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Presidente

Agradecimento especial
Nasci em Cabaceiras, no Cariri paraibano. Município mais seco do
Brasil. Terra na qual a palavra, mesmo sem ser escrita, é a síntese
dos compromissos. As diversidades das passagens e das paisagens
fizeram de mim uma pessoa desprovida de vaidades e de ambições
despropositadas.
Migrei para Pernambuco na companhia dos meus pais. Tornei-me
Técnica em Contabilidade e logo comecei a trabalhar na área contábil.
Instalei um modesto escritório no centro do Recife e continuei
estudando, até concluir o curso de Ciências Contábeis. Hoje, com
a ajuda primordial da minha família, estou aqui como empresária da
contabilidade, me despedindo da direção de uma das entidades mais
fortes do estado de Pernambuco.
Com muita simplicidade escrevo esse editorial, da última edição
da revista INTEGRAR, na minha gestão à frente do nosso querido
SESCAP-Pernambuco.
Quero homenagear com emoção e sinceridade a todos os meus
antecessores, GERALDO QUEIRÓS, CARMELO FARIAS, GERALDO
BATISTA, ALMIR DIAS, ADELVANI BRAZ e JOSÉ FÉLIX JUNIOR.
O primeiro plantou a semente e os demais “semearam, regaram,
adubaram a terra,” cada um colocando a sua característica pessoal.
Obrigada PRESIDENTES, em nome da contabilidade de Pernambuco.
Saio com a consciência do dever cumprido, embora não tenha
conseguido fazer tudo que planejei e desejei, mas afinal, isso faz parte
das limitações administrativas, financeiras e pessoais. Deixo aqui os
meus agradecimentos aos colaboradores do SESCAP-PE, que foram
muito importantes nessa caminhada. E aos diretores e conselheiros,
meu agradecimento especial pelo apoio recebido durante toda a nossa
gestão.
Creio nas pessoas, nas instituições e, sobretudo, em Deus.
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Realizações SESCAP-PE

Parcerias que proporcionam conhecimento
Seguro de Responsabilidade Civil foi tema de Café-palestra

O Café palestra do dia 28 de
novembro, realizado no Hotel
Jangadeiro de Boa Viagem, em RecifePE, reunião associados do SESCAP-

PE para um encontro promovido por
meio de parceria entre o Sindicato
e o SINDSEGNNE. Na ocasião, o
professor e especialista, Maurício

Tadeu Barros Morais, abordou o tema
“Seguro de Responsabilidade Civil”.

Almoço Palestra tratou de eSocial
Para falar sobre eSocial, o SESCAP-PE
e a Fortes Informática promoveram
no dia 12 de dezembro, no Hotel
Onda do Mar, em Boa Viagem, um
almoço palestra para 54 pessoas, entre
diretores do Sindicato, contadores,
profissionais de departamento de
pessoal e de recursos humanos,
empresários e estudantes.
A
palestrante e instrutora, Patrícia
Capistrano, explanou o objetivo
do componente do Sped, início
da obrigação, além de conceitos,
identificadores, entre outros.
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Final dos Jogos
SESCAP-PE/
AESCON-PE
2013

A final da décima edição dos jogos
SESCAP-PE/AESCON-PE, realizada
no dia 30 de novembro de 2013,
no Stadium Soccer, em Setúbal, foi
emocionante. No campo, as equipes
de futebol feminino e masculino deram
um show de habilidade. A TECJUR
venceu a Assconta pelo placar de 5 a 2.
Na final do masculino, entre Gerencial
e Assconta, o empate com dois gols
para cada lado levou à prorrogação e
as equipes decidiram o campeonato
nos pênaltis. A Gerencial sagrouse bicampeã dos Jogos SESCAP-PE/
AESCON-PE 2013.
Futebol solidário - Incentivadas pela
presidente do Sindicato, Alba Nunes e
pelo diretor de Eventos, Ítalo Mendes,
as empresas realizaram doações ao
projeto socioesportivo Formando o
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Amanhã, fundado há cinco anos no
bairro dos Coelhos, Zona Oeste do
Recife, pelo estudante de Educação
Física, Tadeu Leonardo Pereira.
Confraternização – O evento
contou com a apresentação cultural
do grupo de Capoeira CECAPE.
Após a premiação e homenagens, a
festa seguiu com a banda Seu John,
churrasco e muita animação!
“Estou encantada com a organização
do evento e com a integração de todo
o seguimento contábil do estado”,
declarou emocionada a presidente
do SESCAP-PE Alba Nunes, que foi
homenageada com uma placa pela
coordenação do campeonato.
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Realizações SESCAP-PE

Reunião de
Diretoria
expõe temas
de interesse da
classe contábil

A Reunião de Diretoria do SESCAP-PE vem a cada mês se consolidando. Os representantes do
Sindicato debatem assuntos de
interesse dos associados, funcionários e do setor de serviços de
Pernambuco.

Almoço
Informal
SESCAP-PE

O tradicional Almoço Informal, realizado pelo SESCAP-PE, acontece
todos os meses com o objetivo de
confraternizar os colegas das empresas de serviços. Um momento
de integração, descontração e de
troca de informações dos que movimentam a contabilidade do estado. Não deixe de participar. Mais
informações através do telefone:
3467-7499.

Ação social: SESCAP-PE

realiza doação de padrões

Promessa cumprida. Os garotos do projeto Formando o Amanhã, do
bairro dos Coelhos, receberam no dia 21/12, a doação de padrões do
SESCAP-PE. O momento foi celebrado com uma partida emocionante e
sorrisos de orelha a orelha.
Os meninos agradeceram o incentivo do sindicato. A presidente Alba Nunes e o seu diretor de Eventos, Ítalo Mendes, foram na sede do projeto
para realizar a entrega de 48 uniformes e conheceram, pessoalmente, cada
criança contemplada.

Formando o Amanhã - O projeto socioesportivo Formando o Amanhã
foi fundado há cinco anos, no bairro dos Coelhos, Zona Oeste do Recife,
pelo estudante de Educação Física, Tadeu Leonardo Pereira. Uma iniciativa
que atende mais de 130 crianças, a partir dos 4 anos de idade.
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Confraternização do
SESCAP-PE foi um sucesso!

A festa de confraternização do SESCAP-Pernambuco movimentou os
empresários contábeis na noite de 6
de dezembro, na Edilson Fraga Recepções, no bairro da Boa Vista, em Recife. Representantes da classe contábil
marcaram presença. Destaque para
a ala feminina, que animou a festa ao

som da Orquestra Super Oara.
Os colaboradores do Sindicato também prestigiaram o momento, que
contou com sorteios de cestas natalinas, joia da Murillo Joias e duas diárias no Hotel Ponta Verde, na Praia do
Francês – AL.

Cursos UNIFENACON
Os seminários da UNIFENACON
vêm se destacando cada vez mais
entre contadores, advogados, administradores e empresários do estado.
Dentre os cursos realizados, Demonstrações Contábeis para Peque-
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nas e Médias Empresas, que foi ministrado pelo instrutor Carlos Marastoni,
teve como parte do seu conteúdo programático, alterações e cenário contábeis; princípios de contabilidade e
obrigações acessórias.

Homenagem - A presidente Alba
Nunes recebeu dos diretores do SESCAP-Pernambuco um quadro com a
imagem de Nossa Senhora, simbolizando a força e perseverança da mulher na busca por seus objetivos.
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1ª turma do FORCEC
recebe certificado
Aconteceu no dia 17 de dezembro, no
auditório do SESCAP-PE, a cerimônia
de encerramento da 1ª turma do programa para Formação em Consultoria
para Empresários Contábeis, Contabilistas, Profissionais Liberais e de Serviços (FORCEC).
Já de posse dos certificados, os consultores, que receberam elogios do facilitador, Luiz Carlos Tiossi, do SESCAP-Paraná, participaram de um coquetel
de comemoração. Luis Tiossi recebeu
da turma e da presidente do SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes, um chapéu de
couro e uma peça confeccionada por
Francisco Brennand, ícone da cultura
pernambucana.
Programa - Tem o objetivo de formar

empresários de serviços contábeis,
profissionais contábeis, advogados,
administradores e demais profissionais, para o exercício
de consultorias especializadas e desenvolvimento continuado de
habilidades profissionais, ampliando os
seus horizontes de
atuação e promovendo capacitação e
treinamentos.
Os interessados em fazer
parte da segunda turma
do programa devem ficar
atentos, pois em breve, o
SESCAP-PE estará divulgando a data de inscrição.
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Bloco do
SESCAP “Declara

Que Eu Gosto” vai sair
nas ruas do Recife
O Carnaval de Recife nunca mais será o mesmo. No dia
27 de fevereiro de 2014, o SESCAP-PE estará nas ruas
fazendo a alegria da classe contábil pernambucana, com
o seu novo bloco “Declara Que Eu Gosto”. A concentração vai acontecer a partir das 20h, na Rua da guia.
De lá o bloco seguirá pela Praça do Arsenal, até chegar
a Rua do Bom Jesus. Uma Orquestra de Frevo fará a
animação do folião.

Novos Associados SESCAP-PE
INGRESSARAM

• BM4 CONSULTORIA CONTABIL
• PERFORMACE CONTABIL LTDA – ME
• ECAFI EMPRESA DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS – ME
RETORNARAM

• ERS CONTABLIDADE
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Notícias Relacionadas

SESCAP-PE participa da

cerimônia de posse das entidades
CRC-PE
A nova composição da presidência,
conselho diretor e câmara do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRC-PE), tomou posse no
dia 2 de janeiro de 2014, para a gestão
do biênio 2014 – 2015 na entidade, e
a presidente do SESCAP-PE, Alba Rosa
Nunes, participou da mesa de honra.
Conheça o novo conselho diretor do
CRC-PE:
Presidente - Contador Geraldo de Paula Batista Filho
Vice-presidente de Administração e Finanças – Contador José Gonçalves Campos Filho
Vice-presidente de Controle Interno - Contador Roberto Vieira do Nascimento
Vice-presidente de Fiscalização - Contador Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Registro - Técnico em Contabilidade Josemi Sidney Barbosa Vieira
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional - Contador Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Vice-presidente Técnico - Contador Rinaldo Remígio Mendes

ASCONT
Numa cerimônia muito prestigiada por
autoridades da cidade de Santa Cruz
do Capibaribe, Agreste pernambucano, na noite de sexta-feira (10/01), o
SESCAP-PE marcou presença na posse
da nova diretoria da ASCONT.
O presidente empossado para o biênio
2014-2015, contador Paulo Nascimento, citou um texto bíblico para falar
do desafio assumido, com o apoio da
família, presente ao evento. Representantes do CRC-PE também participaram do momento.

Discurso - A ex-presidente da Associação, Janaína Marques, emocionou a todos
os presentes, ao relatar as conquistas da ASCONT durante sua gestão (2012 2013), igualmente citando textos bíblicos.
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SINDICON-PE
A presidente do SESCAP-PE, contadora Alba Rosa Nunes, participou no dia 17 de janeiro, da cerimônia de posse da nova diretoria
do Sindicato dos Contabilistas no Estado de Pernambuco (SINDICON-PE), para o triênio 2014 - 2016. A ocasião aconteceu na sede
do Sindicato, localizado no bairro da Boa Vista.
Confira abaixo a nova diretoria:

Presidente: Rosivaldo Justino da Silva
1º Vice: Harry Ancre Barbosa
2º Vice: Flávio Cesário de Barros
1º Secretário: Paulo Alves de Souza Filho
2ª Secretária: Terezinha de Andrade Brito
1º Tesoureiro: Gilvan Alves da Silva
2º Tesoureiro: Antônio Barbosa Amaral

SESCAP-CE
Alba Rosa Nunes participou no dia 30
de janeiro, da cerimônia de posse da
nova gestão que assumirá a diretoria do SESCAP-Ceará, no período de
2014 a 2018. O evento, que aconteceu no Viriato Buffet, em Fortaleza,
reuniu as principais entidades da classe
contábil do país, além de empresários,
políticos e representantes do setor de
serviços do estado do Ceará.
Na ocasião tomou posse como novo presidente do SESCAP-CE, o jovem contador, Daniel Mesquita Coêlho. Ele assume
a presidência do Sindicato no lugar de Carlos Augusto Mapurunga (2009 -2013). Presidentes de sindicatos do Sistema FENACON/SESCAP/SESCON, além do atual presidente da FENACON, o senhor Mário Berti e o vice-presidente da região
Nordeste da FENACON, Edson Oliveira, também prestigiaram o momento.

JAN/FEV 2014

11

12

Treina SESCAP

Treina SESCAP:

um ano com muito
conhecimento
Em 2013, os cursos e treinamentos
oferecidos pelo SESCAP ganharam
novo nome: Treina SESCAP, e o projeto proporcionou aos participantes
assuntos dos mais diversos, com foco
no setor de serviço. O SESCAP-PE
contou com a participação de empresários, profissionais das áreas de administração de pessoal, fiscal, contábil,
assessorias e consultoria jurídica.
O Treina SESCAP falou sobre Gerenciamento de Equipes e Pessoas, e o
desenvolvimento de competências
necessárias para gestão; ICMS 4% nas
Importações e as atualizações da legislação a respeito da alíquota unificada
de 4% para os produtos importados,

conforme Resolução do Senado Federal nº 13/2012; explicou como se preparar para o EFD Social e a importância
de analisar as principais obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias
das empresas, as quais serão abrangidas pela Escrituração Fiscal Digital da

Folha (EFD SOCIAL).Todos os assuntos abordados foram de total interesse
da classe contábil. O ano foi de muito
aprendizado e, em 2014, o SESCAP-PE
vai fazer muito mais!

Convênio também foi
assinado com a IOB

Associados ao SESCAP
são beneficiados pela
Vilage Marcas e Patentes

Convênio em Destaque

SESCAP assina
convênio com a
Unimed Recife
A Unimed Recife é a mais nova parceira do SESCAP-PE. Convênio assinado no dia 10 de janeiro, no Recife, entre as presidentes Alba Rosa
Nunes, do Sescap-PE, e Maria de
Lourdes Correia, da Unimed Recife, garante desconto de 10% para
os planos de saúde contratados pelas empresas de serviços contábeis
associadas ao Sescap-PE, que estiverem em dia com suas obrigações
sindicais.

O SESCAP assinou convênio com
a IOB Folhamatic EBS, para levar
aos contabilistas associados ao Sindicato, um conjunto de benefícios
baseados nas necessidades do profissional. Para os associados serão
disponibilizados informativos diários, com as alterações legais nas
esferas, Federal e Estadual; acesso a
Loja Virtual IOB, onde o associado
poderá adquirir produtos e serviços
em condições diferenciadas; realização de Palestras Técnicas Presenciais sobre a área Contábil, Fiscal,
Societária, Trabalhista e Previdenciária, ministradas por especialistas
do grupo IOB e acesso ao simulado
do Exame de Suficiência.

A Vilage Marcas e Patentes vai remunerar os associados do SESCAP-PE,
mediante indicações de cliente que
resulte na efetiva contratação dos
serviços oferecidos pela Vilage. Para
os associados que indicarem clientes,
10% de comissão sobre os honorários. Apenas os associados em dia com
as obrigações sindicais estarão aptos
ao exercício dos direitos e obrigações
ora contratados. Entre alguns dos benefícios fornecidos aos associados está
o desconto correspondente a 15% incidente sobre o valor dos honorários
cobrados pela Vilage.
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Contrato de Prestação

de Serviços Contábeis
Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução
CFC-1.457, de 11 de dezembro de
2013, instituiu novas regras relacionadas com a obrigatoriedade do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis,
criando, inclusive, a “Carta de Responsabilidade da Administração”, que
deverá ser assinada anualmente pelos
administradores da empresa-cliente
como pré-requisito para o encerramento do exercício contábil. Carta semelhante já é utilizada usualmente nos
serviços de Auditoria Independente.
A exigência do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis não é coisa
nova, uma vez que o assunto já era tratado na Resolução CFC-987, editada
no final do exercício de 2003. As novas
regras deverão ser observadas pelos
profissionais e organizações contábeis,
na relação de prestação de serviços
com os seus clientes.
O contrato de prestação de serviços é
um documento da maior importância,
porquanto indispensável, uma vez que
estabelece, de maneira formal, as obrigações e responsabilidades das partes
envolvidas – cliente e prestador do serviço – como por exemplo: delimitação
dos serviços contratados, prazos para
a entrega de documentos pelo cliente
e da entrega dos relatórios produzidos
pelo profissional contábil, valor e vencimento dos honorários, suspensão da
prestação do serviço, responsabilidade
do cliente no tocante à fidedignidade
das informações fornecidas à contabilidade, entre outros aspectos.
O profissional contábil precisa entender que, com a evolução dos recursos
tecnológicos, várias informações lançadas na Contabilidade do seu cliente têm
origem em outros sistemas periféricos,
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cujos dados são captados e escriturados através da integração de sistemas.
Caso uma dessas informações processadas não apresente a necessária consistência, o profissional contábil poderá ser responsabilizado. Somente com
um contrato de prestação de serviços
bem elaborado, o profissional estará
devidamente protegido.
É importante que os profissionais contábeis atentem para as disposições
do novo Código Civil, especialmente àquelas contidas nos artigos 601,
1.020, 1.177, 1.178 e 1.179, que se refere à sua responsabilidade quando da
prestação de serviços aos seus clientes. Outro documento importante é
o “distrato”, que deverá ser assinado

Com a evolução dos
recursos tecnológicos,
várias informações lançadas
na Contabilidade do seu
cliente têm origem em
outros sistemas periféricos,
cujos dados são captados e
escriturados através
da integração
de sistemas
no momento em que ocorrer o encerramento da prestação do serviço. Na
impossibilidade da celebração do distrato, deverá o profissional contábil,
notificar o cliente quanto ao fim da relação contratual, com a especificação
da cessação das responsabilidades das
partes contratantes.
O normativo do CFC está acompanhado, a título de sugestão, de modelos de Contratos de Prestação de
Serviços, de Distrato e da Carta de
Responsabilidade da Administração. Além disso, o profissional

José Eraldo Lucio de Oliveira é contador e administrador de Empresas, com
especialização em Perícia Judicial; empresário contábil; diretor da AESCON-PE; presidente do CRC-PE no biênio
2012 - 2013.

contábil poderá recorrer ao site do
SESCAP-PE, que oferece um modelo
de contrato com a indicação de situações e particularidades da prestação
dos Serviços de Contabilidade. Cabe
ao profissional, de posse desses modelos, proceder à devida adequação,
conforme as particularidades do serviço prestado.
A celebração do Contrato de Serviços,
além de salvaguardar o profissional e
a organização contábil, também contribui para evitar a aplicação de
penalidades por parte do CRC
do domicílio profissional, em
caso de eventuais fiscalizações. Em vista disso,
recomenda-se a leitura
atenta da Resolução
CFC-1.457/13.
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Vem aí o

8º Encontro

do SESCAP-PE

Nos dias 20 e 21 de março, o SESCAP-Pernambuco vai promover o 8º
Encontro das Empresas de Serviços, o mais tradicional e aguardado
evento do setor de serviços do estado de Pernambuco, que já faz parte
da agenda dos profissionais da Contabilidade, no Brasil, tem para a
sua oitava edição, o cenário litorâneo da Praia de Porto de Galinhas,
localizada no município de Ipojuca, a 65 quilômetros ao sul do Recife.

NOV 2013/JAN 2014

om o tema “A Contabilidade Criando Estratégias no
Mundo dos Negócios”, o encontro abordará a gestão de negócios e a contabilidade como peça fundamental
para a empresa se tornar apta a concorrer no mercado.
Visto que é observada por muitos como a ‘ciência da informação’, a contabilidade se desenvolveu através do tempo,
e vem a cada ano demonstrando para aqueles que fazem
parte do mundo corporativo, que é uma linguagem universal, fundamental para gestores na tomada de decisão
e confiável na hora de transmitir informações, sejam elas
demonstrações financeira, ou de resultado.

tunidades da Aplicação da ITG 1000, e a doutora Kátia Marabuco que abordará “A Somatização das Emoçoes”.

Pensando nisso, o SESCAP-PE resolveu elaborar um roteiro especial, e pretende repetir o sucesso das edições
anteriores, reservando no local do evento, uma Feira de
Negócios, com área exclusiva para os patrocinadores exporem seus produtos, serviços e tendências do setor.

Um dos momentos mais esperados do evento é a entrega
da certificação das empresas que recebem o reconhecimento pela qualificação de seus empregados e empregadores, sendo congraçadas com o Selo Programa de Qualidade das Empresas Contábeis (PQEC).

Em 2014, a presidente do Sindicato, Alba Rosa Nunes Ananias, deixa o SESCAP-PE com sensação de dever cumprido, uma vez que encerra a sua gestão (2010 - 2013), com
mais um encontro que, ao que tudo indica, será mais um
acontecimento com participação maciça do público.

O PQEC é uma ação do SESCAP-Pernambuco e da Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado
de Pernambuco (AESCON-PE), criado com o objetivo de

O auditor fiscal e gerente do Projeto eSocial, da Receita
Federal do Brasil (RFB), Samuel Kruger, levará aos presentes um assunto de fundamental importância, o “eSocial” e
as explicações sobre as mudanças que ocorreram na folha
de pagamento, além da unificação das declarações trabalhistas e a aposentadoria da carteira de trabalho em papel.
Entrega do PQEC

O 8º Encontro deve reunir mais de 500 pessoas, entre
empresários, contadores, administradores, estudantes e
demais representações da classe contábil. A sua última
edição, realizada em 2013, no município de Gravatá-PE,
recebeu cerca de 450 profissionais contábeis.
Palestras terão profissionais de renome
O 8º Encontro das Empresas de Serviços reunirá palestrantes de renome na área contábil, que irão apresentar e debater as principais tendências do setor. Dentre
os palestrantes estão o empresário contábil Benedicto
David, que vai explanar o assunto “Benefícios e Opor-

6º Encontro
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7º Encontro
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estimular as corporações do setor a aprimorarem a prestação dos serviços contábeis. Em 2013, cerca de 30 empresas foram agraciadas com o tão almejado Selo PQEC
de qualidade.
As empresas estão cada vez mais competitivas, e buscando também prestadores de serviços competitivos, que
acompanhem sua evolução. O programa aborda todos os
níveis do negócio, desde posicionamento estratégico, aos
aspectos de planejamento e de gestão e proporciona às
empresas uma maior credibilidade e competitividade no
mercado.

de Pernambuco (AESCON-PE), criado com o objetivo de
estimular as corporações do setor a aprimorarem a prestação dos serviços contábeis. Em 2013, cerca de 30 empresas foram agraciadas com o tão almejado Selo PQEC
de qualidade.
As empresas estão cada vez mais competitivas e buscando também prestadores de serviços competitivos, que
acompanhem sua evolução. O programa aborda todos os
níveis do negócio, desde o posicionamento estratégico,
aos aspectos de planejamento e de gestão, além de proporcionar às empresas uma maior credibilidade e competitividade no mercado.

O PQEC é uma ação do SESCAP-Pernambuco e da Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado

7º Encontro

6º Encontro

4º Encontro

5º Encontro
JAN/FEV 2014

Gestão S.A.

A formalização do microempreededorismo

deve aumentar em 2014
Lei Complementar nº 128/2008,
de incentivo à formalização, começou a ser implantada em julho de
2009 e em fevereiro de 2010, já estava
presente em todos os estados do Brasil. De acordo com o Boletim Radar nº
25, lançado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) de Brasília-DF, até fevereiro de 2013, essa política pública foi capaz de formalizar
2.747.426 microempreendedores individuais (MEIs).
Durante entrevista ao impresso de
grande circulação no estado de Pernambuco, Jornal do Commercio, do dia
26 de dezembro de 2013, a presidente
do SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes, falou
sobre a importância da formalização
daqueles que possuem pequenos negócios no Estado. Alba Nunes explicou
as vantagens de ingressar no programa
Microempreendedor Individual (MEI),
para garantir benefícios como auxílio
maternidade, auxílio doença e aposentadoria, além de ser isentos de tributos
federais como Imposto de Renda, PIS,
COFINS, IPI e CSLL.
O valor mensal fixado para o MEI é de
R$ 34,90 (comércio ou indústria), R$
38,90 (prestação de serviços) ou R$
39,90 (comércio e serviços). Ele também tem por direito a CNPJ e a emissão de nota fiscal, que lhe confere a
oportunidade de negociar com pessoas
jurídicas.
Uma coisa é certa, a Copa do Mundo
de 2014 vai gerar diversos trabalhos
informais. Desde a confirmação da realização do evento no país, o SEBRAE
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vem oferecendo cursos gratuitos para
capacitar quem já trabalha com turismo, por exemplo, e também quem
pretende se profissionalizar no setor.
As oportunidades cresceram para
muitos trabalhadores que vivem na
informalidade. Esta é sem dúvida uma
chance ímpar de promover e atrair investimentos, para alavancar a economia brasileira.
“Aqueles que pretendem sair da informalidade, basta procurar qualquer
empresa de serviço de contabilidade
optante pelo Simples Nacional, que
serão gratuitamente atendidos para o
primeiro registro e a primeira declaração”, explicou Alba Nunes.

No município de Camaragibe, Região
Metropolitana do Recife (RMR), o MEI
já é uma realidade, graças à técnica
em Contabilidade, Lourdes Gama,
que dedica boa parte do seu tempo,
ao trabalho de cadastramento dos donos de comercio informal da localidade. No começo ela se deslocava até
os comerciantes autônomos para falar
sobre o programa e seus benefícios,
mas hoje, com a divulgação “boca a
boca”, o seu escritório vive cheio de
trabalhadores que buscam oportunidades, através da regularização do seu
negócio próprio.
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Entrevista

Ítalo Mendes
O jovem diretor de Eventos do SESCAP-PE, Ítalo de Melo Mendes, iniciou a sua carreira de contador em 2002, quando concluiu o curso de
Ciências Contábeis, pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Associado ao Sindicato desde 2005, começou a ter participação
mais efetiva quando recebeu da presidente, Alba Rosa Nunes, o convite
para fazer parte da sua equipe de diretores do SESCAP-PE para a gestão 2010 – 2013. Empresário contábil e
sócio-diretor da Gerencial Contabilidade, com 12 anos no mercado, Ítalo Mendes, que também é pós-graduado
em Contabilidade para Negócios Empresarias, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fala à Integrar
sobre os projetos que vem promovendo junto ao SESCAP-PE, por meio de atividades que proporcionam às empresas associadas uma maior qualidade de vida, além de um conjunto de ações sociais voltadas para o incentivo
à prática de esportes nas comunidades carentes da grande Recife.

1) O Sindicato já demonstrou ser favorável a eventos esportivos, inclusive todos os anos vocês promovem os Jogos SESCAP-PE/AESCON-PE. Como surgiu a iniciativa?

modalidades disputadas representam no campeonato nacional, os seus respectivos sindicatos

4) Quando se deu a primeira participação do SESCAP-PE na comÍtalo - Os Jogos SESCAP-PE foram idealizados em 2004,
petição nacional?
tendo como objetivo principal a integração e confraterniÍtalo - Em 2010. Em uma ação inédita, o Sescap-PE forzação das empresas associadas ao
mou uma equipe, com base em sua
SESCAP-PE e a AESCON-PE, para
competição local, para representar PerOs Jogos SESCAP-PE
competirem na modalidade futebol
nambuco no JOCOBRAS. A competição
masculino, na época ainda com o
visam sempre o espírito
aconteceu na cidade de Santa Maria-RS.
nome de campeonato de futebol.
2) Para as empresas, quais são os benefícios de participar dos Jogos SESCAP-PE/AESCON-PE?

harmonioso das
relações pessoais e
profissionais...

Ítalo - Os Jogos visam sempre o espírito harmonioso das
relações pessoais e profissionais, integrando empresários
dos diversos ramos do setor de serviços de Pernambuco, funcionários das empresas associadas ao SESCAP-PE
ou Aescon-PE, profissionais e entidades regulamentadas
(CRC-PE, IBRACON, APJEP e etc.) e empresas de Software Contábil, também com o intuito de realizar ações
sociais voltadas para as comunidades mais carentes.
3) Como funciona a Copa JOCOBRAS?
Ítalo - Os Jogos dos Contabilistas Brasileiros (JOCOBRAS), reúne a cada dois anos os contabilistas do Brasil,
visando à interação e a disputa nas modalidades de futebol
de campo, futsal, bocha, bolão, canastra, voleibol feminino, vôlei de praia e tênis de campo. Os vencedores nas

5) O que essa participação rendeu para
vocês?

Ítalo - O campeonato local cresceu ainda mais em 2011, sendo rebatizado como Jogos SESCAP-PE, com o advento das modalidades de futebol feminino,
dominó e canastra, além do já tradicional futebol masculino, com as disputas sendo espelhadas nas regras do JOCOBRAS e servindo como seletiva para a participação no
brasileiro.
6) Qual é a situação de Pernambuco na competição?
Ítalo - O Sescap-PE se constitui até hoje como a única equipe
do Norte/Nordeste a disputar o JOCOBRAS, junto com os
demais estados do eixo Sul/Sudeste como: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
7) O que podemos esperar de novidade para a Copa JOCOBRAS 2014?
Ítalo - Para o VI JOCOBRAS, pretendemos chegar ainda mais
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Bem-estar em Pauta

longe, já que somos o atual vice-campeão brasileiro na modalidade de futsal. Vamos nos preparar para a copa, mas sem esquecer que o foco maior é sempre o espírito de integração e
harmonia com todos os contabilistas do Brasil. A competição
acontecerá na cidade de Maringá-PR, no período de 24 a 26
de julho.

tadas para ações sociais que envolvam idosos e crianças. Como
estamos em ano de Copa do Mundo no Brasil, e Pernambuco
sendo umas das cidades sedes, a partir de troca de ideias da
diretoria com a assessoria de comunicação, surgiu à oportunidade de apoiar projetos sociais voltados para a prática de atividades esportivas.

9) Em novembro de 2013, vocês aproveitaram os Jogos SESCAP-PE-/AESCON-PE para realizar algumas ações sociais
voltadas para o incentivo à prática de esportes. De que forma
essas iniciativas contribuem para a vida desses jovens?

11) Como a comunidade dos Coelhos foi escolhida?

Ítalo - Durante os jogos SESCAP-PE-/AESCON-PE, conseguimos o apoio das empresas do setor de serviços, que realizaram
doações em espécie para o projeto social Formando o Amanhã, localizado na comunidade dos coelhos, em Recife-PE. Esta
mesma equipe participou da copa tareco (Taça Recife de Comunidades) e se sagrou vice-campeã, sendo uma das equipes
de maior destaque do torneio e tendo um atleta convocado
para a seleção brasileira de comunidades. Alguns garotos do
projeto social também já tiveram a oportunidade de conhecer
a sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Esse resultado mostra
que estamos contribuindo diretamente para a formação do cidadão.
10) Como surgiu o interesse em movimentar essas ações?
Ítalo - O Sindicato já tem como bandeiras, diversas ações vol-

Ítalo - A comunidade dos Coelhos foi recentemente atingida
por um incêndio de grandes proporções, onde a maioria das
famílias teve que recomeçar a vida do zero. Ao conhecer o
projeto social Formando o Amanhã, comandado por Tadeu Leonardo, identificamos as mais diversas necessidades daqueles
jovens, como falta de material esportivo, bolas e chuteiras. A
partir daí, nasceu o desejo de abraçar a causa.
12) Quais serão os critérios adotados para realizar mais ações
em 2014?
Ítalo - Pretendemos escolher sempre aquelas comunidades
com maior carência, ou aquela que tenha sofrido algum acidente de grandes proporções, como incêndios, enchentes, alagamentos e etc. Contamos com o apoio dos associados e de
quem tiver o interesse em colaborar, afinal de contas, o importante é contribuir para um futuro melhor, com mais qualidade
de vida e muito mais oportunidades para esses jovens.
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Em Destaque

RF extingue DACON a partir de 2014
A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou em janeiro, no Diário Oficial da
União (DOU), por força da Instrução
Normativa RFB 1.441/2014, a extinção do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), relativo a fatos geradores ocorridos a partir
de 1º de janeiro de 2014.
A amortização se deu em decorrência da substituição do DACON pela
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita

(EFD-Contribuições), aplicável para as
contribuições para o PIS/Pasep, Cofins
e Contribuição Previdenciária Substitutiva.
A prestação de informações para a RFB
deverá ser feita exclusivamente pelo
Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), mas é importante estar atento, pois ainda permanece obrigatória a
entrega do DACON, original ou retificador, para fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 2013, utilizan-

do as versões anteriores do programa
gerador da declaração.
Com informações: Boletim contábil

eSocial: sua empresa está preparada?
O ano de 2014 chega com muitos desafios para as empresas, principalmente no universo digital, entre eles, talvez
o mais importante, o eSocial, que chega para mudar de forma significativa as
obrigações referentes aos vínculos de
emprego e obrigações previdenciárias.
Isso por que será possível informar em
tempo real, o cumprimento da legislação trabalhista e os recolhimentos de
INSS, FGTS e Imposto de Renda da
Pessoa Física em ambiente digital.
Mas a sua empresa está preparada
para o eSocial? Como ele, as organizações terão que cumprir a legislação
integralmente, observando os prazos

definidos em lei, além de atualizar e
registrar todas as informações dos funcionários e prestadores de serviços.
Desta forma, todo o sistema de gestão
de processos, contratos e segurança
do trabalho, bem como a comunicação
da empresa entre os setores envolvidos no novo sistema, como Recursos
Humanos, financeiro, contabilidade
e até o setor jurídico, precisarão se
adaptar à nova obrigação, a partir de
abril de 2014, conforme o cronograma
divulgado pela Receita Federal.
A expectativa é de que os procedimentos se tornem cada vez mais rápidos e
seguros. Os dados serão enviados di-

retamente aos órgãos fiscalizadores,
garantindo aos trabalhadores, acesso
direto às informações como saldo do
FGTS e recolhimentos das contribuições previdenciárias.
A administração das pessoas da empresa sofrerá uma mudança radical e o
velho costume de deixar para depois,
como concessão de férias e anotações
da ficha de registro, sob pena de autuação, já era. Por isso é melhor correr,
pois temos menos de três meses para
a chegada definitiva do eSocial. A partir de agora, informações erradas, ou
não registradas, poderão atrair a fiscalização para sua empresa.

Bem-estar em pauta

Saiba como praticar

treinamento funcional na praia
stamos acostumados a aproveitar a praia para descansar, mergulhar no mar, tomar cerveja e se bronzear. Só que para muitos, este mesmo
lugar virou ponto de encontro para a
prática de atividade física intensa, em
total contato com a natureza. Este tipo
de exercício tem definição e pode ser
realizado a qualquer hora do dia.
O Treinamento Funcional tem como finalidade estimular o praticante a fazer
exercícios compostos por movimentos simples, que vão ajudar nas tarefas diárias. Como é realizado na areia,
aumenta o grau de dificuldade, pois a
base é instável e faz com que a pessoa
exercite o corpo por completo, gerando um maior fortalecimento de tornozelo, joelho e abdômen, e proporcionando ao atleta, a busca pela superação
em alcançar mais coordenação, resistência, equilíbrio, força, agilidade e
concentração.
Para uma melhor compreensão, todo
exercício é baseado na corrida e mexe
principalmente com os membros inferiores. Os movimentos de agachar, puxar, empurrar, avançar, girar e levantar
são repetidos com freqüência e o aluno
trabalha, entre outras partes do corpo,
glúteo, coxa e panturrilha. Por causa da
carga intensa da atividade em apenas
quatro meses de atividade, as mudanças físicas já podem ser percebidas. Os
profissionais responsáveis pelos ensinamentos são formados em educação
física e possuem cursos e treinamentos específicos, que os habilitam a dar
toda a assistência no desenvolvimento
de circuitos na areia, com o auxilio de
bolas, cones, cintos de tração, escadas,

bambolês, elásticos e até paraquedas.
Esses circuitos têm duração aproximada de 40 minutos.
Para o profissional de educação física, Sandro Dantas, os benefícios com
treinamentos funcionais são muitos.
“Além do ambiente em contato com
a natureza, conseguimos trabalhar várias capacidades físicas como força,
potência e equilíbrio, resistência,
funções cardiorrespiratórias e
principalmente a consciência
corporal dos praticantes”,
explicou o professor, que
durante quatro anos
trabalhou como preparador físico de uma
equipe profissional de
futebol, e por buscar
mais condicionamento em seus atletas,
começou a estudar
o treinamento com
o intuito de melhorar o padrão
de
movimento.
De acordo com
o professor, “por
se tratar de uma
atividade realizada em grupo, a
interação entre
os participantes
é muito grande e
com isso ciclos de
amizade são construídos”.
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#Ficadica

Filme: Trapaça
Um filme ficcional ambientado
no sedutor mundo de um dos
escândalos mais devastadores do
rock nos Estados Unidos. Trapaça
(American Hustle) conta a história
de um vigarista brilhante, Irving
Rosenfeld (Christian Bale) um
grande trapaceiro, que trabalha
junto da sócia e amante Sydney
Prosser (Amy Adams). Os dois
são forçados a colaborar com um
agente do FBI (Bradley Cooper),
infiltrando o perigoso e sedutor
mundo da máfia. Ao mesmo tempo, o trio se envolve na política do
país, através do candidato Carmine Polito (Jeremy Renner). Os
planos parecem dar certo, até a
esposa de Irving, Rosalyn (Jennifer
Lawrence), aparecer e mudar as
regras do jogo.

CD: Zizi Possi – Tudo
se transformou
O repertório do show de Zizi
Possi faz com que ela curta com
carinho as grandes platéias que
atrai pelo Brasil. O show traz
músicas inéditas – na voz dela
– como Cacos de amor (Luíza
Possi/ Dudu Falcão) e Sem você
(Arnaldo Antunes/ Carlinhos Brown). Divulga uma nova autora:
a gaúcha Neka Ayala, que assina
No vento. De discos já lançados
vieram Meu mundo e nada mais
(Guilherme Arantes), Filho de
Santa Maria (Itamar Assumpção/
Paulo Leminski), Com que roupa
(Noel Rosa) e Corsário (João
Bosco/Aldir Blanc). Sem dúvida
um dos melhores trabalhos da
cantora paulista. Quem nunca viu
Zizi cantar não sabe o que está
perdendo

Livro: Gestão
Estratégica de
pessoas: com foco em
competências
O tema central deste livro é
como implantar na prática a gestão estratégica de pessoas, utilizando como base o conceito de
competências organizacionais e
individuais, e como elas se entrelaçam para produzir resultados às
organizações. Discute o uso de
competências em decisões estratégicas. Reﬂete sobre a articulação
das competências a processos a
processos de avaliação de pessoas, treinamento e desenvolvimento, carreira e sucessão, recrutamento e seleção, remuneração e
dimensionamento organizacional.
E analisa os resultados que a gestão por competências gera para
empresas e os cuidados para sua
implantação.

Site: Leia Brasil www.leiabrasil.org.br
ONG especializada no incentivo e promoção da leitura como
ferramenta de combate ao analfabetismo funcional. Criado no 2º
semestre de 1991 como um programa da Petrobras. Até meados
de 2001 o Leia Brasil foi um programa exclusivo daquela empresa. Em 2002, após reestruturação,
passou a atuar como Organização
Não Governamental.
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