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EDITORIAL

Hora de 
mudanças

D esafio. Essa única palavra poderia ser o resumo do que nos espera 
pelos próximos quatro anos. 

No âmbito nacional, o país clama por ética, transparência, eficiência e 
crescimento. A economia passa por uma forte recessão, e os poderes cons-
tituídos encontram-se fragilizados, além de despertarem a desconfiança de 
toda a sociedade.

Além disso, os resultados dos desacertos da economia e da ineficiência 
da máquina administrativa correm o risco de serem debitados na conta dos 
contribuintes, com aumento direto ou indireto de impostos, elevação de juros 
e mais burocracia. E ainda teremos eleições em outubro, o que não nos permite 
traçar uma perspectiva concreta do que virá pela frente.

E, nesse contexto de tanta incerteza, iniciamos agora uma nova gestão 
à frente da Fenacon, cientes das muitas dificuldades que nos esperam, princi-
palmente por termos de dar continuidade aos muitos projetos com recursos 
menores, devido à queda de arrecadação da contribuição sindical. 

Por isso, nossa estratégia é qualificar e aumentar a oferta de nossos 
produtos e serviços e melhorá-los em busca de uma aproximação mais forte 
com os sindicatos de nossa base. Daremos ênfase às nossas bandeiras de 
atuação e trabalharemos também pela defesa e valorização das categorias 
que esta Federação representa.

Ao lado dos sindicatos que compõem a nossa base, temos fortalecido 
gradualmente os canais de diálogo com os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, evidenciando o nosso papel de interlocutor entre o contribuinte 
e o poder público.

Vamos trabalhar incansavelmente para agregar e contribuir de forma 
efetiva com os nossos sindicatos e suas empresas representadas em todo país. 

Não tenham dúvidas de que o desafio será enorme, tanto quanto 
será também a minha motivação e da minha diretoria, em transpor todos 
os obstáculos. 
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Receita alerta para o prazo de adesão ao 
PERT do Simples Nacional

E nada de pensar em aumentar o prazo? No ano pas-
sado, para as grandes empresas, aumentaram o prazo 
umas dez vezes.

Antônio Marcelo Alencar Matias

Em três anos, 341,6 mil empresas foram 
fechadas no Brasil, aponta IBGE

E serão fechadas mais ainda com tantas burocracias.

Lucia Ellez Zago

Manifestações pelas redes sociais

Sistema Fenacon vai avaliar pesquisa sobre 
tempo de pagamento de imposto gasto 
pelas empresas

A maioria dos contadores já deve conhecer este índice 
absurdo. 

Alexandre Saramelli 

Virou obrigação do contador informar sobre 
as mudanças

A contratação de serviço terceirizado da medicina 
ocupacional será um verdadeiro desafio para as pe-
quenas empresas. Além de ter mais custos, a “logís-
tica” para geração dos dados será bem confusa, sem 
mencionar a quantidade de clínicas que atenderão 
esse tipo de serviço.

Leandro Sousa   

eSocial: micro e pequenas empresas e MEI 
com empregados poderão ingressar em 
novembro

Tem que haver uma verdadeira prorrogação

Queila Sotavani  

     
Essa medida só vai ajudar a Receita Federal, pois a multa 
vai correr solta.

Oseas Mota

 
O governo tem que começar o eSocial pelos entes 
públicos. Depois que tudo estiver funcionando, que 
façam um cronograma para as demais empresas.

Andréia V. Cancellier Palavro 

PAINEL DO LEITOR

Participe você também da Revista Fenacon! 
Comentários, sugestões e desabafos 
podem ser enviados para o e-mail:

comunica@fenacon.org.br

Siga-nos:
Twitter: @fenaconfed
Facebook: SistemaFenacon
Instagram: fenacon_oficial
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O Sistema Fenacon Sescap/Sescon representa mais 
de 400 mil empresas de diversos segmentos 

do setor de serviços, empresas de serviços contábeis, 
assessoramento, perícias, informações e pesquisas. Há 
mais de 27 anos a Fenacon oferece, por meio dos seus 
sindicatos, uma série de vantagens e benefícios para 
melhorar a atividade empresarial, combatendo a alta 
carga tributária, a burocracia excessiva e incentivando 
o empreendedorismo no país.

Para entender melhor os serviços oferecidos pelo 
sistema, é preciso empreender a relação Fenacon x sindi-
catos x empresas. Hoje, a Federação reúne 37 sindicatos 
espalhados nos 26 estados e no Distrito Federal. Seus 
serviços estão relacionados a questões nacionais, como, 
por exemplo, defender os interesses da categoria no 
Legislativo, no Executivo e no Judiciário federal. 

Por sua vez, os sindicatos ligados à Fenacon pres-
tam serviços para as empresas e profissionais associados. 
Seguindo a mesma linha de atuação da Federação, eles 
também lidam com as reivindicações e necessidades 
das empresas, em especial ao que está relacionado 
ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário estaduais 
e municipais.

De forma geral, as empresas associadas ao Sis-
tema Fenacon Sescap/Sescon recebem orientações 
e apoio especializados nos mais variados segmentos, 
tais como consultoria jurídica, assessoria parlamentar, 
normativas da Receita Federal do Brasil e acessos on-
-line a determinados serviços. Tudo isso para oferecer 
serviços e atendimento de qualidade, e o mais completo 
possível, a todos os associados, priorizando sempre a 
credibilidade e o conhecimento.

diferenciado
Sistema 
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Conheça todas as bandeiras da Fenacon

 � Defesa da organização sindical; 

 � Defesa dos setores de serviços representados; 

 � Aperfeiçoamento da legislação trabalhista; 

 � Aperfeiçoamento do Estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte; 

 � Gestão, patrimônio e segurança jurídica; 

 � Redução da carga tributária; 

 � Desburocratização e desenvolvimento.
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O 
empresário contábil e administrador de empresas 

Sérgio Approbato Machado Júnior atua há 30 anos 

na Approbato & Fischer Contabilistas Associados.

Desde 1998 trabalha ativamente na defesa e valoriza-

ção do empreendedorismo. Nesse período fez parte de várias 

diretorias do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 

e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon-SP), entidade 

que presidiu entre 2013 e 2015.

Em 2016 foi nomeado diretor da Fenacon, cargo 

em que permaneceu até junho de 2018, quando foi 

eleito para presidir a entidade na gestão 2018-2022.

Foi nomeado membro do Conselho Paulista de 

Competitividade no governo de Geraldo Alckmin e a 

outras instituições ligadas aos setores público e privado. 

É detentor da Medalha “Joaquim Monteiro de Carvalho”, 

concedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo, e da Medalha “Presidente Annibal de 

Freitas”, concedida pelo Sescon-SP, e de diversas outras 

honrarias designadas aos setores contábil e empreendedor.

 

Como o senhor analisa o desafio de assumir a 

presidência da Fenacon?

Durante anos me preparei para esta oportunida-

de, pois sabia que um dia ela poderia chegar uma vez 

que São Paulo sempre esteve presente no dia a dia da 

Fenacon. Como diretor e, posteriormente, presidente do 

Sescon São Paulo acompanhei de perto todas as ações 

institucionais da Federação, e as duas entidades sempre 

atuaram em conjunto nos mais variados temas e ações. 

Por toda essa vivência, já conhecia a rotina do trabalho 

realizado pela Fenacon, e meu objetivo é dar continui-

dade a ela. Entretanto, pretendo dar abrangência maior 

às bandeiras de atuação da Fenacon, pois nos últimos 

tempos ficamos bastante focados a temas ligados às micro 

e pequenas empresas, Simples Nacional e MEI. Além de 

ampliar essa atuação, queremos dar maior visibilidade 

à entidade colocando toda a diretoria à disposição para 

mostrar que temos um time competente e que todos 

podem contribuir muito nesse momento.

ENTREVISTA

Presidente da Fenacon, 
Sérgio Approbato Machado Júnior, 
fala dos projetos que pretende 
desenvolver à frente da entidade 
pelos próximos quatro anos

“Todo desafio  gera
oportunidade”
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Qual a filosofia de trabalho que a nova gestão 

pretende implementar no Sistema Fenacon?

O primeiro passo que tomamos foi a criação 

do planejamento estratégico para os quatro anos de 

gestão. Dentro dele definimos nossos objetivos em 

toda abrangência do trabalho para justamente poder 

atender às necessidades dos nossos sindicatos e da 

classe empresarial brasileira. Afinal, nosso objetivo é 

sempre melhorar o ambiente de negócios no país. Nesse 

sentido, nossa visão é de poder colaborar com o poder 

legislativo, sugerindo alterações legislativas, melhoria 

de normas e regulamentações, aprimoramento das 

questões relacionadas às fiscalizações, mostrando as 

dificuldades e os entraves dos empresários junto aos 

órgãos reguladores e fiscalizadores. Enfim, essas questões 

são muito importantes em todos os níveis, inclusive 

por atendermos desde o pequeno até o empresário de 

grande porte. Para isto, estamos criando dez comissões 

de trabalho baseadas em nosso planejamento estratégico 

com atuações abrangentes, debatendo e apresentando 

propostas sobre diversos temas e assuntos que são 

importantes dentro da nossa Federação. 

Com o fim da obrigatoriedade da contribuição sin-

dical, muitas entidades têm enfrentado o desafio 

de se reinventar para manter os atuais represen-

tados, além de conquistar novos. Como o senhor 

pretende trabalhar essa questão?

De fato, esse é o grande desafio de nossa gestão, 

pois, mesmo que a contribuição sindical volte um dia, 

o estrago já foi feito durante a discussão do projeto de 

Reforma Trabalhista. Não creio em uma arrecadação igual 

à que se tinha no passado. Por isso, nossa estratégia é 

qualificar e aumentar a oferta de nossos produtos e 

serviços, melhorá-los em busca de uma aproximação 

mais forte com os sindicatos de nossa base. Vejo que a 

“O primeiro passo que 
tomamos foi a criação 

do planejamento 
estratégico para os 

quatro anos de gestão. 
Dentro dele definimos 

nossos objetivos em toda 
abrangência do trabalho 
para justamente poder 

atender às necessidades 
dos nossos sindicatos 

e da classe empresarial 
brasileira.”

Sérgio Approbato 
Machado Júnior
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aproximação com os sindicatos tem de ser maior, pois 
serão eles a oferecer o serviço lá na ponta aos seus 
representados. Entre outras coisas, nossa meta será 
criar novos produtos e serviços trazendo para todo o 
Sistema o que há de melhor em cada um dos sindica-
tos. Precisamos ainda trabalhar em uma padronização 
para ajudar os sindicatos menores a focar melhor em 
suas bases, pois nossa linguagem de comunicação tem 
que ter identidade e ser uniforme. A mudança será 
basicamente nesta ordem: prestaremos os serviços, 
mostraremos condições de melhoria da qualidade 
técnica e de gestão e o empresário do nosso setor 
econômico é quem terá essa percepção de valor. É ele 
quem precisa ter essa percepção de que, de fato, para 
ele é importante estar vinculado associativamente às 
nossas entidades, porque, se assim o fizer, trará benefício 
tanto em melhoria na qualidade emseus serviços quanto 
no atendimento direto aos seus clientes.

Durante sua gestão como presidente do Sescon 
São Paulo foi criado o Internacional Desk. Como 
funciona esse produto? Como o senhor pretende 
implantá-lo em todo o Sistema Fenacon?

Dentro desta nova filosofia de prestação de ser-
viços, o Internacional Desk será mais um produto que 
traremos para a base federativa. Quando eu ainda 
estava à frente da presidência do Sescon São Paulo, 
o então presidente da Fiesp, Paulo Skaf, me procurou 
para relatar a frustração de empresas estrangeiras – 
nesse caso, as italianas – que vinham para o Brasil e 
não recebiam orientações trabalhistas e societárias 
adequadas em nosso país. Então, nos solicitou indicação 
de empresas qualificadas que pudessem prestar esse 
atendimento. Entretanto, diante da impossibilidade de 
fazer essa indicação direta, surgiu a ideia de fazer um 
trabalho diferenciado, de qualificar empresas e formar 
uma grande base de dados com esse objetivo. Nesse 
período estivemos em comitiva, juntamente com a 
Fiesp, na Itália, e fizemos contato com entidades de 
controle da profissão daquele país. A partir desta ideia, 
foi desenvolvido pelo Sescon-SP uma base de dados 
muito forte e foi criada uma comissão para definir seus 

critérios de cadastro das empresas interessadas em se 
qualificar, assim nascendo o International Desk. Nosso 
objetivo agora é abrir essa proposta para empresas que 
tenham qualidade na sua prestação de serviços em 
todo o país, mesmo que ainda não atuem no mercado 
internacional, mas queremos deixar mais essa opção 
para crescimento de seus negócios. 

Como foi a aplicação da ferramenta no Sescon 
São Paulo?

Esse projeto cresceu de tal forma que foi dada 
continuidade na gestão seguinte, do atual presidente 
Márcio Massao Shimomoto, que me convidou a participar 
desta comissão em sua gestão. Ainda tenho participa-
do desta comissão no sindicato e vejo que o cadastro 
cresceu bastante. Quando o protocolo de cooperação 
mútua foi assinado com a Itália, e com a robustez no 
desenvolvimento da ferramenta de cadastro, o nível de 
percepção das entidades estrangeiras foi tão alto que 
também manifestaram interesse em utilizá-la. A partir 
daí virou um produto de venda para outros países e 
pensamos sobre a necessidade de trazer esse produto 
para Fenacon, por sua representatividade nacional, e, 
também, pelos questionamentos que houveram neste 
sentido por parte dessas entidades, por serem elas todas 
de âmbito nacional em seus países. Entendemos que 
o investidor estrangeiro pode querer investir no país, 
mas não necessariamente no estado de São Paulo. Daí 
a importância de levar esse projeto para a Federação e 
disseminar para os 37 sindicatos. É uma grande opor-
tunidade para as empresas da base de representação 
dos sindicatos poderem atender empresas estrangeiras.

Qual será o critério para integrar o Internacional 
Desk? 

O único critério para a empresa participar dessa 
rede que estamos criando é ser associada à sua base, 
ou seja, a empresa só poderá integrar o cadastro e 
se qualificar para atender todas as exigências desde 
que se associe a um sindicato do Sistema Fenacon.  
Ajudaremos nossos sindicatos na qualificação de seus 
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associados, que serão as empresas de seu estado/região. 
Vamos colaborar na construção desse cadastro e assim 
o sindicato terá a real visão de quem faz parte, ou não, 
de sua base. Acredito que por meio de produtos como 
esse conseguiremos atrair, cada vez mais, as empresas 
para nossa base associativa.

Existe a perspectiva de o projeto se expandir para 
outros países?

Recentemente, tivemos uma reunião na Argentina 
e também assinamos um protocolo de parceria. Além 
disso, já temos manifestação de interesse na assina-
tura por todos os países da América do Sul, por meio 
da Fenacon, para aplicação desses critérios em seus 
mercados. Será uma via de mão dupla, pois tanto as 
empresas de lá poderão vir aqui e atuar por meio desse 
critério, tendo toda uma orientação tributária das suas 
bases, quanto empresas brasileiras que queiram atuar 
nesses países. Também já foi manifestado o interesse 
na assinatura do protocolo com Portugal e Espanha.

A Fenacon tem um vasto leque de bandeiras de-
fendidas, tais como defesa da organização sin-
dical, gestão, patrimônio e segurança jurídica; 
redução da carga tributária e desburocratização 
e desenvolvimento, entre outras. De que maneira 
pretende desenvolver projetos de atuação em 
cima de todos os temas?

Dentro dessa nova lógica, desse novo ordenamento 
que já comentei, com a criação de nossas comissões 
teremos mais capilaridade em nossas atuações. Teorica-
mente fazemos a mesma coisa, mas muito focados no 
médio e pequeno empresário, temos outras questões 
que podem envolver um público maior, de outras ativi-
dades e de outras empresas o que requer, por exemplo, 
ações em órgãos regulatórios, foco também no imposto 
de renda para empresas, que estão no regime do lucro 
real e do lucro presumido. Frequentemente o governo 
volta a essa questão do IR sobre o lucro distribuído nas 
empresas que estão no sistema do lucro presumido, por 
exemplo. Essa é uma das brigas que teremos também 

de assumir como bandeira. Na verdade, vamos enfrentar 
todas as frentes que envolvam o meio empresarial. Outro 
tema em que atuaremos é a questão do setor de serviços 
profissionais, pois hoje há um regramento nacional sobre 
isso. Existem projetos de lei no Congresso Nacional sobre 
este tema,  e precisamos estar atentos às mudanças que 
serão impostas. De forma muito pontual vamos atuar em 
ações muito criteriosas que envolvam impostos em geral. 
Outra questão que sempre retorna à pauta de discussões 
é a Reforma Tributária e ficaremos atentos a isso e ao que 
se pretende com a mesma. Temos claramente o ideal do 
que seria interessante fazer e precisamos ficar alertas para 
que não haja aumento de carga tributária, pois se fala em 
agrupar os impostos diretos e setores, como o de serviços, 
podem ser prejudicados. Dentro da nossa dinâmica de 
trabalho, criamos, por exemplo, uma comissão de assuntos 
técnicos que vai tratar exatamente da análise criteriosa 
e técnica de todos os temas que envolvem legislação, 
relações com órgãos de fiscalização, relação com os 
órgãos de controle, etc. Essas questões são importantes 
para levantamentos e análises com foco em um amplo 
mercado empresarial. Então, dessa forma acredito que 
conseguiremos de fato atuar com mais amplitude nas 
bandeiras da Federação.

O slogan de sua gestão é “Superando novos de-
safios, desenhando novos caminhos”. Qual foi 
a motivação para a criação desse ideal e como 
pretende trabalhá-lo no dia a dia da entidade?

Vivemos atualmente uma conjuntura de inseguran-
ça política e de instituições governamentais fragilizadas. 
Somado a isso, as entidades têm recebido um olhar 
meio “torto” por parte de quem não conhece a fundo 
o trabalho que se realiza em nossas bases. Então, é real-
mente um desafio, mas acredito que todo desafio gera 
oportunidade. Estamos muito otimistas em trabalhar as 
oportunidades para mostrar ainda mais a qualidade da 
prestação de serviços que o Sistema sempre executou 
ao longo dos anos. Tanto a Fenacon, com seus mais de 
27 anos de existência, quanto os sindicatos de base, 
que estão sempre a serviço das empresas em seus 
estados e regiões.
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Conheça a nova  
para a gestão 2018-2022

PERFIL

diretoria da Fenacon

DANIEL MESQUITA COÊLHO 
é bacharel em Ciências Contábeis, 
especializado em Didática do 
Ensino Superior e pós-graduado 
em Controladoria e Finanças. 
De Fortaleza-CE, começou sua 
atuação na área sindical em julho 
de 2007 depois de um convite 
feito pelo presidente da época, 

Cassius Coelho. “Não esperava que o sistema sindical fosse 
tão interessante e de grande importância”, afirma. 

Em 11 anos de muito trabalho desde o início do 
mandato, o vice-presidente viu o quanto poderia ser 
realizado em defesa dos representados do Sistema 
Fenacon Sescap/Sescon, além dos benefícios para a 

sociedade. Esse trabalho contínuo requer muito esforço 
da nova gestão e a nova diretoria vai contribuir com 
toda a experiência, buscando novos caminhos e me-
lhorias para inovar e representar todos os 37 sindicatos.

No cargo de vice-presidente Institucional, Daniel 
pretende estar presente e contribuir com todos os sin-
dicatos, além de outros afazeres que venham a surgir, 
também, e representar o presidente Sérgio Approbato 
em sua ausência. “É com muito orgulho que assumo 
essa responsabilidade, representando o nosso estado 
do Ceará, e tenho a certeza de que, em conjunto com 
toda a Diretoria, faremos uma excelente gestão”.

VICE-PRESIDENTE INSTITUCIONAL

WILSON GIMENEZ JUNIOR é contador, administrador 
de empresas e pós-graduado em Controladoria, além 
de ser empresário contábil, articulista e palestrante. De 
São Paulo-SP, começou sua atuação na área sindical no 
Sescon São Paulo em 2007. 

Wilson avalia de forma positiva sua experiência 
na área sindical. “Tenho tido ótimas oportunidades para 
aprimorar e trocar conhecimentos, bem como oferecer 
a minha contribuição à entidade”, destaca.

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

No cargo de vice-presi-
dente Administrativo, Wilson 
pretende atuar nas questões 
técnicas de ordem tributária e 
contábil, além daquelas ligadas 
a gestão e empreendedoris-
mo “sempre com o intuito de 
contribuir para o fortalecimento e crescimento do 
Sistema Fenacon”.
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JACINTHO SOELLA FER-
RIGUETTO está em seu se-
gundo mandato à frente da 
vice-presidência da Região 
Sudeste. Ele iniciou sua ati-
vidade profissional como 
técnico em Contabilidade e 

posteriormente se formou em Ciências Contábeis e 
Ciências Jurídicas. No princípio, atuou como contabilista 
autônomo e depois se tornou empresário contábil. 

Ele é natural de Vitória-ES, onde começou seu traba-
lho na área sindical em 1996, sendo tesoureiro no Sescon 
Espírito Santo. Entre 1997 e 2000, foi vice-presidente do 

sindicato e de 2001 a 2003 ocupou o cargo de diretor 
secretário. Posteriormente, entre 2004 e 2006, foi vice-
-presidente financeiro e de 2007 a 2013 foi presidente 
do Sescon-ES por dois mandatos. 

Jacintho sempre buscou o crescimento do sin-
dicato por meio de cursos, palestras e seminário com 
o “objetivo de promover a educação continuada da 
classe”. No cargo de vice-presidente da Região Sudeste, 
ele pretende integrar os sindicatos da região para que 
haja troca de experiência e ideias, além do crescimento 
dos sindicatos.

VICE-PRESIDENTE DA REGIÃO SUDESTE

MAURO CESAR KALINKE é empresário contábil desde 
1989. Nasceu em João Pessoa-PB, mas foi criado, e mora 
até hoje, em Pato Branco-PR. Bacharel Ciências Contábeis, 
iniciou sua atuação na área sindical nem 1997. 

De 1999 a 2001 foi presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de Pato Branco e Região. Por 
nove anos, ocupou o cargo de vice-presidente da 
Federação dos Contabilistas do Paraná, além de ter 
sido presidente do Sescap-PR por duas gestões. O 
vice-presidente avalia como gratificante sua expe-
riência na área sindical. 

Ele ressalta a importân-
cia do aprendizado adquirido, 
bem como a possibilidade de 
contribuir com o crescimento 
das empresas representadas. 
Como vice-presidente da Re-
gião Sul, pretende colaborar 
com a diretoria durante a nova gestão. “Nosso conhe-
cimento adquirido com as experiências em entidades, 
das quais participamos, está à disposição do Sistema 
Fenacon”, conclui.

VICE-PRESIDENTE DA REGIÃO SUL

PAULO BENTO é graduado em Ciências Econômicas e 
técnico em Contabilidade. Vindo de Londrina-PR, Paulo 
possui experiência na área sindical desde a fundação do 
Sescap Londrina em 1992. 

O vice-presidente assumiu o comando do Sescap 
Londrina entre os anos de 1997 e 1999. Desde então, tem tido 
uma boa experiência junto ao Sistema Fenacon Sescap/Sescon. 
“É sempre uma satisfação contribuir com o fortalecimento 

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO

da categoria e é isso que procuro 
fazer, orientando nossos parceiros 
e sucessores”, declara. 

Como vice-presidente 
Financeiro, Paulo Bento deseja 
trabalhar de maneira enérgica 
para difundir e fortalecer o Sistema Fenacon com o objetivo 
de consolidar a categoria.
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ANDRÉ LUÍS LAGO MARTINEZ é empresário contábil 
desde 1983. De Salvador-BA, começou sua atuação na 
área sindical há 15 anos.

A experiência na área sindical do vice-presidente 
inclui cargos no Sescap Bahia, como diretor administrativo, 

VICE-PRESIDENTE REGIÃO NORDESTE

vice-presidente e presidente. 
Para a nova gestão, André Luís 
pretende contribuir com muito 
trabalho e criatividade, criando serviços para fortalecer o 
associativismo espontâneo.

MARIA CRISTINA DE SOU-
ZA GONZAGA é bacharel em 
Ciências Contábeis, pós-gra-
duada em Gestão de Tributos 
e MBA em Gestão de Pessoas. 
Ela possui experiência profis-
sional como especialista em 
pequenas e microempresas, 

palestrante do Simples Nacional e MEI e empresária 
contábil com o cargo de gestora financeira.

Natural de Manaus-AM, Maria Cristina começou 
sua atuação na área sindical em 2008. A experiência 

sindical adquirida até então tem sido um aprendizado 
permanente para a vice-presidente. “É algo diferente, 
que tem que se doar e fazer as coisas acontecerem, 
principalmente em relação à região norte”.

Como presidente do Sescon Amazonas, Maria 
Cristina teve um grande desafio, que foi a realização 
da 17ª Conescap, com uma equipe formada por 18 
pessoas. Assim, ela possui boas relações com entes 
públicos do estado, que devem ser estendidas por 
toda a região norte. “A Fenacon pode contar comigo. 
Estou à disposição para colaborar com o crescimento 
da entidade”, conclui.

VICE-PRESIDENTE DA REGIÃO NORTE

FRANCISCO PEREIRA GON-
ÇALVES é empresário contábil 
com formação em Ciências 
Contábeis pela Universidade 
Católica Dom Bosco, possui 
duas pós-graduações (Con-
troladoria e Administração Fi-

nanceira e Orçamentária) e MBA em Gestão Empresarial. 
Nascido em Três Lagos-MS, iniciou sua experiência na 
área sindical como diretor financeiro no Sescon Mato 
Grosso em 2007, sendo eleito vice-presidente em 2010 
e, posteriormente, presidente em 2014.

“Quando iniciei a caminhada, em 2007, não 
imaginava a dimensão que teria o aprendizado”, diz 

Francisco sobre sua atuação sindical. Desde então, a 
solidificação do conhecimento tem sido crescente, 
principalmente no setor patronal, no qual se encontra 
o Sistema Fenacon.

No cargo de vice-presidente da Região Centro-
-Oeste, ele acredita que, para qualquer crescimento, 
são necessárias algumas bases, como a busca pelo 
conhecimento, alinhamento de planejamento com o 
histórico da instituição, respeito e valorização daquilo 
que já foi conquistado e estímulo a novas ideias que 
podem contribuir com o Sistema.

VICE-PRESIDENTE DA REGIÃO CENTRO-OESTE
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CELESTINO OSCAR LORO 
é de Caxias do Sul-RS e atua 
há 23 anos como empresário 
de serviços contábeis, come-
çando sua atuação na área sin-
dical como diretor do Sescon 
Serra Gaúcha em 2001.

Celestino é graduado em Ciências Contábeis, 
pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Finanças, 
pós-graduado em Gestão Financeira pela Universidade 

de Caxias do Sul e também possui MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 

A experiência adquirida até agora é muito rica e 
proveitosa, de acordo com o diretor. Para ele, o ambiente 
também foi propício para desenvolvimento e troca de 
conhecimento. Na nova gestão, Celestino visa a contribuir 
para o desenvolvimento da entidade neste novo momen-
to do sindicalismo brasileiro pós-contribuição sindical.

DIRETOR DE EVENTOS

HELIO CEZAR DONIN JUNIOR,  nascido no Rio 
de Janeiro-RJ, é técnico contábil, programador de 
computador, diretor de empresas de contabilidade e 
consultoria. Ele também atua como membro de diversas 
entidades e comissões, tais como ACRJ – Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, membro do GT Confede-
rativo do eSocial, membro do Fórum Permanente da 
Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e da Secretaria 
Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE), entre 
outros. Na gestão passada foi diretor de Educação e 
Cultura da Fenacon

Atuando na área sindi-
cal desde 2003, o diretor já 
ganhou o prêmio Alta Gestão 
2015 para executivos de des-
taque e o Prêmio Internacional da Qualidade 2015 do 
Organismo Inuq (sediado em Miami). 

Avalia sua atuação na área sindical como muito 
gratificante e desafiadora, porém sempre obtendo bons 
resultados. “Posso contribuir com o Sistema, agora na 
área de tecnologia e inovação, pois tenho profunda 
ligação com novas soluções para ajudar as empresas 
a alcançar melhores resultados”.

DIRETOR DE TECNOLOGIA

FERNANDO BALDISSERA é empresário contábil des-
de a formação em Ciências Contábeis, em 2003, pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Também 
é formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí 
(Univali), em 2010, e possui MBA em Gestão Tributária 
pela Univali em 2017.

Natural de Campos Novos-SC, sua experiência 
na área sindical começou no cargo de diretor adjunto 
(gestão 2007-2009) no Sescon Grande Florianópolis. 
Entre 2010 e 2012 foi vice-presidente do sindicato e 
posteriormente se tornou presidente por dois mandatos 
consecutivos (2013-2015 e 2016-2018). 

Para o diretor, a experiên-
cia tem sido positiva. Ele ressalta 
a importância que as entidades 
sindicais adquirem com as re-
centes mudanças na legislação 
trabalhista, pois “sugerem que 
o negociado prevaleça sobre o legislado, trazendo uma 
importância ainda maior para a negociação sindical”. Como 
novo diretor Administrativo, Baldissera acredita que reno-
var e oxigenar o quadro de diretores de uma entidade é 
sempre positivo, pois os perfis diferentes de cada diretor 
possibilitam o compartilhamento de conhecimento, 
buscando sempre o crescimento do Sistema.

DIRETOR ADMINISTRATIVO
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DIOGO CHAMUN é empre-
sário contábil e contador, com 
especialização MBA em Gestão 
Empreendedora. De Porto Ale-
gre-RS, iniciou suas atividades 

na área sindical no Sescon Rio Grande do Sul em 2007. 
Chamun avalia a experiência que possui na área 

sindical como desafiadora, principalmente com relação 
ao cumprimento das obrigações principais e acessórias 
à Receita Federal e demais órgãos. “Também fizemos 
forte atuação voltada a temas que extrapolam o interesse 

da área contábil, como o projeto Gestão Pública que, 
mediante pesquisas e análises, discutimos a arrecada-
ção e aplicação de verbas públicas”. Como resultado 
do projeto, o sindicato ganhou a primeira bandeira: 
atualização da tabela de IRPF.

Na nova gestão da Fenacon, o diretor pretende 
usar a experiência obtida durante sua atuação no Sescon 
Rio Grande do Sul, na qual ele tratou de assuntos de 
interesse da sociedade, resultando em reconhecimento 
da classe, do meio empresarial, de veículos de comuni-
cação e dos Poderes Legislativo e Executivo.

DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, 
INSTITUCIONAIS, SINDICAIS E DO TRABALHO

RICARDO ROBERTO MONELLO é contador e advogado. 
O diretor atua há aproximadamente 30 anos no terceiro 
setor (entidades sem fins lucrativos e representativas) 
como auditor contábil, palestrante, consultor jurídico 
e contábil. 

Iniciou sua atuação na área sindical há cerca de 
10 anos, estando no Sistema Fenacon desde julho de 
2010. Considera essa experiência adquirida ao longo 
dos anos como muito gratificante na defesa do setor 
empresarial de serviços. “É muito agregador na medida 
em que conseguimos obter grandes conquistas para 

o setor e paras as empresa e, 
de certa forma, tudo aquilo 
que a gente vem pleiteando 
no sistema sindical patronal, 
em especial na Fenacon, que 
tem um grande propósito“.

A defesa do empreendedorismo, a melhora no 
ambiente do mercado de trabalho, a luta pela diminuição 
da burocracia, mais facilidades para desenvolvimento dos 
negócios, as boas práticas são bandeiras que movem o 
diretor a atuar dentro do Sistema Fenacon.

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PEDRO CELSO DE PAIVA, 
nascido em Belo Horizonte-
-MG, é administrador de em-
presas, com habilitação em 
comércio exterior. Também é 
empresário contábil, atuando 

no cargo de diretor executivo e faz parte do sistema 
sindical desde 2006. Ele entende que a atuação na área 
é desafiadora, pois proporciona conhecimento sobre 
como entender o melhor funcionamento do modelo 
sindical brasileiro. 

“Estamos num processo de construção de um novo 
modelo sindical brasileiro. 

É preciso aproximar as entidades (CNC, Federações, 
Sindicatos de todas as categorias econômicas e laborais, 
entre outras) pois há um grande desafio de quebra de 
paradigmas.”

Com a experiência acumulada, o diretor pretende 
desenvolver estratégias direcionadas inicialmente ao 
custeio do sistema sindical. “É preciso se reinventar como 
prestadores de serviços, como por exemplo, criar o Jurídico 
Consensual, que é direcionado à instalação de câmara de 
mediação e arbitragem, além de  definir verticalmente a 
visão e os objetivos como entidade associativista e sugerir 
modelos administrativos e operacionais de gestão para 
os sindicatos”.

DIRETOR DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS
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Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) entre 2012 e 2013.  “A 
oportunidade de ser um agente 
ativo nos destinos da classe tem 
sido um grande aprendizado e 
uma experiência muito gratificante”, relata Tostes.

No cargo de diretor de Relações Internacionais, 
Guilherme Tostes pretende contribuir com o Sistema 
Fenacon Sescap/Sescon com o que ele afirma de ter de 
mais precioso: tempo, energia e conhecimentos. 

GUILHERME TOSTES é formado em Administração 
de Empresas pela PUC-RJ e em Ciências Contábeis pela 
Universidade Cândido Mendes. De origem no Rio de 
Janeiro-RJ, ele iniciou suas atividades na área sindical em 
2003 no Sescon-RJ. 

O diretor é empresário contábil e tem experiência em 
consultorias contábeis e em gestão para diversas empresas. 
No Sescon Rio de Janeiro, esteve na presidência entre 2003 
e 2006. Já foi vice-presidente da Região Sudeste da Fenacon 
de 2006 a 2013 e também representante do Sistema junto ao 

DIRETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ALBÉRICO XAVIER DE MORAIS PINTO é formado 
em Contabilidade e também em Engenharia. Nascido 
em Pernambuco, começou sua atuação na área sindical 
em abril de 2002.

DIRETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A experiência do diretor 
na área sindical tem sido um aprendizado constante. 
Para a nova gestão, Albérico pretende engajar empresas 
e profissionais em lutas em prol da sociedade brasileira.

FRANCISCO CANINDÉ LO-
PES, nascido em Goiás, é ba-
charel em Ciências Contábeis 
com pós graduação em Audi-
toria e Análise de Balanço, em 
Perícia e Gerenciamento de 
Empresas de Varejo. Também é 

professor universitário na área de contabilidade e possui 
formação técnica no ramo de pesquisa mineral, atuando 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

como consultor para empresas na área de mineração. 
Iniciou sua experiência como empresário contábil 

em 1990 e em 1996 passou a participar do ambiente 
sindical, chegando a ser presidente do Sescon Goiás. 
Sobre sua experiência nessa área, o diretor afirma que 
tem aprendido muito.  “Meu objetivo é contribuir com o 
Sistema Fenacon entendendo o processo de comunicação 
dos sindicatos e todas as suas particularidades e diferenças 
regionais”, conclui.

RINALDO ARAÚJO CARNEI-
RO é advogado, administrador 
e contabilista. Nascido em São 
Paulo-SP, iniciou sua atuação na 
área sindical em 2006, depois 
do convite de Antonio Maran-

gon, então presidente do Sescon São Paulo.
Em sua experiência na área sindical, atuou nos 

seguintes setores: diretoria, câmaras setoriais, comissões 
organizadoras de eventos e seminários. Também atuou 
na área de responsabilidade social.

Na nova gestão, o diretor pretende apoiar as decisões 
da presidência e as ações desenhadas no planejamento 
estratégico da Fenacon, que visam a fortalecer e gerar susten-
tabilidade para todo o Sistema Fenacon Sescap/Sescon, mais 
ainda na fase atual de não obrigatoriedade das contribuições.

DIRETOR FINANCEIRO
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A importância da representatividade do Sistema 
Fenacon, o grande trabalho que tem sido realiza-

do em mais de 27 anos de existência, as metas a serem 
traçadas e o enfrentamento de um grande desafio pela 
frente. Esses foram os temas centrais que nortearam, no 
dia 3 de agosto, a solenidade oficial de posse da diretoria 
da Fenacon para gestão 2018-2022, em São Paulo.

O evento foi prestigiado por lideranças políticas e 
empresariais, representantes dos Sescons, dos Sescaps, do 
governo federal e do Estado de São Paulo. 

Ao usar a palavra e empossar o novo presidente da 
entidade, o ex-presidente Mario Elmir Berti desejou sorte e 

destacou que acredita no sucesso da entidade para trans-
por todos os obstáculos, devido à competência do novo 
presidente e sua diretoria. 

 “Você e sua equipe nos dão a tranquilidade, a segu-
rança de que estamos em boas mãos e que as ações, e con-
sequentes conquistas, serão coroadas e reconhecidas”, disse. 

Novos caminhos, novos desafios

Em seu discurso de posse, Sérgio Approbato Machado 
Júnior lembrou o período turbulento pelo qual passam as 
instituições públicas no país, atualmente. E que nesse cenário, 

toma posse
Posse solene da diretoria da  gestão 2018-2022 ocorreu 

em São Paulo. Sérgio Approbato Machado Júnior 

destacou o grande desafio que será  

presidir a entidade pelos próximos quatro anos
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a atuação de entidades de classe como a Fenacon se torna 
de extrema importância para incentivar o empreendedoris-
mo brasileiro e auxiliar a melhoria do ambiente empresarial, 
garantindo mais empregos e justiça social no país.

Ele abordou ainda os projetos que pretende im-
plantar na entidade nos próximos quatro anos, quando irá 
trabalhar para agregar e contribuir de forma efetiva com 
os sindicatos do sistema e suas empresas representadas. 
“Não nos faltarão criatividade, motivação e empenho para 
crescermos e nos consolidarmos como uma das maiores 
federações nacionais”, disse.

Ciente das dificuldades que poderá enfrentar no cargo, 
Approbato afirmou, ainda, que vai trabalhar, juntamente 
com sua diretoria, para dar maior apoio aos sindicatos, a 
fim de que estes aumentem suas bases associativas. Para 
isso, irá focar no trabalho de aproximação, dando mais 
destaque e visibilidade ao Sistema Fenacon em todos os 
estados. “Pretendemos valorizar o sindicato ainda mais, 
destacando sua marca em cada notícia, serviço e produto 
disponibilizado em sua região. Queremos com isso que eles 
sejam referência do sistema em sua base”.

Ao final de suas palavras, o presidente da Fenacon 
reafirmou o grande desafio que será estar à frente da enti-
dade, mas ressaltou que tanto ele quanto sua diretoria estão 
muito motivados para alcançar todos os objetivos propostos. 

Veja o que autoridades falaram no evento sobre a 
nova gestão:

“Representar meu saudoso Annibal de Freitas, Irinéu Thomé, 

Pedro Coelho Neto, Eliel Soares de Paula, Valdir Pietrobon é 

uma tarefa muito fácil, pois tive a oportunidade de conviver 

com todos eles e de tê-los como amigos. Ao presidente Sérgio, 

que toma posse nesse novo ciclo, meu amigo, extremamente 

competente, trabalhador, desejo muita coragem para poder 

lidar com todas as turbulências que vão surgir. Há muitos 

problemas que o presidente de Federação enfrenta no seu 

dia a dia. Você terá a árdua tarefa de reescrever um modelo 

sindical patronal, representativo, forte para nossas atividades. 

Também tenho a absoluta certeza de que a diretoria, que toma 

posse com você, muito contribuirá para essa árdua tarefa. 

‘Superando novos desafios, desenhando novos caminhos’ é 

a mais pura tradução dos nossos anseios para o seu trabalho 

nos próximos quatro anos”. 

CARLOS CASTRO, presidente da Fenacon na gestão 2004-

2007 (representando todos os ex-presidentes da entidade)

SÉRGIO APPROBATO MACHADO JÚNIOR, presidente 

da Fenacon na gestão 2018-2022
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“Desejo muito sucesso a vocês e também ao Sérgio Approbato, que 

agora assume sua diretoria. Muito sucesso nesse caminho e muitas 

conquistas em crescer e ajudar o Brasil. Agradeço a contribuição da 

Fenacon para a classe contábil, tudo o que tem feito pelo Brasil e para 

os auditores. Desejo muito sucesso nessa empreitada”.

FRANCISCO ANTONIO MALDONADO SANT’ANNA, presi-

dente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon)

“Estamos vivendo tempos muito estranhos. Momentos em que a deses-

perança está no ar, infelizmente. Dessa maneira, desejo ao Approbato e 

seus diretores que possam ajudar a construir o Brasil que nós sonhamos 

há muito tempo. Um Brasil cidadão, de saúde. Um Brasil onde possamos 

nos orgulhar, de um povo maravilhoso e que, com certeza absoluta, juntos 

podemos – empresários e trabalhadores – dar sinais importantes para a 

sua recuperação”. 

RICARDO PATAH, presidente da União Geral dos Trabalhadores 

“Nós estamos enfrentando um momento de mudanças nas nossas en-

tidades. Estamos caminhando para o próximo modelo, buscando uma 

representatividade e um reconhecimento das nossas bases. A prova disso 

são eventos como este, que tem as empresas participando e reconhecendo 

a importância dos nossos serviços sem a necessidade de uma imposição. 

Conheço o Approbato por sua passagem no Sescon  São Paulo. Parabéns 

para vocês pela excelência do trabalho e pela representação maravilhosa 

que vocês têm junto ao setor”.

PAULO HENRIQUE SCHOUERI, diretor titular do Departamento 

Sindical da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp)
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“A Fenacon representa um segmento importantíssimo. São 64 mil organi-

zações contábeis em todo o país e nessas organizações contábeis, atuam 

hoje quase um terço dos profissionais da contabilidade registrados em todo 

o Brasil, 523 mil. Então isso nos dá uma noção da importância, dentro do 

segmento contábil brasileiro, das entidades que representam as organizações 

contábeis, que são os Sescons e Sescaps, coordenados pela Fenacon, a nível 

nacional. Então, presidente Sérgio, é uma satisfação muito grande, mais uma 

vez, participar da posse da Fenacon e reafirmar aqui o interesse do sistema 

contábil CFC/CRC na parceria, com as atividades que a Fenacon realiza em 

prol das organizações contábeis brasileiras”.

ZULMIR BREDA, presidente do Conselho Federal de Contabilidade

“É um orgulho saber que São Paulo é o berço desta Federação. Ela 

nasceu aqui com apenas nove sindicatos para depois ter represen-

tatividade nacional. Hoje podemos dizer que a entidade atingiu seu 

objetivo, conquistou credibilidade, ouvindo questões importantes. Tem 

voz ativa no Executivo, no Legislativo e no Judiciário e busca defender 

o interesse dos sindicatos criados e do setor de serviços em diversas 

frentes. Uma dupla alegria também porque o presidente eleito para 

nova gestão é de São Paulo. Na presidência do Sescon São Paulo, 

Sérgio Approbato Machado Junior fez um maravilhoso trabalho. Isso 

me dá a certeza de que a Fenacon está em boas mãos nos próximos 

anos. Sérgio, agradeço a indicação à presidência do Instituto Fenacon 

(IFen). É uma grande honra participar dessa nova gestão com você. 

Estaremos juntos de novo durante mais quatro anos. Desejo uma 

gestão profícua ao Approbato e a toda sua diretoria e manifesto todo 

o apoio e vontade de contribuir do Sescon São Paulo. Contamos com 

vocês, pois federação forte é sindicato forte”.

MARCIO MASSAO SHIMOMOTO, presidente do Sescon 

São Paulo

Assista ao vídeo com a cobertura da 
solenidade de posse da diretoria da 
Fenacon: https://goo.gl/fZV3pG

Veja a galeria de imagens da 
posse na versão eletrônica da 

Revista Fenacon
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O ferecer os melhores produtos e serviços à sua 
rede de associados e à população em geral. Esse 

é o objetivo do Instituto Fenacon (IFen), que agrega 
soluções de Certificação Digital, com a Fenacon|CD, 
e cursos de capacitação on-line, com a UniFenacon.

Fundado em 2006, o Instituto foi criado para 
aumentar a oferta de serviços do Sistema Fenacon 
Sescap/Sescon. Com isso, a Fenacon|CD e a UniFenacon 
apresentam benefícios para otimizar e auxiliar no dia a 
dia de profissionais e na rotina da atividade empresarial.

Fenacon|CD

Autoridade Certificadora, a entidade está apta 
a credenciar Autoridades de Registro (AR) e emitir 
Certificado Digital para pessoas físicas e jurídicas, 

além de oferecer soluções para auxiliar na gestão 
dos certificados.

Com sede em Brasília e pontos de atendimento 
em todo o país, o Instituto Fenacon está habilitado pela 
Receita Federal do Brasil e de acordo com as normas da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

A Fenacon|CD leva os benefícios da Certificação 
Digital para o cotidiano de pessoas e empresas, facili-
tando, principalmente, o cumprimento de obrigações 
junto à Receita Federal e outros órgãos públicos. Sempre 
com profissionalismo, autenticidade e segurança.

UniFenacon

A Universidade Corporativa da Fenacon oferece 
uma série de cursos a distância voltados principalmente 

confidencialidade 
e qualificação 
profissional

Segurança,
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para as áreas administrativa, financeira e contábil das 
empresas. O intuito é fomentar a capacitação técnica 
e a atualização profissional apresentando conteúdos 
exclusivos e temas atuais.

Com cursos pontuados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), a UniFenacon atua para facilitar 
a disseminação do saber específico, contribuindo 
com a construção de competências e aprimorando o 
nível de excelência do profissional e do desempenho 
organizacional.

Ou seja, a prova da representatividade da Fenacon 
e da preocupação em ampliar e diversificar seu campo 
de atuação é a criação do Instituto Fenacon que, com 
responsabilidade e eficiência, oferece Certificado Digital 
e cursos a distância para as categorias que representa 
e para o público em geral. Desta forma, o IFen tem 
em sua marca o compromisso com o país e em sua 
atuação, a seriedade e o profissionalismo.
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D esafio e responsabilidade. Estas são as palavras 
que o presidente do Instituto Fenacon (IFen), 

Márcio Massao Shimomoto, utiliza para definir o início 
de sua gestão à frente da entidade.

Diretor-presidente da King Contabilidade e gra-
duado em Ciências Contábeis, Administração e Direito, 
Shimomoto assumiu a presidência do IFen em julho 
deste ano. Empresário contábil há mais de 30 anos e 
membro da diretoria do Sescon São Paulo há dez anos, o 
paulista chega à frente do Instituto com o propósito de 
desenvolver produtos e serviços para que os sindicatos 
filiados à Fenacon ofereçam as melhores soluções para 
seus associados e para a população em geral. “Assumir 
a gestão do Instituto Fenacon é uma tarefa que soma 
responsabilidade e desafios. Atender às demandas dos 
nossos associados, além do mercado extremamente 
competitivo, é bastante desafiador. Mas desafios se 
tornam também a motivação para trabalharmos com 
afinco”, destacou.

Confira a entrevista do presidente do Instituto 
Fenacon, em que fala sobre projetos e novidades para 
a Certificação Digital e a Universidade Corporativa.

Quais são os principais desafios e motivações de 
estar à frente da gestão do Instituto Fenacon?

Assumir a gestão do Instituto Fenacon é uma 
tarefa que soma responsabilidade e desafios. A extensão 
territorial brasileira e as particularidades de cada região, 
sempre buscando atender às demandas dos nossos 
associados, que são os sindicatos filiados à Fenacon, 
num mercado extremamente competitivo, são bastante 
desafiadores. O instituto procurará desenvolver produ-
tos e serviços para que sua base ofereça cada vez mais 
soluções para seus associados e para a população em 
geral, aumentando, assim, sua representatividade. E os 
desafios se tornam também a motivação para traba-
lharmos com afinco. Afinal, a valorização dos sindicatos 

ENTREVISTA

Presidente do Instituto Fenacon, 
Márcio Massao Shimomoto, fala sobre 
planos e propostas para Certificação 
Digital, cursos on-line e novos produtos

“Nossa posição no mercado 
será consequência de uma

boa prestação 
de serviços”



REVISTA FENACON JULHO-AGOSTO DE 2018 25

ENTREVISTA

em suas bases, oferecendo soluções que possam ser 
traduzidas em melhorias e facilidades ao ambiente 
empresarial, fazendo que seus representados possam 
trabalhar cada vez mais com qualidade e segurança, 
traz crescimento econômico ao país, gerando, também, 
empregos e estabilidade econômica. A responsabilidade 
de atingir esses objetivos traz uma grande motivação 
a toda nossa equipe.

A Fenacon|CD tem a peculiaridade de ser ligada a 
uma federação, diferente das demais certificadoras. 
Como este fato pode contribuir com a expansão 
da sua rede de certificação?

A Fenacon é constituída pelos Sindicatos das Em-
presas de Serviços Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e Pesquisa (Sescons e 
Sescaps) e atualmente somos 37 sindicatos associados à 
Fenacon. Um dos principais produtos do Instituto Fena-
con é a Fenacon|CD. No segmento contábil somos hoje 
cerca de 522 mil profissionais e quase 64 mil empresas 
contábeis. A Certificação Digital no Brasil dá segurança 

jurídica para transmitir documentos e informações no 
mundo digital. As utilidades da Certificação Digital são 
diversas, e a principal delas é o envio de informações ao 
Fisco, que atualmente é feito, em sua esmagadora maioria, 
pelos profissionais da contabilidade. E o fato de sermos 
um sistema ligado às empresas contábeis possibilita uma 
grande oportunidade de expansão da rede de certificação.

O senhor fala da importância de aproximar e 
impulsionar a atuação do IFen junto aos sindi-
catos. Como o senhor pretende desenvolver este 
trabalho, garantindo maior unidade de atuação?

A aproximação com os sindicatos é essencial, pois 
o IFen existe em razão dos sindicatos. Desenvolveremos 
produtos e serviços para possibilitar aos sindicatos a 
oferta de serviços que levem educação continuada, 
melhora na qualidade e na produtividade de seus 
representados, fortalecendo, dessa forma, o relaciona-
mento com sua base. Nosso intuito é conversar com os 
presidentes dos sindicatos em todas as oportunidades 
possíveis para explicar cada um dos produtos.

“O Instituto procurará 
desenvolver produtos 

e serviços para que 
sua base ofereça cada 

vez mais soluções 
para seus associados e 
para a população em 
geral, aumentando, 

assim, sua 
representatividade.” 

Márcio Massao Shimomoto
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Quais são os planos e projetos para o IFen e o 
posicionamento no mercado?

Os planos para o IFen giram em torno de de-
senvolver, melhorar e ampliar cada vez mais  nossos 
produtos e serviços, para que os sindicatos filiados à 
Fenacon ofereçam as melhores soluções às suas bases. 
Mais do que buscar posicionamento no mercado, bus-
camos satisfação e qualidade para nossos associados. 
A posição no mercado será consequência de uma boa 
prestação de serviços.

A expansão da rede Fenacon|CD está em seus planos? 
Quais são as premissas para esse crescimento?

Conforme os planos descritos acima, quanto mais 
qualidade, tanto dos produtos quanto dos serviços ofe-
recidos aos associados, mais seremos úteis, e a expansão 
da rede será uma consequência da procura que teremos 
de nosso segmento. A premissa básica é oferecer serviços 
e produtos de qualidade com bom atendimento.

A gestão do senhor já estuda e trabalha na construção 
de novos projetos e serviços envolvendo Certificação 
Digital e cursos on-line. O que se pode esperar de 
novidades?

Tanto na Certificação Digital como na UniFenacon 
já temos projetos sendo desenvolvidos. Na Universidade 
Corporativa, lançaremos em breve uma plataforma EAD 
com cursos que pontuem em Educação Profissional 
Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, 
com conteúdo desenvolvido tanto pela UniFenacon 
como pelos sindicatos, e que serão compartilhados e 
disseminados para os demais por meio de um portal 
específico. Na Certificação Digital, lançaremos produtos 
que demonstrem sua utilidade, além da entrega de 
obrigações acessórias, como, por exemplo, um portal 
de assinaturas, em que todos os documentos podem 
ser assinados digitalmente com validade jurídica. O 
portal ainda vai auxiliar o empreendedor no controle 
desses documentos, arquivando e checando todas as 
assinaturas pendentes no documento. A ferramenta 
ainda vai garantir maior rapidez e economia aos pro-
cessos, pois o documento transita em meio digital, 
evitando a necessidade de despender recursos com 
serviços de postagem.
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Perfil da nova diretoria

EUGÊNIO VICENZI, Taió-
-SC, é contador e empre-
sário da contabilidade. O 

início de sua atuação na área sindical foi em agosto 
de 1986 quando participou da diretoria que fundou 
o Sindicato dos Contabilistas do Alto Vale (Sindicont).

Instituto 

EDSON OLIVEIRA DA SILVA, Rio Grande do Norte, é 
contador, auditor e sócio de empresas contábeis. Ele 
começou sua atuação na área sindical em 2002, acumu-
lando experiências importantes, como a realização da 11ª 
Conescap, por exemplo. Com os resultados financeiros 
do evento foi possível a aquisição de uma sede própria 
para o Sescon  Rio Grande do Norte. Ainda à frente do 
sindicato, realizou outros eventos como Enescaps e en-
contros de empresários da contabilidade, promovendo 
oportunidades de crescimento profissional.

“Proporcionei a aproximação do Sistema Ses-
cap/Sescon ao Conselho Regional de Contabilidade, 

Fenacon

Em todos os cargos que ocupou no Sindicont 
e no Sescon Santana Catarina, sempre atuou com o 
intuito de contribuir para a defesa do associativismo. 
Como diretor Financeiro, pretende colaborar para 
fazer uma gestão eficaz e com equilíbrio financeiro 
no Instituto Fenacon. 

DIRETOR FINANCEIRO 

DIRETOR SECRETÁRIO

agregando valor para o 
crescimento do Sescon-RN 
e captando ainda mais as-
sociados para o sindicato”. 
Edson também foi vice-
-presidente da Fenacon 
da Região Nordeste, tra-
balhando para crescimento 
os Sescons e Sescaps da região. Para a nova gestão, o 
diretor pretende acumular ideias de crescimento da 
Federação em sintonia com os gestores, colaborando 
para o desenvolvimento da entidade.
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ANDERSON SAMPAIO 
DE OLIVEIRA é empre-
sário contábil, bacharel 
em Direito e especialista 
em direito tributário. De 
Cuiabá-MT, iniciou sua 
atuação na área sindical 

em 2000, como diretor do Sescon Mato Grosso e 
posteriormente assumindo a  presidência da entidade.

Para o diretor, a experiência na área sindical tem 
sido engrandecedora e agrega as conquistas em sua 

HOMERO RUTKOWSKI, São Paulo-SP, é administrador 
de empresas, contabilista e consultor tributário e fiscal. 
Possui especialização em Tecnologia da Informação, 
Técnicas de Lógica em Sistemas ERP, Certificação Digital, 
Gestão de Banco de Dados e Regras de Negócios e 
Definição de Plano Diretor de Informática.

Também tem experiência profissional em perícia 
e auditoria fiscal para implementação de soluções em 
ambientes digitais do Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped) e eSocial. A atuação na área sindical do 
diretor se iniciou quando ele foi vice-presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo (CRCSP) em 1994.

EDISON FERREIRA RODRIGUES, Campinas-SP, é 
contador com pós-graduação em Finanças, tendo 50 
anos de experiência . O diretor começou sua atuação 
na área sindical no Sescon Campinas em 2008, com 
seis anos na presidência do sindicato.

“Acredito estar apto a 
exercer atividades de lide-
rança e comunicação como 
participante de comissões e 
palestras de esclarecimento 
de assuntos institucionais e 
da educação continuada de nossa entidade”, afirma. Para a 
nova gestão, Rutkowski deseja colaborar com os conheci-
mentos na área de administração geral de empresas e na 
parte tecnológica, com a experiência adquirida em todas 
as entidades por quais passou. “Tenho sempre vontade de 
inovar nas questões tecnológicas que envolvem nosso 
setor, procurando facilitar a vida dos profissionais”.

DIRETOR DE TECNOLOGIA

DIRETOR DE NEGÓCIOS

vida profissional, com aperfeiçoamento e valorização da 
classe contábil, o que gera conhecimento da profissão.

Desde sua chegada ao Sistema Fenacon, An-
derson sempre prezou a valorização profissional, 
benefícios para as empresas contábeis e busca por 
novas tecnologias para facilitar a vida do empresário 
contábil. Na nova gestão, ele pretende continuar a 
mesma linha de trabalho para fortalecer cada vez mais 
as bases do Sistema.

DIRETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Com experiência de 
20 anos adquirida como pro-
fessor universitário, o diretor 
pretende contribuir com o 
Sistema Fenacon, principalmente desenvolvendo a área 
de cursos disponibilizados. Com as novas exigências do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a classe contábil 
precisará cada vez mais de atualização e treinamento.
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REGIÃO SUDESTE

O Sescon Espírito Santo oferece variados serviços aos seus 
associados, como certificado digital locação de espaço (audi-
tório e salas de reunião e apoio) para associados e público em 
geral, salas para reunião sem custo para associados, cursos com 
pontuação para o Programa de Educação Continuada, parcerias 
e convênios em diversos segmentos, Fórum Redesim, fórum 
permanente criado pelo Sescon-ES, em parceria com associa-
ções contabilistas de todo o estado, com o objetivo de diminuir 
a burocracia na abertura, no fechamento e na legalização de 
empresas na Junta Comercial e demais órgãos governamentais, 
Programa Cresce Aí, criado em parceria com o Sescon-RJ, com o 
objetivo de auxiliar os empresários contábeis a melhorar a per-
formance de suas empresas, Centro Especializado de Mediação 
e Arbitragem (Cema), criado com o objetivo de fornecer rapidez 
na resolução de conflitos envolvendo empresários –  demandas 
de várias matérias podem ser solucionadas, como trabalhista, 
empresarial, administrativa e outras. 

Os projetos futuros do sindicato incluem: interiorização 
do Sescon-Aescon, com o objetivo de aumentar o alcance 
do sindicato do Espírito Santo, criação de uma assessoria 
político-parlamentar, com vista a estreitar o relacionamento 

SESCON-ESPÍRITO SANTO

O Sescon São Paulo possui mais 
de 108 mil filiados e quase nove mil as-
sociados atualmente.

O sindicato oferece aos associados os seguintes produtos 
e benefícios: PQEC (Programa de Qualificação em Excelência 
Contínua), que auxilia as empresas de diversos setores, CSI 
(Certificado de Segurança da Informação), Sescon Solidário, 
programa de responsabilidade social com o objeto aumentar 
as atividades de integração com a comunidade, canais de co-
municação com o associado, Comissão de Conciliação Prévia, 
órgão extrajudicial com a finalidade de mediar os conflitos 
trabalhistas advindos da relação empregatícia, consultoria 
jurídica, central de serviços, Bolsa de Talentos, parcerias, Câmara 
Setorial de Assessoramento, Câmara Setorial de Contabilidade, 
Núcleo dos Jovens Empresários, certificação digital, UniSescon, 
Eventos, International Desk, projeto em parceria com a Fiesp 
para estabelecer parcerias entre entidades para promoção da 
intermediação entre contadores e empresas do país e do exte-
rior, Seminário Internacional, Comissão de negociação coletiva.

SESCON-SÃO PAULO

Recentemente foi lançado o Serviço Societário & Legal, 
que já um sucesso entre os associados. O Sescon-SP sempre 
busca novas soluções e inovações para os produtos e os projetos 
futuros incluem: serviços relacionados à segurança e saúde no 
trabalho, cooperativa de crédito, em parceria com o Sicredi, 
Câmara de Mediação.

O presidente do Sescon São Paulo Márcio Massao Shi-
momoto, gestão 2016-2018, trabalha na área sindical há mais 
de dez anos, além de ser graduado em Ciências Contábeis, 
Administração de Empresas e Direito, com mais de 30 anos de 
exercício no segmento empresarial contábil. 

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconsp
Twitter: @sesconsp
Instagram: Sescon-SP
Linkedin: Sescon-SP
YouTube: Sescon São Paulo

com o Poder Executi-
vo, Sescon Universitário, 
que visa a aproximação do sindicato com as instituições de 
ensino, intensificação das vendas de Certificado Digital, va-
lorização das ações sociais com a continuidade dos projetos 
implementados pelas gestões anteriores, realização da 18ª 
Conescap, em 2019, e manutençãodo bom funcionamento 
do sindicato, apesar da redução de recursos financeiros 
ocasionada pelo fim da contribuição sindical.

A presidente do sindicato, Dolores de Fátima Moraes 
Zamperlini (gestão 2018-2022), atua na área sindical desde 
1998. Ela é empresária contábil formada em Ciências Contábeis 
com especialização em Contabilidade Gerencial e Auditoria. 
Além disso, possui curso superior em Arquivologia e especiali-
zação em Gestão Eletrônica de Documentos. Já foi professora 
universitária e membro do Conselho Fiscal da Fenacon e do 
Instituto Fenacon, na gestão do presidente Valdir Pietrobon.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescon.espiritosanto
Instagram:sescon.espiritosanto
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O Sescon Sul Fluminense tem como base territorial as cidades 
de Barra Mansa, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo 
de Frontin, Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira, Paraty, Paty do Alferes, 
Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, 
Vassouras e Volta Redonda. 

As categorias representadas pelo sindicato são: atividades 
em agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 
representantes comerciais e agentes do comércio, atividades au-
xiliares de transporte, atividades de serviços financeiros, atividades 
de contabilidade, auditoria e jurídica, atividades em gestão empre-
sarial, atividades profissionais, científicas e técnicas, serviços de testes 
e análises técnicas, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades 
administrativas e complementares, atividades em educação.

O Sescon-SF celebra acordo coletivo com dois sindicatos 
dos funcionários da região, oferece atendimento em certificação 

SESCON-SUL FLUMINENSE

O Sescon Baixada Santista representa as empresas con-
tábeis, de perícia, assessoramento, pesquisas e informações da 
região metropolitana da Baixada Santista.

O sindicato oferece aos associados produtos e serviços, 
como cursos, palestras, convênios, certificação digital, Receita 
Federal e Junta Comercial, entre outros. Para os projetos futuros 
estão inclusos os novos convênios, serviços e dissídio coletivo.

Roberto Pereira da Silva (gestão 2017-2019) está à 
frente do sindicato, atuando na área sindical desde 1980. O 
presidente é contador, com vários cursos de especialização. 

SESCON-BAIXADA SANTISTA

Já presidiu diversas entidades, como 
Associação Comercial da Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo. Também foi 
vice-presidente da Federação das Associações Comerciais 
de São Paulo e secretário do Sindicato de Contabilistas de 
Santos e Região.

Contato/mídias sociais: 
Facebook:  @sesconbaixadasantista
YouTube: Sescon Baixada Santista

digital, cursos presenciais e 
via web pela UniFenacon, parceria com instituição de ensino superior 
para descontos e/ou bolsa de estudo no curso de graduação em 
Ciências Contábeis, informativos diários pelo e-mail. O sindicato 
está em busca de novas parcerias de produtos e serviços para 
melhor atender os associados.

Antônio José Costa (2018-2020), que está à frente do sindicato, 
é bacharel em Direito pela Sobeu (Associação Barramansense de 
Ensino) e em Ciências Contábeis pela UniFoa (Centro Universitário 
de Volta Redonda). O presidente entrou no Sescon-SF como con-
selheiro fiscal em 2005. Desde então, passou pelos cargos de vice-
-presidente financeiro e vice-presidente, até chegar à presidência.

Contato/mídia social: 
Facebook: @Sescon.SF

O Sescon Campinas representa as 
empresas de consultoria, assessoramento, 
perícias, informações, pesquisas e empresas 
de serviços contábeis da região metropo-
litana de Campinas.

Os associados ao sindicato contam com serviços de 
consultoria jurídica, certificação digital, desconto na aquisição 
de materiais de escritório com valores abaixo do mercado, loca-
ção de espaço, cursos e palestras para atualização profissional, 
parcerias com desconto em produtos e serviços.

Para projetos futuros, o sindicato pretende aumentar a 
quantidade e qualidade dos produtos e serviços já oferecidos, 
além da forte representação da categoria junto aos órgãos.

O presidente do Sescon Campinas, Edison Ferreira Rodri-
gues (gestão 2015-2018), é pós-graduado em Finanças (2003) 
e graduado em Ciências Contábeis (1977) pela Faculdade 
Claretianas de Rio Claro-SP e atua na área sindical desde 2008. 

SESCON-CAMPINAS

O presidente tem mais de 45 anos de experiência na área 
contábil, trabalhando em empresas nacionais e multinacionais 
de diversos segmentos.

Já foi professor de contabilidade na PUC-Campinas por mais 
de 20 anos, sócio de empresas contábeis, de auditoria e consultoria, 
além de ter sido membro de várias associações da classe contábil, 
com publicações, artigos e entrevistas sobre assuntos contábeis. 
Atualmente é conselheiro fiscal em entidades, como a Câmara 
de Comércio Exterior de Campinas e Região, Ceasa Campinas, 
entre outras.

Contato/mídias sociais: 
Facebook:  @sesconcampinasoficial 
Twitter:@sesconcampinas 
LinkedIn: Sescon Campinas 
Instagram: sescon campinas
YouTube: Sescon Campinas 
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SESCON-MINAS GERAIS

O Sescon Minas 
Gerais representa as empresas de consultoria, assessoramen-
to, perícias, informações, pesquisas e empresas de serviços 
contábeis do estado de Minas Gerais.

O sindicato oferece variados serviços aos seus associados, 
como certificação digital com preços diferenciados, consultoria 
nas áreas contábil, jurídica trabalhista, jurídica tributária e cível, 
uma equipe de instrutores capacitados para atualização profis-
sional, convênios em diversos segmentos.

Os projetos futuros do sindicato incluem o Internacional 
Desk, projeto que permite maior participação de empresas con-
tábeis do país no mercado internacional, realização do Enescon 
em 2019, Sescon Fidelidade, programa de promoção para os 

associados, e Sescon +Cursos, programa no qual o participante 
acumula pontos até ser contemplado com um curso gratuito.

Sauro Henrique Almeida (gestão 2018-2022) é o presidente 
do Sescon Minas Gerais. Ele é empresário, contador, advogado, 
auditor e perito com 24 anos de experiência na área sindical.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconmgoficial
Twitter: @sesconmg
LinkedIn: Sescon-MG
Instagram: Sescon/MG
YouTube: Sescon MG 

SESCON-TUPÃ

O Sescon Tupã representa as 
empresas de serviços contábeis e as 
empresas de assessoramento, perícias, 
informações e pesquisas dos municí-
pios de Adamantina, Arco-Íris, Bastos, 

Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia Iacri, Inúbia 
Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Luiziânia, Lucélia, Monte Castelo, 
Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacambu, Pano-
rama, Parapuã, Pauliceia, Piacatu, Queiroz, Quintana, Rinópolis, 
Santa Mercedes, São João do Pau d’Alho, Tupã e Tupi Paulista.

Os associados ao sindicato podem usufruir de produtos e 
serviços, como certificação digital, consulta de CNPJ e CPF, cartão 
de crédito, exames laboratoriais a custo reduzido, colônia de férias 
na praia e no campo, revista tributária, network contábil, descontos 
educacionais, cartão alimentação, vacinação humana, cursos e 
eventos de atualização e capacitação, serviço de comunicação 
fúnebre regional, cartilhas de apoio em segurança na contabilidade 

SESCON-RIO DE JANEIRO

O Sescon Rio de Janeiro representa as empresas de 
contabilidade e as empresas de assessoramento, perícias, 
informações e pesquisas no estado do Rio de Janeiro.

O sindicato oferece aos seus associados assessoria 
jurídica, assessoria junto à Junta Comercial do Rio de Janeiro, 
Jucerja, convênios, desconto nas inscrições em eventos, acesso 
ao Proages, desconto na utilização do auditório.

Como projetos futuros está a volta dos Sescons Itine-
rantes, para atender as demandas de outras regiões, bem 
como a implantação da plataforma EaD de cursos para 
comercialização e disponibilização dos eventos.

À frente do sindicato está Ar-
naldo dos Santos Junior (gestão 
2017-2018). Ele é bacharel Ciências Contábeis e Administração de 
Empresas, com 23 anos de experiência profissional, atua como 
gestor de empresa de assessoria contábil, e há mais de dez anos 
trabalha na área sindical, tendo sido diretor em diversas gestões, 
vindo agora como presidente.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconrio
YouTube: Sescon Rio de Janeiro

e no assessoramento, kit sindical do Imposto de Renda da Pessoa 
Física, inscrições no Sesc, plantão de informações e alertas diários, 
banco de currículo regional.

Entre os projetos futuros do sindicato estão o e-Sescon, 
educação corporativa, pesquisas científicas com universidades 
para fomento contábil e sindical, Sescon Universitário, Sescon 
Mulher, Sescon Ações, Sescon Social.

À frente do Sescon Tupã está José do Carmo Bastos (2015-
2018). O presidente possui 15 anos de experiência na área sindical 
e formação no curso de Ciências Contábeis pela Faculdade de 
Ciências Contábeis e Administração de Tupã (1985). Com 51 anos 
de atuação na contabilidade, já ocupou por muitos anos o cargo 
de presidente da Associação dos Contabilistas de Tupã e atualmente 
é empresário contábil.

Contato/mídia social: 
Facebook: Sescon Tupã
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REGIÃO SUL

SESCON-SANTA CATARINA

O Sescon Santa Catari-
na é o Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis, 
Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas no estado de Santa Catarina, cuja 
representatividade abrange todo o estado, com exceção 
da região da Grande Florianópolis, região de Blumenau e 
região sul do estado.

O sindicato oferece variados serviços aos seus asso-
ciados, como cursos, locação de sala, certificação digital, 
consultoria tributária para associados e convênios diversos 
via Rede de Convênios.

Os projetos futuros do sindicato incluem a disponibi-
lização da assessoria jurídica para os associados, ampliação 
da rede de convênios, abertura de uma macrodelegacia 
para aproximação com os representados da região oeste 
de Santa Catarina, contratação de mais um agente de 

SESCON-SERRA GAÚCHA

O Sescon Serra Gaúcha representa as empresas de 
consultoria, assessoramento, perícias, informações, pesqui-
sas e empresas de serviços contábeis da Região Serrana 
do Rio Grande do Sul.

Além de defender os interesses dos representados 
junto à Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, 
Secretarias municipal, estadual e federal, Junta Comercial 
e diversos órgãos, nos quais as decisões tomadas afetam 
diretamente o Sistema, o sindicato oferece serviços e 
produtos, como cursos e palestras, Programa de Qualidade 
(PQCRS), pesquisa de indicadores de gestão, pesquisa salarial, 
Centro de Estudos, Café com Estudos, assessoria jurídica e 
trabalhista, convênios, fórum de troca de informações via 
WhatsApp, convenção coletiva, certificação digital.

O Sescon Serra Gaúcha pretende se reinventar, reformar 
e modificar para manter a entidade e a profissão de em-
presário contábil sempre em boas condições, tornando-se 

uma associação 
de empreende-
dores cada vez mais forte e disposta a agregar soluções 
ao meio. A intenção é continuar trabalhando com o poder 
público pela simplificação dos processos de abertura e 
licenciamento das empresas e fortalecer novas parcerias 
para buscar soluções aos negócios de seus representados. 

À frente do Sescon Serra Gaúcha está o presidente 
Joacir Luis Reolon (gestão 2018-2019). Ele é contador 
pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Finanças e 
em Controladoria. Atuando há 12 anos na área sindical, o 
presidente é especializado em Tecnologias de Informação, 
Assuntos Tributários e Contabilidade Gerencial. Também 
já foi professor universitário.

Contato/mídia social: 
Facebook: @SesconSerraGaucha 

relacionamento para visitar as empresas representadas e 
desenvolvimento de um programa de gestão de empresas 
contábeis destinado às empresas associadas.

O presidente do sindicato, Claudinei Bertotto (gestão 
2018-2022), é empresário contábil desde 1987 e há cinco 
anos atua junto ao Sescon-SC. Anteriormente atuou por 
oito anos na Federação dos Contabilistas do Estado de 
Santa Catarina (Fecontesc). Ele é formado em Ciências 
Contábeis, pós-graduado em Contabilidade de Custos e 
em Gerência e Finanças. Já foi professor do curso de Ciên-
cias Contábeis da Uniarp em Caçador-SC, de 1993 a 2006.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconsc
Instagram: sescon/sc
Twitter:@sesconsc
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SESCON-GRANDE FLORIANÓPOLIS

O Sescon Grande Florianópolis 
representa 22 municípios (Águas 

Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Bigua-
çu, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, 
Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, 
Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São 
João Batista, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas).

Os associados ao sindicato têm acesso a produtos e serviços, 
como cursos, fóruns e workshops, convênios de descontos com 
instituições de lazer, educação, serviços e bem-estar, administração 
de planos de saúde e odontológico, eventos, representatividade 
junto aos órgãos públicos, emissão de certificado digital na sede 
e regionais.

SESCON-BLUMENAU

O Sescon Blumenau representa as empresas de consultoria, 
assessoramento, perícias, informaçõese pesquisas de Blumenau e 
Região (Blumenau, Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedri-
nho, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó).

Hoje o sindicato oferece aos associados produtos e 
serviços como, certificação digital, cursos e eventos, loca-
ção de sala, convênios e benefícios na área de alimentação, 
assessoria jurídica, consultoria, lazer, medicina laboral, Pro-
grama de Qualidade Necessária Contábil, saúde, seguro de 
responsabilidade civil e tecnologia.

Os projetos futuros do sindicato incluem o aumento do 
número de associados, objetivando a viabilidade econômica da 

SESCON-RIO GRANDE DO SUL

O Sescon Rio Grande do Sul representa 483 municípios 
do estado, abrangendo mais de 20 mil empresas de serviços.

O sindicato oferece aos associados produtos e serviços, 
como capacitações, certificação digital, convênios, assessoria 
jurídica, assessoria de RH.

Como projetos futuros, o sindicato pretende ampliar a área de 
capacitação e acrescentar o Egescon ao calendário anual da entidade. 
A presidência e a diretoria vão criar porta-vozes para representar o 
Sescon-RS de forma institucional e técnica, além de dar continuidade 
ao Programa de Qualidade Contábil e ao curso de Pós-Graduação 
Contábil, considerados bons instrumentos para que empresas e 

O sindicato deseja intensificar as ações de representatividade 
junto aos órgãos públicos e entidades de classe, além das atividades 
de capacitação educacional para os associados e os meios contábeis 
e de serviços. O Sescon-GF também pretende ampliar as ações de 
comunicação e tecnologia da entidade, visando tornar-se referência 
de representação da classe.

Na presidência do sindicato está Darley Antônio Grando 
(2018-2022). O presidente é bacharel em Contabilidade e atua na 
área sindical há sete anos.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescongf
Instagram: sescon_gf

empresários tenham acesso a uma 
qualificação direcionada.

Na presidência do sindicato está Célio Levandovski (gestão 
2018-2022). Atuando na área sindical há oito anos, o presidente 
do sindicato é contador pós-graduado em Gestão de Empresas 
de Serviços e também é diretor de empresa contábil.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconrs
Twitter: @sesconrs 
Instagram: sescon rs

entidade, fortalecimento do 
relacionamento entre Sescon e as demais entidades de Blumenau 
e Região e transformação do Sescon Blumenau em referência na 
sua base de atuação.

Nelson José Mohr (gestão 2018-2022) é o atual presidente 
do sindicato. Mohr é técnico contábil e contador com mais de 
20 anos de atuação na área. Possui experiência de 11 anos na 
área sindical.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescon.blumenau
Instagram: sescon_blumenau
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SESCAP-PARANÁ

O Sescap Paraná representa mais de 38 mil empresas em 
332 municípios.

O sindicato oferece aos associados produtos e serviços, 
como cursos, treinamentos, formação na prática, especializações 
(societária, trabalhista, previdenciária e tributária), consultoria 
jurídica, análise de atos societários, medicina no trabalho, 
serviços odontológicos, certificação digital, convênios com 
empresas de vários segmentos, negociação coletiva, guia de 
peritos online, Sescap-PR Recomenda.

Para os projetos futuros estão inclusos a criação de 
serviços e convênios de interesse dos representados, am-
pliação do mercado de certificação e aumento do número 
de cursos e treinamentos.

Alceu Dal Bosco (gestão 2018-2022) 
está à frente do sindicato. O presidente é 
contador e empresário contábil, com19 
anos de experiência na área sindical. Alceu 
já foi dirigente e presidente do Sindicato 
dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Toledo e Região. 
Há 14 anos no Sescap-PR, exerceu as seguintes funções: diretor 
Regional de Toledo, diretor de Relações com o Interior, diretor de 
Relações Sindicais, presidente.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescappr.parana
YouTube: Sescap PR

SESCAP-LONDRINA

SESCAP-CAMPOS GERAIS

O Sescap Lon-
drina, em 25 anos de 

atuação, destaca-se na realização de cursos, palestras, workshops 
e eventos relevantes no cenário econômico e empresarial, 
além da representatividade junto aos poderes Executivo e 
Legislativo. O principal objetivo do sindicato é fornecer serviços 
excelentes aos associados das 77 categorias representadas nos 
57 municípios que compõem a base territorial do sindicato.

Os associados ao sindicato têm acesso a produtos e 
serviços, como consultoria nas áreas tributária federal, de 
legislação trabalhista, tributária estadual e contábil e socie-
tária, locação de espaço para realização de cursos e eventos, 
auditório com equipamentos multimídia, sala de informática. 
Outras vantagens incluem: assistência médica e odontológica, 
cartão alimentação, certificado digital, consultoria, cursos de 
idiomas, cursos superiores, seguro de responsabilidade civil, 
seguro de vida, software e sistemas contábeis, newsletter.

A base do Sescap 
Campos Gerais é composta por 14 cidades, que representam 
uma população de 800 mil habitantes e 20 mil estabeleci-
mentos reais. 

O sindicato oferece aos associados diversos cursos volta-
dos para reciclagem e aperfeiçoamento profissional, ações de 
interesse da atividade junto aos órgãos e esferas de governo 
municipal, estadual e federal, convênios, apoio com orientações, 
Congresso Estadual de Prestadores de Serviços (Ceps), evento 
que está na sexta edição e que conta com a participação de 
estudantes, profissionais, empresários e interessados.

Os projetos futuros do sindicato incluem: realização de 
eventos a fim de proporcionar conhecimentos e atualizações 
aos filiados e representados, criação de comissões específicas 
para atuar junto aos órgãos públicos para desburocratização 
dos serviços, internas para busca e manutenção dos convênios 
para os associados, implantação de filiais para certificação 
digital, formação de novos palestrantes em diversas áreas.

Na presidência do sindicato está Marcelo Odetto Esquiante 
(gestão 2018-2021), que atua na área sindical desde 1993, come-
çando como diretor no Sindicato dos Contabilistas de Londrina 
(Sincolon). O presidente é formado em Ciências Contábeis pela 
Faculdade Paranaense (Faccar), com experiência na área contábil 
desde 1987. Foi presidente do Sescap-LDR na gestão 2009-2013 
e atuou como diretor Administrativo da Fenacon de 2014 a 2018.

Contato/mídia social: 
Facebook: @sescapldr

Como projetos futuros, o sindicato quer ampliar o leque 
de convênios nas áreas de educação, bem-estar e saúde, além 
de aumentar os treinamentos e a estrutura de funcionários.

Rita de Cássia Dias Gomes (gestão 2018-2021) está à 
frente do sindicato. A presidente possui formação no curso 
de Ciências Contábeis, atuando há 25 anos na atividade de 
atendimento à pequena, média e grande empresa, além de 
ter sete anos de experiência na área sindical.

Contato/mídia social: 
Facebook: Sescap - Campos Gerais
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SESCON-GOIÁS

SESCAP-TOCANTINS

O Sescon Goiás representa empresas 
de serviços contábeis (empresas de serviços, 
empresas de assessoria e consultoria con-

tábil, escritórios de serviços, empresas de assessoria e consultoria 
contábil e autônomos) e empresas de assessoramento, perícias, 
informações e pesquisas (empresas e escritórios de assessoria e 
assistência, empresas e escritórios de organização e coordenação, 
empresas e escritórios de perícias e avaliações, empresas e escritórios 
de serviços, empresas e escritórios de consultoria, associações, 
clubes e entidades cooperativas, sociedades de advogados, agências 
de informações e pesquisas, empresas e escritórios de administração, 
holdings societárias e fundos mútuos).

Os associados ao sindicato têm acesso a produtos e 
serviços, como assessoria jurídica, assessoria contábil, atendi-
mento a serviços da Receita Federal, cursos, locação de salas e 
auditoria, pós-graduação, parcerias em diversos segmentos.

O Sindicato das Empresas de Servi-
ços Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas de Tocantins trabalha em defesa 

dos interesses das categorias que representa.
Os associados ao Sescap Tocantins contam com produtos 

e serviços, como convênios de descontos comerciais, cursos e 
palestras, assessoria jurídica e de gestão.

Para os projetos futuros, o sindicato pretende criar a escola 
de formação prática, para capitação de mão de obra especializada, 
instalar o Pro-QES (Programa de Qualidade das Empresas de 
Serviços).

SESCON-MATO GROSSO

REGIÃO CENTRO-OESTE

Para os projetos futuros estão inclusos a luta pelo resgate 
do equilíbrio entre a relação trabalhador-empregador, diante 
das novas modalidades de empregos da atualidade, ampliação 
o leque de serviços prestados aos associados, associação com 
outras entidades de classe para ampliar a representação no 
estado, interiorização dos produtos e serviços. 

Na presidência do sindicato está Edson Cândido Pinto 
(gestão 2018-2019). Há 15 anos atuando na área sindical, o 
presidente é empresário contábil e advogado, mestrando em 
Engenharia de Produção. Professor universitário, ex-vereador 
de Goiânia e ex-presidente do Conselho Regional de Contabi-
lidade no Estado de Goiás.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescongoias
Instagram: @sescongoias

À frente do Sescap Tocantins, Gildivam Miranda Marques 
(gestão 2016-2019) possui cinco anos de atuação na área sin-
dical. O presidente do sindicato é graduado em Ciências Con-
tábeis com 33 anos de experiência em contabilidade. 

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @SESCAPTO
Instagram: @sescap_tocantins

O sindicato ofere-
ce cursos, disponibiliza convênios e emite certificados digitais. 
Além da participação ativa junto aos órgãos públicos por meio 
de reuniões periódicas sobre temas relevantes que estejam 
sendo tratados pelo Fisco.  Nos projetos futuros estão o inves-
timento na melhor capacitação e o envolvimento da classe 
junto ao sindicato por meio de eventos e parcerias.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: SesconMT 
WhatsApp: (65) 98406-9750

O Sescon Mato Grosso atende as empresas do segmento 
do Estado de Mato Grosso. Sua visão é ser referência em 
representação Sindical Patronal no Estado, com sustentabi-
lidade política e social. Sua missão é defender os direitos e 
interesses das categorias representadas, mediante o desen-
volvimento de ações relacionadas a estudos, coordenação, 
orientação, proteção e representação legal, agregando valores 
econômicos, sociais e éticos. A entidade é presidida por Ironei 
Marcio Santana (gestão 2015-2018), bacharel em ciências 
contábeis e pós-graduado em auditoria contábil financeira, 
perícia contábil e planejamento tributário.

Observação: O Estado do Tocantins está situado na Região Norte do país. 
Porém, por questões de logística, para o Sistema Fenacon, ele é considerado 
na Região Centro-Oeste.
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SESCON-SUDOESTE GOIANO

O Sescon Sudoeste Goiano 
representa empresas de estudo, 
coordenação, defesa, proteção e 
representação legal das categorias 

econômicas com o intuito de colaborar com os poderes públicos 
e com a sociedade.

O sindicato oferece aos associados produtos e serviços, 
como cursos e treinamentos, informe periódico, Certificação 
Digital, Convenção Coletiva de Trabalho com Sindicato Laboral, 
cursos online (UniFenacon), Posto Receita Federal.

Para os projetos futuros, o sindicato deseja aumentar a 
grade de cursos e treinamentos, melhorar a estrutura física 
do sindicato, buscar mais proximidades com os entes públicos 
em atividades relacionadas às áreas dos representados, auxiliar 

SESCON-MATO GROSSO DO SUL

SESCON-DISTRITO FEDERAL

os representados na gestão de negócio, promover a integração 
dos representados com a sociedade, com o intuito de pro-
mover a classe, buscar o posicionamento do sindicato junto 
aos demais setores da sociedade.

Sidenilso Filgueira dos Santos (gestão 2018-2022) está à 
frente do sindicato. O presidente atua há 18 anos em escritório 
contábil e também já foi professor universitário e de cursos 
técnicos contábeis do ramo e possui cinco anos de experiência 
na área sindical.

Contato/mídias sociais:
Facebook: @sesconsudoestego
Instagram: sesconsudoestegoiano
LinkedIn: Sescon Sudoeste GO

para aproximação, debates e escla-
recimentos, além da criação da AR 
Sescon-MS e ampliação pontos de 
atendimento, convênios e parcerias. 

À frente do sindicato está Ro-
berto Arruda de Amorim (gestão 
2018-2022), que possui 14 anos de experiência na área 
sindical e também atuando no Sescon-MS. O presidente 
é graduado em Ciências Contábeis e Direto e empresário 
contábil desde 1996.

Contato/mídia social: 
Facebook: Sescon MS

tecnológica e humana”, afirma o 
presidente da entidade, Marco Au-
rélio Torres de Gomes Sá.

Marco Aurélio é bacharel em 
Ciências Contábeis e possui pós-graduação em Controladoria, 
Auditoria e Perícia Contábil com Docência Superior, Planejamento 
Tributário, Gestão e Auditoria Tributária com Docência Superior, 
Finanças Corporativas com Docência Superior. Ele atua na área 
sindical desde 1996, foi eleito presidente do sindicato para gestão 
2018-2022.

Contato/mídias sociais:
Facebbok: Sescon-DF 
Instagram: sescon_df

O Sescon Mato Grosso do Sul representa as empresas de 
serviços contábeis, de assessoramentos, perícias, informações 
e pesquisas do estado de Mato Grosso do Sul.

Os associados ao sindicato têm acesso a produtos e 
serviços, como certificado digital, palestras, cursos e treina-
mentos, sala para reuniões e treinamentos, convenção coletiva 
de trabalho, parcerias com empresas de serviços diversos, 
plano de previdência, plano de saúde, sistema de emissão 
de NFe, arquivos de documentos, servidor online, sistema 
de acelerador de captação de clientes, empresas de pós-
-graduação e mestrado, divulgação de notícias importantes.

Para os projetos futuros estão inclusos a fomentação de 
um grupo de estudos, câmaras setoriais e mesas-redondas 

O Sescon Distrito Federal representa em todo o DF cerca 
de 1.600 empresas de serviços contábeis, inscritas no CRC/
DF – Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal.

Atualmente, o sindicato oferece aos seus associados  con-
vênios, cursos, treinamentos e o Balcão Sescon que é um serviço 
de informações e orientações quanto a processos na Junta Co-
mercial e na Receita Federal do Brasil.

“Nos projetos futuros estão elaboração de uma pesquisa 
de satisfação e importância, além de outras pesquisas que estão 
em estudo e elaboração para que tenhamos uma verdadeira 
informação quanto ao que é necessário ser implementado e 
melhorado. Além dessas pesquisas, nosso principal motivo de 
existência é promover o fomento e o desenvolvimento dos 
nossos associados, apoiando e estimulando a sua evolução 
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REGIÃO NORDESTE

O Sescon Rio 
Grande do Norte foi 

fundado em 16 de junho de 1996. Aos seus associados, o 
sindicato oferece certificação digital, cursos e descontos 
em diversos segmentos.  Como projetos futuros a entidade 
pretende efetivar novos convênios de interesse da classe, 
atuar no interior, ofertar maiores descontos nos produtos 
como cursos e certificação digital.

O Sescap Ceará representa mais de 50 segmentos econô-
micos do setor de serviços, entre eles os segmentos de empresas 
contábeis, grandes holdings, consultorias, cobrança e telemarketing. 
Atualmente, são mais de dez mil empresas representadas.

Com mais de 30 anos de atividades, o foco de atuação do 
sindicato é a defesa de interesses dos associados e filiados, re-
presentando-os perante governos, autoridades administrativas 
e judiciárias, convenções coletivas, além de ofertar serviços e 
ações de capacitação que geram sustentabilidade e longevidade 
às empresas representadas.

O sindicato oferece aos associados produtos e serviços, 
como aluguel de salas para eventos, desconto em certificado 
digital, Programa da Qualidade Sescap, cursos e palestras, asses-
soria jurídica trabalhista gratuita, participação nos plantões 
contábeis na Central Fácil e Balcão Sebrae, clube de vantagens, 
serviço de cobrança de honorários em atraso, consultas SPC e 
Serasa, câmara setorial de contabilidade e missões técnicas.

Estão incluídos para os projetos futuros do sindicato, a im-
plantação de serviços de compartilhamento de espaços e benefícios 
(coworking), treinamentos e capacitação nas áreas contábeis, de 

SESCON-RIO GRANDE DO NORTE

SESCAP-CEARÁ

consultoria, empreende-
dorismo, inclusão de 
fóruns de discussões de vários segmentos, auxílio a associados e 
representados do interior do estado, implantação de cursos de 
pós-graduação e mestrado vinculados a universidades e faculdades, 
do Brasil e do exterior, como forma de valorização das profissões 
representadas.

Na presidência do sindicato está Gilson Silva de Castro (gestão 
2018-2022). Atuando na área sindical há mais de dez anos, o 
presidente do sindicato é bacharel em Ciências Contábeis, técnico 
em Contabilidade e especialista em Auditoria, Controladoria e 
Planejamento Tributário. Ele já foi conselheiro do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado do Ceará, coordenador da Comissão 
dos Jovens Contabilistas do Estado do Ceará, professor universitário, 
consultor de negócios, empreendedor e palestrante.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescapce
Instagram: @sescapce
Twitter: @sescapce 

SESCAP-ALAGOAS

O Sescap Alagoas oferece um clube de vantagens aos 
associados. Eles têm acesso a convênios com diversas empresas 
que oferecem descontos para associados e funcionários.

Para projetos futuros, o sindicato pretende ampliar o 
grupo de estudo Gecontt, realizar jantar com autoridades e 
repassar o conhecimento contábil mediante cursos da UniFe-
nacon e fornecer certificação digital no interior do estado.

Na presidência do sindicato está Carlos Henrique do 
Nascimento (gestão 2018-2020). Atuando na área sindical há 
dez anos, o presidente do sindicato é contador e auditor.

Contato/mídia social: 
Facebook: @sescapal

João Antonio de Oliveira Matias é o presidente da 
entidade até o final de 2018.  Ele é contador, empresário e 
consultor contábil.

Contato/mídias sociais: 
Facebook:  @SesconRN
Instagram: sescon_rn
Twitter: @sesconrn
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SESCON-PARAÍBA

saúde, além de aumentar os treinamentos e a estrutura 
de funcionários.

À frente do sindicato está o Albeci Daniel de Assis Filho 
(gestão 2018-2022). O presidente é contador pós-graduado 
com 20 anos de atuação em  empresas contábeis e possui 
nove anos de experiência na área sindical.

Contato/mídia social: 
Facebook: @sesconpb  
Instagram: @sesconpb

SESCON-PIAUÍ

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado do Piauí oferece aos associados pro-
dutos e serviços, como cursos presenciais e EaD e Certifi-
cação Digital.

Para os projetos futuros, o Sescon Piauí pretende 
aumentar as parcerias e oferecer mais serviços para os 
associados do sindicato.

O Sescon Paraíba trabalha 
em defesa e auxílio das empresas 

contábeis e de assessoramento em geral, perícias, pesquisa 
e informações.

Os produtos e serviços disponíveis para os associados 
incluem: cursos presenciais e EaD (UniFenacon), serviço de 
Certificação Digital, diversos convênios, serviço de consultoria 
jurídica. O sindicato pretende ampliar os cursos e convênios 
e também oferecer uma estrutura de suporte aos filiados.

Para os projetos futuros, o sindicato quer ampliar o 
leque de convênios nas áreas de educação, bem-estar e 

José Raulino Castelo Branco Filho 
(gestão 2017-2019) está à frente do sindicato. 
O presidente possui formação no curso de 
Ciências Contábeis com mais de 30 anos de atuação em escritório, 
além de mais de 20 anos de experiência na área sindical.

Contato/mídia social: 
Facebook: @sesconpiaui

SESCAP-SERGIPE

diferenciados e pontuação na educação continuada, convênios 
e parcerias para beneficiar a classe representada.

O sindicato deseja tornar-se autossustentável, atrair mais 
associados, aumentar a quantidade de certificados vendidos, 
promover cursos na área de gestão e técnicos específicos 
para cada área de atuação da contabilidade. 

Na presidência do sindicato está Gleide Selma Santos 
(gestão 2017-2019). A presidente é formada em Ciências Con-
tábeis pelas Faculdades Integradas Tiradentes e pós-graduada 
em Gestão Empresarial pela FGV, além de possuir 28 anos 
de experiência na área contábil e 18 anos na área sindical.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescapse 
Instagram: @sescapse

O Sescap Sergipe é uma en-
tidade sindical de primeiro grau, 
integrante do Sistema Confede-
rativo de Representação Sindical 

do Comércio (Sicomércio), constituída para fins de estudo, 
coordenação, defesa, proteção e representação legal das 
empresas de assessoramento, perícias, informações e pes-
quisas e empresas de serviços contábeis com base territorial 
no estado de Sergipe.

Os associados ao sindicato têm acesso a produtos e 
serviços, como a convenção coletiva, que acompanha os 
movimentos do poder público para cultivar um relaciona-
mento saudável e construtivo nas esferas federal, estadual e 
municipal e defender os interesses dos associados, reuniões 
mensais com a Sefaz, Semfaz, SRTE/SE e Receita Federal em 
Sergipe, Certificação Digital Fenacon|CD, cursos com preços 
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SESCAP-BAHIA

O Sescap Bahia representa todo o 
segmento que a Fenacon abrange: em-
presas contábeis, perícias, auditoria, as-

sessoramento, pesquisas, sistemas, consultorias.
O sindicato oferece produtos e serviços aos associados, 

como cursos, treinamentos, palestras, certificado digital, con-
vênios e formação de auxiliares.

Para os projetos futuros, o sindicato pretende aumentar 
convênios com benefícios, educação continuada, disponibili-
zação de banco de dados profissionais e diferenciação no 
atendimento da certificação digital.

Altino do Nascimento Alves (gestão 2018-2020) é o atual 
presidente do sindicato. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, 
pós-graduado em Consultoria Contábil e Financeira, empresário 
contábil e professor universitário, além de possuir 17 anos de 
atuação na área sindical.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sescapba 
Instagram: @sescapbahia
Twitter: @SecapBa

SESCAP-MARANHÃO

O Sescap Maranhão trabalha focado na visão de ser uma 
entidade sindical inovadora e respeitada pelos poderes públicos 
e pela sociedade civil.

As estratégias de trabalho do sindicato incluem o rela-
cionamento direto com seus associados e com as entidades 
contábeis e a permanente gestão junto aos órgãos públicos, 
visando a criação de condições para o pleno exercício das 
atividades das empresas que representa. Além disso, é impor-
tante destacar as parcerias com empresas, instituições não 

governamentais e universidades que 
permitem ao Sescap Maranhão realizar 
eventos técnicos de alto nível.

O sindicato oferece variados cursos aos seus associados 
e é presidida por Gilberto Alves Ribeiro.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @SescapMAoficial
Instagram: Sescapmaranhao 

SESCAP-PERNAMBUCO

O Sescap Pernambu-
co é um dos sindicatos da 

região Nordeste, com uma base de quatro mil empresas repre-
sentadas, além de se posicionar entre os oito melhores sindicatos 
do Sistema Fenacon no Segs. 

O sindicato oferece produtos e serviços aos associados, 
como representação junto aos órgãos públicos, negociações 
coletivas, cursos do Programa Treina Sescap-PE, Programa de 
Qualidade das Empresas de Serviços Contábeis (PQEC), Certi-
ficação Digital | Fenacon CD para os contadores e empresários, 
Café & Negócios com temas de gestão, mesa-redonda para o 
compartilhamento de experiências e informações, Gescap 
(Seminário de Gestão), outros benefícios e parcerias com en-
tidades que favoreçam os associados.

Para os projetos futuros, o sindicato pretende ampliar a 
participação no interior do estado, levando às empresas 

certificação digital, cursos do Programa Treina Sescap-PE, Café 
& Negócios e também propiciar missões técnicas para as em-
presas associadas e eventos voltados para a gestão e 
tecnologia.

Na presidência do sindicato está Ítalo de Melo Mendes 
(gestão 2018-2022). Atuando na área sindical há mais de dez 
anos, o presidente é bacharel em Ciências Contábeis pela 
Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduado com 
Contabilidade para Negócios Empresariais pela Universidade 
Federal de Pernambuco, atuando desde 2002 como consultor 
contábil financeiro. Também foi diretor de eventos e vice-
-presidente do Sescap-PE.

Contato/mídias sociais:
Facebook: @sescappe 
Instagram: @sescap_pe
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SESCAP-AMAPÁ 

O Sescap Amapá representa as 
empresas de serviços contábeis, em-
presas de assessoramento, empresas de 
perícias, empresas de mídia, informa-
ções, rádio, jornais, revistas, televisões, 

publicidade em geral, empresas de consultorias, assessoramen-
tos, cobranças, escritórios de advocacia, profissionais liberais e 
equipados, empresas de participações societárias, holdings e 
de instituições financeiras e não financeiras.

O sindicato oferece os seguintes produtos e serviços 
aos seus associados: certificação digital, cursos de atualização, 
palestras, convênios com instituições de ensino de pós-
-graduação, academia de ginástica, serviços odontológicos, 
médicos e de psicologia.

Para os projetos futuros, o Sescap Amapá pretende ad-
quirir uma sede própria, com infraestrutura confortável, para 

oferecer cursos de capacitação, sala de reunião, cursos práticos 
de contabilidade informática Sped e outros que venham por 
demanda, visando atender aos municípios do interior. 

À frente do Sescap Amapá está Joana D’Arc Tork de Oli-
veira (gestão 2017-2019), que atua na área sindical desde 2010. 
Ela é contadora há 25 anos e possui especialização em Gestão 
Empresarial de Negócios e Auditoria. Já foi educadora, de 1992 a 
2015, tendo ocupado o cargo de pró-reitora de Administração, 
Planejamento e Finanças da Universidade do Estado do Amapá, 
além de ter sido auditora e secretária da Fazenda do Município 
de Santana (AP). Atualmente é empresária contábil e conselheira 
suplente do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá.

Contato/mídias sociais: 
Facebook:  @sescapap2017
Instagram: @sescapamapa

REGIÃO NORTE

SESCAP-RONDÔNIA

O Sescap-RO está trabalhando para que os representados 
possam ser ouvidos pelos entes públicos e para isso parcerias, com 
Sebrae, Fecomércio, prefeitura municipal e outros, foram firmadas.

Na presidência do sindicato está Alcides Marques de Souza 
(gestão 2018-2022). Atuando na área sindical há nove anos, o 
presidente é bacharel em Ciências Contábeis, contador inscrito no 
CRC-RO e empresário contábil desde 2001, quando fundou uma 
empresa de serviços contábeis. Também é advogado desde 2017, 
atuando nas áreas trabalhistas, previdenciária e tributária. 

Contato/mídia social: 
Facebook: @Sescap Rondonia

O Sescap Rondônia se 
destaca entre os sindicatos re-
gionais, além de manter forte 
parceria com o Fecomércio e 

Sebrae do estado. O sindicato conta com uma base de duas mil 
empresas representadas e também tem sido participante assíduo 
do programa de qualidade Segs.

O sindicato oferece produtos e serviços aos asso-
ciados, como representação junto aos órgãos públicos, 
negociações coletivas, cursos com pontuação no Progra-
ma de Educação Continuada (CFC), certificação digital e 
assessoria jurídica.

SESCON-PARÁ 

Mario Elisio de 
Melo Gusmão (gestão 
2018-2021) está à frente do Sescon Pará. Ele é empresário 
contábil e contador, atuando no mercado há 29 anos. O presi-
dente possui 16 anos de experiência na área sindical, sendo 14 
na diretoria do Sescon-PA.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconpa 
Instagram: @sesconpa

O Sescon Pará representa as empresas de serviços con-
tábeis (90% da base sindical), além de empresas de perícias, 
assessoramento e pesquisa do estado do Pará.

O sindicato oferece aos associados produtos e servi-
ços, como negociação coletiva, convênios com empresas 
nas áreas de educação e saúde, eventos presenciais e a 
distância. Os projetos futuros incluem a conclusão de sites 
e aplicativos novos, interiorização de ações que visam ao 
aumento de filiados.
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SESCON-AMAZONAS

O Sescon-AM, atualmente, representa 4.912 Empresas 
de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas no Amazonas.

Os produtos e serviços oferecidos aos associados 
incluem: certificação digital, as socia ção, cursos e diversos 
convênios. Para os projetos futuros, o sindicato deseja dar 
continuidade às propostas e ações bem-sucedidas das 
gestões anteriores, assim como pôr em prática projetos 
alinhados com os objetivos dos representados, garantindo a 
criação de mais benefícios e viabilizando o crescimento da 
entidade. A aquisição de uma sede própria para a instituição 
também está nos planos do Sescon-AM.

Cleide Rodrigues Barreto Matheus 
(gestão 2018-2021), atual presidente do 
sindicato, é formada em Ciências Contábeis 
e Direito com pós-graduação em Auditoria 
Interna e Externa e também é especialista 
em Direito Tributário. Cleide é empresária contábil e está atuando 
na área sindical desde 2001, ano de fundação do Sescon-AM.

Contato/mídias sociais: 
Facebook: @sesconam 
Instagram: @sesconam
Twitter: @sesconam

SESCAP-ACRE

Digital em parceria com a Fenacon e 
Intervenções.

Para os projetos futuros, o sindicato 
vai buscar, junto a todas as repartições pú-
blicas e demais entidades, parcerias e me-
lhoria na prestação de serviços para alcançar um atendimento 
satisfatório para os associados e futuros filiados. James Clei Laurindo 
Gomes Serra (gestão 2018-2021) está à frente do sindicato. O 
presidente é contador e possui quatro anos de experiência na área 
sindical. 

Contato/mídia social: 
Facebook: @Ses AC

O Sescap Acre tem como base territorial as cidades de 
Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Tarauacá, 
Assis Brasil, Epitaciolândia, Marechal Taumaturgo, Rodrigues 
Alves, Xapuri, Brasileira, Feijó, Plácido de Castro, Santa Rosa do 
Purus, Bujari, Jordão, Porto Acre, Sena Madureira, Capixaba, 
Mâncio Lima, Porto Walter e Senador Guiomard.

O sindicato representa as seguintes categorias: repre-
sentantes comerciais e agentes do comércio; atividades de 
serviços financeiros; atividades de contabilidade, auditória 
e jurídica; atividades em gestão empresarial; atividades pro-
fissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas 
e complementares; atividades em educação. O Sescap-AC 
oferece produtos e serviços como cursos, Certificação 

SESCON-RORAIMA

O Sescon Roraima 
representa todo o seg-
mento que a Fenacon 
abrange: empresas con-
tábeis, perícias, auditoria, 

assessoramento, pesquisas, sistemas, consultorias.
O sindicado oferece produtos e serviços aos asso-

ciados, como cursos na área profissional, qualificação dos 
profissionais contábeis e Certificação Digital.

Para os projetos futuros, o sindicato pretende refor-
mar a sede recém-adquirida para melhorar o atendimento 
ao público, adquirir novos associados e buscar parcerias e 
convênios em todas as áreas.

Lo-Ruhama Gaia Cordovil (gestão 2018-2022) é a atual 
presidente do sindicato. Ela é contadora com pós-graduação 
em Contabilidade Tributária e possui 15 anos de atuação 
na área sindical.

Contato/mídia social: 
Facebook: @SesconRoraima






