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EXPEDIENTE

As últimas semanas têm sido de muitas decepções para todos 
os brasileiros. Por mais que imaginássemos um cenário de 
dificuldades, poucos imaginaram a realidade que hoje vivemos. 
Ver a destruição de uma empresa que era motivo de orgulho para 
a nação - hoje motivo de vergonha e indignação - rebaixada a uma 
das menores empresas do segmento, nos faz questionar o que 
gerou esta catástrofe e o que podemos fazer, enquanto cidadãos 
brasileiros, para que histórias como essa e tantas outras que hoje 
assistimos incrédulos preencher as páginas de nossos jornais, não 
se repitam.

A verdade que muitos custam a ver é que a filosofia individualista, 
egocentrista e amoralista, observada no comando do Estado e em 
empresários envolvidos nestes escândalos de corrupção e desvio 
de dinheiro não é uma filosofia exclusiva deste grupo social: ela 
permeia todas as classes sociais, enraizada na cultura brasileira 
como uma necessidade de ser ‘esperto’ e ‘malandro’, levando 
vantagens às custas de outros. Esse comportamento predatório 
e egoísta pode até ser apontado como pivô da dificuldade do país 
para se desenvolver e alcançar melhores índices sociais, assim 
como da baixíssima eficácia e eficiência da maioria dos serviços 
públicos. Ao ignorar a existência desta cultura, o cidadão se coloca 
na posição confortável de completa vítima, que divide com 200 
milhões de brasileiros o extremo azar de ser governado quase 
exclusivamente por bandidos de colarinho branco, num país de 
gente honesta, séria e trabalhadora, que não presencia e nem 
participa de corrupção no seu cotidiano. 

É preciso admitir que a corrupção não começa no desvio de 
verbas, no contrato aditivado, na posse e nem nas eleições. Ela 
começa muito antes: na nota fiscal não emitida, na renda não 
declarada, no uso do estacionamento para idosos ou deficientes, 
na cola da prova, no suborno do guarda de trânsito, na fila furada. 

Ao reconhecermos esses hábitos, muitas vezes considerados 
inofensivos, e lutarmos contra eles, aceitando que práticas desse 
tipo geram vergonha para quem o pratica e indignação para quem 
observa, estaremos construindo novas culturas e valores para a 
nossa nação, permitindo assim surgir a esperança de que nossos 
filhos possam crescer numa sociedade onde tais ações não sejam 
consideradas normais nem comuns e, consequentemente, seus 
governantes sejam espelhos para a população, possibilitando enfim 
um futuro próspero e otimista para o Brasil.
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Desoneração da Folha foi 
ministrado no SESCAP-PE

Legislação Tributária foi 
tema de palestra

O curso “Desoneração da Folha 
de Pagamento. Aspectos Legais e 
Práticos” aconteceu nos dias 24 e 
25 de novembro, no auditório do 
SESCAP-PE, localizado no bairro de 
Boa Viagem, em Recife.

Como instrutor, o advogado e 
consultor, especialista na área 
trabalhista e previdenciária, com 
mais de 10 anos no mercado, José 
Alfredo do Prado Junior, que falou 
sobre ampliação da desoneração para 
outros setores; novas regras para a 
construção civil; comentou sobre a Lei 
nº 12.546/2011 e distribuiu exemplos 
de situações especiais, passando 

Foi realizado no dia 2 de dezembro, uma palestra voltada 
para as atualizações na Legislação Tributária. “Plantão Fiscal 
Universalizando o Conhecimento” foi o tema abordado 
pelo auditor fiscal da Secretaria de Finanças da Prefeitura 
da Cidade do Recife (PCR), José Santa Cruz Arantes.

Na programação foram explanados os assuntos: Prestação 
de serviço; Retenção do ISS; Alíquota do ISS; DS e Nota 
Fiscal Eletrônica. Uma mesa redonda também foi preparada 
para tirar as dúvidas dos presentes, que garantiram a 
participação por meio de investimento solidário de kits de 
limpeza pessoal (toalha de banho, desodorante e lavanda 
infantil). Os donativos foram entregues à instituição Lar 
Rejane Marques, localizada na Região Metropolitana do 
Recife.

Lar Rejane Marques – Acolhe crianças de 0 a 10 anos, com 
necessidades especiais, em situação de vulnerabilidade 
social, ou abandono, promovendo a sua proteção integral e 
facilitando a reintegração familiar e comunitária. 

4 Realizações SESCAP-PE

por base de cálculos; retenção de 
INSS; décimo terceiro salário; EFD 
Contribuições; entre outros.

Ao final, a diretora de Eventos 
do SESCAP-PE, contadora Maria 

Dorgivânia Barbará, conversou com 

o público presente sobre algumas 

ações desempenhadas pelo Sindicato 

em 2014, além de projetos a serem 

realizados no ano de 2015.

DEZ14/JAN/FEV 2015



5

DEZ14/JAN/FEV 2015

SESCAP-PE 
realizou o II 
Encontro de 
Boas Práticas

Palestra com investimento 
solidário no SESCAP-PE

O II Encontro de Boas Práticas e Trocas de 
Experiências em Gestão Sindical da Região 
Nordeste foi realizado no dia 9 de dezembro 
de 2014, na sede do SESCAP-PE. Entre os 
presentes, o presidente e o vice-presidente 
do Sindicato, Albérico Morais e Ítalo Mendes; 
além dos representantes da FENACON, 
Antonino Ferreira Neves e José Luiz Brandão; 
do representante do Sistema TCS, Ricardo 
Timmers; e dos diretores e representações dos 
SESCAPs e SESCONs da Região Nordeste.

O SESCAP-PE, em parceria com 
a Receita Federal do Brasil (RFB), 
promoveu no dia 7 de janeiro, em seu 
auditório completamente lotado, uma 
palestra sobre o Simples Nacional. 
O programa é destinado ao micro e 
pequeno empresário que fatura até R$ 
3,6 milhões por ano, e com algumas 
mudanças nas regras, estendeu 
o benefício para 142 categorias, 
entre elas, engenheiros, médicos, 
advogados, odontólogos, arquitetos, 
jornalistas e corretores.

A palestra, que ocorreu por meio 
de investimento solidário de fraldas 
descartáveis, foi ministrada pelo 
auditor fiscal da RFB, Alexandre Rêgo, 

5Realizações SESCAP-PE 

e contou com a presença do presidente 
do SESCAP-PE, Albérico Morais; de 
diretores do Sindicato; do presidente 
do CRCPE, Geraldo Batista; além de 
contadores; administrados e demais 

interessados na temática. As doações 
foram para a creche Nossa Senhora das 
Candeias, localizada em Jaboatão dos 
Guararapes – PE, você confere no site 
do SESCAP-PE. 
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Reunião com JUCEPE defi ne 
melhorias para empresas de PE
O presidente do SESCAP-PE, Albérico 
Morais, participou de uma reunião com 
a nova presidente da Junta Comercial 
de Pernambuco (JUCEPE), Terezinha 
Nunes. O encontro, que ocorreu no 
final do mês de fevereiro, teve como 

Confraternização: 
SESCAP-PE em 
noite de integração 
no Manhattan
Para comemorar o sucesso de 2014, que foi marcado pela 
realização de grandes eventos, entre eles, cursos, palestras, 
seminários, além da conquista do direito de sediar a 16ª 
CONESCAP, o SESCAP-PE preparou uma animada festa 
de confraternização entre os seus diretores e associados, 
no Manhattan Café Theatro, em Recife-PE. Confira alguns 
momentos:

Para comemorar o sucesso de 2014, que foi marcado pela 
realização de grandes eventos, entre eles, cursos, palestras, 
seminários, além da conquista do direito de sediar a 16ª 
CONESCAP, o SESCAP-PE preparou uma animada festa 
de confraternização entre os seus diretores e associados, 
no Manhattan Café Theatro, em Recife-PE. Confira alguns 

Confraternização: 
SESCAP-PE em 
Confraternização: 
SESCAP-PE em 
Confraternização: 

noite de integração 
no Manhattan
noite de integração 
no Manhattan
noite de integração noite de integração 

6 Notícias Relacionadas

pauta assuntos como a melhoria da 
prestação de serviços às empresas do 
Estado.

Terezinha Nunes ouviu do 
representante do SESCAP-PE; 

do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 

de Pernambuco (CRCPE), 
Geraldo Batista; e da 
presidente da ACCAPE, 
Michele Arruda Silva 
Tabosa, algumas sugestões 

para contribuir com a melhoria dos 
processos da JUCEPE. Na ocasião, 
a presidente da Junta Comercial se 
comprometeu em atender às demandas 
no menor prazo possível.

“Fico feliz pela receptividade e o 
interesse da JUCEPE em estreitar 
ainda mais o relacionamento com o 
SESCAP-PE e as instituições do estado, 
pois este é, sem dúvida, um excelente 
início de trabalho da presidente 
Terezinha Nunes”, concluiu Albérico.

a nova presidente da Junta Comercial 
de Pernambuco (JUCEPE), Terezinha 
Nunes. O encontro, que ocorreu no 
final do mês de fevereiro, teve como 

Estado.

Terezinha Nunes ouviu do 
representante do SESCAP-PE; 

do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 

de Pernambuco (CRCPE), 
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O presidente do SESCAP-PE, Albérico 
Morais, participou do 3º Encontro dos 
Empresários de Serviços Contábeis e 
de Assessoramento do Estado de Santa 
Catarina (ENESCON), realizado nos 
dias 28 e 29 de janeiro, no Teatro Carlos 
Gomes, em Blumenau – SC.

Considerado o maior evento do 
setor contábil de Santa Catarina, o 3º 
ENESCON foi realizado pelo Sescon 
Blumenau, SESCON/SC, SESCON 
Grande Florianópolis e FENACON, com 
o apoio do CRCSC e da Fecontesc. Na 
ocasião, o público presente participou 
de debates, palestras, feira de negócios, 
e de diversos sorteios de brindes.

SESCAP-PE prestigia projeto do 
CRCPE, no Cabo de Santo Agostinho

Presidente do SESCAP-PE 
participa do 3º ENESCON, 
em Santa Catarina

O presidente e o diretor Administrativo 
do SESCAP-PE, Albérico Morais e José 
Gonçalves Campos Filho, respectivamente, 
participaram do projeto Rota Contábil, 
do Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), realizado no 
município do Cabo de Santo Agostinho, 
no dia 20 de janeiro. Os representantes do 
SESCAP-PE presenciaram a inauguração da 
delegacia do CRCPE na região.

Na ocasião, José Campos, que também 
é o coordenador de divulgação da 16ª 
CONESCAP, falou sobre a importância dos 
profissionais e estudantes daquela região 
participarem da décima sexta edição da 
Convenção e convocou os presentes para, 
juntos, fazerem do evento, um grandioso 
acontecimento do setor de serviços do País.

DEZ14/JAN/FEV 2015
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Curso Treina SESCAP8

Para fornecer conhecimento sobre temas 
relevantes da contabilidade gerencial, e orientar 
sobre o processo, por completo, extraindo 
as principais dúvidas relacionadas ao assunto, 
“Contabilidade Gerencial” foi realizado no 
dia 1º de dezembro passado, no auditório do 
SESCAP-PE, pela doutora em Administração, 
com especialização em Administração Financeira, 
Contabilidade e Controladoria, professora 
Umbelina Lagioia. 

Com o objetivo de oferecer ao participante, técnicas 
e procedimentos legais utilizados em auditoria, para 
identificar as causas que podem levar as empresas 
a serem penalizada por engano, erros, fraudes ou 
suportar passivos trabalhistas existentes, por exemplo, 
o SESCAP-PE promoveu no dia 21 de janeiro, um curso 
voltado para a otimização da gestão de pessoal. 

“Auditoria Trabalhista para Departamento Pessoal” foi 
ministrado pelo advogado, consultor e diretor executivo, 
especialista na área trabalhista e previdenciária, José 
Alfredo do Prado Júnior.  

Contabilidade Gerencial 
foi ministrado em 
dezembro de 2014

SESCAP promoveu curso 
voltado para a otimização da 
gestão de pessoal

Agenda do TREINA SESCAP 
e cursos já realizados
Em 2015, o SESCAP-PE irá intensificar a realização de cursos do TREINA SESCAP, e os cursos da UniFenacon serão vendi-
dos também na loja do shopping RioMar. Acompanhe os cursos que foram destaque:

DEZ14/JAN/FEV 2015
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Novos associados

Novos Associados
SESCAP-PE
ORGANIZAÇÃO ROCHA CONTABILI-
DADE LTDA-ME
Associado em: 12/02/2014

PLATEC PLANEJAMENTO TÉCNICO E 
CONTÁBIL-ME
Associado em: 07/02/2014

JM ÍCONE CONTABILIDADE LTDA-ME
Associado em: 31/03/2014

DIAS CONTABILIDADE LTDA
Associado em: 02/04/2014

ELITE CONSULTORES DO BRASIL 
LTDA
Associado em: 03/04/2014

CONTADORIA C BARROS SERVIÇOS 
CONTÁBEIS EIRELI-ME
Associado em: 06/04/2014

PERFORMANCE CONTÁBIL LTDA-ME
Associado em: 07/04/2014

EL DA SILVA CONTABILIDADE-ME
Associado em: 08/04/2014

FÁBIO ALEXANDRE ARAGÃO-ME
Associado em: 14/04/2014

ESCONT ASSESSORIA CONTÁBIL 
LTDA-EPP
Associado em: 29/04/2014

ALSERCON LTDA-ME
Associado em: 21/05/2014

 ORIENT CONTABIL
Associado em: 16/01/2015

CONTABILIZZE
Associado em: 23/01/2015

VILLAROEL CONTABILIDADE & 
CONSULTORIA – ME
Associado em: 25/12/2014

ASSOCIADOS QUE VOLTARAM 
- ERS CONTABLIDADE
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Convênio em destaque

IOB 

Unimed Recife 

Instituto Cervantes 

ASSCONTA 

Faculdade Anchieta

Farmácia Independente

Com a IOB Folhamatic 
EBS, o convênio pretende 
levar aos contabilistas 
associados ao Sindicato, 
um conjunto de benefícios 
baseados nas necessidades 
do profissional. 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; participar 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 parceria entre o SESCAP-
PE e a cooperativa de 
serviços médicos Unimed, 
garante desconto de 10% 
para os planos de saúde 

contratados pelas empresas de serviços contábeis associadas 
ao Sindicato, que estiverem em dia com suas obrigações 
sindicais.

O Instituto Cervantes é o mais novo parceiro 
do SESCAP-PE. O convênio tem por objetivo 
a realização de cursos de espanhol e ações 
culturais nas dependências da instituição, ou 

do Sindicato, ambos em Recife. Aos funcionários, 
alunos e associados ao SESCAP-PE, serão oferecidos 
os seguintes descontos:

- 20% de desconto para pagamentos parcelados;
- 25% de desconto para pagamentos à vista;
- 25% de desconto tanto para pagamentos à vista 
como parcelados. 

Vilage Marcas e Patentes
O convênio com 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 está o desconto correspondente a 
15% incidente sobre o valor dos honorários 
cobrados pela Vilage.

O grupo empresarial 
voltado para a prestação 
de serviços às empresas 
de pequeno, médio e grande porte, agora será responsável 
pela contabilidade do SESCAP-PE. 

Agora os associados e funcionários do Sindicato terão 
descontos de 33% nas mensalidades da Faculdade An-
chieta, e com isso uma oportunidade ímpar de aprimorar 
seus conhecimentos.

A Farmácia Independente conta com 13 unidades 
espalhadas pelo Grande Recife. Cada loja, além de 
uma equipe de profissionais especializados, conta 
com um farmacêutico à disposição do cliente, ofe-
recendo ainda mais segurança na hora da compra. 
Mais uma parceria firmada em benefício do empre-
sariado pernambucano.

DEZ14/JAN/FEV 2015
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Perspectivas 
Tributárias no Brasil
 cada ano e a cada novo governo 

volta-se sempre ao recorrente 
tema de reforma tributária, como se 
a simples aprovação de uma emenda 
constitucional, alterando o nosso 
sistema tributário, fosse a solução 
mágica para reduzir a alta carga tributária 
paga pelo cidadão e, ao mesmo tempo, 
aumentar a arrecadação dos três 
entes federativos. Só esses interesses 
conflitantes demonstram a dificuldade 
para se alterar as regras da complexa e 
intrincada tributação no Brasil.

Quem reclama da carga tributária se 
esquece de que ela é a medida para 
cobrir o custo do Estado. Sem uma 
melhor gestão e destinação do gasto 
público é impossível diminuir o ônus, 
pois ninguém quer reduzir despesas, 
mas todos querem reduzir tributos, 
assim a conta não fecha.

A qualidade da tributação é ruim: quem 
ganha até 2 salários mínimos (SM) 
paga mais que o dobro de tributos 
do que aqueles que ganham acima de 
30 salários mínimos. Até 2 SM paga-
se 3,1% de tributos diretos e 45,8% 
de tributos indiretos, total de 48,8%. 
Já acima de 30 SM: paga-se 9,9% de 
tributos diretos e 16,4% de tributos 
indiretos, total de 26,3%. 

Há nuvens pesadas no horizonte de 2015 
diante da necessidade de um ajuste fiscal 
para equilibrar as contas públicas. 

Mas, o que resta para o cidadão que 
paga a conta? Já que não é possível 
reduzir tributos, deve-se simplificar e 
desburocratizar o cumprimento das 
obrigações fiscais. Vale lembrar as 
grandes alterações contábeis e fiscais 
na legislação a partir de 2015 que 
poderão gerar mais complexidade 

Mary Elbe Queiroz é pós-doutora e 
doutora em Direito Tributário. Mestre 
em Direito Público. Membro Imortal da 
Academia Nacional de Economia – ANE. 
Presidente do Instituto Pernambucano 
de Estudos Tributários – IPET. Membro 
do Conselho Superior de Assuntos Jurí-
dicos e Legislativos da FIESP – CONJUR. 
Ex-auditora Fiscal da Receita Federal do 
Brasil. Ex-membro do Conselho de Con-
tribuintes do Ministério da Fazenda (atu-
al CARF). Professora. Advogada sócia de 
Queiroz Advogados Associados.

A e dificuldades, inclusive, para os 
profissionais jurídico-contábeis.

É preciso combater a sonegação, 
fraudes, desvios e corrupções, sem o 
efeito inverso de o controle estimular 
tais desvios e aumentar o gasto da 
sociedade.

Deve-se reduzir o número de 
tributos. A destinação dos recursos e 
disputas federativas não podem gerar 
complexidade e ônus para quem paga. 

Pode-se unificar os tributos que são 
iguais e sobre mesmas bases: o IRPJ e a 
CSLL; o PIS, a COFINS e a CIDE; o IPI, 
o ICMS e o ISS. Dos 8 só restariam 3! 

Para simplificar precisa-se: reduzir o 
excesso de certidões, licenças, alvarás 
e declarações; criar um só número de 
inscrição para fins fiscais, societários, 
comerciais e o recolhimento dos 
tributos ser feitos em um único 
documento.

Do lado dos 
gastos precisa-se 
de racionalidade. 
Veja-se a saúde 
e a educação, há 
obrigações e despesas 
repartidas e triplicadas 
pelas três esferas 
de governo sem 
a população ser 
atendida nas suas 
necessidades.

Governo e socie-
dade precisam se 
unir em torno de 
uma proposta que consiga, 
pelo menos, simplificar o sistema e tra-
zer bons ventos sobre: arrecadação, 

Instituto Cervantes desenvolvimento econômico, geração 
de emprego, competitividade e gover-
nabilidade do País.

DEZ14/JAN/FEV 2015
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Os benefícios da 
Certificação 

Digital
Por Michelly Nunes - CQpress

SESCAP-PE inaugura loja do segmento no Shopping RioMar para servir de unidade 
certificadora e oferecer tecnologia, modernidade e segurança
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uito utilizado para otimizar 
procedimentos e garantir se-

gurança nas transações via internet, 
o certificado digital se tornou uma 
ferramenta indispensável no mundo 
corporativo. A identidade eletrônica, 
com validade jurídica de pessoas ou 
instituições, funciona com a velocida-
de que o mercado exige, permitindo 
a realização de diversas atividades, 
tais como: fazer pagamentos e tran-
sações bancárias, compras, além de 
resolver questões legais, tributárias e 
contábeis, tudo via web, sem que seja 
necessário sair de casa ou do local de 
trabalho.
 
Criada para desburocratizar 
processos, a ferramenta torna possível 
ainda a emissão de certidão e notas 
fiscais eletrônicas, além de consultas 
e regularização de situação cadastral 
e fiscal, assinatura, contratos e 
acompanhamento de processos fiscais. 
Um instrumento obrigatório inclusive 
para acesso a portais de diversos 
órgãos financeiros, governamentais e 
de fiscalização. 

“Nos dias atuais, a certificação digital é 
tão necessária que sem ela a empresa fica 
com o acesso restrito à Receita Federal, 
por exemplo”, comentou Ítalo Mendes, 
contador e empresário contábil.

Segundo Ítalo, que também é vice-
presidente do SESCAP-PE, os gastos 
que são essenciais aos processos 
físicos, como deslocamento ao 
cartório, ou até mesmo uma simples 
logística, deixam de existir. “Agora 
é mais prático, pois eu não preciso 
da assinatura do cliente para realizar 
cada operação, nem decorar inúmeras 
senhas, sem falar na agilidade que o 
método eletrônico proporciona ao 
usuário. E tudo pode ser realizado 
com total segurança”, explicou o 
contador.

Várias profissões no Brasil estão sendo 
beneficiadas com o certificado digital.  
O uso da ferramenta pelos advogados, 
por exemplo, tem sido cada vez mais 
indispensável, principalmente nos Jui-
zados Especiais Federal. Com o docu-
mento é possível protocolar petições, 

Sem dúvida, a 
certificação digital 
é uma credencial 

importante para o 
mundo tecnológico 

e corporativo, 
e quando bem 

aplicada, se torna 
um mecanismo 
seguro e ágil na 

desburocratização 
de processos. 
Investir nessa 

ferramenta vale 
muito a pena, pois 
quem usa garante: 

ela chegou para 
ficar! 

consultar e dar entrada em processos 
com a utilização do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), obter certidões judi-
ciais e realizar diversas demandas com 
mais agilidade. O advogado é identifi-
cado perante os órgãos jurídicos como 
profissional inscrito na Ordem, pos-

M sibilitando a prática de atos, em meio 
eletrônico, e garantindo a identidade de 
todos os envolvidos em uma transação. 

“Antes se levava muito tempo para im-
primir todos os recursos, e para proto-
colar uma peça judicial a pessoa tinha 
que se deslocar até o Tribunal de Justiça 
(TJ), mas com a assinatura digital não 
precisamos utilizar papel e ainda eco-
nomizamos tempo, pois tudo isso pode 
ser realizado através do PJe”, explicou 
o advogado trabalhista, Delmiro Borges 
Cabral. 

Assim como os advogados, profissio-
nais de diversas áreas de atuação já 
enxergam os benefícios do documento 
digital. Afinal, na rotina de trabalho, ou 
até mesmo na vida pessoal, a solução 
pode estar no envio de autorização por 
meio de uma assinatura digitalizada.

Foi o que aconteceu com o 
administrador Marcello Nunes, quando 
se ausentou por alguns dias da empresa 
onde trabalha, em Recife, para dar um 
treinamento em Salvador. “A ordem 
para autorização de um ofício só 
poderia partir de mim, então resolvi 
tudo pela internet, já que sou portador 
de um e-CPF, que tem validade jurídica 
para ser utilizado como assinatura de 
‘próprio punho’, ou seja, comprova que 
concordo com o documento assinado”, 
explicou Marcello.

O e-CPF possibilita também o envio 
de declaração de Imposto de Renda via 
Internet, consultar e atualizar seu ca-
dastro como contribuinte pessoa física, 
recuperar informações sobre o histó-
rico de declarações e a verificação da 
situação na “malha fina”.

Além do e-CPF, existem outros certi-
ficados digitais, dentre eles, e-CNPJ, 
NF-e, Conectividade Social PF, Co-
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O SESCAP-PE 
é Filiado à Fenacon 

Certifi cação 
Digital, e possui um 
dos 102 pontos de 

emissão e validação 
de certifi cado 

digital, espalhados 
pelas regiões do 

Brasil. 
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O posto de certificação do SESCAP-PE, que antes ficava na sede do Sindicato, em 
Boa viagem, está de endereço novo. Agora, o atendimento ocorrerá na loja SESCAP 
Certificação Digital, localizada no piso térreo do Shopping RioMar, no bairro do Pina, 
Região Metropolitana do Recife (RMR), de acordo com o horário de funcionamento 
do estabelecimento.

O SESCAP-PE é Filiado à FENACON Certificação Digital, e possui um dos 102 
pontos de emissão e validação de certificado digital, espalhados pelas regiões do 
Brasil. 
 “Além de posto de validação do certificado digital, a loja do SESCAP-PE terá espaço 
para venda de cursos; associação de novas empresas e divulgação das iniciativas 
do Sindicato e de seus associados”, explicou o presidente do SESCAP-PE, Albérico 
Morais. Segundo ele, o objetivo é prestar serviços com mais comodidade aos 
clientes. “Aqueles que desejarem adquirir o certificado digital ou qualquer outro 
produto da nossa loja, terão muito mais conforto e segurança”, completou.

A mudança também agradou ao presidente do Sistema FENACON, Mario Elmir 
Berti, e o vice-presidente da FENACON Nordeste, Edson Oliveira, que durante 
uma visita à capital pernambucana, em novembro de 2014, fizeram questão de 
conhecer de perto as instalações da loja onde vai funcionar o posto. Na ocasião, 
Berti e Edson elogiaram o trabalho desenvolvido por Albérico e sua equipe. 

Já o supervisor nacional da FENACON Certificação Digital, Elder Schroder, se 
mostrou satisfeito com o novo ponto de certificação do Sindicato. “O SESCAP-PE 
pensou em cada detalhe objetivando proporcionar mais qualidade nos serviços, e com 
o novo espaço, os contadores e seus clientes poderão desfrutar de estacionamento, 
além de toda uma estrutura que o próprio shopping já oferece”, concluiu.

Loja é inaugurada para oferecer 
certifi cação, cursos e oportunidade 
de negócios

nectividade Social PJ, Certificado para 
Servidor, Hardware Avulso e Suporte 
Gold. 

Sem dúvida, a certificação digital é uma 
credencial importante para o mundo 
tecnológico e corporativo, e quando 
bem aplicada, se torna um mecanismo 
seguro e ágil na desburocratização de 
processos. Investir nessa ferramenta 
vale muito a pena, pois quem usa ga-
rante: ela chegou para ficar! 
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er líder no contexto atual é um 
grande desafio, principalmente 

quando se trata de lidar e liderar uma 
nova geração, as chamadas gerações Y 
e Z, que são aqueles que estão prontos 
para questionar, desejam saber o 
significado do seu trabalho, buscam 
o real sentido nas suas atividades e se 
comprometem quando as metas e os 
resultados são de fato compartilhados. 
A busca pelos resultados tem sido 
uma constante na vida organizacional, 
mas a questão fundamental é: Esses 
resultados são alcançados a preço de 
quê? Qual é o preço que o funcionário 
tem que pagar para que a empresa 
obtenha seus resultados?

Resultados Sustentáveis

Uma liderança dita responsável 
constrói os seus resultados tendo 
como base uma relação justa e honesta 
com seus colaboradores. Sendo assim, 
tais resultados são considerados 
sustentáveis.

Para John Wells, a liderança responsável 
é o equilíbrio entre obter os resultados 
certos e obter os resultados certos da 
forma certa. Então, para que possa 

S realmente dar certo é preciso fazer 
as coisas certas da maneira certa.

O líder, portanto, que busca um 
desempenho superior e sustentável, 
além de ter que ser estratégico, 
ágil e excelente na execução e na 
gestão, deve conduzir seus liderados 
a tomarem as melhores decisões, 
incentivando-os a adotarem 
comportamentos corretos, como por 
exemplo o da justiça e honestidade. 
Pois, um líder responsável é também 
justo e honesto, é um exemplo 
e referência para suas equipes, é 
coerente no seu discurso e prática.

É assim que se começa a construir 
uma relação de confiança entre líderes 
e liderados, e consequentemente na 
própria organização. Você tem sido 
um líder responsável e confiável?

Design por Confi ança

Para o Oscar Montomura, consultor 
renomado no Brasil, alguns aspectos 
são relevantes para uma liderança 
responsável, por exemplo: o foco 
no bem comum, a integração 360º, a 
excelência no durável e o design por 

Liderança 
Responsável 

confiança (capacidade da organização 
criar condições e sistema apropriado 
para se estabelecer a confiança no 
ambiente de trabalho – ler mais sobre 
isso no trabalho realizado pela Amana 
Key).

Para que o líder, então, possa obter 
resultados com e através de suas 
equipes, é preciso construir os 
resultados de maneira sustentável, de 
que forma? Fazendo as coisas certas 
do jeito certo! Pense nisso!

Cibelli Pinheiro  é doutoranda 
em Comunicação Estratégica e 
Organizacional pela Universidade 
do Minho em Portugal com 
mestrado em Gestão Empresarial 
pela UFPB. Diretora da Sol 
Comunicação e Desenvolvimento 
de Pessoas e presidente do Conselho 
Deliberativo da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-PE), em Pernambuco. 
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Notícias Relacionadas 

Curso abordou legislação 
societária, tributária e contábil 
para consórcios de empresas

Atos das Juntas Comerciais

Atos das Juntas Comerciais: 
Livros e Tabela 

Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro aconteceu no dia 20 
de janeiro

IRFS: Entenda as Regras 
Contábeis abriu a temporada de 
seminários de 2015

eSocial foi assunto no dia 29 de 
janeiro

No dia 20 de novembro foi realizado o 
seminário “Legislação Societária, Tributária e 
Contábil aplicável aos Consórcios de Empresas, 
a Sociedade de Propósito Específico e a 
Sociedade em Contas 
de Participação”. 
O momento foi 
ministrado, via web, 
pelo contador e 
consultor Wagner 
Mendes.

Para esclarecer sobre as normas de registro que 
regem a Lei 6.404/76, DAS Sociedades de Ações, 
os profissionais devem estar atentos às regras dos 
Atos das Juntas Comerciais sobre as necessidades 
fiscais das empresas. E para orientar sobre a 
temática, foi ministrado no dia 4 de dezembro, 
por vídeo conferência, pela mestra em Direito 
Empresarial e secretária geral da Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina (JUCESC), Fabiana 
Everling, o seminário Atos das Juntas Comerciais: 
Cisão, Fusão, Incorporação para LTDA e S.A, 
Cooperativa e Armazéns Gerais.

Fabiana Everling também ministrou o seminário 
do dia 9 de dezembro, onde abordou as 
práticas de atos no Registro de Empresas, para 
evitar as irregularidades e atender as 
exigências de 
regulamentação.

A Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de 
Dinheiro surgiu para fazer com que o Brasil tenha 
uma das legislações mais modernas do mundo. 
No dia 20 de janeiro, o consultor tributário e 
contador, Daniel Oliveira, realizou seminário 
sobre o tema. 
Uma realização 
da UniFenacon, 
em parceria 
com o SESCAP/
SESCON.

Mais um curso para a atualização dos profissionais 
aconteceu no auditório do SESCAP-PE, em 
parceria com a UniFenacon. “IFRS – Entenda as 
Regras Contábeis para Aplicação Correta da Lei 
Nº 12.973/2014 (Foco Contábil)”, ministrado 
pelo especialista em Contabilidade e Finanças 
e em Gestão Tributária, Laudelino Jochen, o 
momento ocorreu no dia 15 de janeiro de 2015. 

Para esclarecer todas as dúvidas sobre o eSocial 
– nova obrigação previdenciária e trabalhista – 
foi realizado no dia 29 de janeiro o seminário 
“Decreto Nº 8.373/2014 – eSocial: Saiba o 
que é e como Implantar a Nova Obrigação 
Previdenciária e Trabalhista”, ministrado pela 
administradora e contadora, Zenaide Carvalho.

Contábil aplicável aos Consórcios de Empresas, 
a Sociedade de Propósito Específico e a 
Sociedade em Contas 
de Participação”. 
O momento foi 
ministrado, via web, 
pelo contador e 
consultor Wagner 

Confira os cursos online oferecidos pela Unifenacon:

contador, Daniel Oliveira, realizou seminário 

em parceria 
com o SESCAP/

práticas de atos no Registro de Empresas, para 
evitar as irregularidades e atender as 
exigências de 
regulamentação.
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Economia e finanças 17

Mudanças da legislação alteram cenário 
contábil das empresas brasileiras

Lei 12.973/2014: 

stá em vigência desde o dia 
1º de janeiro de 2015, a 

Lei 12.973/2014, que extingue o 
Regime Tributário de Transição, 
unifica as contabilidades fiscal e 
societária, e aproxima o Brasil 
dos padrões internacionais de 
contabilidade, alterando o cenário 
contábil das empresas brasileiras. 

E A Lei determina também a isenção de 
lucros ou dividendos apurados 
entre 1º de janeiro de 2008 e 
31 de dezembro de 2013, em 
valores superiores aos lucros e 
dividendos apurados no balanço 

fiscal. 

A nova legislação aumenta 
a abrangência do Sistema 
Público de Escrituração 
Digital (Sped) e impõe 
alterações aos sistemas 
de informação contábil 
e fiscal e nos controles 

internos das empresas, com 
impacto direto sobre os cálculos 

de impostos e contribuições, como 
Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ), Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), PIS/Pasep e Cofins, 
entre outros.

A partir de 1º de janeiro de 2016, 
será obrigado o envio integrado 

dos dados para as grandes empresas, 
com faturamento igual ou acima de 
R$ 78 milhões. Em julho do mesmo 
ano, passa a valer para aquelas que 
faturam R$ 3,6 milhões ou mais. O 
prazo para as empresas que têm 
faturamento abaixo de R$ 3,6 milhões 
está em aberto.

Com informações: IBRACON

A Lei 
determina 
também a 
isenção de 
lucros ou 

dividendos 
apurados 

entre 1º de 
janeiro de 

2008 e 31 de 
dezembro de 

2013...
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Especial

SESCAP-PE arrastou centenas de
 foliões pelas ruas do Recife 
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No dia 12 de fevereiro, as ruas do 
Recife foram tomadas por uma onda 
amarela e vermelha. De longe se via 
o bloco “Declara Que Eu Gosto” do 
SESCAP-PE com o seu arrastão das 
empresas contábeis de Pernambuco.

Pelo segundo ano consecutivo, o grupo 
movimentou contabilistas de vários 
lugares do estado, acompanhados de 
seus familiares e amigos, que ao som 
do frevo da Orquestra Alvorada, se 
juntaram a centenas de foliões, entre 
crianças, adultos e idosos de diferentes 
lugares para brincar Carnaval. 

O percurso teve início na Rua Dona 
Maria Cesar, passando pela Bom Jesus 
até a Rua da Guia. As tradicionais 
marchinhas entre elas, “Hino do 
Elefante, Madeira que Cupim não Rói 
e Voltei Recife” emocionaram a todos, 
e lembraram o porquê de o Carnaval 

de Pernambuco ser considerado por 
muitos, um dos mais animados do País.
 
O Declara Que Eu Gosto contou 
com a presença do presidente 
Albérico Morais e de toda a sua 
diretoria; além dos representantes 
das empresas associadas ao Sindicato; 
do presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRCPE), Geraldo 
Batista, acompanhado dos seus 
diretores; da diretora social de 
Eventos da Fenacon, Alba Rosa Nunes 
Ananias e dos contabilistas do interior 
e da capital do estado. 

“Foram 600 camisas vendidas com 
a colaboração de 14 empresas 
patrocinadoras. O nosso bloco foi um 
sucesso, e em 2016 será ainda 
melhor”, concluiu o vice-presidente 
do SESCAP-PE e organizador do 
evento, Ítalo Mendes.

As tradicionais 
marchinhas 

entre elas, “Hino 
do Elefante, 
Madeira que 

Cupim não Rói 
e Voltei Recife” 
emocionaram 

a todos, e 
lembraram o 
porquê de o 
Carnaval de 

Pernambuco ser 
considerado por 
muitos, um dos 
mais animados 

do País.

e da capital do estado. 

“Foram 600 camisas vendidas com 
a colaboração de 14 empresas 
patrocinadoras. O nosso bloco foi um 
sucesso, e em 2016 será ainda 
melhor”, concluiu o vice-presidente 
do SESCAP-PE e organizador do 
evento, Ítalo Mendes.
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Geraldo Queirós 

1. Quando começou a história da ASSCONTA?
Iniciamos as atividades em 1981. A ASSCONTA é um 
grupo empresarial voltado para a prestação de serviços às 
empresas de pequeno, médio e grande porte. Seguimos 
demonstrando atendimento personalizado e segmentado 
aos nossos clientes e com investimentos frequentes em 
capacitação dos nossos colaboradores. 

2. Quantos anos tem a empresa e como funciona o 
atendimento aos clientes?
Já estamos no mercado há 34 anos. O atendimento funciona 
com ética, responsabilidade, seriedade na prestação dos 
nossos serviços, agilidade e qualidade com exatidão das 
informações. Temos o objetivo de nos adequar cada vez 
mais às reais necessidades dos nossos clientes, pois a nossa 
experiência é baseada na integração de diversas atividades 
que desenvolvemos. 

3. Quantos funcionários a ASSCONTA possui?
Contamos com o empenho de 81 funcionários. 

4. Quantos clientes fazem parte atualmente da carteira da 
empresa?
São 300 clientes que estão situados na capital e no interior 
do estado de Pernambuco.

5. Quais são os serviços que a ASSCONTA disponibiliza?
Dentre os diversos serviços que prestamos estão: 
alterações contratuais e registro de empresas em órgãos 
públicos; atualização contábil de exercícios anteriores;  
assessoria advocatícia tributária trabalhista e civil; 
assessoria e consultoria junto a prefeituras; assessoria 
contábil, fiscal e trabalhista; assessoria organizacional a 
prefeituras; atendimento à fiscalização; auditoria contábil; 
auditoria operacional e de gestão; auditoria tributária 
e trabalhista; avaliação e reestruturação econômico-

Entrevista 

Parceira do SESCAP-PE, a ASSCONTA está há mais de três décadas atuando 
no cenário pernambucano, tendo como diretor-presidente o contador José 
Geraldo Lins de Queirós. Em entrevista à Revista Integrar, Geraldo falou 
um pouco sobre a empresa, e explicou como ele e os seus colaboradores 
se preocupam com a constante atualização – uma exigência do mercado 
-, e os cuidados com a Educação Profi ssional Continuada. O empresário 
comentou ainda sobre a preocupação em todos os anos garantir a 
qualidade nos serviços prestados à sociedade. Confi ra!

financeira; consultoria de gestão de custos; consultoria 
organizacional; controladoria; declaração de ir pessoas 
físicas e jurídicas, escrituração de livros fiscais, contábeis e 
trabalhistas, folha de pagamento; levantamento de custos 
industriais e administrativos; perícia judicial; pesquisas; 
planejamento e racionalização de tributos; projetos 
logísticos; reavaliação do ativo imobilizado; recrutamento 
e seleção de pessoal; tombamento e controle patrimonial 
e treinamento empresarial.

6. Que importância tem a Educação Profissional Continuada 
para a empresa?
É essencial para que a empresa continue acompanhando 
o mercado e se atualizando constantemente. Para isso, 
oferecemos oportunidades aos nossos colaboradores de 
aprimorarem seus conhecimentos através do ingresso em 
faculdades com desconto, além de pós-graduação, MBA e 
treinamentos técnicos e comportamentais. 

7. Quais são os cuidados que a ASSCONTA tem para 
permanecer com o selo do PQEC?
Estamos sempre atentos para garantir todos os anos o 
nosso selo de qualidade, do Programa de Qualidade das 
Empresas Contábeis (PQEC). Temos um planejamento 
estratégico que visa o aperfeiçoamento e nos credencia 
como empresa qualificada e preparada para atender aos 
nossos clientes internos e externos. Com isso, podemos 
nos firmar em um cenário de fidelização, mostrando 
profissionalismo e dedicação no mercado contábil.

8. Qual conselho o diretor-presidente da ASSCONTA daria 
para as empresas que estão iniciando no mercado?
Tenham dedicação e responsabilidade para que o negócio 
possa fluir. Paciência e disposição para ouvir os mais 
experientes, aproveitando todas as dicas, também são 
fundamentais. E seguir planos e metas fará você alcançar 
todos os objetivos pretendidos.

Por Michelly Nunes - CQpress

Entrevista
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Como manter o espírito 
empreendedor em tempos 
de crise   

á dizia Platão, um dos pensadores 
mais influentes de todos os 

tempos, “Não espere por uma crise 
para descobrir o que é importante 
em sua vida”. Isso vale para as 
empresas brasileiras que estão 
enfrentando uma série de desafios, 
principalmente econômicos, pois 
um ambiente econômico que pode 

parecer desfavorável, 
pode também acabar 
lhe proporcionando 
interessantes opções 
de investimento.

Você já observou 
que as empresas 
que prosperam 
no Brasil são 
j u s t a m e n t e 
aquelas que 
i n v e s t e m 

J em seus negócios? E em tempos de 
crise, empreender para aumentar 
a produtividade pode ser a decisão 
mais certa a se tomar.

Investir em novas tecnologias é uma 
forma de estimular a mecânica dos 
negócios. Afinal de contas, aquele 
que só observa dificuldades e não 
oportunidades, acaba querendo 
não gastar, e perde a chance de 
aumentar a produtividade e a 
concentração nas transações de 
vendas e atendimento aos clientes, 
que necessitam ter à disposição, 
soluções para os seus problemas.

De fato, a crise econômica de 
2015 já chegou em nossas vidas. 
Basta acompanhar os jornais, 
revistas e noticiários da TV. Mas 
pense que enquanto você lamenta 

Por Michelly Nunes - CQpress

e permanece em desânimo, alguns 
empreendedores estão buscando 
identificar oportunidades para seus 
negócios. 

O americano Henry Ford (1863 
– 1947), é um exemplo de 
empreendedor que soube vencer 
em momentos de crise. Primeiro 
empresário a aplicar a montagem 
em série de forma a produzir, 
em grande escala, automóveis 
com predominância na cor preta, 
em menos tempo e a um custo 
reduzido, o fundador da Ford 
Motor Company ficou famoso ao 
introduzir no mercado o modelo 
Ford T, revolucionando a indústria 
dos Estados Unidos.

Henry e tantos outros empreen-
dedores fizeram a diferença bus-
cando soluções. E não é por causa 
dos tempos difíceis que você deve 
deixar o seu espírito empreendedor 
de lado. O importante é se preparar 
para não ser pego de surpresa, pois 
passar pela crise é inevitável, mas 
como vamos enfrentá-la, é o que 
fará toda a diferença.

Com informações: Administradores.com
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22 e-Mundo 

cresceram acompanhando a velocidade 
de informação, e essa agitação, atrelada 
a sensação de que mesmo boas, as 
coisas podem melhorar, estão presentes 
em suas vidas.

Cada vez mais ligados ao imediatismo e, 
é claro, ao encurtamento de distâncias, 
eles são disputados no mercado de 
trabalho por possuírem determinação 
e competência, mas apesar de tantas 
qualidades, inspiram receio aos 
empregadores, já que é uma geração de 
insatisfeitos, que não veem problema em 
abandonar um trabalho por melhores 
condições em outro lugar. 

É o chamado Turnover, que na língua 
inglesa significa renovação. Para este 
caso, a rotatividade pessoal, de acordo 
com a socióloga Rosana Schwartz, ocorre 
com frequência por conta da rapidez 
com que as coisas acontecem, além das 
diferentes formas de sociabilidade, bem 
como o contato com outras culturas, 
e a necessidade de acompanhar as 
transformações no mundo.

Com informações: Administradores.com

ntenados, inquietos e ambicio-
sos. Esses são alguns dos adje-

tivos que a “Geração Y” costumam 
receber por estar a todo instante em 
busca de novos desafios para o cresci-
mento pessoal e profissional.
 
Nascidos entre o fim da década de 80 e 
meados dos anos 90, os jovens adultos 
que possuem entre 20 e 35 anos, 
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Cada vez mais ligados 
ao imediatismo e, é 
claro, ao encurtamento 
de distâncias, eles são 
disputados no mercado 
de trabalho...
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23Bem-estar em pauta 

Hábitos que podem 
prejudicar a perda de peso    
Por Michelly Nunes - CQpress

ocê muda radicalmente o 
cardápio. Corta carboidratos, 

ingere alimentos diet e light, mas 
quando encara a balança, descobre 
que não perdeu peso. E às vezes 
até perde, mas depois ganha tudo 
de novo. Talvez você esteja se 
autossabotando e pecando na hora 
de entender que para manter o 
corpo em forma, e de maneira 
saudável, é fundamental 
apostar em um trabalho 
lento, gradativo e 
pessoal.  

De acordo com al-
guns especialistas 
da área, a perda 
de peso deve ser 
acompanhada por 
um médico, que 
vai orientar quais 
são as melhores 
soluções para cada 
indivíduo. “Não 
existe fórmulas má-
gicas. A visão moderna 
para se abordar o pro-

blema da obesidade hoje é saber 
como aquele paciente é de forma 
particular, saber como seu meta-
bolismo reage, adequando o tra-
tamento a ele”, explicou o clínico 
Cyro Masci, autor do livro Biostress 

– Novos Caminhos para o Equilíbrio 
e a Saúde. 

É claro que dietas podem dar certo 
para algumas pessoas, mas em curto 
espaço de tempo, pois é sempre 
recomendável uma alimentação 
balanceada, aliada à prática de 

exercícios físicos. 

“O que importa é ganhar 
mais saúde, qualida-

de de vida e longe-
vidade. E o peso 
na balança não é 
o principal. Em 
muitos casos, 
perde-se gor-
dura e ganha-se 
massa muscu-
lar”, acrescen-
tou Cyro Masci. 
Segundo ele, a 
cada 10 pesso-

as que almejam 
mudar suas vidas 

em relação a saúde, 
pelo menos seis estão 

querendo perder peso. 

- Procurara um especialista;

- Não exclua grupo de alimentos, 
pois o nosso corpo necessita de 
todos os nutrientes;

- Não coma carboidratos à noite;

- Realize atividades físicas;

- Tenha disciplina;

- Não acredite em dietas rápidas.

Algumas dicas que farão você perder peso: É claro que dietas 
podem dar certo para 
algumas pessoas, mas 
em curto espaço de 

tempo, pois é sempre 
recomendável uma 

alimentação balanceada, 
aliada à prática de 
exercícios físicos. 
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24 Realizações SESCAP-PE 

16ª CONESCAP: 
confi rmada Palestra 
Magna com o ministro 
Joaquim Barbosa

s preparativos para a décima 
sexta edição da Convenção 

Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas seguem a todo vapor, 
e muitas novidades estão sendo 
programadas para o evento, uma 
delas é a participação já confirmada do 
ministro Joaquim Barbosa, na Palestra 
Magna de abertura. 

Joaquim Barbosa foi ministro do 
Supremo Tribunal Federal, corte 
da qual presidiu de 2012 a 2014. 
Eleito pela Revista Time como uma 
das cem pessoas mais influentes do 
mundo. O jurista é respeitado no 
cenário brasileiro e mundial. A sua 
participação foi muito comemorada 
pelos organizadores, que estão 
trabalhando para fazer da Convenção, 
um momento enriquecedor e 
inesquecível para o setor brasileiro de 
serviços. 

Reunião da COE - A Comissão 
Organizadora de Evento (COE) da 

16ª CONESCAP se reuniu pela quinta 
vez, no dia 15 de janeiro, na sede do 
SESCAP-Pernambuco, em Recife, com 
o objetivo de alinhar alguns pontos.

O importante momento contou 
com a presença do vice-presidente 
da Fenacon, Irineu Thome; do vice-
presidente da região Nordeste, Edson 
Oliveira; da diretora social de Eventos 
da Fenacon, Alba Rosa Nunes Ananias 
e do presidente do COE e do SESCAP-
PE, Albérico Morais. 

“As Empresas de Serviços, o Governo 
e a Sociedade em debate”, esse é 
o tema da 16ª CONESCAP, evento 
nacional, que acontece entre os dias 11 
e 13 de novembro de 2015, no Centro 
de Convenções de Pernambuco, e 
pretende congregar no estado, mais 
de dois mil profissionais da área de 
serviços de diversos lugares do Brasil.
Uma oportunidade ímpar de interagir, 
se atualizar com o que há de mais 
inovador no setor de serviços, 
aproveitar passeios históricos em 
praias paradisíacas e conhecer de 

O perto as novidades proporcionadas 
pela Feira Nacional de Negócios 
para o Setor de Serviços - Feiness, 
que ocorrerá paralelo à CONESCAP, 
com diversos expositores. Entre um 
seminário e outro, os participantes 
poderão apreciar as novidades das 
empresas, receber brindes e material 
de divulgação e confraternizar com 
pessoas do país inteiro.

“Será a chance de avaliar de perto 
todo o potencial empreendedor de 
Pernambuco, sem deixar de vivenciar 
as belezas naturais e provar o melhor 
da culinária do nosso estado, que está 
pronto para receber os participantes 
do maior e mais significativo evento 
do setor de serviços, que ocorrerá 
em 2015”, declarou o presidente do 
SESCAP-PE, Albérico Morais.

INSCRIÇÕES:
www.conescap.com.br
conescap@tribecaeventos.com.br 
 (81) 9784-4711 e (51) 3076-7002
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Mais uma Palestra 
Magna é confi rmada, 
desta vez com o 
Dr. Augusto Cury 

Quanto mais se aproxima do grande 
evento do setor empresarial de 
serviços, a 16ª CONESCAP, mais 
atrações de peso são confirmadas, 
para alegria dos organizadores e do 
público que se fará presente no Centro 
de Convenções de Pernambuco, entre 
os dias 11 e 13 de novembro. E desta 
vez, os organizadores confirmaram 
a Palestra Magna do dia 13, com o 
renomado doutor Augusto Cury.

Cury é médico, psiquiatra, 
psicoterapeuta e escritor brasileiro. 
Ao longo de 25 anos de carreira, 

alcançou o reconhecimento nacional 
e internacional, tornando-se um dos 
autores mais lidos da última década. 
Seus livros são publicados em mais de 
60 países. 

Em 2009, ele recebeu da Academia 
Chinesa de Literatura o prêmio de 
melhor ficção do ano, pelo livro - 
O Vendedor de Sonhos - que este 
ano será lançado como filme nos 
cinemas. O brasileiro é autor da 
teoria “Inteligência Multifocal”, que 
analisa o processo de construção 
dos pensamentos, sendo um dos 

poucos pensadores vivos cuja teoria 
é estudada em cursos de mestrado e 
doutorado nos EUA, Europa e Brasil.

Augusto Cury passa a fazer parte da lista 
de importantes nomes da atualidade que 
estarão presentes na 16ª CONESCAP, e 
reforça o desejo dos presidentes Mario 
Elmir Berti (FENACON) e Albérico 
Morais (SESCAP-PE), de que esta 
décima edição da Convenção Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas, seja 
inesquecível e entre para a história!
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AGO/SET/OUT/NOV 2014

Filme: A Teoria de 
Tudo

Elenco: Eddie Redmayne, Felicity 
Jones, Charlie Cox, Emily Watson, 
David Thewlis, Simon McBurney, 
Charlotte Hope, Harry Lloyd
Direção: James Marsh
Gênero: Drama
Duração: 123 min.
Distribuidora: Universal
Classificação: 10 Anos

Baseado na biografia de Stephen 
Hawking, o filme mostra como 
o jovem astrofísico (Eddie 
Redmayne) fez descobertas 
importantes sobre o tempo, além 
de retratar o seu romance com 
a aluna de Cambridge Jane Wide 
(Felicity Jones) e a descoberta de 
uma doença motora degenerativa, 
quando ele tinha apenas 21 anos.

Site: Não Sei Cozinhar

O Não Sei Cozinhar é um blog 
de enxerimentos culinários 
escrito por alguém que adora 
comer e dar “pitaco”. Nele 
é possível aprender receitas 
diversas, descobrir lugares com 
boa comida e preços acessíveis e 
ainda pegar dicas de gastronomia 
e viagens pelo Brasil e também 
pelo mundo.

CD e DVD: Acústico 
MTV- Arnaldo Antunes 

Em um cenário lúdico, em que 
um carrossel flutua na leveza 
das cores brancas, sob uma 
cúpula de luzes, Arnaldo Antunes 
apresenta seu novo projeto 
“Acústico MTV”. O trabalho, que 
comemora os 30 anos de carreira 
de Arnaldo, reúne uma banda 
formada por Edgard Scandurra, 
Curumin, Marcelo Jeneci, Betão 
Aguiar e Chico Salem.

Livro: Organização 
Dirigida por Valores

Autor: Silva, Ana Beatriz Barbosa
Editora:  Fontanar

Baseado em uma pesquisa 
inovadora e significativa, a partir 
de múltiplas fontes, Richard Barrett 
cria uma narrativa convincente 
em que esclarece o porquê de 
as organizações voltadas para 
os Valores serem as mais bem 
sucedidas do planeta. De acordo 
com o autor, a compreensão das 
necessidades dos funcionários é 
a chave para a criação de uma 
organização de alto desempenho. 
Quando você apoia sua 
equipe, ela acaba respondendo 
profissionalmente com altos níveis 
de engajamento, empenho e 
criatividade. 






