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EXPEDIENTE

À medida em que enxergamos o crescimento da retração financeira 
e o agravamento da crise econômica que vem permeando 
nossa nação, observamos alguns núcleos empresariais que não 
refletem esta realidade sombria que assola o Brasil. Olhando 
detalhadamente, identificamos que não se tratam de segmentos 
empresariais específicos. 

O que essas empresas têm de diferente? Elas vêm provando que 
com trabalho, criatividade, inovação, dedicação e, principalmente, 
com controle efetivo de suas operações empresariais, é possível 
continuar crescendo em meio a toda crise econômica. Entretanto, 
as empresas precisarão sobressair a todas as intempéries que 
surjam no mercado, maximizando os resultados nos momentos de 
euforia, e mantendo-os nos momentos difíceis. 

Muitas vezes faz-se necessário promover a redução de postos de 
trabalhos e até mesmo o fechamento ou alteração de endereço 
de unidades comercias, mas a responsabilidade de um gestor 
empresarial exige a tomada dessas ações, dando um passo para 
trás, para em seguida dar dois para frente, e assim converter crise 
em oportunidades. 

Se por um lado o consumo retrai, por outro, as empresas que 
conseguem superar as dificuldades, logo estarão desfrutando das 
lacunas deixadas pelos concorrentes desistentes. E o empresário, 
por sua vez, por mais experiente que seja, precisa se preparar 
para superar esses momentos. Cada dia mais o feeling e a intuição 
devem dar lugar ao aprendizado, análise de cases de sucesso, 
busca de novas tecnologias, além de participação em feiras e 
eventos para a reativação de network.

As dificuldades darão espaço a euforia do crescimento e apenas 
quem estiver preparado vai desfrutar destes momentos. Aproveito 
para convidá-los a participar da 16ª CONESCAP, que será realizada 
em Recife, de 11 a 13/11. Você, empresário do setor de serviços, 
não perca a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, tendo 
acesso às mais modernas tecnologias disponíveis. Um momento 
para rever e fazer amigos, ampliando sua rede de relacionamentos.

Boa leitura!
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Loja do SESCAP-PE no Shopping 
RioMar segue a todo vapor 

Almoço Informal

Inaugurada em março deste ano, a loja 
SESCAP Certificação Digital, localizada 
no piso térreo do Shopping RioMar, 
vem auxiliando os pernambucanos 
na validação do certificado digital, 
oferecendo cursos e intensificando, 
através de seus funcionários, a 
associação de novas empresas, bem 
como a divulgação das iniciativas do 
Sindicato e seus associados.

No dia 6 de maio a loja recebeu as 
visitas do presidente do CRCPE, 
Geraldo Batista; do Gerente Executivo 
do SESCAP-CE, Wellington Andrade e 
do presidente do CRCPB, o contador 
Glaydson Trajano. 

“Parabenizo o SESCAP-PE pelas 
instalações da loja, que possui o 

Evento faz parte da agenda do Sindicato e ocorre uma vez a cada mês, promovendo interação 
entre diretores, funcionários do SESCAP-PE e seus associados. São momentos importantes onde os 
participantes trocam experiências e debatem sobre assuntos da atualidade. 

4 Realizações SESCAP-PE

conforto e a segurança que qualquer 
cliente deseja. Mais um ponto de apoio 
para os profissionais da contabilidade 
e sociedade pernambucana”, declarou 
Geraldo Batista. Os demais visitantes 
também elogiaram o conforto da 
SESCAP Certificação Digital. De 
acordo com o presidente do Sindicato, 
Albérico Morais, a loja é mais uma 

conquista do SESCAP-PE, entidade 
filiada à FENACON Certificação Digital 
- com mais de 100 pontos de emissão 
e validação de certificado digital, 
espalhados pelas regiões do Brasil -, que 
beneficia diretamente a sociedade.

Geraldo Batista (presidente do CRCPE);  Wellington Andrade (gerente 
do SESCAP-CE)  e Glaydson Trajano (presidente do CRCPB)
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Declare Certo é realizado com 
sucesso pelo SESCAP-PE 

Shopping Rio MarShopping Plaza Shopping Tacaruna

Ação solidária: SESCAP-PE entrega 
donativos arrecadados com cursos 
e palestras 
A diretora de Eventos, Dorgivânia 
Barbará, foi conferir a entrega de 
donativos à Creche Nossa Senhora 
das Candeias, que recebeu no mês de 
março e abril, fraldas descartáveis e 
alimentos não perecíveis, que foram 
arrecadados durante inscrição para os 
cursos oferecidos pelo SESCAP-PE.

5Realizações SESCAP-PE 

O projeto Declare Certo do SESCAP 
mais uma vez deu um show de 
prestação de serviços à sociedade 
pernambucana, com atendimentos 
gratuitos entre os meses de março e 
abril, nos Shoppings RioMar, Tacaruna 
e Plaza Casa Forte, objetivando tirar 
dúvidas e esclarecer questões dos 
contribuintes, sobre como realizar 
corretamente a declaração do Imposto 
de Renda 2015, ano-base 2014.

Como nos anos anteriores, essa 
quinta edição do projeto - que já é 
reconhecidamente um sucesso - teve 
mais uma vez plantões de atendimento 
em quiosques montados dentro 
dos shoppings, com a participação 
voluntária de empresários contábeis 
associados ao SESCAP-PE e 

representantes de entidades parceiras 
do Sindicato em Pernambuco, que se 
revezaram durante todo o horário de 
funcionamento dos estabelecimentos.
O encerramento do programa estava 
previsto para acontecer no Shopping 
Plaza Casa Forte, mas como houve 
grande procura, o SESCAP-PE firmou 
convênio também com o Shopping 
Guararapes, em Piedade.

Aproximadamente 500 contribuintes 
receberam orientações (número 
parcial), e dentre as principais dúvidas 
estava a que se refere à obrigatoriedade 
da entrega do IR. O presidente do 
Sindicato, Albérico de Morais, esteve 
presente em diversas mídias para falar 
sobre o projeto e indicar os locais 
de orientação ao contribuinte.“O 

Declare Certo envolve a questão 
social, pois esclarece o preenchimento 
da declaração do Imposto de Renda 
para que o contribuinte realize a sua 
declaração sozinho, e em alguns casos, 
quando existe uma especificação maior 
dos valores a serem declarados, a 
orientação é para que esse contribuinte 
procure efetivamente um profissional 
habilitado para devidos fins, ou seja, 
o contador”, explicou o presidente 
destacando ainda a importância da 
parceria com os Shoppings RioMar, 
Tacaruna, Plaza Casa Forte e 
Guararapes, que cederam o espaço 
para a instalação dos quiosques do 
SESCAP-PE. “A parceria tornou viável 
a realização de mais uma edição desse 
belo projeto”.



6 Notícias Relacionadas

Seminário de Empresas de Serviços 
Contábeis do Espírito Santo   

SESCAP-PE em programa 
da Rádio Folha   

Sindicato participa da Semana do 
Contabilista em PE   

Nos dias 14 e 15 de maio, o presidente 
Albérico Morais participou do I 
Seminário de Empresas de Serviços 
Contábeis do Espírito Santo, que teve 
como lema “O contador frente às 
mudanças fiscais e societárias”.

O diretor Administrativo Suplente do 
SESCAP-Pernambuco, José Gonçalves 
Campos Filho, concedeu no dia 22 de 
maio, na Rádio Jornal, uma entrevista 
ao comunicador Geraldo Freire. Na 
ocasião, José Campos debateu sobre 
o tema: “A importância do contador 
na vida das empresas no momento de 
crise”.

Entre os dias 22 e 30 de abril, a 
semana dedicada ao profissional da 
contabilidade movimentou a capital 
do Recife e municípios vizinhos, com 
eventos voltados para a classe contábil 
e estudantes do curso de Ciências 
Contábeis das Instituições de Ensino 
Superior de Pernambuco. 

Promovido pelo SESCON/ES, o 
evento destinado a empresários 
e profissionais da contabilidade, 
professores, e afins, teve o objetivo 
de estimular os profissionais e público 
em geral a enxergarem os novos 
desafios e oportunidades decorrentes 

O SESCAP-PE, representado por 
Albérico Morais, esteve presente em 
diversos momentos, dentre eles, a 
Palestra Magna, realizada no dia 24, no 
auditório do CRCPE. O presidente do 
Sindicato participou da mesa de honra 
do evento, juntamente com outros 
representantes de entidades contábeis 
locais. 

das mudanças na área contábil e fiscal, 
bem como debater a qualidade dos 
serviços contábeis; as novas exigências 
do eSocial; a geração, disseminação 
e apropriação de conhecimentos e 
informações, entre outros. 
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Notícias Relacionadas

Mais um encontro com a JUCEPE 
define melhorias para empresas
Albérico Morais participou no dia 
18 de abril de uma reunião na sede 
da Junta Comercial de Pernambuco 
(JUCEPE), com o objetivo de firmar 
uma parceria entre as entidades 
SESCAP-PE, JUCEPE e CRCPE.

Dentre os assuntos abordados, a 
redução de burocracia para abertura 
e fechamento de empresas; medidas 

para que haja um atendimento com mais eficiência por parte da JUCEPE com 
relação às análises antecipadas das informações e treinamentos para profissionais 
da contabilidade e empresários contábeis, da capital e do interior do estado, 
para esclarecer informações gerais e sobre o Documento Básico de Entrada.

Na ocasião, estiveram presentes os presidentes Albérico Morais (SESCAP-
PE), Terezinha Nunes (JUCEPE), Geraldo Batista (CRCPE), além do secretário 
Geral e a coordenadora de Registro da JUCEPE, André Ayres e Débora Gomes, 
respectivamente.

SESCAP-PE marca presença em 
evento da JUCEPE   
No dia 5 de maio, Albérico Morais representou o 
SESCAP-PE na primeira edição do Seminário de 
Orientação sobre Registro Empresarial, realizado na 
sede da Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE). 

O Seminário teve como objetivo esclarecer as dúvidas 
de empresários, contabilistas e advogados sobre 
registro de empresas, referente à preparação da 
documentação necessária para a abertura, alteração e 
fechamento das mesmas.
 
De acordo com o presidente do SESCAP-PE, “o 
evento foi mais uma iniciativa que aproxima cada vez 
mais as entidades”, declarou Albérico Morais. 
 
Além de Albérico, participaram do Seminário a 
presidente da JUCEPE, Terezinha Nunes; o gerente da 
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Qualificação e 
Trabalho, Marcos Sodré; o secretário-geral da JUCEPE, 
André Ayres e os presidentes do CRCPE e CRCPB, 
Geraldo Batista e Glaydson Trajano, respectivamente. 
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Curso Treina SESCAP8

Agenda do TREINA SESCAP 
e cursos já realizados
Para o 2º semestre de 2015, o SESCAP-PE irá intensificar ainda mais a realização de cursos do Treina SESCAP, e os cursos 
da UniFenacon serão vendidos também na loja do shopping RioMar. Acompanhe os cursos que foram destaque:

O curso movimentou o auditório do SESCAP-PE e 
teve como palestrante a doutora em Administração 
com especialização em Contabilidade e 
Controladoria, professora Umbelina Lagioia.

Curso foi ministrado no dia 18 de junho, no auditório 
do SESCAP-PE, e teve como palestrante o profissional 
Marcelo Melo.

Sala cheia para ITG 1000    Praticas do SPED Contábil   



Novos associados

Notícias Relacionadas 

Procedimentos Legais na 
Contratação de Estagiário e 
Menor Aprendiz

Seguro Desemprego Web

Bloco K e o Novo Controle 
da Produção e Estoque 

Emissão de Nota Fiscal no Dia 
a Dia foi tema de curso

Escrituração Contábil Fiscal 
aconteceu em 25/06

Foi ministrado pelo 
especialista na área trabalhista 
e previdenciária, professor 
José Alfredo do Prado Junior, 
no dia 9 de abril. O professor 
abordou em seu conteúdo 
programático: contratação 
de aprendiz; o programa 
de aprendizagem; procedimentos para a 
contratação; funções que demandam a formação 
profissional, entre outros. 

O Seguro Desemprego é 
uma garantia constitucional 
importante que assegura 
benefícios e propõe uma 
assistência financeira temporária 
ao trabalhador. Agora está 
disponível na versão digital. 
Para capacitar e garantir a 
segurança desses processos, 
foi realizado no dia 15 de maio, via web, o curso 
“Seguro Desemprego Web”. O especialista na 
área trabalhista, José Alfredo Prado Junior, foi o 
palestrante da tarde.

No dia 21 de maio a palestra da UniFenacon “Bloco K (EFD ICMS/IPI) Novo 
Controle da Produção e do Estoque” foi ministrada, via web, pelo consultor 
tributário nas áreas de ICMS, IPI, ISS e outros, Augusto Pitz Schlesting, 
com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o Bloco K, onde a 
empresa terá que prestar informações relacionadas aos insumos e 
produtos que possui em seu estoque, bem como apresentar todas 
as informações relacionadas à produção de seus respectivos 
produtos.

Desenvolver habilidades e noções gerais sobre 
nota fiscal aplicada nos 
serviços diários foi o objetivo 
do curso “Emissão de 
Nota Fiscal no Dia a 
Dia”, ministrado no dia 
30 de junho, via web, 
para os associados 
do SESCAP-PE. Para 
ministrar o curso, o economista, auditor 
e consultor, especialista em Direito Tributário, 
Nikolas Duarte. 

Para orientar o sujeito passivo, que 
deverá informar, na ECF, todas 
as operações que influenciem a 
composição da base de cálculo e o 
valor devido do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), a 
UniFenacon promoveu no 
dia 25 de junho, o curso 
“Escrituração Contábil Fiscal”. 
O momento foi ministrado pelo especialista em 
Soluções na área de Planejamento Fiscal Empresarial, 
Édison Remi Pinzon. 

Confira os cursos online oferecidos pela UniFenacon:

Cursos 9

Cursos UniFenacon
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Convênio em destaque

IOB 

Instituto Cervantes 

ASSCONTA 

Omie

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 muito 
mais.

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 também 
é responsável pela contabilidade do SESCAP-PE. 

Garante gratuitamente aos associados, um sistema de gestão que 
através de um aplicativo para pequena e média empresa (comér-
cio e serviço), automatiza os lançamentos da área financeira, de 
faturamento e de proces-
sos das empresas. O APP 
OMIE oferece também 
aulas na TV Web OMIE.

Agora os associados e funcionários do Sindicato terão 
descontos de 33% nas mensalidades da Faculdade 
Anchieta, 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, 
oferecendo ainda mais segurança na hora da 
compra. Mais uma parceria firmada em benefício 
do empresariado pernambucano.



Instituto Cervantes 

Artigo

Como em toda ciência, a contabilidade 
sofre com estigmas que se introduzem 
com o tempo, cabendo a nós, 
contabilistas, combatê-las com o ímpeto 
necessário e visando preservar os 
penosos avanços até aqui alcançados por 
todos os que contribuíram e contribuem 
com a dinâmica do desenvolvimento 
social, econômico e científico.

A verdade é que a contabilidade passa por 
profundas transformações, exigindo de 
nós atualização constante, especialmente 
em relação às normas internacionais, 
agora adotadas oficialmente no Brasil.

A mentira é que isto é moda, que tudo 
passará e os balanços continuarão sendo 
apenas demonstrativos para o fisco. Ilude-
se quem ainda julga que um balancete ou 
balanço possa ser fraudado com simples 
canetadas ou ajustes temporários. Com 
a introdução de diversos mecanismos 
de acompanhamento eletrônico (SPED-
fiscal, ECD, NF-e, etc.) a “burla” terá vida 
curta – como diz o provérbio: “mentira 
tem perna curta”.

A verdade é que os contabilistas 
estão sobrecarregados de exigências 
extra-contábeis, como elaboração 
de minuciosas demonstrações para o 
fisco. Mais verdade ainda é que ainda 
não são remunerados adequadamente 
por todas estas obrigações, ainda 

mais considerando-se a grande 
responsabilidade civil e penal que têm ao 
assinar tais demonstrativos.

A mentira é que o governo vem 
simplificando as obrigações. Ao 
contrário, com exigências cada vez mais 
técnicas (manuais de operação com 
centenas de páginas de campos, dados, 
layouts, etc.), o profissional contábil vê-
se quase à mercê, pagando caríssimo, 
de profissionais de outras áreas (como 
informática), tendo que delegar enormes 
quantidades de confiança e quase sem 
tempo para acompanhar todas as tarefas.

A verdade é que a contabilidade é útil, 
verdadeiro repositório de informações 
para o gerenciamento de um negócio 
ou de uma entidade sem fins lucrativos. 
Se ela não é utilizada com este fim, 
então estamos diante de outra verdade: 
dinheiro mal aproveitado.

A mentira é que a contabilidade é cara. 
Quem faz esta afirmação não conhece 
(ou não lê) as milhares de normas, 
regulamentos, leis, portarias, instruções 
e outras parafernálias diárias que 
são publicadas nos diários oficiais da 
União, Estados e Municípios, mudando 
grotescamente a legislação e as exigências 
do dia para a noite.

A verdade é que a classe contábil é pouco 
unida, pouco participativa nos sindicatos. 
O episódio recente do COAF, exigindo 
que o contabilista quebre o sigilo dos 
clientes ao informar operações, é um 
exemplo: pouquíssimos sindicatos se 
manifestaram, cadê a atuação deles nesta 
aberração a ética do profissional?

A mentira é que não pudemos mudar 
o Brasil. Ora, somos mais de 500.000 
profissionais, com alto conhecimento 
técnico, capacidades específicas, poder 
de gestão, e outros atributos. Como não 
podemos participar e contribuir para que 
o Brasil mude, a partir de ações individuais, 
profissionais, coletivas e participativas de 
uma classe tão numerosa e (ainda não) tão 
influente na vida social?

Verdades e mentiras. Você escolhe com 
as quais convive diariamente.

Júlio César Zanluca – Coordenador do 
site Portal de Contabilidade

Contabilidade: Verdades e Mentiras   
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Por Michelly Nunes

O que acontece quando essas três esferas se encontram?
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emas como terceirização, 
implementação do eSocial e 

Simples Nacional já fazem parte do 
cotidiano das companhias brasileiras 
e estão no dia a dia dos empresários 
e funcionários das organizações, 
mas ainda não são comuns na vida 
dos cidadãos e dos legisladores - 
justamente os que têm o poder de 
criar e decidir sobre Leis que tenham 
a finalidade de atender as reais 
necessidades das empresas. De um 
lado as empresas, do outro o governo 
e, entre eles, a sociedade.

Na condição de unidade política que 
tem o objetivo de regrar a sociedade 
e exercer a sua autoridade, o governo 
precisa urgentemente criar mais 
estratégias que resultem na retomada 
do crescimento da economia. A 
começar por proporcionar situações 
favoráveis para a sociedade e o setor 
de serviços. 

As organizações vêm, nos últimos 
anos sendo a engrenagem responsável 
pela geração de empregos. De acordo 
com o presidente do SESCAP-PE, 
Albérico de Morais, as empresas 
são, em sua maioria, de micro e 
pequeno porte que têm conseguido 
sobreviver em meio às dificuldades 
expostas pela economia brasileira. 
Estas, segundo ele, de certa forma 
mantiveram a geração de empregos 
no Brasil. “Como a maioria das 
empresas trabalham com mão-de-
obra em grande escala, o impacto na 
economia dos locais onde elas estão 
inseridas tem repercussão imediata, 
promovendo um crescimento 
econômico de maior percepção nas 
micros e pequenas empresas dessas 
microrregiões”, explicou. 

Albérico ressaltou ainda que os 
governantes não podem pensar em 
desenvolvimento social sem priorizar 
a facilidade no desenvolvimento das 
empresas de serviços e acrescentou 
que “é preciso desburocratizar 
processos, para que novos 
empreendimentos possam surgir e 
gerar mais empregos”, concluiu. 

O desemprego é crescente e vem 
acumulando números exorbitantes 
nos últimos quatro anos. E o problema 
não é só no Brasil; ele ocorre na 
Europa e em toda parte do mundo. 
Nos Estados Unidos a questão vem 
sendo minimizada por conta do longo 
período de crescimento da economia, 
mas nos demais países, o fenômeno 
é observado com preocupação. No 
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Japão e na Coréia do Sul, a diminuição 
do número de vagas no mercado de 
trabalho já acionou o botão de alerta.  

No Brasil, é grande a preocupação 
dos trabalhadores, dos sindicatos, 
das autoridades e dos estudiosos de 
problemas sociais. No mês de abril 
deste ano, uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nas principais regiões 
metropolitanas do país, apontou que 
o número de pessoas desocupadas 

aumentou mais de 30% em relação a 
abril de 2014. Podemos dizer que para 
cada família brasileira, existe alguém 
desempregado. 

Mais de 25 anos de trabalho com 
carteira assinada, os últimos cinco 
deles exercendo importante cargo 
em uma construtora de renome na 
região nordeste, o engenheiro civil 
Eduardo Amorim é mais um brasileiro 
em busca de emprego. Para ele, a 
esperança ainda está no setor de 
serviços. “Não esperava a essa altura 
da minha vida começar do zero, mas 
ainda enxergo oportunidades no 
mercado”, comentou.

Mesmo diante das estabilidades 
econômicas e financeiras, as 
empresas de serviços correspondem 
a um percentual expressivo que se 
aproxima de 40% dos empregos 
gerados no Brasil. 

Segundo o presidente da FENACON, 
Mario Berti, as companhias ainda 
contribuem de maneira grandiosa 
na arrecadação tributária e, ao longo 
de todas as crises pelas quais o país 
passou, tem sido o setor que menos 
sofre recessões e queda de empregos 
formais. 

De fato, sociedade, empresas de 
serviço e governo estão atrelados 
uns aos outros, logo, os efeitos da 
atual conjuntura econômica brasileira 
recai diretamente sob essas três 
esferas, desencadeando uma onda 
de insegurança, indignidade e uma 
terrível sensação de inutilidade para o 
mundo social. 

Embora delicado, o momento é 
oportuno para debater alternativas de 
melhoria e buscar soluções eficientes 
que acabem de vez com a crise que 
se estabeleceu no Brasil. E mais do 
que nunca, é imprescindível olhar para 
o futuro sem cometer os erros do 
passado.
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Albérico Morais
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O SESCAP-PE e a AESCON-PE 
realizaram no mês de março a oitava 
edição do Programa de Qualidade 
das Empresas Contábeis (PQEC). 
A cerimônia, que foi marcada pela 
presença de um público que lotou o 
‘Salão Vip’ do Restaurante Spettus, 
no Derby, concedeu a 33 empresas 
pernambucanas, a certificação de 
qualidade na prestação de serviços. 

O PQEC avalia e outorga o ‘Selo 
PQEC de Qualidade’ às empresas 
de contabilidade que atendem 
ao regulamento do programa 
nos requisitos: treinamentos de 
funcionários, regularidade cadastral e 
fiscal, investimento em tecnologias que 
garantam agilidade nos processos, entre 
outros. Das empresas certificadas, 28 
delas renovaram o compromisso com a 
prestação de qualidade no atendimento 
e cinco ingressaram no programa. 

Os certificados foram entregues pelas 
mãos do presidente do SESCAP-PE 
e AESCON-PE, Albérico Morais, 
que parabenizou as empresas pelo 
aprimoramento nos serviços. “Atitude 
como essa traz a tranquilidade ao cliente 
de que a empresa que o representa 
tem plenas condições de cuidar muito 
bem dos seus negócios”, ratificou. 

Albérico ainda aproveitou a ocasião 
para também falar sobre a 16ª 
CONESCAP, lembrando os benefícios 
que o grande evento trará para o 
estado, e reforçou a importância da 
participação de todos. “Contamos 
com todos vocês para fazer desta 
décima sexta edição da CONESCAP 
um grandioso momento de 
interação, troca de experiências e de 
aprimoramento, com a participação 
de profissionais renomados nas suas 
áreas de atuação”, concluiu. 

PQEC: empresas 
recebem certificado 
de qualidade

Especial14
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O que diferencia uma empresa simples 
de outra de alto padrão que se perpetua 
no mercado, é a sua predisposição para 
inovar, suas práticas de gestão e a sua 
capacidade de se oxigenar, se reinventar 
a todo instante.

Para o coordenador do PQEC, 
Jorge Vasconcelos, o programa se 
consolidou um sucesso, principalmente 
pelo compromisso das empresas em 
atender às exigências do mercado. 
Segundo ele, os resultados mostram 
saldos positivos. “Foram gerados 1.042 
postos de trabalho e apresentado um 
crescimento de 5% em relação ao ano 
passado”, declarou. Para estimular os 
empresários o Sindicato realizou uma 
grande campanha publicitária com foco 
em rádios e mídia externa.

Outra importante evolução ocorreu na 
prática da gestão das empresas, iden-
tificadas pelo avaliador do PQEC, Má-
rio de Almeida. De acordo com ele, as 
transformações ocorreram nas seguin-
tes esferas:

- Investimento na cultura de planeja-
mento de gestão com definição de me-
tas e planos de negócios;

- Investimento no capital humano atra-

vés da melhoria 
do ambiente 
de trabalho e da 
qualidade de vida 
dos colaborado-
res;

- Incentivo às prá-
ticas saudáveis tais 
como ginástica la-
boral, integração dos 
funcionários em aca-
demias de ginástica e 
atividades esportivas;

-  Ampliação do número de empresas certificadas e com interesse em certificação 
ISO 9000;

-  Investimento em atualização tecnológica para melhorar 
a qualidade dos processos.

PQEC é 
SUCESSO!

Especial 15
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Conhecida popularmente como 
“pressão alta”, a hipertensão é a 
força exercida pelo sangue contra 
as paredes das artérias para que ele 
possa circular por todo o corpo. O 
estreitamento das artérias aumenta a 
necessidade do coração bombear com 
mais força para impulsionar o sangue 
e recebê-lo de volta. A consequência 
é o coração dilatando e as artérias 
sendo danificadas. Os hipertensos 
têm maior tendência para apresentar 
comprometimentos vasculares, tanto 
cerebrais, quanto cardíacos.

Falta de cuidados na alimentação 
e a ausência de atividades físicas 
comprometeram a saúde do sargento 
reformado da Aeronáutica, Wallace 
Rodrigues, de 68 anos. “Não me 
preocupava com nada, mas quando 
sofri um infarto, aos 50, mudei meu 
estilo de vida”, comentou. 

Considera-se hipertensa a pessoa 
que, medindo a pressão arterial em 
repouso, apresenta valores iguais 
ou acima de 14 por 9 (140mmHg X 
90mmHg). 

De acordo com o Ministério da Saúde, 
a quantidade de hipertensos no país 
tem se mantido estável por alguns 
anos; entre 2006 e 2014, a quantidade 
de pessoas com a doença variou entre 
23% e 25%, de acordo com a Vigitel.

Recomendações

Além da medicação adequada, 
prescrita, por um profissional 
da área de saúde, é necessário 
promover algumas mudanças no 
estilo de vida. Reduzir o consumo 
de sal, principalmente pessoas idosas 
com mais de 65 anos. Manter uma 
alimentação equilibrada, com uma 

dieta rica em frutas, cereais integrais 
e laticínios com baixo teor de gordura. 
Não fumar, já que o cigarro estreita 
o calibre das artérias, o que dificulta 
ainda mais a circulação do sangue, 
além de causar outras doenças. O 
estresse é outro fator que contribui 
com o aumento da pressão arterial. 
Utilizar técnicas de relaxamento, 
atividade física, psicoterapia podem 
contribuir para o controle do estresse 
e da pressão arterial. 

Procure um profissional da área de 
saúde. Cuide-se!

Com informações: Sociedade Brasileira 
de Hipertensão, G1, MD.Saúde.

Fatores de risco:

Hipertensão: 
saiba quais são as 
causa, sintomas e 
tratamento 

Bem-estar16

Por Michelle Telino

•Histórico familiar, pois a influência 
genética na pressão alta primária 
é muito conhecida. Pessoas com 
pelo menos um parente, de 1º grau, 
hipertenso têm o dobro de chances de 
desenvolver pressão alta; 

•Consumo de sal, é um fator que 
contribui bastante, pois as pessoas que 
ingerem mais de 6g de sal por dia (ou 
2,3g de sódio) apresentam maior risco 
de terem pressão alta;

•Obesidade. Pessoas obesas (IMC 
maior que 30) apresentam até 6x 
mais chances de desenvolverem 
pressão alta do que indivíduos com 
IMC abaixo de 25; 

•Consumo de álcool. Ingerir 
diariamente mais de 2 copos de 
vinho ou 2 copos de cerveja, ou o 
equivalente em álcool de qualquer 
outra bebida, aumenta em 2x o risco 
de hipertensão.
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Um bom 
social media 
pode fazer a 
diferença 

e-Mundo 17

Você já pensou na quantidade 
de pessoas que entram todos os 
dias nas redes sociais? Agora, 
calcule quantos negócios essas 
pessoas geram. E observe que 
nem citamos os serviços online, 
prestação de serviços públicos, 
e etc. Pois bem, a explosão das 
redes sociais como uma potente 
ferramenta surgiu com a mesma 
força que a necessidade de se ter 
um profissional capaz de entender 
por completo essa realidade.

É aí que entra em cena o social 
media e o seu dom de não se 
perder dentro do grande volume de 
pessoas que habitam as redes sociais. 
Um profissional “antenado”, com 
habilidades essenciais para entender e 
compreender o estilo e comunicação 

de cada pessoa (empresa).  Um 
administrador que utiliza a linguagem 
adequada e movimenta as redes 
por meio de produção de conteúdo 
escrito, vídeos e também através 
de plataformas, como blog, release, 
matérias em site corporativo e etc.

O que antes provocava medo 
nos gestores - muito pela falta de 
conhecimento -, hoje se tornou 
fundamental para a sucesso do 
empreendimento. É cada vez mais 
difícil encontrar uma empresa fora 
do contexto virtual, e o que antes 
era apenas um meio de divulgação, 
hoje centraliza a comercialização e a 
proximidade com o consumidor final.

Aplicativos surgem com a velocidade da 
luz e se popularizam ainda mais rápido, 

como é o caso do WhatsApp, que 
passa a ocupar o grupo dos meios 
mais importantes de comunicação 
no mundo. É importante lembrar do 
conceito principal, algo que surge 
no Facebook, é compartilhado nos 
poucos caracteres do Twitter e segue 
caminhando pelos mais diversos 
meios online. 

Diante deste cenário, as empresas 
de softwares começaram a criar 
aplicativos para redes, blogs, 
Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, entre outros, com o 
objetivo de fazer com que negócios 
de pequeno e de grande porte 
alcancem várias pessoas, em 
diversos lugares do mundo. Afinal, 
rapidamente foi possível perceber 
que quando utilizadas por quem 
entende, as mídias se transformam 
em poderosas ferramentas que vão 
além de uma simples brincadeira.O diferencial do social media em dados:

@ Mais de metade das contas do Twitter 
encontram-se em cinco países do mundo: 
Estados Unidos, Japão, Indonésia, Reino 
Unido e Brasil;

@  75% dos utilizadores do Twitter 
acedem à plataforma através de 
dispositivos mobile;

@  250 biliões de imagens são carregadas 
no Facebook todos os dias;

@  Blogs são a melhor forma de fazer 
crescer a sua empresa no meio online, 
através do SEO;

@  Apenas no terceiro trimestre de 
2013, os anúncios online representaram 
mais de 1,5 mil milhões da receita do 
Facebook;

@  95% das marcas não responde a 
todas as mensagens no seu mural do 

Facebook – o que desacredita a marca 
perante os seus fãs;

@  Marcas de retalho são as que mais 
recebem perguntas via Facebook, sendo 
este o canal de comunicação primordial.

Com informações: 
Administradores.com

Por Gerlaine Souza
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Quando começou a história da OMIE?

Começou em 2011, quando percebemos que a complexidade 
operacional e fiscal existente nas grandes empresas estava 
gradativamente sendo imposta às pequenas empresas, 
fato que já é uma realidade hoje. Nesse momento, vimos 
que se não fizéssemos algo que realmente resolvesse essa 
complexidade de forma simples, seria muito difícil qualquer 
empresa pequena se manter competitiva. Iniciamos uma nova 
unidade de negócios para PMEs chamada OMIE, que com o 
seu sucesso se tornou uma empresa independente a partir de 
2013. Mas todo esse tempo mantivemos o atendimento ao 
cliente como um diferencial: tanto remoto - por telefone, chat, 
e-mail -, quanto presencial, através de uma rede de parceiros 
e franqueados.

Quantos funcionários e clientes a OMIE possui?

Operamos com uma rede de franquias por todo o território 
nacional para dar apoio local ao pequeno empresário, 
chegando assim a uma equipe de mais de 100 pessoas. São 
muitos milhares de usuários em todo o Brasil, em diversos 
segmentos do comércio, distribuição e serviços.

Quais são os serviços disponibilizados? E quem pode 
obtê-los?

Nosso sistema de gestão é disponibilizado 100% como um 
serviço em nuvem - isso quer dizer que a empresa não precisa 
investir em servidores, bancos de dados, equipamentos de 
backup e todos os custos associados a isso. Dessa forma, 
qualquer empresa, independente do porte, pode utilizá-lo 
para melhorar a sua gestão e a sua operacionalidade.  

Como os clientes que não possuem conhecimentos de 
tecnologia da Informação são atendidos?

Fazemos um sistema de gestão para uma geração de usuários 
que está acostumada com ferramentas como Google e 
Facebook e, portanto, deve ser realmente simples de operar 
e bonito de ver. Não pensamos diferente sobre tecnologia 
e atendimento. Se o usuário teve uma dúvida, o problema é 
nosso e devemos melhorar para sermos mais simples ainda. 

Quais cuidados a OMIE tem para permanecer em 
ascensão no mercado, mesmo nesse momento de crise 
econômica que o Brasil passa?

Não é apenas crise econômica - estamos em um momento 
de mudança de consciência, de uma reforma ética e de uma 
nova fase de formalização dos negócios e das empresas. E 
em momentos como esse, uma questão fundamental é com 
quem você se alia para crescer. Nossa principal aliança é 
com uma categoria que tem participação fundamental nesta 
mudança: o contador. A OMIE firma convênios com SESCAP 
/ SESCON, que nos ajudam a chegar ao contador, com quem 
trabalhamos em um ritmo de ajuda mútua. O contador nos 
gera referências de clientes e nós ajudamos a organizar, o que 
retorna como benefício para o próprio contador.  As três 
partes ganham: o cliente, o contador e a OMIE.

Qual conselho seria imprescindível para as em
presas que estão iniciando no mercado de TI?

Coloquem o cliente no centro do seu negócio e tentem 
realmente ver como ele pensa e como ele enxerga o mundo 
- depois formate o seu negócio e as suas ofertas para serem 
convenientes para essa realidade, e não para a sua necessidade 
pessoal. Em um mercado onde existe mais de um milhão 
de novos negócios sendo abertos anualmente, existe uma 
pergunta (as vezes dolorida) que você deve se fazer: “por que 
eu acho que o meu negócio merece existir em um mercado 
com todas as ofertas existentes em meu segmento?” A 
resposta a essa pergunta é o propósito da sua empresa, 
algo muito mais importante do que os antigos missão, visão 
e valores. Acredite, o mundo não precisa de mais nenhuma 
oferta “mais ou menos” para clientes “normais”. Faça algo 
realmente diferenciado para uma tribo menor de clientes 
especiais, que realmente enxergarão valor em você. Isso vai 
fazer você ter fãs ao invés de meros clientes!

Entrevista

Marcelo Lombardo
Criador e CEO OMIE

Entrevista 

A OMIE é a mais nova parceira do SESCAP-PE. O convênio entre as 
entidades garante gratuitamente aos associados do Sindicato, um 
sistema de gestão que, através de um aplicativo para pequenas e médias 
empresas, de comércio e serviço, automatiza os lançamentos da área 
financeira, de faturamento e de processos. Confira abaixo a história de 
sucesso da OMIE!

Por Michelly Nunes 
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Aprenda a gerir energia 
para ganhar tempo

21Gestão S.A. 

Trabalhar com prazos, embora faça parte da rotina de muitas 
pessoas, não costuma ser tarefa fácil, principalmente quando o 
tempo determinado é curto para a conclusão do trabalho a ser 
realizado. 

Nessas situações “as horas voam” e as demandas sugam a nossa energia 
de tal maneira, que deixa a sensação de que nem todo o tempo do 
mundo será o bastante para fazer o que é preciso. Sem energia não 
há concentração, muito menos produtividade, e aquele bem-estar 
desaparece na velocidade da luz. 

Segundo estudiosos, qualquer pessoa pode chegar a um alto nível de 
produtividade, mas ela precisa de energia para ir a fundo e conhecer 
a própria natureza, aproveitando o melhor do potencial que tem e 
alcançando uma alta performance. 

E você sabia que é possível gerir energia no ambiente de trabalho? Podemos 
começar evitando desgastes desnecessários, observando corpo e humor, afinal, 
dores e tensões como sonolência, falta de ânimo e até dispersão são fortes indícios 
de que é chegada a hora de mudar de vibração. E acredite, beber água também é uma 
forma eficaz de gerar energia corporal, uma vez que hidratado, o corpo não sente 
sintomas como dor de cabeça, por exemplo. 

Tem gente que desperdiça energia antes mesmo de iniciar os afazeres, basta pensar 
nas tarefas que já se sente mal. Até mesmo nas atividades mais simples do dia é 
possível identificar atitudes que consomem a nossa força, e acredite, até a má 
ingestão de alimentos pode ser determinante para a nossa produtividade. 

Quando se fala em gerenciamento de tempo parece que é algo externo 
e que foge a sua responsabilidade, não é mesmo? Quando você passar 
a controlar as suas emoções e economizar forças, virão os resultados 
que você espera.

Uma coisa é certa, à medida que você cuida da sua energia (física, mental 
e emocional) você ganha mais força, mais foco e, consequentemente, 
mais tempo para executar trabalhos e se manter em equilíbrio para 
seguir em frente.

Com informações: Administradores.com 

Por Michelly Nunes 
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Com informações: Administradores.com



numa mesma ferramenta oficial para 
serem consultadas na hora.

A Receita Federal já publicou 
o Manual de Orientação 
do eSocial, devidamente 
atualizado, com orientações 
para as empresas 
mandarem as informações 
de seus empregados, a partir 
de 2016. O eSocial já é usado 
pelas empresas pequenas e pelo 
empregador doméstico. 

O novo manual, para as médias e 
grandes empresas, pode ser acessado 
no www.esocial.gov.br.

Com informações: Rádios EBC

 novo eSocial - programa 
do governo federal que 
tenta consolidar o envio de 

informações pelo empregador (pessoa 
física e jurídica) em relação aos seus 
empregados – chega com a proposta 
de simplifica a burocracia tanto na hora 
do pagamento de impostos quanto 
em outros momentos. Um deles será 
quando existir uma demanda na Justiça 
do Trabalho.
 
No cenário atual, o empregador 
envia dados sobre seus empregados 
para diversos órgãos/agências do 
governo, de forma despadronizada, 
gerando maior índice de erro e 
ineficiência. Mas com a nova versão, 
todas as informações a respeito do 
empregador e do empregado estarão 

O
Por Michelly Nunes 

O novo eSocial para médias 
e grandes empresas
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A PME mais 
sustentável 
e a ética

ética é a base para qualquer 
relacionamento duradouro. 

Não só para os relacionamentos, mas 
também para todas as ações de pessoas 
e empresas. 

Para o desenvolvimento sustentável 
empresarial a ética é o pilar de 
sustentação básico para qualquer 
estratégia, parceria, projetos ou 
atividades. Sem ética, a sustentabilidade 
fica comprometida e corre o risco de 
ser somente um lindo processo escrito 
num relatório com fotos e gráficos.

Mais difícil do que ter um código numa 
empresa é o processo de engajamento 
de funcionários, treinamento, 
acompanhamento e auditorias das 
práticas que não são consideradas 
éticas numa organização.

Acionistas de grandes empresas estão 
cada dia mais preocupados com as tais 
questões, pois elas garantem também, o 
retorno financeiro do seu investimento 
nas ações da empresa. Os investidores 
compram a prosperidade financeira, 
ética e sustentável da companhia 
por meio de papéis de “futuro”, com 
isso, ganham se acertarem em quais 
“histórias empresariais de futuro” 
investir.

O envolvimento político responsável 
é um dos temas que o Instituto Ethos 
coloca em seu rol dos indicadores 
de uma empresa mais sustentável e 
responsável. Pensar, implementar e 
controlar, por meio de um plano de 
ações, nas questões relacionadas a 
contribuições para campanhas políticas 
e envolvimento no desenvolvimento de 
políticas públicas é fundamental como 
práticas de operação e gestão.

Práticas anticorrupção são fundamentais 
para coagir qualquer tipo de ação que vá 

contra os valores e códigos da empresa. 
Controlar esta prática ao longo de 
toda cadeia produtiva, passando 
pelos fornecedores e chegando ao 
consumidor final é fundamental para 
que as “histórias de futuro” da empresa 
tenham mais solidez e veracidad
e.
Interessantes e atuais estes temas 
para as grandes empresas nacionais e 
multinacionais que possuem equipes 
e departamentos para tais controles e 
treinamentos de códigos de conduta 
e anticorrupção. Mesmo assim, de 
vez em quando falham. Mas, e as 
pequenas e médias empresas, não 
têm problemas com as questões 
éticas, de corrupção e de 
valores deturpados? 

Sim, com certeza, a 
qualquer momento 
alguém da sua 
equipe pode 
dar uma 

“O caráter e os 
princípios dos 
empreendedores 
muitas vezes 
espelham a conduta 
da pequena e média 
empresa.”
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“Práticas 
anticorrupção 

são fundamentais 
para coagir 

qualquer tipo 
de ação que 
vá contra os 

valores e códigos 
da empresa. 

Controlar esta 
prática ao longo 
de toda cadeia 

produtiva, 
passando pelos 
fornecedores 

e chegando ao 
consumidor final 
é fundamental...”

A classe contábil brasileira estará 
reunida na cidade de Recife, entre os 
dias 31 de setembro e 2 de outubro, 
para o 12º Encontro Nordestino 
de Contabilidade (ENECON) e o 
SESCAP-PE será uma das entidades 
a participar do grande evento, que 
traz para o público, importantes 
nomes da contabilidade atual, além 
de diversas atividades paralelas. 

O Sindicato estará juntamente com 
o IBRACON, APJEP e SINDUSCON-
DF, apresentando o ‘evento das 
entidades contábeis’, que exibirá o 
tema “Seguro de Responsabilidade 
Civil Profissional do Contador”, 
com o palestrante Maurício Tadeu.

Acesse eneconpe2015.org.br e 
confira a programação.

Sindicato realizará evento em 
paralelo ao 12º ENECON 

“escorregada” num dinheiro fácil ou 
numa ação que seja facilitada. Ou 
mesmo você, empreendedor, que se 
sente desconfortável numa negociação 
que pode ser a salvação da sua empresa.

O caráter e os princípios dos em-
preendedores muitas vezes espe-
lham a conduta da pequena e média 
empresa. A liderança, por exemplo, 
em organizações como estas, é fun-
damental para que o conjunto de va-
lores morais e princípios norteiem 
as posturas comportamentais dos 
seus colaboradores.

Uma ferramenta essencial para este 
tipo de acordo, do que pode e o 
que não pode fazer, é o código de 
ética e conduta. Um documento 
simples que pode ser entregue na 
hora da contratação do funcionário. 
Fazendo com que ele leia e assine um 
documento dizendo que concorda com 
estas normas. E, pelo menos uma vez

Um ambiente de controle é necessário, 
nada muito complexo, porém, um 
canal de comunicação para possíveis 
problemas e queixas, se faz importante. 
Talvez um e-mail, ou simplesmente 
uma pessoa que receba os possíveis 
desvios de conduta. E, obviamente, 
que vá verificar e dar andamento ao 
processo.

Parece difícil? Mas, necessário, 
principalmente no momento em que 
a empresa começa a crescer e os 
relacionamentos passam de pessoais 
para departamentais ou processuais.

Portanto, caro empreendedor, se você 
abriu uma empresa porque estava 
cansado de trabalhar num modelo e 
com valores que não acreditava e não 
concordava, está na hora de começar 
a fazer a diferença e com valores 
empresariais consistentes. 

Mãos à obra! Ética sempre! 

Marcus Nakagawa é sócio-
diretor da iSetor; professor da ESPM; 
idealizador e presidente do conselho 
deliberativo da Abraps (Associação 
Brasileira dos Profissionais de 
Sustentabilidade); e palestrante sobre 
sustentabilidade, empreendedorismo 
e estilo de vida.

por ano, o documento pode ser revisto 
juntamente com a equipe e feito uma 
reciclagem sobre os temas.

ABR/MAI/JUN 2015



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

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

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

DEZ14/JAN/FEV 2015
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Este ano comemoramos 15 anos.
E é você que terá muitas surpresas.

Aguarde...

SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS E DIVERSAS EMPRESAS 0800 123 1184 | www.netspeed.com.br

Conecte-se com a Netspeed:    

Escrita Fiscal | Folha de Pagamento | Contabilidade | Administrador | Tributário | Protocolo | NetNF-e | NetCT-e | NetManifest | NetPonto | NetCRM | NetBackup | NetBox

Sindicato realizará evento em 
paralelo ao 12º ENECON 

 CONTABILIZZE
Associado em: 23/01/2015

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

DLA ASSESSORIA ATACADISTA
Associado em: 17/04/2015

ASSOCIADO QUE RETORNOU 
- ERS CONTABLIDADE

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

DIAS CONTABILIDADE LTDA
Associado em: 02/04/2014

IMC ASSESSORIA CONTABIL
Associado em: 08/05/2015

ORIENT CONTABIL
Associado em: 16/01/2015
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AGO/SET/OUT/NOV 2014

Site: skoob.com.br

Espaço ideal para quem é 
apaixonado por boas leituras e 
deseja fazer novas amizades. No 
Skoob você encontra excelentes 
indicações de livros (antigo e em 
lançamento), autores e editoras. 

Não deixe de conferir!

CD: Carbono - Lenine

Álbum de repertório autoral 
gravado por Lenine com produção 
dividida entre JR Tostoi, Bruno 
Giorgi e o artista pernambucano 
- alinha 11 músicas inéditas. No 
álbum, Lenine abre algumas 
parcerias (com Nação Zumbi, 
Vinicius Calderoni e Marco 
Polo) e expande outras (com 
Carlos Rennó, Lula Queiroga 
e Dudu Falcão) já recorrentes 
em sua discografia. Carbono 
também marca conexões do 
artista com nomes como Carlos 
Malta, Orkestra Rumpilezz, 
Marcos Suzano e Martin Fondse 
Orchestra, convidados da 
gravação feita no Rio de Janeiro 
(RJ) neste ano de 2015.

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. 

Filme: Jurassic World
O Mundo dos Dinossauros

Gênero: Aventura, Ação, Ficção 
Científica
Duração: 150 min.
Origem: Estados Unidos
Direção: Colin Trevorrow
Roteiro: Amanda Silver, Colin 
Trevorrow, + ver todos
Distribuidor: Universal Pictures 
do Brasil
Classificação: 14 anos

O Jurassic Park, localizado na 
ilha Nublar, enfim está aberto 
ao público. Com isso, as 
pessoas podem conferir shows 
acrobáticos com dinossauros e 
até mesmo fazer passeios bem 
perto deles, já que agora estão 
domesticados. 






