de próprio punho 
afirmando que está de acordo, 
que tem conhecimento das regras 
estabelecidas, bem como se o avi-
so prévio será cumprido ou inde-
nizado. Essa carta também deverá 
conter a assinatura de duas teste-
munhas. 

Mauricélia José 
Ferreira Hernandez

mauricelia@hernandezferreira.com.br
Área de Atuação: Direito do Traba-
lho, Direito de Família e Sucessões
Hernandez e Ferreira Advogados 

Associados
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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

Aniversariantes de Janeiro
01 ELIZABETH CRISTINA DE 
SANTIS FOLDEL  
01 ANTONIO HOMERO BERALDO 
01 WALTER DE SANTIS JUNIOR
01 CARLOS ALBERTO ALVES 
MACHADO 
01 ANTONIO HOMERO BERALDO
05 ALESSANDRO TAVARES 
JANUARIO
07 REGINA PAULA TROMBELA 
SUMELE 
08 PAULO HENRIQUE SOARES 
09 SHEILA DE SOUZA TAKEUCHI
11 ARTHUR CÉSAR DA SILVA 

11 MARTA HELENA SOLANO 
ZAMONER
11 LUZARDO APARECIDO 
CARLUCCI
12 CESAR AUGUSTO CAMPEZ 
NETO
12 CESAR AUGUSTO CAMPEZ 
NETO 
12 MARTA MARIA PEREIRA 
LAGAMBA
12 ANTONIO SEBASTIAO PARENTE
14 JOAO BRAZ SIMIONATTO 
16 MOISES DE SOUZA ANDRADE 
18 WALTER ASSIS DA CUNHA

19 CLAUDIO MARCELO GAMBARO
19 ALESSANDRO MARCOS 
ANTONIO 
21 ANDRE MAURICIO SOUZA 
OLIVEIRA 
21 ADEMIR BARBOSA DOS 
SANTOS
21 ANDRE MAURICIO SOUZA 
OLIVEIRA
24 MARCOS ANDRE PETRONI DE 
SENZI
25 CLARA DIVINA ANDRADE 
COLUCCI
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