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Nos últimos cinco anos o Brasil investiu muito em expansão de
mercado, mas atualmente, a frase que mais se ouve pelos bastidores
das organizações é “corte de custos”. Nessas horas, os profissionais
de contabilidade e finanças são os que mais sabem sobre a saúde
financeira das empresas, e em momentos delicados, eles entram
em campo para realizar ajustes, reestruturações e até mesmo
demissões. Estes profissionais qualificados não ficam sem emprego.
Sem dúvida o mercado é, e precisa ser exigente, assim como a
atualização deve ser algo constante, pois hoje em dia qualidade
técnica deixou de ser um diferencial. A demanda por profissionais
de contabilidade e finanças também está relacionada à mudança
de perfil das empresas, que buscam habilidades comportamentais
como trabalho em equipe, boa comunicação, fluência em inglês,
perfil de liderança e conhecimento em tecnologia da informação.
Para qualquer circunstância, o importante é se qualificar e estar
sempre preparado.
Fiquemos atentos!
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Realizações SESCAP-PE

Palestras com investimento solidário

Com o objetivo de orientar e sanar as
principais dúvidas sobre as correções
de dados cadastrais ou financeiros das
contas vinculadas ao FGTS, o SESCAP
promoveu no dia 1º de agosto, em seu
auditório, a palestra Retificação de Dados e Informações do FGTS.
Já no dia 9 do mesmo mês a palestra
Linhas Gerais do ISS foi a apresentada
também com o propósito de orientar

sobre o ISS, fator gerador, base de cálculo, retenção e processos relacionados.
Para participar das palestras, cada interessado teve que fazer um “investimento solidário” através da doação de
fraldas, hipoglós e copos descartáveis.
Os donativos serão destinados ao Lar
do Neném, uma ONG reconhecida
como entidade pública nas esferas
municipal, estadual e federal, localiza-

da no bairro da Madalena, em Recife.

Entrega de donativos – Aconteceu no último dia 4 de setembro e contou com a participação da presidente
do Sindicato Alba Rosa Nunes Ananias
e do membro do Conselho Fiscal do
Sindicato, Jorge Eduardo Oliveira de
Vasconcelos.

Reuniões
No SENAC

Na SEFAZ

No dia 26 de agosto na sede do SENAC-PE. Uma audiência pública sobre
as alterações propostas para o Senado, com a participação do senador
Armando Monteiro, do deputado federal Pedro Eugênio, da presidente do
SESCAP-PE Alba Rosa Nunes Ananias,
dos presidentes, Pio Guerra Júnior do
SEBRAE-PE e Eduardo Melo Catão da
CDL Recife e de demais representantes da classe contábil do estado.

Para discutir o SEF II, tendo em vista
a Instrução Normativa 1371 da RFB
do IPI. O evento aconteceu na própria
Secretaria e contou com a presença da
presidente do SESCAP-PE Alba Rosa,
do conselheiro fiscal Albérico Xavier e
do diretor administrativo Ronaldo Xavier. Também participaram do encontro o secretário executivo Oscar Victor Vital dos Santos, a secretária Maria
do Carmo Martins, o auditor Marcos
Auto Faeirstein e representantes do
CRC-PE.
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Almoço

Informal

SESCAP
parabeniza

presidente da
Fenacon
Com a satisfação de quem defende as
principais bandeiras do setor de serviço, conhecendo, convivendo e sentindo suas necessidades diariamente, o
SESCAP-PE parabeniza o presidente
da Fenacon Valdir Pietrobon, que no
dia 25 de junho foi um dos homenageados do SEBRAE Nacional, durante
a cerimônia de comemoração aos seis

anos de criação da Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa.
O Sindicato agradece ao presidente
Valdir, pela contribuição nesses seis
anos de existência do Simples Nacional, um avanço significativo na prestação de serviços dos micro e pequenos
empresários pernambucanos.

Unifenacon
Seminário Rotinas
Trabalhistas
No dia 22 de agosto a Unifenacon promoveu mais um seminário, desta vez
sobre Rotinas Trabalhistas na Prática.
O momento teve como instrutor o
especialista em Direito do Trabalho e
autor de diversos livros sobre a temática, com mais de 150 mil exemplares
vendidos, Gilson Gonçalves.
Rotina de admissão, contrato e jornada de
trabalho e punição
ao
empregad o
foram
alguns
d o s
assuntos abordados.
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ICMS unificado
4% regras do
convenio ICMS
38/2013

O seminário “ICMS Unificado 4% Regras do Convênio ICMS 38/2013” foi
realizado no dia 13 de agosto, através
de transmissão via web. O evento é
promovido pela Unifenacon - Universidade Corporativa em parceria com a
Fenacon.

Nos dias 12 de julho e 9 de
agosto o SESCAP reuniu, no
restaurante Ponteio Gill, os
profissionais do setor de serviços do estado para o já conhecido Almoço Informal. Para
a presidente do Sindicato Alba
Rosa Nunes Ananias, “é em
momentos de descontração
que surgem ideias e parcerias
importantes”.

Reunião de

diretoria

A diretoria do SESCAP se reuniu nos dias 9 de julho e 13 de
agosto, em sua sala plenário,
para tratar de diversos assuntos
de interesse dos funcionários,
associados e do setor de serviços do estado.
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Realizações SESCAP-PE

IN 1371 é tema de reunião entre
SESCAP-PE e Receita Federal

Para tratar de assuntos relacionados
à Instrução Normativa 1371 especifica para o estado de Pernambuco, o
SESCAP-PE participou no dia 19 de
agosto, de uma reunião com representantes da Receita Federal, na sede da
superintendência, no bairro do Pina,
em Recife.

Além da presidente do Sindicato Alba
Rosa Nunes, participaram do evento o
conselheiro do SESCAP-PE Alberico
Xavier de Morais Pinto, a superintendente da Receita Federal Gasparini e a
superintendente adjunta Claudia Helena Xavier.

SESCAP-PE

e Unimed
Recife

No dia 8 de agosto o SESCAP-PE
participou de uma reunião na sede
da Unimed Recife. O encontro teve
o objetivo de firmar futuro convênio entre o plano de saúde e as empresas associadas ao Sindicato.

FORCEC agora

em Pernambuco
O programa de Formação em Consultoria (FORCEC), que já é sucesso no Paraná, chegou com tudo para
estimular profissionais das áreas contábeis, advogados, administradores,
empresários e demais interessados ao
desenvolvimento continuado, propondo sequência em suas capacitações e
treinamentos em programas. O curso
é dividido em 10 módulos e tem duração de três meses (de setembro a
dezembro).
Desenvolva o consultor que existe em
você e prepare-se para fazer a diferença! Maiores informações no site do
SESCAP-PE www.sescappe.org.br.
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Jogos SESCAP-PE/AESCON-PE
masculino e feminino dando um show
de bola. Nas modalidades dominó e
canastras, muitas estratégias e raciocínios lógicos.

Os jogos SESCAP-PE/AESCON-PE
seguem a todo vapor. Em sua 10ª edição o tradicional torneio do setor de
serviços pernambucano, conhecido
por proporcionar aos associados uma
verdadeira integração, teve seu início
em 31 de agosto no Stadium Soccer,
localizado no bairro de Setúbal, em
Recife-PE, com as equipes de futebol
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A grande final ocorre no dia 30 de
novembro, com a
confraternização
dos atletas associados e seus familiares. Churrasco
e música ao vivo
fazem parte do
encerramento das
festividades.
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Realizações SESCAP

Café da manhã em comemoração ao

Dia do Contador

O Dia do Contador, 22 de setembro,
foi comemorado na segunda-feira
(23) entre os associados do SESCAP-PE com um café da manhã no Entre
Amigos Praia, em Boa Viagem. O
encontro contou com a palestra do
presidente da Baterias Moura, Edson
Moura, sobre a liderança e o empreendedorismo do seu pai, o empresário Edson Mororó Moura.
Entre os presentes a presidente do
Sindicato Alba Rosa, o deputado federal Pedro Eugênio (PT-PE), o conselheiro do Sescap-PE Albérico Xavier,
os presidentes José Geraldo Lins de
Queirós, da Academia Pernambucana

de Ciências Contábeis e José Eraldo Lucio de Oliveira, do CRC-PE e o diretor da Agência de Fomento de Pernambuco
(AGEFEPE) Alberto Galvão, representando o seu presidente Agnaldo Nunes de Souza. O encontro contou ainda com homenagem à empresária contábil Maria de Lourdes Gama, por ter cadastrado mais de 400 empreendedores no programa
Microempreendedor Individual – MEI, em Camaragibe, cidade do Grande Recife, onde funciona o seu escritório.
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Notícias Relacionadas

PCR disponibiliza na web novos serviços da

área tributária
Com o objetivo de estreitar ainda mais
a relação com os profissionais da contabilidade, a Prefeitura da Cidade do
Recife comunicou por meio de informativo, que está disponível na internet
os novos serviços da área tributária.
São eles:

ITBI - Devido a modificações no sistema do ITBI, o Auditor do Tesouro
Municipal pode agora lançar remotamente no sistema o valor desse imposto. Com isso, o contribuinte poderá emitir o Documento de Avaliação
do Imóvel - DAI e o Documento de
Arrecadação mMunicipal - DAM em
um menor tempo. Com a implementação dessas alterações, será reduzida
a necessidade de comparecimento dos
contribuintes ao CAC – Centro de
Atendimento ao Contribuinte para resolver assuntos relativos ao ITBI.

FAQS - Além da seção “Perguntas
Freqüentes” para o atendimento imobiliário e para a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica, o contribuinte conta agora
com respostas para suas perguntas
mais freqüentes relativas às empresas
e autônomos, abrangendo a inscrição
no CMC e o ISS.
Confissão ISS - O formulário
eletrônico de Confissão de ISS conta
agora com uma rotina de cálculo, disponibilizando ao contribuinte o cálculo
automatizado de seus débitos em atraso.

Denúncia Fiscal - Contamos agora com uma opção onde o denunciante pode anexar documentos que subsidiem a apuração de sua denúncia por
parte da fiscalização, como por exem-
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plo, recibos sem a correspondente
emissão da NFSe.

Acompanhamento de
Processos - O contribuinte poderá a partir de agora acompanhar seus
processos, inclusive sua tramitação,
sem sair de casa. Já está disponível no
sítio da Prefeitura o serviço de acompanhamento dos processos da abertura à conclusão.

A Secretaria de Finanças da Prefeitura
do Recife também está disponível para
atendimento ao contribuinte através
de seus postos avançados localizados
nos Expressos Cidadão do Cordeiro e
do Shopping Center RioMar. Lembramos aos profissionais da contabilidade
a importância de se quitar o CIM em
dia para evitar a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Fonte: Secretaria de Finanças da PCR

Formulários On-Line - Também está
disponível o acesso aos formulários da
Secretaria de Finanças, reduzindo-se,
assim, o tempo de atendimento quando for necessário comparecer a uma
das unidades do Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) .

9

10

Notícias Relacionadas

SESCAP na reunião preparatória do

Seminário Estadual do Simples Nacional
Atendendo ao convite da Receita Federal, a presidente do Sindicato Alba
Nunes, participou no dia 4 de setembro de uma reunião preparatória do
Seminário Estadual do Simples Nacional, que acontecerá no mês de novembro, em Caruaru - principal cidade do
Agreste de Pernambuco.
Na reunião, realizada na Delegacia
da Receita Federal, em Caruaru, estiveram presentes representantes do

Conselho
Regional
de Contabilidade, da
Secretaria da Fazenda de Pernambuco,
do Sebrae e da Prefeitura de Caruaru.
Alba Nunes garantiu
o apoio do Sescap-PE
ao evento, que contribuirá para ampliar
informações sobre o
Simples Nacional.

Missa: Sindicon comemora 80 anos de atividade
‘‘É maravilhoso ouvir Jesus dizer que
seremos felizes à medida que nos doamos gratuitamente sem pensar em
retribuição’’.
Foi essa a mensagem da missa ocorrida
no último domingo (01/09), na basílica
do Colégio Salesiano, em comemoração aos 80 anos do Sindicato dos Contabilistas. Para a presidente do SESCAP-PE Alba Rosa ‘‘foi uma ocasião
muito significativa, afinal, nenhuma instituição sobrevive 80 anos, se não tiver
uma direção comprometida’’.

15ª CONESCAP foi um sucesso
Um sucesso! Esta foi a definição da
presidente do SESCAP-PE Alba Rosa
sobre a 15ª CONESCAP, que aconteceu entre os dias 21 e 23 de agosto,
em Gramado-RS. A delegação de Pernambuco teve a presença maciça de 75
pessoas, entre profissionais e acompanhantes, além da ilustre presença do
deputado Pedro Eugênio. Foi a maior
da região Nordeste.
As participações garantiram ao estado o 5º lugar, ficando atrás apenas dos estados vizinhos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro.
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Novo serviço permite análise preliminar do
PER/DCOMP
Com o novo serviço, será disponibilizada para o contribuinte a possibilidade de, previamente à emissão do
despacho decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito
creditório.
Caso identifique erros nas informações
prestadas no próprio PER/DCOMP ou
em declarações de obrigação acessória que trouxeram, por consequência,
análise do crédito sem correspondência com seus registros contábeis e fiscais, o contribuinte terá oportunidade
de corrigi-los pela apresentação de

documentos retificadores. Poderá,
ainda, optar pelo cancelamento do
PER/DCOMP.
Se houver discordância da análise preliminar
efetuada e a retificação não for cabível, o contribuinte não deve como resposta à oportunidade de autorregularização, apresentar justificativas ou
documentos comprobatórios. Deve
aguardar o recebimento do despacho
decisório, que será gerado de acordo
com as informações constantes nos
sistemas da RFB no momento de sua

emissão. Dentro do prazo legal, poderá, então, apresentar manifestação
de inconformidade instruída com os
documentos comprobatórios que julgar pertinentes.
Fonte: RFB

Vem aí a confraternização de
fim de ano do SESCAP-PE
Para fechar o ano de 2013 com chave de ouro, o SESCAP-PE está
preparando uma mega festa de confraternização. O evento ocorre
no dia 6 de dezembro, a partir das 20h, no espaço Edilson Fraga Recepções, localizado no bairro da Boa Vista, em Recife-PE.
Você não pode ficar de fora deste encontro, que pretende reunir os
representantes das empresas do setor de serviços e entidades da
classe contábil do estado de Pernambuco, para uma noite dançante
com música ao vivo. Sorteios de brindes e presentes também farão a
alegria dos participantes.
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Entrevista

Entrevista

Elinton Marçal
Elinton Marçal é diretor de Tecnologia e Marketing da SCI Sistemas Contábeis,
graduado em Processamento de Dados pela Escola Técnica Vale do Itajaí (ETEVI) e
em Ciência da Computação pela Universidade Regional de Blumenau (FURB).

O diretor de Marketing e Tecnologia da SCI Sistemas Contábeis Elinton Marçal iniciou sua atividade profissional
informatizando empresas de contabilidade, em 1988. Logo depois passou a ser um bureau de serviços,
processando dados para dezenas de empresas do mesmo ramo. Em 1991 surgiu a SCI SISTEMAS CONTÁBEIS
com desenvolvimento de sistemas, e ele não parou mais. Elinton explica à Integrar como faz para manter a
qualidade no atendimento e nos produtos oferecidos.
1 - O que a empresa busca para se diferenciar no mercado, visando os próximos 10 anos?
Elinton - Estamos lançando o AMBIENTE CONTÁBIL
ÚNICO, a terceira geração de sistemas contábeis da SCI.
Um novo sistema com recursos tecnológicos e de negócios inéditos no mercado contábil que vai gerar muita produtividade e organização para as empresas contábeis, é a
experiência de 23 anos da SCI investido neste produto.
Como seu nome próprio diz, o sistema é ÚNICO. Temos sete opções de banco de dados relacional, servidor
de aplicação, três camadas, MDI e multitarefa. Hoje temos 30 empresas de contabilidade, as maiores do Brasil
usando o ÚNICO, o menor cliente tem 70 terminais e o
maior com 400 terminais. Certamente o ÚNICO vai fazer
história, pois toda empresa de contabilidade organizada
certamente vai querer, pois não existe nada igual. Agora
até o lançamento estamos em busca de novos clientes em
potencial para fazermos parcerias.

de notificações, recurso para gerenciar o CRM com mais
facilidade. Estamos lançando também recursos WEB como
o controle de CND’s, distorções de impostos, atendimento WEB, controle de tarefas e o grande sucesso, a emissão
de impostos com multas e juros automático. Todos estes
recursos não tem custos adicionais para os clientes SCI
que já tem o SCI Report.
3 – Qual(is) ponto(s) diferencia(m) a empresa das demais
do segmento?
Elinton - São muitos, mas vou pontuar alguns: Especialista
em empresas de contabilidade; Produto de qualidade com
muita tecnologia embarcada; Recursos inéditos; Sistemas
fáceis de usar; Profissionais especializados; Uma rede de
atendimento com 40 unidades; Comprometimento, todo
cliente tem acesso aos diretores da SCI; Acabamos de lançar a linha 2014 dos Sistemas Visuais no nosso site http://
sousci.blogspot.com.br/2013/08/sci-lanca-nova-linha-visual-2013.html.

2 – Quais produtos são oferecidos?
4 – Como você avalia essa parceria com o SESCAP?
Elinton - Somos especialistas, isso tem que ficar bem claro, somente trabalhamos com soluções para empresas de
contabilidade, seja local ou WEB. Os produtos são folha
de pagamento, escrita fiscal, inventário, contabilidade, patrimônio, lalur, financeiro para empresas contábeis, controles, auditoria e administração de condomínios. E para
cada departamento da empresa contábil temos uma solução WEB. Os sistemas WEB da SCI também estão sendo
aprimorados, o administrador WEB foi totalmente refeito
com uma nova apresentação e com a novidade da central

Elinton - A parceria com o SESCAP PE é nova, mas a parceria com o sistema FENACON é grande, a SCI acredita
no sistema FENACON (SESCON/SESCAP). Apoiamos
entidades aonde nos sentimos bem e somos bem vindos.
Somos lideres de mercado em diversas regiões do Brasil e
estamos chegando em Recife com muito apoio da classe
contábil. Hoje já são mais de 10 clientes.
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Treina SESCAP

Gerenciamento de Equipes e Pessoas
Facilitar o desenvolvimento de competências comportamentais necessárias para gestão de pessoas e equipes,
visando facilitar a melhoria do clima
organizacional, contribuindo para a
atração e retenção de talentos e para
o alcance dos resultados da empresa.
Este foi o objetivo do curso Gerencia-

mento de Equipes e Pessoas, ocorrido
no dia 18 de julho, no auditório do
SESCAP-PE. O evento contou com as
palestras de Doradia Durán e Terêza
Torres, ambas especialistas em Psicologia
Organizacional e Coach Profissional.

ICMS 4% nas Importações
Com o intuito de orientar sobre as
atualizações da legislação a respeito
da alíquota unificada de 4% para os
produtos importados, conforme Resolução do Senado Federal nº 13/2012,
o SESCAP realizou em 23 de julho o
curso ICMS - 4% nas Importações. O
evento teve como palestrante o auditor fiscal do Tesouro Nacional Marcos
Auto Faeirstein.

Como se Preparar Para o EFD Social
O curso aconteceu no dia 24 de julho
e teve o objetivo de ensinar aos profissionais das áreas de Administração
de Pessoal, Fiscal, Contábil, Assessorias e Consultorias Jurídicas e demais
interessadas a realizar uma análise das
principais obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias das empresas, as quais serão abrangidas pela Escrituração Fiscal Digital da Folha (EFD
SOCIAL), visando reduzir o passivo
trabalhista na sua implantação.
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Matéria de Capa

Networking:
Cultivando bons
relacionamentos,
ampliando negócios
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os dias de hoje saber fazer networking é possuir uma
habilidade poderosa para o sucesso profissional. O
termo em inglês – net (rede) + working (trabalhando)
significa estabelecer contatos pessoais para troca de informações, conhecimentos e experiências com objetivos
profissionais.
É comum ouvir as pessoas falando: conseguiu um bom
emprego por conta do “QI” - o famoso “Quem Indica”.
Nas empresas, a forma de contratação pelo “QI” vem sendo cada vez mais inserida no processo de recrutamento.
Trata-se de bons relacionamentos e contatos profissionais
que adquirimos e cultivamos ao longo da nossa carreira.
Vale ressaltar que contatos são aqueles que você faz nas
mais variadas situações, mas não significa que seja um networking. Mas como diferenciar um do outro? Muito simples todos nós somos contatos, e criamos relacionamentos, mas a partir do momento em que damos continuidade
a eles, buscando trocar informações sobre interesses afins,
exercemos o networking.
Com Marcello Freitas não foi diferente. Ele prestava serviços para um dos maiores investidores privados do setor
elétrico do Brasil. Logo, seu bom desempenho profissional, aliado ao conhecimento que foi adquirindo lhe rendeu um convite para fazer parte da empresa. Começou
como técnico e hoje ocupa o cargo de coordenador de
projetos. “O reconhecimento vem quando você tem
competência para desempenhar o seu trabalho e sabe
tratar bem as pessoas”, comentou.
Existem formas de conseguir e manter uma rede de
contatos que gere bons frutos. Frequentar eventos,
cursos e conversar muito são algumas que funcionam muito bem. Outra forma de aumentar o seu networking é participando de encontros corporativos,
como o promovido pela Associação Brasileira das
Agências Digitais (A Abradi), onde pessoas à procura
de oportunidades de negócios trocam experiências e
conhecimentos. Representantes de 20 empresas que queriam prestar serviços para as dez maiores agências da associação tinham de explicar, em três minutos, por que deveriam ser contratadas. As conversas eram feitas ao som
de música romântica. “Essa venda não deixa de ser um
namoro. Você quer ser atraente para conquistar o outro”,
afirma Jonatas Abbott, presidente da Abradi.
É comum cair no esquecimento, por isso o ideal é lembrar
àquelas pessoas que você existe. Troque cartões com as
pessoas e depois pense em algo que possa colaborar com
elas. Deixe abertura para um novo contato, sem perder
a sensibilidade para entender se a pessoa quer continuar
conversando com você ou não. Afinal, o objetivo não é se tornar um chato e ser excluído da rede de relacionamento dela.
É claro que sem planejamento estratégico dificilmente
DEZ 2011/JAN/FEV 2012
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você vai conseguir o que deseja, enquanto ajuda os outros
a também realizarem seus desejos. Veja as melhores estratégias de networking:
- Superar seus medos
- Controlar sua linguagem corporal
- Ultrapassar seus limites
- Descobrir oportunidades
- Relacionar-se com inteligência
- Avaliar seus contatos
- Desenvolver uma tática de aproximação

Seja o seu currículo
Criar uma marca pessoal faz de você uma pessoa diferenciada das demais. Uma boa rede de conexões começa por
você (seu círculo mais próximo) e vai se expandindo. Acredite, em uma conversa você pode mudar para sempre a
sua vida profissional.
Foi assim com a jornalista Julyana Silva. Ela estagiou por
dois anos na assessoria de comunicação de um órgão da

administração pública do estado de Pernambuco. Como
precisava realizar rondas nos departamentos para produzir matérias, foi conhecendo muitas pessoas influentes e
aumentando o seu networking. “Foi através da minha rede
de contatos que conquistei o meu espaço. Trabalhei no Ministério da Justiça durante três anos e por meio de outros
contatos me tornei assessora de imprensa do Ministério
da Saúde, em Brasília-DF. Hoje posso dizer que tudo foi
graças ao meu esforço e as excelentes amizades que cultivei”, falou.
Pontes sólidas se constroem com generosidade, dedicação
do tempo e atenção com o próximo. Ajude hoje e, caso
precise, será ajudado amanhã, pois o ser humano costuma
lembrar em detalhes, o tratamento que recebe.
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Registro Profissional das Empresas Contábeis:

como evitar penalidades
ão grandes os desafios da profissão contábil. Destacaremos neste
artigo, algumas orientações e cuidados
que os profissionais de contabilidade
devem ter, ao iniciar seus negócios de
forma a evitar penalidades previstas
por desatenção às normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão maior da classe contábil, que orienta, normatiza e
fiscaliza o exercício da profissão, por
intermédio dos estados dos Conselhos
Regionais de Contabilidade (Sistema
CFC/CRC).

Registro da organização
De acordo com a Resolução CFC

1.390/2012 toda organização contábil
que explore serviços contábeis são
obrigadas a obter o registro cadastral
no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) de sua jurisdição antes de
iniciar suas atividades.
O registro cadastral é dividido nas
categorias de Responsabilidade Individual: Escritórios, MEI e EIRELI e de
responsabilidade coletiva Simples ou
Limitada.
As organizações contábeis são integradas por contadores ou técnicos
em contabilidade, sendo permitida
a associação minoritária com outras
profissões regulamentadas desde que
haja reciprocidade com a profissão
contábil, e que esta profissão
seja também registrada em
órgão de fiscalização,

observando que somente o profissional de contabilidade seja o responsável
técnico, e o único que poderá assinar
as peças contábeis, podemos destacar
alguns exemplos de profissionais correlatos: administrador, economista, gestor de recursos humanos, dentre outros.
Para o exercício da profissão, em qualquer modalidade de serviço ou atividade contábil, o Contador ou Técnico
em Contabilidade deve ter “Registro
Definitivo Originário” no CRC com jurisdição sobre o seu domicílio.
Entretanto, a legislação permite o
exercício da profissão em jurisdição diversa daquela onde o contabilista possua seu registro profissional, em caráter eventual. Para isso é necessário a
obtenção de “Registro Secundário” no
CRC de destino.
O “Registro Secundário”
pode ser requerido em
quantas jurisdições forem
necessárias (26 estados e 1
distrito federal).

Quadro funcional das organizações contábeis
Além da composição dos integrantes
da sociedade precisamos observar o
quadro técnico funcional, que deve
ser compostos por profissionais ou
estudantes, carecendo ter atenção às
tarefas a serem executadas dentro das
organizações, vejamos:
• A função de gerente, encarregado,
coordenador, analista ou auxiliar do
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setor contábil ou fiscal/tributário somente deve ser composta por profissional devidamente registrado no
CRC, independente de sua categoria
(contador ou técnico); suas atribuições
privativas estão destacadas na Resolução CFC 560/83 Art.2º;
• A função de aprendiz (estagiário)
contábil ou fiscal somente pode ser
composta por estudante de graduação
em ciências contábeis, desde que já tenha cursado 300 horas/aula da disciplina de contabilidade conforme dispõe a
Resolução CFC 1.246/2009, para isso
é necessária à comprovação mediante
declaração de matrícula e carga horária que poderão ser exigidas pela fiscalização do CRC de sua jurisdição;
• A função de analista, auxiliar ou encarregado do Departamento de Pessoal, não tem correlação com os dispositivos regulamentados pelo órgão
de classe contábil, desta forma pode
ser preenchido por profissional de
qualquer área afim, desde que tenha
habilidades no setor.
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Prestação de serviços
Um fator importante na prestação de
serviços contábeis é o “Contrato de
Prestação de Serviços” que comprova
os limites e a extensão da responsabilidade entre a empresa contratante e
a contratada, conforme estabelece as
normas da Resolução 960/2003. Um
modelo padrão do Contrato de Prestação de Serviços poderá ser adquirido no portal www.sescappe.org.br.

Jorge Vasconcelos é empresário contábil, sócio da Absoluta Contabilidade,
palestrante, membro do Conselho Fiscal
do SESCAP-PE e conselheiro do CRC-PE, atuando também como membro da
câmara de fiscalização.
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Bem-estar em pauta

Andar de bicicleta faz bem à saúde
ocê sabia que pedalar melhora
o condicionamento físico e aumenta a capacidade cardiorespiratória? Pois é, além de muito prazerosa, a
prática está entre as mais apropriadas
na prevenção e tratamento de doenças como: hipertensão, colesterol alto,
infarto do miocárdio, entre outras.
São muitos os benefícios que um agradável passeio de bicicleta traz para a
saúde dos adeptos. Muitos especialistas apontam que em uma hora de pedaladas é possível perder aproximadamente entre 300 e 500 calorias, mas
isso pode variar de acordo com a carga, velocidade e esforço empregados
durante a atividade.
Vale lembrar que cada corpo tem o
seu limite e é necessário respeitá-lo.
Para qualquer prática de esporte é
fundamental ter o acompanhamento
de um profissional de educação física
para orientação correta de como praticá-lo. Isso ai desde a forma saudável

de praticar o exercício, até mesmo ao
ajuste correto da bike para evitar lesões nos tendões e músculos.

Mobilidade urbana e saúde
Em Recife, é cada vez mais constante
observar pessoas de várias idades pedalando pelas ruas. Esta prática contribui com a diminuição do fluxo de
carros e consequentemente reduz os
engarrafamentos, além de ser ecologicamente correto, porque não polui.
Com funcionamento aos domingos e
feriados, das 7h à 16h, a Ciclofaixa de
Turismo e Lazer é uma ação que pretende oferecer aos recifenses e aos turistas que visitarem a cidade, mais uma
opção de lazer.
De acordo com a Prefeitura do Recife,
são 29 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E não adianta dar desculpas
de que não tem bicicleta para andas.
A cidade dispõe nos bairros de Recife, Santo Amaro e Santo Antônio, 10
estações localizadas com sistema de
aluguel de bikes no valor de R$ 10 e o
ciclista pode usar quantas vezes quiser,
com prazo de meia hora de utilização
e intervalos de 15 minutos.

Pedalando com segurança
Para pedalar com segurança é necessário não burlar nenhuma das regras
de transito, como parar no sinal fechado, andar sempre à direita, seguir a
direção da via, não fazer cruzamentos
entre os carros e nunca andar na contramão. O ciclista também não pode
utilizar as calçadas, que é lugar exclusivo para pedestres.

Vejamos os principais
benefícios da bicicleta
para a saúde:
- Melhora a frequência cardíaca;
- Diminuição da retenção
de líquidos;
- Pele mais saudável;
- Controla a ansiedade;
- Tonificação dos músculos.

Com informações: NE10
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Empreendedorismo
Contábil X Música
Afinando nossas habilidades empreendedoras
odemos considerar que empreendedor é aquele que transforma
uma ideia ou uma inovação em uma
ação.
Peter Druker (considerado o pai da
administração moderna) faz o seguinte comentário sobre o empreendedor:
“O empreendimento é um comportamento, e não um traço depersonalidade”. Desta forma compreendemos
que podemos tomar ações empreendedoras em nossa profissão a qualquer
momento.
Uma coisa não podemos negar, aquele
que deseja empreender algo, deve estar preparado para esta ação e afinado
com a atividade a ser empreendida.
Talvez a primeira “lição empreendedora” que o profissional contabilista
possa tirar da música e transformá-la
em uma “ação empreendedora” seja o
próprio conceito de afinação do instrumento.
Todo músico antes de uma apresentação tem a preocupação de afinar seu
instrumento. Por exemplo: o guitarrista pega a sua guitarra e coloca todas as
cordas do instrumento na tonalidade
correta, tendo como padrão um equipamento chamado diapasão. Depois
de afinar ele faz um alongamento das
mãos e aquece as articulações dos dedos através de uma série de exercícios
específicos. O vocalista por sua vez,
faz um aquecimento vocal e também
outros exercícios específicos. Somente
depois de devidamente afinados eles
vão executar a apresentação propriamente dita.
Num mercado cada vez mais competitivo, onde a qualidade é uma obrigação
JUL/AGO 2013

e não mais um diferencial, é necessário
que o contabilista tenha a consciência
da necessidade de estar afinado para
o mercado, para novas tecnologias,
leis, e buscar o crescimento e o aperfeiçoamento contínuo. O treinamento
deve fazer parte da rotina do contador, como faz de qualquer pessoa que
se classifique como profissional.
Se buscarmos no dicionário o significado da palavra Afinar veremos que:
- Afinar é apurar, aperfeiçoar.
- Afinar é polir, educar.
- Afinar é aumentar a acuidade.
Ou seja, quanto mais preparados estivermos sobre nossos produtos, ser-

Aquele que deseja
empreender algo, deve
estar preparado para
esta ação e afinado
com a atividade a ser
empreendida.
viços, negócio e profissão, teremos
maior visão e mais facilidade de atingirmos nossas metas.
Como podemos observar, nem todo
músico e nem todo contabilista é um
empreendedor, existem aqueles que
simplesmente estão atuando na profissão sem o compromisso com os
comportamentos empreendedores, sem praticar nenhum
tipo de inovação, eles simplesmente aproveitaram
uma oportunidade inicial ou foram direcionados para ela pelos
familiares, e desde
então simplesmente
sobrevivem da pro-

Fabiano Brum é palestrante, consultor,
conferencista, Contador e pós-graduado
em Gestão Empresarial.

fissão e não vivem à profissão.
O sucesso é o resultado alcançado
através de ações e comportamentos
empreendedores. É o fruto do trabalho daquele que reconhece que é preciso muitas vezes deixar de andar no
trilho e criar novas trilhas na direção
de oportunidades, sejam elas financeiras, de crescimento profissional ou
simplesmente de realização pessoal.
Muitos podem ser músicos, muitos
podem ser contabilistas, ter sua carteira profissional de músico ou ter seu
registro profissional no CRC, mas para
ser empreendedor é necessário pensar no desenvolvimento e sustentação
de ideias, projetos e inovações que nos
elevem a um degrau cada vez mais alto.
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e-Mundo

Redes sociais ajudam

na hora de procurar emprego

cada vez mais comum a utilização
das redes sociais como ferramenta de busca de emprego, tanto para o
candidato quanto para o empregador.
Nas empresas, os recrutadores conseguem descobrir um pouco mais sobre
os concorrentes analisando os seus
gostos, lugares mais frequentados,
pessoas com as quais se relacionam,
além de costumes e qualificações.
Até a padronização dos currículos com
quantidade e qualidade de informações disponíveis, tem sido um fator
determinante e facilitador na hora de
comparar os pretendentes. Há quem
diga que futuramente as redes sociais
como, Linkedin, Facebook e Twitter,
entre outras, poderão substituir os
currículos impressos. Para a empresa,
avaliar tanto o lado profissional como
o pessoal do candidato através da web
além de ser mais rápido, pode ajudar
a encontrar pessoas que sejam mais

parecidas com o ritmo da companhia.
Por isso é bom ficar atento a algumas
dicas para não perder a oportunidade
antes mesmo de pisar no local de trabalho desejado.

Há quem diga que
futuramente as redes
sociais como, Linkedin,
Facebook e Twitter,
entre outras, poderão
substituir os currículos
impressos.

A primeira delas é não publicar nas redes sociais, principalmente Linkedin,
eventos ao qual você não participou
muito menos mencionar habilidades
que não desenvolve. O Linkedin é
uma ferramenta mais profissional se
comparada ao Facebook, que é mais

pessoal, mas é importante manter uma
conexão entre as duas.
Outra dica: procure nas redes sociais
as páginas que as empresas que você
gostaria de trabalhar curtem e tente estabelecer algum tipo de contato
informal. E não deixe de atualizar as
informações e detalhes das atividades
que já desenvolveu nos últimos empregos. A aproximação de colegas de
profissão também é fundamental, pois
eles são a sua rede de contatos e a
oportunidade surgindo, se lembrarão
de você.
Já dizia o ditado, “uma imagem vale
mais que mil palavras”. Então muito
cuidado com fotos, hobbies e posts
nas redes sociais, pois acredite: ética,
responsabilidade e comprometimento podem ser verificados por meio de
análises desses componentes.
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Gestão S.A.

Como recuperar a motivação no trabalho?
ser claros, ou fazer sentido. Para superar o problema é necessário primeiro
aceitá-lo e
ter a consciência de que
esta fase é
passageira.
Já
reparou
como as pessoas que se
relacionam socialmente são
mais felizes?
Pois é, não se
isole ou guarde
os problemas
apenas
para
você. Uma boa
opção
nesse

comum encontrar pessoas que,
por motivos diversos, acabam
desanimando do trabalho que realizam na empresa. Nessas horas, a
vontade é de largar tudo e voltar para
casa. Perder a motivação no trabalho
é um problema cada vez mais comum
e pode acontecer com qualquer pessoa, o importante é descobrir uma
forma de recuperá-la de maneira que
o rendimento no trabalho volte a ser
o melhor possível.

Para superar o
problema é necessário
primeiro aceitá-lo e ter
a consciência de que
esta fase é passageira.

caso é pedir a ajuda do seu chefe. Ele
pode te ajudar a encontrar uma solução. Amigos próximos ou familiares
também podem contribuir. Em momentos
difíceis o ideal é a pessoa
Basta uma situação inesperada para se manter cercado de outras
que a pessoa se sinta insegura, e os ob- que lhe fazem bem.
jetivos e metas propostos deixem de
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Para alguns, recuperar a motivação
pode demorar mais do que o pensado. Muitas vezes o cansaço físico
e mental não dá espaço para a reflexão e o descanso necessário do
corpo e da mente. Nessas horas é
preciso parar e rever as metas e objetivos, para traçar um novo plano.
Suas ações e objetivos só são úteis
se te deixam mais perto de onde
você pretende chegar. E se coisas
foram realizadas, mas ainda faltam
muitas outras não desanime, concentre-se em um passo de cada vez.
O resultado será importante para os
próximos trabalhos, pois devemos
nos lembrar, sempre que possível, o
quão valiosa pode se tornar a conclusão dos nossos projetos. Assim,
qualquer problema se tornará um
simples obstáculo a ser ultrapassado. Inspire-se!
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#Ficadica

Filme - Vendo ou alugo
Rio de Janeiro. Maria Alice (Marieta Severo) vive com a mãe
(Nathália Timberg), a filha (Sílvia
Buarque) e a neta (Beatriz Morgana) em um casarão no Leme,
bem na entrada de uma favela.
Para sobreviver Maria Alice faz os
mais diversos bicos, mesmo que
eles passem longe da legalidade,
mas ela sabe que o único meio de
resolver seus problemas é vendendo a casa. O problema é que
ninguém quer comprá-la, devido
à proximidade com o morro. Um
estrangeiro louco para comprar
um imóvel na cidade é a grande
esperança da família, que organiza
tudo para agradar o possível comprador.

CD - Vanessa da Mata
- “Vanessa da Mata
Canta Tom Jobim”
Após vários shows de Vanessa da
Mata homenageando um de nossos maiores músicos de todos os
tempos, Tom Jobim, a gravadora
Sony resolveu levar o projeto a
frente com o lançamento do CD
para deixar o público ainda mais
perto das canções interpretadas
por Vanessa no projeto Nivea
Viva Tom Jobim que percorreu
algumas cidades do Brasil.

Livro - Gestão de projetos - Mary Duffy
Gerenciar projetos é uma tarefa
de equilíbrio entre elementos que
muitas vezes se contrapõem - é
preciso elaborar um plano abrangente e detalhado e, ao mesmo
tempo, ter flexibilidade suficiente
para lidar com situações inesperadas; é preciso ter energia para
motivar uma equipe e coragem
para enfrentar supervisores nos
momentos certos. Em “Gerenciamento de Processos”, a especialista Mary Duffy, com mais de
trinta anos de experiência como
administradora de produção e
consultora, apresenta técnicas de
gerenciamento de tarefas e pessoas, de planejamento e tomada
de decisões e de gerenciamento
projetos complexos.

Site: www.uipa.org.br
UIPA- União Internacional Protetora dos
Animais
A UIPA é a associação civil mais
antiga do Brasil, responsável pela
instituição do Movimento de Proteção Animal no país, no século
XIX. Em 1893, o suiço Henri
Ruegger dispôs- se a denunciar os
maus-tratos a que era submetido
um cavalo, em plena área central
de São Paulo, mas indignou-se
ao tomar ciência de que inexistia, no país, entidade destinada à
proteção dos animais. Lançou-se,
então, a ideia de se criar no Brasil uma associação protetora dos
animais.

Novos Associados
Nossos agradecimentos aos novos associados que nos fazem ainda
mais fortes e unidos pela Classe. Sejam bem-vindos!
INGRESSARAM

• JMSA GESTAO & SERVICOS CONTABEIS LTDA
– EPP
• EQUILIBRIO SERVICOS DE CONTABILIDADE
LTDA – ME

• JOSE MIGUEL ARCANJO FILHO

RETORNARAM

• MICHEL JEAN PINHEIRO WANDERLEY
• BKR – LOPES, MACHADO AUDITORES E
CONSULTORES

• RN2 CONTABILIDADE LTDA
• CONSERCON PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA – ME
•SERCON ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL S/C LTDA – ME
• LUCIANO SILVA BEZERRA – ME

Convênio em destaque
• FENACONCD
• CEDES
JUL/AGO 2013

