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P A L A V R A   D O   P R E S I D E N T E

Carlos José de Lima Castro
Presidente da Fenacon

presidente@fenacon.org.br

Quantificando a burocracia
um momento de ócio come-
cei a meditar sobre a buro-
cracia predominante em nos-

so País, e fiz as seguintes constatações:

• Possuo Registro de Nascimen-
to, Carteira de Identidade, Certifica-
do de Reservista, Carteira Nacional
de Habilitação, Certidão de Casa-
mento, Averbação de Descasamen-
to, PIS, Carteira Profissional, Inscri-
ção no INSS, Inscrição no CPF, Tí-
tulo de Eleitor, Passaporte, Inscrição
no Conselho Regional de Contabili-
dade, TODOS com um número de
identificação diferente.

• Juntando-se aos documentos
pessoais ainda temos os cartões ban-
cários, de crédito, do plano de saúde,
do seguro de vida, do seguro do car-
ro, de acesso ao prédio onde traba-
lho, do supermercado, etc, etc, etc,
fazendo com que o meu peso aumen-
te ainda mais, maquiando a minha
massa muscular em alguns pontos, e
agora por último, fui obrigado a ad-
quirir o E-CPF para obter a minha
Certificação Digital, que por sinal, é
a que custa mais caro.

É um absurdo, pois deveríamos ter
um único número de registro, para aten-
der a todas as necessidades burocráticas.

Mas a coisa não pára aí, quando
ponderamos sobre algumas informa-
ções acessórias que uma microempre-
sa precisa fazer, ficamos estarrecidos.

Ao analisar a GFIP, a GPS, o
Darf, Simples, a Rais, a Dirf, a DME,
etc, etc, com informações repetitivas,
absurdas e mal utilizadas, verificamos
o quanto se perde em armazenamen-
to de dados, mão-de-obra, tempo de
transmissão, impressão e guarda.

Uma simples Rais contém no
campo que qualifica uma microem-
presa 19 informações e para cada em-
pregado mais 47 informações. A De-
claração Simplificada para a Receita
Federal da mesma ME chega a 18
folhas, contendo mais de 400 regis-
tros, sem contar as declarações de Im-

posto de Renda da Pessoa Física a que
os sócios estão sujeitos.

Todas essas informações desen-
contradas, ainda por cima, servem
única e exclusivamente para que o
Fisco as utilize contra os contribuin-
tes, invertendo-se o papel, ou seja,
nós fazemos o papel da fiscalização
e a fiscalização, ainda por cima, é
remunerada por um serviço que não
fez, com os nossos próprios recursos
oriundos dos tributos que pagamos.

Agora, a Casa Civil da Presidên-
cia da República coloca para apreci-
ação da opinião pública mais uma
proposta de lei que visa a simplifica-
ção e a desburocratização, com 22 ar-
tigos, criando a Rede Nacional para
a Simplificação do Registro e da Le-
galização de Empresas e Negócios
(Redesim), que para variar, não defi-
ne nada, cria mais um órgão e não
obriga Estados e municípios a aderi-
rem ao novo programa.

O nosso presidente da República
deveria utilizar o momento político e
realmente desburocratizar e simplificar
a vida do heróico empreendedor, pro-
pondo uma lei com dois únicos artigos:

1º – Uma empresa é constituída
quando do registro de seu estatuto ou
contrato social na Junta Comercial de
sua jurisdição, ficando vetado, a sua
inscrição em quaisquer outros órgãos,
quer na esfera federal, estadual ou
municipal, sendo o número do regis-

tro a única identificação exigível.
Parágrafo Primeiro – Todas al-

terações que se fizerem necessárias
serão efetuadas através de aditivo aos
atos constitutivos.

Parágrafo Segundo – O regis-
tro dos atos relativos ao encerramen-
to das atividades bastará para satis-
fazer todos os órgãos quer na esfera
federal, estadual ou municipal.

2º – Anualmente, até 90 dias após
o término do ano calendário, o balan-
ço patrimonial será transcrito em um
formulário padrão, que após transmi-
tido à Receita Federal, isentará as mi-
cro e pequenas empresas da apresen-
tação de quaisquer outras obrigações
acessórias, cabendo ao Fisco as medi-
das que julgar necessárias para verifi-
car a veracidade das declarações.

Parágrafo Único – Todos se-
rão considerados idôneos até pro-
va em contrário, quer sejam pesso-
as físicas ou jurídicas.

E aproveitando o embalo, pode-
ria ser instituído um Registro Único
para as pessoas físicas e a obrigato-
riedade da apresentação de uma De-
claração de Renda Anual, esclare-
cendo-se, por via Legislativa, que
Renda é Renda e Patrimônio é Pa-
trimônio, pois é inadmissível que
todo ano temos de repetir os nossos
bens na declaração de Renda, cons-
tando os valores do ano base e do
ano anterior, mesmo que não haja
modificação a fazer.

Ou caso uma desburocratização
geral e irrestrita não seja de interesse
geral da Nação, a remuneração que
os agentes fiscalizadores fazem jus,
deveria ser rateada com os agentes in-
formais, que são os próprios contri-
buintes ou os seus prepostos.
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Uma lei; milhões de
esperanças para o Brasil

onhecido como o País dos
contrastes, ou Belíndia, al-
cunha criada em 1974 pelo

economista Edmar Bacha (um dos

 L E I   G E R A L   D A S   M P E S

pais do Plano Real), para definir o
significado da distribuição de ren-
da no Brasil, à época (uma mistura
entre uma pequena e rica Bélgica e

EMPRESÁRIOS PROMOVEM MARCHA EM BRASÍLIA E ENTREGAM ANTEPROJETO
DA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS AO PRESIDENTE LULA

uma imensa e pobre Índia), o Bra-
sil ainda padece dessa mesma do-
ença. Três décadas depois, essa ex-
pressão retrata nosso atual estágio:

O presidente Lula
recebeu o anteprojeto

da Lei Geral elaborado
pelo Sebrae

O QUE DEVE MUDAR COM A APROVAÇÃO DA LEI GERAL

PONTOS
BÁSICOS

O QUE
DEVE
MUDAR

COMO É

 L E I   G E R A L   D A S   M P E S

Falta de meios
fáceis de
acesso às
compras
governamentais

Preferência nas
compras públicas
em até R$ 50 mil.
Sub-contratação
das micro e
pequenas firmas

Compras
governamentais

Empresas que
faturam até
R$ 1,2 milhão
anuais pagam
impostos pelo
Simples, exceto
a maioria dos
prestadores
de serviços

Empresas que
faturam até
R$ 3,6 milhões
por ano,
incluindo
prestadores
de serviços

Estados,
alguns
municípios e o
Distrito Federal
têm versões
diferentes para
a arrecadação
de tributos

Arrecadação,
fiscalização e
cobrança
compartilhada.
Regime único
de arrecadação

Exportações
dos que optam
pelo Simples
com tributos

Receitas
oriundas de
exportações
não são
tributadas

Exigências
burocráticas
dispensadas
às médias e
grandes
empresas

Igualdade nas
exigências às
médias e
grandes
empresas

Simples
Arrecadação
Unificada de
Tributos

Incentivo às
exportações

Obrigações
trabalhistas

90 documentos
para abrir uma
empresa.
Dez órgãos
diferentes.
Média de
152 dias.
Custo chega a
R$ 2 mil

Impostos pagos
com única guia
e única alíquota.
Registro
simplificado.
Redução de
prazos e custos

Cadastro
Único de
Contribuintes
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de um lado temos uma Nação que se
destaca em setores como o da avia-
ção, o farmacêutico e o petrolífero; e
de outro, milhões de miseráveis, mui-
tas vezes sem comida e acesso à água
potável e energia elétrica.

Quem sabe este panorama co-
mece a mudar a partir da aprovação
da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, cujo anteprojeto elabora-
do pelo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) foi entregue no último dia 8
de junho ao presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, aos ministros da Fa-
zenda, Antonio Palocci, e do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Luiz Fernando Furlan, e a
Jacques Wagner, da Secretaria Es-
pecial do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social da Pre-
sidência da República.

Também receberam o anteproje-
to, além dos parlamentares, os presi-
dentes da Câmara e do Senado, Seve-
rino Cavalcanti (PP-PE), e Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), respectivamente.

Antes da entrega, os represen-
tantes da Frente Empresarial pela
Lei Geral das MPEs promoveram

uma carreata, acompanhada de
marcha, que percorreu os princi-
pais pontos da Capital, para cha-
mar a atenção da opinião pública
sobre o assunto. Mais de 4 mil pes-
soas participaram da manifestação.
As entidades da Classe Contábil,
entre elas a Fenacon e os Sescons
e Sescaps, também estiveram pre-
sentes a este importante momento
da história nacional.

Os objetivos da Lei Geral (con-

fira os principais pontos da propos-

ta no quadro abaixo) são desburo-

cratizar a vida dos empreendedores
e diminuir a carga tributária, incen-
tivando a formalização e a criação
de milhões de empregos.

Segundo pesquisa do IBGE
sobre economia informal urbana re-
alizada em 2003 e divulgada este
ano, o número de pequenas empre-
sas no País alcança 10,525 milhões
– empresas não-agrícolas. Desse
total, 98% estão na informalidade.
Juntas, essas MPEs giraram R$
17,6 bilhões e empregaram 13,8
milhões de pessoas.

Uma das principais reivindica-
ções dos empresários, o aumento
das faixas de faturamento do Sim-
ples foi anunciado pelo ministro Pa-
locci, que ressaltou a importância
dessa ação. Entretanto, ele não dis-
se quando faria essas alterações.

De acordo com o presidente do
Sebrae Nacional, Paulo Okamotto,
o governo entende que o fato de a
Lei Geral também envolver Esta-
dos e municípios, obriga a realiza-
ção de um debate nacional. Oka-
motto salientou que a mobilização
pela Lei Geral continua, agora com
ênfase nos Estados. “A Frente pre-
cisa se mobilizar nos Estados e mu-
nicípios, para que possamos fazer
um grande pacto a favor das micro
e pequenas empresas”, disse.
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Pouco estímulo
ao acesso aos
processos de
resolução
extrajudicial
de conflitos

Uso dos Juizados
Especiais. Fomento
a institutos de
conciliação prévia,
mediação e
arbitragem para
conflitos das ME e EPP

Poucos programas
específicos em
instituições
científicas e
tecnológicas

Promoção de
programas
específicos às
MPEs. Recurso
disponível, acesso
no orçamento
divulgados

Os bancos não
são obrigados a
publicar a quantia
disponível de
créditos às ME
e EPP

Divulgação da
quantia destinada
a créditos para
ME e EPP

Não há
 prazo

180 dias
para todas
as entidades
federativas
se adaptarem
à nova lei

Acesso à
tecnologia

Acesso ao
crédito

Acesso à
Justiça

Acesso à
lei
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Mais de 4 mil pessoas participaram da marcha que percorreu Brasília
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 D A C O N

Mais uma obrigação
INSTRUÇÃO NORMATIVA PRORROGA DATA DE ENTREGA DO

DACON, MAS COMPELE OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO
A APRESENTAR MAIS ESTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

mpresários contábeis, se
preparem. Se ainda não
aconteceu em junho, pro-

vavelmente ocorrerá em julho ou em
agosto. São grandes as chances de
vocês serem obrigados a contratar
um profissional para trabalhar com
a versão 2.0 do programa gerador
do Dacon relativo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de
2005. Também não estão descarta-
das mais duas opções não menos
onerosas: sobrecarregar algum fun-
cionário ou terceirizar esse serviço.

Este é o presente de grego reser-
vado pela IN 543/05, de 24 de maio.
Se por um lado parece ‘majestosa’
como o cavalo de madeira entregue
pelos gregos aos troianos conforme
retrata a lenda, uma vez que prorro-
ga o prazo de recolhimento do Da-
con para 5 de agosto (quinto dia útil
do segundo mês subseqüente ao tri-
mestre de referência), para as infor-
mações relativas ao primeiro trimes-
tre, por outro, reserva uma surpresa
desagradável: obriga as pessoas jurí-
dicas tributadas pelo regime do lucro
presumido – assim como suas congê-
neres enquadradas no lucro real – a
também entregarem o Demonstrativo.

A IN 543 revogou a IN 540 –
que nem mesmo chegou a ter efeito
–, pois foi detectada uma incompa-
tibilidade entre a versão 2.0 e as es-
pecificações da própria IN 540. A
Receita foi alertada e cobrada pela
Fenacon, para que tomasse uma po-
sição rápida, o que aconteceu pron-
tamente. (Leia na página 7 a ínte-

gra da carta enviada à SRF).

De qualquer forma, tanto em-
presários do setor e especialistas no
tema são unânimes ao argumentar
que esta obrigação acessória terá
um impacto nas contas das empre-
sas contábeis. Em 2004, o Dacon
foi apresentado por 190 mil empre-
sas optantes pelo lucro real. Em
2005, outras 800 mil empresas en-
quadradas no lucro presumido se
juntarão a essa fatia.

Por enquanto, as cerca de 2 mi-
lhões de empresas optantes pelo
Simples estão isentas dessa obri-
gação acessória, que pertence a
uma lista com 26 absurdos tributá-
rios existentes no País, como a
DCTF, Dimob e PER/DCOMP.

“Com mais essa atitude a Re-
ceita Federal confirma sua tendên-
cia de repassar toda a parte admi-
nistrativa que lhe cabe ao contri-
buinte, pois essas informações já

são prestadas na DIPJ que as em-
presas estão obrigadas a entregar
anualmente. O Dacon também se
confronta com a DCTF, que tem as
mesmas informações sobre os dé-
bitos dos contribuintes no Fisco”,
analisa o consultor da IOB Thom-
son Edino Ribeiro Garcia, especia-
lista em Imposto de Renda.

O empresário contábil Sérgio
Approbato Machado Júnior, vice-
presidente Administrativo do Ses-
con-SP, acredita que a voracida-
de arrecadatória da Receita Fede-
ral venceu o bom senso. “Esta
obrigação acessória já era absur-
da para as empresas tributadas pelo
lucro real”, argumenta.

Segundo Approbato Júnior, toda
empresa contábil terá de redobrar os
cuidados no preenchimento do Da-
con, porque qualquer erro acarreta-
rá multas. “Muito provavelmente, te-
remos que aumentar nosso quadro
de colaboradores. Entretanto, é difí-
cil avaliar o quanto isso representa-
rá em elevação dos custos operacio-
nais, pois cada escritório tem sua es-
trutura de trabalho e número varia-
do de clientes a serem atendidos por
causa desta nova obrigação.”

Além de ser mais uma burocra-
cia criada pelo Fisco para apurar
o PIS e a Cofins não-cumulativos,
o preenchimento incorreto ou
omissões podem gerar penalida-
des. Erros ou omissões dão multa
de 2% a 20% – o valor mínimo é
de R$ 500 – sobre o montante das
transações comerciais ou opera-
ções financeiras realizadas.

Approbato Júnior: a fome do Fisco
venceu o bom senso
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CARTA DA FENACON À RECEITA FEDERAL DE SÃO PAULO

Prezado Luiz Monteiro:

Tendo em vista que o prazo fixado para a entrega do Dacon relativo aos fatos ocorridos no primeiro
trimestre de 2005, encerra-se no próximo dia 29 de abril;
 
Tendo em vista que a versão 1.3 do programa gerador não pode ser mais utilizada;
 
Tendo em vista que a versão 2.0 do referido programa gerador ainda não está disponível para ser utilizada;
 
A Fenacon está sofrendo uma grande pressão de sua base para tomar uma medida judicial para a questão.
 
Isto posto, a Fenacon antes de tomar uma medida extremada, solicita à V.Sa, que dentro do possível,
se posicione sobre o problema, pois esta situação não é regional ou isolada, mas abrange todas as
pessoas jurídicas do Brasil, que optaram em pagar o PIS e a Cofins pelo regime não-cumulativo.
 
Lembramos que a falta de entrega do referido Dacon ocasiona multas para as empresas que
deixarem de cumprir mas esta obrigação acessória.
 
É o que disponho para o momento.

Carlos José de Lima Castro
Presidente da Fenacon

Brasília, 26 de abril de 2005
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 P R A Z O   P R O R R O G A D O

Até 11 de janeiro de 2007
ALTERAÇÃO NO ARTIGO 59 DO NOVO CÓDIGO CIVIL PODE RESOLVER

PROBLEMA DE ENTIDADES QUANTO À ADAPTAÇÃO DOS CONTRATOS SOCIAIS.
MUDANÇA ALONGOU A DATA-LIMITE PARA ADEQUAÇÃO PELA TERCEIRA VEZ.

prazo para as associ-
ações, sociedades,
fundações e empre-

sas se adequarem ao novo Có-
digo Civil foi adiado pela ter-
ceira vez: 11 de janeiro de
2007, ao invés da mesma data
de 2006, prevista na Medida
Provisória 234/05. Agora, en-
tretanto, a alteração vem
acompanhada pela mudança
no artigo 59 do NCC, que
deve pôr fim à baixa quanti-
dade de adaptações, principal-
mente no caso das entidades.

Segundo o deputado fede-
ral Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP), relator da MP, foi funda-
mental transformá-la em um
Projeto de Lei de Conversão
(PLV), já aprovado pela Câma-
ra e pelo Senado, pois é gran-
de o número de entidades que ain-
da não se adaptaram em função
desse artigo. Até o fechamento des-
ta edição, o PLV estava à espera da
sanção do presidente Lula.

O artigo 59 do Código, que ti-
nha sido revogado no relatório ini-
cial, permanece na lei, com nova
redação. Ele trata da competência
privativa da assembléia geral das
associações, que passará a incidir
somente sobre a destituição dos
administradores e sobre a altera-
ção do estatuto, o qual deverá de-
finir o quórum necessário para a
deliberação desses assuntos, assim
como os critérios de eleição dos
administradores.

Segundo o relator, a exigência

de quórum no texto atual do Có-
digo inviabilizaria a atuação de
associações com grande número
de associados. Ele citou como
exemplo a Associação dos Fun-
cionários Públicos do Estado de
São Paulo, que conta com cerca
de 300 mil associados, o que im-
plicaria na presença de mais de
100 mil pessoas em uma assem-
bléia feita com um terço de asso-
ciados em segunda convocação.

BAIXA PROCURA

Além do problema com as en-
tidades, também há outra situa-
ção que precisa ser contornada.
A maioria das empresas ainda não
se adaptou. Em duas das princi-

pais praças do País, São
Paulo e Minas Gerais, a
porcentagem de pessoas ju-
rídicas que alterou seus con-
tratos sociais está bem abai-
xo da metade.

Segundo a Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo
(Jucesp), de janeiro de 2003
a abril de 2005, 802.924 em-
presas se adaptaram ao novo
Código Civil, em um univer-
so de 1.926.229 empresas
ativas, ou seja, 41,68%.

“ Este fato tem a ver com
o desconhecimento da impor-
tância da atualização contra-
tual. É simples, indolor e de
extremo baixo custo: Gare
R$ 54 e Darf R$ 5,06. Man-
ter uma empresa atualizada
é tão fundamental para a

vida societária quanto as revisões
mecânicas para uma condução
veicular”, argumenta o presiden-
te da Junta Comercial, Armando
Luiz Rovai.

Já em Minas, a situação é um
pouco pior. As adequações foram
feitas por apenas 40,88%, ou
272.349 empresas, de um total de
666.081 (abril de 2005). “É mui-
to comum que os empresários
apareçam para fazer a mudança
quando precisam de um emprés-
timo bancário, por exemplo”, diz
Alex Francisco de Oliveira Bar-
bosa, superintendente de apoio
técnico-operacional da Junta Co-
mercial do Estado de Minas Ge-
rais (Jucemg).

Faria de Sá: artigo estava inviabilizando a adaptação
dos contratos sociais por parte das entidades
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Da arte de fazer nada
E N T R E V I S T A

PARA DOMENICO DE MASI, UM DOS CONFERENCISTAS MAIS
SOLICITADOS DO MUNDO, A CRIATIVIDADE SÓ PODE SE DESENVOLVER

EM AMBIENTES COLABORATIVOS E ONDE NÃO HAJA BUROCRACIA.
TAMBÉM É PRECISO GUARDAR UM TEMPO PARA O ÓCIO, É CLARO.

os 67 anos, o sociólogo
do trabalho italiano Do-
menico De Masi, autor de

livros de sucesso como O Ócio Cri-

ativo e A Sociedade Pós-Industri-

al, vê na criatividade uma grande
ferramenta para a evolução do ho-
mem e defende com afinco a idéia
de que as pessoas precisam sepa-
rar um tempo só para não fazer nada
– ou melhor, para fazer nada.

Professor da Universidade de
Roma, De Masi é incisivo ao afirmar
que, no mundo atual, a criatividade é
essencialmente desenvolvida em am-
bientes onde prevalece o colaboraci-
onismo e não haja burocracia (regras).

Amigo de personalidades como
o escritor italiano Umberto Eco (O
Nome da Rosa e A Ilha do Dia An-

terior, entre outras obras), o soció-
logo, para dar um exemplo sobre o
processo de criatividade, gosta de
relembrar um episódio acontecido
entre ele e Eco. Certo dia, Eco lhe
telefonou, eufórico, por ter conse-
guido criar duas ou três piadas, algo
que nunca havia ocorrido.

“A criatividade aparece assim,
nessas pequenas coisas. Ela é um
misto de idéias que ouvimos e aca-
bamos utilizando. As piadas, como
citei, são emblemática, pois são con-
tadas por muitas pessoas, mas nunca
sabemos quem é o autor”, observou,
durante sua 29ª visita ao Brasil.

Confira a seguir uma entrevis-
ta especial com De Masi, que par-
ticipou como conferencista do
Career Fair 2005, evento reali-
zado no início de junho, em São
Paulo, cujo foco central foi a evo-
lução profissional.

10

O senhor tem uma agenda
cheia todos os anos. Não é um
contra-senso trabalhar tanto
para alguém que defende o
ócio criativo?
Domenico De Masi – Pois é,

são quatro congressos como este,
o Carrer Fair, por ano, além de ou-
tros 80 eventos diversos em várias
partes do mundo. Também estou
envolvido com uma orquestra. O
fato é que apesar de trabalhar bas-
tante, eu faço o que gosto, e por-
tanto, acabo me divertindo.

De que forma o mundo mo-
derno, no qual o tempo é es-
casso e se vive quase que ex-
clusivamente para o trabalho,
influi na capacidade de cria-
ção das pessoas?
De Masi – Esta é uma visão das

pessoas que vivem exclusivamente
nas grandes cidades. Agora, as pes-
soas querem se divertir muito mais,
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inclusive os jovens. Toda a socieda-
de caminha para o tempo livre.

A tecnologia, que em teoria
serve para nos dar mais tem-
po livre, na prática, está fa-
zendo o contrário. Como o
senhor analisa essa questão e
como consegue administrar
seu tempo?
De Masi – As pessoas não estão

acostumadas a investir bem em tec-
nologia. Entretanto, com o passar do
tempo, a tecnologia vai ser bem atua-
lizada. Por exemplo, se eu ligar o te-
lefone celular, a cada cinco minutos
receberei uma ligação, transforman-
do minha vida em um inferno.

Então, eu prefiro desligar o
aparelho e deixar que a secretária
eletrônica pegue os recados. Em
seguida, quando puder, ligo para
quem me interesso em dar um re-
torno. É assim que faço. As pesso-
as deveriam fazer o mesmo.
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“ ... no mundo
contemporâneo não

sabemos quantas
idéias se perdem em

uma empresa,
apenas quantas se
desenvolvem ...

“
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É mais fácil ter idéias criati-
vas quando se está sob pres-
são, ou ao contrário?
De Masi – Depende da pessoa.

A criatividade não tem regra. Al-
guns trabalham bem sob pressão,
outros trabalham melhor quando
estão livres para pensar. Hoje, há
muita criação coletiva. A criativi-
dade foi coletivizada.

Mas há muitas pessoas que só
conseguem criar quando es-
tão isoladas, correto?
De Masi – Veja o caso do Os-

car Niemeyer. Ele projeta sozinho,
mas depois discute muito o proje-
to, e muda, se for preciso. Hoje, não
existem tantas pessoas que criam
isoladamente. Há tantas trocas de
idéias, que até um poeta – mesmo
consciente de que é poeta – sabe
que várias idéias o rodeiam.

No meu caso, gostaria de ter
escrito o meu livro como co-autor,
porque 90% das idéias que estão
dentro do livro foram colhidas pelo
mundo. E como uma piada, todos
a contam mas ninguém sabe quem
é o autor. É por isso que grande
parte da criação é coletiva.

As empresas tratam a questão

do desenvolvimento de idéias
criativas do modo correto?
De Masi – Não há uma regra

geral. As empresas tratam bem os
grupos criativos, pagando bem
pelos serviços. Um fato que de-
vemos levar em consideração no
mundo contemporâneo é que não
sabemos quantas idéias se perdem
em uma empresa, apenas quantas
se desenvolvem. Numa empresa
não criativa, as pessoas verdadei-
ramente criativas são discrimina-
das. Empresas burocratas costu-
mam barrar as idéias criativas.

Por que as pessoas, na maio-
ria das vezes, vêem o traba-
lho como fator negativo?
De Masi – O trabalho não é um

fato negativo. A aposentadoria, sim, é
uma crueldade. Quando as pessoas se
aposentam, não têm mais nada o que

fazer e morrem muito mais rápido.

As mulheres conseguem cri-
ar mais e melhor do que os
homens?
De Masi – As mulheres foram

excluídas da vida criativa e obriga-
das somente a procriar. Há três va-
lores que o homem obrigou as mu-
lheres a seguir: estética, subjetivi-
dade e individualidade. Esse três
fatores da sociedade pós-industri-
al, considerados negativos, estão se
tornando importantes.

Agora, as mulheres estão se
juntando em grupos criativos, o
que é muito bom. Normalmente,
os homens não vêem as mulheres
como líderes. Mas é fato que o nú-
mero de líderes masculinos está
diminuindo.

Como as empresas podem
estimular a criatividade de
seus colaboradores?
De Masi – É preciso acabar

com a burocracia dentro das empre-
sas. Para que isso aconteça, basta
tirar as regras. Acredito que não se
corre o risco de virar bagunça. Para
o desenvolvimento da criatividade,
é melhor trabalhar com anarquia do
que com burocracia.
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Tudo o que você deveria
saber sobre os bancos

D E F E S A  D O  C O N S U M I D O R

DÚVIDAS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS DO CHEQUE
ESPECIAL, ENTRE OUTROS TEMAS, SÃO ESCLARECIDAS POR

CARTILHA ON-LINE LANÇADA PELO IDEC

ocê sabia que o banco não

pode te obrigar a comprar

serviços, como seguro de

vida ou título de capitalização, para

liberar a abertura de conta corren-

te? Que a instituição deve facilitar

o entendimento das indecifráveis

siglas que aparecem no seu extra-

to? E que você tem direito a entrar

com uma ação contra o banco ou

operadora de cartão de crédito, por

envio de cartão sem autorização?

Recentemente, a Prefeitura de

São Paulo também entendeu que os

consumidores sofrem outro abuso

muito comum: a eterna espera nas

filas, que aumentou ano após ano,

com a gradativa diminuição da

quantidade de bancários disponíveis

para o atendimento ao público.

A partir desse argumento, a

Prefeitura paulistana baixou a Lei

nº 13.948, que impõe limites ao

tempo de espera nas filas dos ban-

cos. A legislação estabelece 15 mi-

nutos de espera em dias normais,

25 minutos em vésperas e após fe-

riados e 30 minutos em dias de pa-

gamento dos funcionários públicos,

sem possibilidade de ultrapassar o

prazo. Resta saber se ela será obe-

decida ou virará letra morta.

Quase a totalidade dos corren-

tistas ou usuários de serviços ban-

cários em geral desconhece essas e

outras informações sobre seus di-

reitos e os deveres dos bancos. A

instituições bancárias aparecem

com destaque no índice de recla-

Como surgiu a idéia da cria-
ção da Cartilha?
Maíra Feltrin – A cartilha pre-

tende trazer aos consumidores, de

forma prática e objetiva, as respos-

tas às situações cotidianas. O setor

bancário está há cerca de cinco anos

entre os três segmentos mais consul-

tados/reclamados no ranking do Idec.

Por que os bancos desrespeitam
os direitos dos consumidores?
Maíra – Não é possível deter-

minar um motivo. As tarifas são o

tema mais consultado e reclamado

no Idec. Não podemos nos esque-

cer, também, de que há uma discus-
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mações em órgãos de defesa do

consumidor.

O Instituto Brasileiro de Defe-

sa do Consumidor (Idec), associa-

ção de consumidores fundada em

1987, vem elaborando diversos ma-

teriais explicativos sobre vários seg-

mentos. O último deles é a cartilha

virtual Defenda-se Online – Bancos,

uma série que já tratou de outros

assuntos, como planos de saúde.

A seguir, a advogada do Idec,

Maíra Feltrin, que produziu a car-

tilha, fala sobre a publicação e

como o consumidor deve agir

caso se sinta lesado pelas institui-

ções bancárias.
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Maíra, do Idec: o consumidor tem o direito de buscar a reparação de danos

causados, sejam materiais ou morais
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É possível entrar com uma
ação por danos morais?
Maíra – O consumidor tem

como direitos básicos consagrados

pelo Código de Defesa do Consu-

midor a prevenção e a reparação de

danos, sejam estes materiais ou

morais. Assim, sempre que se sen-

tir lesado, poderá pleitear a repara-

ção dos danos. A indenização de-

penderá do caso e a decisão final,

do local e do tipo de procedimento

procurado pelo consumidor. No

Juizado Especial Cível, por exem-

plo, antigo Tribunal de Pequenas

Causas, já vi casos levarem dois

anos para serem julgados.

Quais são os temas que as
pessoas mais têm dúvidas?
Maíra – Tarifas, cheques e car-

tões de crédito são temas bastante

recorrentes nas consultas ao Idec.

Uma das características que
chamam a atenção são aquelas
cobranças com siglas indecifrá-
veis. Isso é de propósito? Não
seria razoável explicar ao cli-
ente o que cada uma significa?
Maíra – O Código de Defesa

13

são no Superior Tribunal Federal

(por meio de uma Ação Direta de

Inconstitucionalidade) sobre a apli-

cação ou não do Código de Defesa

do Consumidor na relação cliente

versus bancos. Isto indica a posi-

ção dos bancos na tentativa de afas-

tar desta relação a proteção e defe-

sa do consumidor, nos termos do

Código de Defesa do Consumidor.

Quais são os principais proble-
mas causados ao consumidor?
Maíra – Situações como en-

vio não solicitado de cartões, sa-

ques indevidos e inclusão de

nome na Serasa e no SPC são tra-

zidas ao nosso conhecimento com

bastante freqüência. Acrescente-

se, também, questões relativas a

tarifas, como a alteração sem o

adequado aviso ao consumidor.

No entendimento do Idec, o avi-

so em cartazes na agência, con-

forme determina resolução do

Banco Central, não é suficiente.

Afinal, muitas pessoas fazem

transações bancárias por telefone

ou pela Internet.

Como o consumidor deve agir?
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do Consumidor traz como direito

básico a informação adequada e

clara. Dessa forma, todas as co-

branças devem ser feitas de forma

inteligível ao consumidor. Siglas ou

quaisquer outras informações que

contrariem este preceito podem e

devem ser questionadas.

Os funcionários dos bancos
estão devidamente prepara-
dos para auxiliar os clientes-
de forma correta?
Maíra – Os bancos devem pre-

parar seus funcionários para atender

bem os clientes, instruindo-os tanto

com relação aos procedimentos, pro-

dutos, serviços e políticas da insti-

tuição, quanto aos direitos do con-

sumidor, legalmente previstos.

Que conselhos a senhora dá
aos empresários contábeis,
que utilizam os serviços ban-
cários todos os dias e também
passam por dificuldades?
Maíra – Uma dica a todos os

consumidores é sempre questionar

em caso de dúvidas. Afinal, a infor-

mação clara sobre produtos e servi-

ços é um dever dos fornecedores.
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A seguir, a observação deve
centrar-se em conhecer qual a re-
lação que existe entre tais percen-
tagens. Ou ainda, é preciso com-
parar as variações dos percentuais
para se conseguir observar como se
processaram tais relações.

O estudo das
informações contábeis

é um dever
profissional, pois,

não basta apresentar
balancetes e balanços,
necessário sendo que

se explique como
estão ocorrendo

os fatos.

Orientação contábil
sobre a produtividade

da receita

dever de orientação é ine-
rente à profissão do conta-
dor. A dinâmica do merca-

do, a falta de sensibilidade do po-
der público em oferecer condições
de reduções de custos (com altíssi-
mos tributos e juros de especula-
ção), as inovações tecnológicas e a
concentração de empresas: tudo
vem exigindo a máxima atenção
com a produtividade das receitas.

Ou seja, é preciso cuidado para
que exista um melhor aproveita-
mento dos valores de vendas, com
a promoção de menores custos e
despesas. Um acompanhamento
dinâmico, contínuo, deve ser feito
por parte do profissional, no senti-
do de alertar o cliente para que con-
siga realmente proteger-se das des-
pesas inúteis e dos fatores corrosi-
vos dos resultados que a improdu-
tividade causa.

Tal responsabilidade exige na
análise dos balanços a extração de
quocientes comparativos. É preci-
so cotejar o quanto de percentagem
a receita do período anterior re-
presenta em relação à receita do pe-
ríodo atual, determinando a varia-
ção ocorrida. O mesmo deve ser
feito em relação ao lucro líquido,
ou seja, deve-se obter a percenta-
gem que existe entre o lucro do
período anterior e o lucro do perío-
do atual.

O

M U N D O   C O N T Á B I L

Percebe-se, no exemplo, que as
vendas cresceram, mas, os lucros
cresceram mais que proporcional-
mente.

As vendas do Período 1 (P1)
foram 75% do montante das ven-
das do Período 2 (P2), logo uma
variação de crescimento que se
pode estimar em 25%.

Os lucros do Período 1 (P1)
representaram 62% daqueles do
Período 2 (P2), logo, havendo um
crescimento estimado de 38%.
Logo, os lucros cresceram mais que
proporcionalmente às receitas.

Isto é um indício de que houve
maior produtividade, ou seja, um
melhor aproveitamento dos ele-
mentos promotores dos resultados.

O estudo das informações
contábeis é um dever profissional,
pois não basta apresentar balance-
tes e balanços, necessário sendo
que se explique como estão ocor-
rendo os fatos.

A ciência contábil nos ensina
que existem modelos a serem res-
peitados para que a eficácia ocor-
ra. No caso do lucro deve existir
uma proporção entre este e a ven-
da, assim como desta para com os
investimentos na produção (este o
modelo qualitativo a ser seguido).

A questão não está apenas em
medir friamente se houve ou não
lucro, mas, sim em conhecer a

ANTÔNIO LOPES DE SÁ (*)

“

“

Exemplificando:

Elementos

P 1 – $

P 2 – $

% - P1:P2

% - Variação

Vendas

 1.200

 1.600

 0,75

 0,25

Lucros

180

 290

 0,62

 0,38



proporcionalidade que este vai al-
cançando em face do que se pro-
duz e vende.

Em meu livro que acaba de
ser lançado pela Editora Juruá –
Moderna Análise de Balanço ao

Alcance de Todos –, apresento
tais modelos com algumas minú-
cias, de forma a mostrar como ci-
entificamente é possível obter re-
cursos seguros para a orientação
das empresas.

Nesses referidos detalhes res-
salto que existem fórmulas quali-
tativas aplicáveis a todos os tipos
de negócios, mas, quantificáveis
de acordo com cada uma das cir-
cunstâncias.

Ou seja, os casos específicos
devem considerar condições es-
pecíficas relativas às influências
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internas e externas que agem so-
bre o capital (porque este não se
move sozinho).

A produtividade da receita, to-
davia, é um ponto nevrálgico que
precisa ser enfocado com um má-
ximo de rigor, com vigilância per-

(*) Antônio Lopes de Sá é contador,

auditor, consultor, pesquisador e

escritor (com mais de 170 obras

publicadas no Brasil e no exterior),

além de ser detentor da Medalha

“Mérito Contábil João Lyra” (1995)

manente, pois, representa um indi-
cador de grande importância.

Podem existir casos transitóri-
os ou eventuais que perturbem os
índices, mas, são exceções que se
evidenciam sem dificuldades, tam-
bém nas análises.

O importante é que o profissio-
nal aplique, com diligência, os
controles indiciários da movimen-
tação do patrimônio e que alerte o
cliente para as variações ocorridas.
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F E N A C O N

Transparência: a diretoria da Entidade expôs as contas de 2004 para presidentes e
diretores dos Sindicatos

Assembléia Geral do
Conselho de Represen-
tantes da Fenacon, reali-

zada em Brasília, no dia 31 de maio,
aprovou a prestação de contas do
exercício de 2004 e ratificou a Pro-
posta Orçamentária de 2005.

Presidida por Carlos José de
Lima Castro, presidente da Fena-
con, e secretariada por Antônio
Gutemberg Moraes de Anchieta,
diretor Administrativo, a Assem-
bléia teve a presença dos vice-pre-
sidentes e diretores da Federação
e dos presidentes e representantes
dos Sindicatos filiados.

O diretor financeiro da Entida-
de, Roberto Wuthstrack, apresen-
tou as contas do exercício de 2004,
detalhando todos os itens das des-
pesas. Ele destacou os pareceres da
auditoria externa e do Conselho

ASSEMBLÉIA APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 E RATIFICA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2005

A

Fiscal, favoráveis à aprovação.
Após análise, a Assembléia apro-
vou por unanimidade a prestação
de contas do ano passado.

Ratificada a Proposta Orça-
mentária de 2005, o presidente da
Fenacon esclareceu que esse pro-
cedimento facilita o acompanha-
mento da aplicação dos recursos

pela Entidade. “A nova proposta é
bem mais detalhada que a anterior,
com todos os itens das despesas
especificados”, argumentou. Para
Castro, a ratificação traz várias van-
tagens, dando maior segurança e
transparência à Federação.

 (Texto de Marilda Bezerra)

ANTEPROJETO QUE PROPÕE SIMPLIFICAR ABERTURA, FECHAMENTO
E BAIXA DE EMPRESAS VAI À CONSULTA PÚBLICA

As reuniões que as entidades contábeis, em espe-
cial as que o Sistema Fenacon vem mantendo desde o
primeiro semestre do ano passado com a diretoria do
Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), estão surtindo o efeito esperado.

No último dia 7 de junho, por exemplo, foi colo-
cado à apreciação pública o anteprojeto de lei que es-
tabelece diretrizes para a simplificação e integração
dos processos de registro e legalização de empresários
e de pessoas jurídicas e cria a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios (Redesim).

A proposição, que conta com o aval dos setores pro-
dutivos e das áreas governamentais envolvidas, rece-
beu contribuições até o dia 30 de junho. Nesse proces-
so, coube à Fenacon encaminhar ao Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as suges-
tões dos segmentos que representa.

Participaram desta reunião Valdir Pietrobon,
vice-presidente Institucional, e Nivaldo Cleto, di-
retor de Tecnologia e Negócios (ambos da Fena-

con), Getúlio Lacerda, diretor do DNRC, e Rômu-
lo Guimarães Rocha, coordenador-geral dos Ser-
viços de Registro Mercantil.

A íntegra do texto do anteprojeto está disponível na
Internet: www.planalto.gov.br/ccivil_03/consulta_publica/
consulta_andamento.htm.

LEIAUTE

Anteriormente, mais exatamente no dia 6 de abril,
a Fenacon e o CFC haviam apresentado ao DNRC a
proposta preliminar de Leiaute Unificado, elaborada
pelo Grupo de Trabalho do Confaz/Cotepe, do qual
fazem parte as duas entidades contábeis.

O novo Leiaute pretende unificar e padronizar as
informações contábeis das empresas, racionalizando
as obrigações acessórias atualmente existentes. Se-
gundo Valdir Pietrobon, a participação do DNRC na
elaboração do Leiaute Unificado facilitará o proces-
so de implantação.

(Colaborou Marilda Bezerra)
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 R E P O R T A G E M   E S P E C I A L

Fenacon celebra
14 anos de vida

DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO, NA SEDE DA ENTIDADE,
EM BRASÍLIA, FOI REINAUGURADA A GALERIA DOS EX-PRESIDENTES E

ASSINADO UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O SENAC NACIONAL

assinatura de um Acordo
de Cooperação Técnica
com o Senac Nacional e

a reinauguração da Galeria dos Ex-
presidentes da Fenacon marcaram
a solenidade comemorativa do 14º
aniversário da Fenacon. Cerca de
150 pessoas participaram da ceri-
mônia realizada em 31 de maio úl-
timo, no Restaurante Panorâmico
do Hotel Blue Tree, em Brasília.

A solenidade foi prestigiada com
a presença de presidentes, vice-pre-
sidentes e diretores da Fenacon, pre-
sidentes dos Sindicatos filiados, em-

presários contábeis e outras autori-
dades como José Martonio Alves
Coelho, presidente do Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC), Ma-
ria Clara Cavalcante Bugarim, pre-
sidente da Fundação Brasileira de
Contabilidade (FBC), Francisco
Antonio Feijó, presidente da Confe-
deração Nacional dos Profissionais
Liberais (CNPL) e da Federação dos
Contabilistas do Estado de São Pau-
lo (Fecontesp), e os deputados Ger-
son Gabrielli (PFL-BA), Luiz Car-
los Hauly (PSDB-PR) e Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP).

Durante a cerimônia, o depu-
tado Gerson Grabrielli foi enfáti-
co ao convocar os empresários
contábeis para interferirem de ma-
neira mais decisiva para aprovação
da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa. “A participação da socie-
dade organizada é essencial; por
isso, pedimos à Fenacon e a todos
os seus filiados que procurem os
parlamentares, pois precisamos
dessa colaboração para aprovar
essa lei, fundamental para a reto-
mada do crescimento econômico
do País”, ressaltou o parlamentar.

A
O presidente da Fenacon, Carlos José de Lima Castro, ressaltou a luta de Entidade em prol da Classe Contábil
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Descerramento dos retratos dos presidentes: (1) 

(2) Irineu Thomé (1994-97), (3) Pedro Coelho Neto (200

Paula (1998-2000); (5) Convidados prestigiam a Feder

aniversário da Entidade; (6) O presidente Carlos José 

Pedro Coelho Neto, Eliel Soares de Paula, Anníbal de 

celebram a data mais importante da Fenacon; 

da anterior se confraternizam; (8) José Serafim 

1998-2001), Irineu Thomé, Anníbal de Freitas, Wilson 

te do Sescon-AM), Carlos José de Lima Castro, Luigi 

deração Nacional de Serviços) e José Carlos de Souza 

Confederação Nacional de Saúde)
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4

5

6

8
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residentes: (1) Anníbal de Freitas (1991-94),

ro Coelho Neto (2001-04) e (4) Eliel Soares de

 prestigiam a Federação durante o coquetel de

sidente Carlos José de Lima Castro (ao meio),

Anníbal de Freitas e Irineu Thomé

da Fenacon; (7) Membros da diretoria atual e

 José Serafim Abrantes (presidente do CFC

as, Wilson Américo da Silva (presiden-

 Lima Castro, Luigi Nese (presidente da Confe-

osé Carlos de Souza Abrahão (presidente da

77
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 R E P O R T A G E M   E S P E C I A L

Fundada em 26 de

abril de 1991, na cidade

de São Paulo, a Fenacon

foi constituída, inicialmen-

te, por oito Sindicatos de

sete Estados e do Distri-

to Federal. Seguindo a

tendência de muitas fede-

rações e confederações,

em 1º de agosto de 2003

transferiu sua sede para

o Distrito Federal. Hoje,

com 37 Sindicatos filia-

dos, distribuídos nos 27

Estados, vê-se com mui-

to maior capacidade de

interferir nas decisões

que dizem respeito às ati-

vidades do setor.

Sua base é formada

por Sindicatos que repre-

sentam os segmentos

econômicos definidos

como os de prestação de

serviços contábeis e ser-

viços de assessoramen-

to, perícias, informações

e pesquisas.

Filiada à Confedera-

ção Nacional do Comér-

cio (CNC), a Fenacon é

uma Entidade consolida-

da e reconhecida em todo

o território nacional tanto

pela sua atuação junto

aos empresários dos di-

versos segmentos econô-

micos que representa,

quanto pela defesa da

empresa nacional e dos

interesses da sociedade

como um todo.

FENACON

O contabilista e deputado Ar-
naldo Faria de Sá destacou a atua-
ção das entidades contábeis no epi-
sódio da Medida Provisória 232.
“A Classe Contábil é um exemplo
para outras categorias, pois traba-
lhou firme, em conjunto com ou-
tras entidades, com o propósito de
derrotar a MP 232.”

O deputado Luiz Carlos Hau-
ly também se manifestou sobre o
episódio da 232. “A Fenacon está
de parabéns pela atuação na de-
fesa dos interesses da sociedade.
Um exemplo dessa atuação, foi a
luta pela derrota da MP, que au-
mentaria a carga tributária brasi-
leira”, explicou.

Ocorreu, durante a solenidade,
a assinatura do Acordo de Coope-
ração Técnica entre o Senac Na-
cional e a Fenacon.  Segundo Car-
los José de Lima Castro, presiden-
te da Fenacon, a finalidade do
acordo “é credenciar o Sistema
Senac para oferecer cursos, sim-
pósios e outros eventos para capa-
citação e o aperfeiçoamento dos
dirigentes dos Sindicatos filiados
da Fenacon e dos dirigentes das
empresas filiadas aos Sescons e
Sescaps, em âmbito nacional.”

Outro ponto alto da festividade
foi a reinauguração da Galeria dos
Ex-presidentes da Fenacon, cujos re-
tratos foram pintados pelo artista
plástico Rolando Vila. Anníbal de
Freitas, primeiro presidente da Fe-
nacon (1991-94), Irineu Thomé
(1994-97), Eliel Soares de Paula
(1998-2000) e Pedro Coelho Neto
(2001-04) descerraram os respecti-
vos retratos.

Para Pedro Coelho Neto, a co-
memoração dos 14 anos da Fenacon
e a reinauguração da Galeria de Ex-
presidentes configuram apenas uma
pequena amostra de tudo o que a
Entidade tem construído, ao longo
de sua história; uma trajetória de
sucesso e de crescimento, que só tem
engrandecido o setor.”

Ao encerrar a solenidade, Cas-
tro agradeceu a presença de todos e
afirmou ter orgulho e satisfação de
ser o anfitrião da comemoração dos
14 anos da Fenacon. “A Fenacon só
conseguiu chegar ao 14º aniversário
porque teve em sua condução as pes-
soas de brilho que me antecederam.”

Texto: Marilda Bezerra

Fotos: L. Martinez

Especial para Fenacon em Serviços

O presidente Carlos José de Lima Castro assina o convênio com o Senac



21Fenacon em Serviços Ed.109 Jun/Jul 2005

“M P  D O  B E M”

Incentivo à produção
GOVERNO ATENDE ANTIGA REIVINDICAÇÃO DOS SETORES

PRODUTIVOS E ALTERA PRAZOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS

mudança nos períodos de
recolhimento do Imposto
de Renda Retido na Fon-

te – que passa de semanal para men-
sal –, do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) e da CPMF é a
principal alteração de ordem tribu-
tária da MP 252, ou “MP do Bem”,
anunciada pelo governo federal no
último dia 15 de junho, e publica-
da no D.O.U. do dia 16.

A MP contempla, ainda, inves-
timentos nas exportações e em ino-
vação tecnológica. O setor cons-
trução civil e as micro e pequenas
empresas também foram benefici-
ados. Além disso, a comercializa-
ção de microcomputadores será in-
centivada, com a desoneração do
PIS e da Cofins para máquinas de
até R$ 2,5 mil.

Ao todo, o Fisco abrirá mão
de R$ 1,5 bilhão neste ano e de
R$ 3,319 bilhões em 2006. Segun-

do o ministro da Fazenda, Anto-
nio Palocci, a redução na arreca-
dação será compensada com a mai-
or atividade econômica que a MP
promoverá no País. As medidas
aumentarão o capital de giro, esti-
mulando a economia e evitando

que os empresários recorram com
freqüência aos bancos.

“Além da questão financeira,
haverá, nas fontes pagadoras de
rendimentos sujeitos à retenção do
IR, a diminuição dos controles in-
ternos, hoje mantidos com a finali-
dade de não se perder as datas de
recolhimento. O preenchimento da
DCTF também será facilitado, pois
ao invés de quatro ou cinco reco-
lhimentos a serem informados a
cada mês, haveria apenas um”, ex-
plica o advogado tributarista e eco-
nomista Antonio Airton Ferreira,
sócio da FISCOSoft Editora.

Outra medida anunciada pelo
governo é a redução a zero do IPI
para a aquisição de bens de capital,
mas ela ficou fora da MP. A altera-
ção será feita por decreto presidenci-
al. Atualmente, a alíquota é de 2% e
a redução estava prevista para ocor-
rer apenas daqui a um ano e meio.
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Ferreira: menos burocracia para as
empresas brasileiras
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C O N T R A  O S  A B U S O S

Lideranças da Frente protestaram contra elevada carga tributária, fazendo uma home-
nagem Tiradentes e os inconfidentes

Agora é permenente

 história é cíclica. Em
maior ou menor grau, os
fatos acabam se repetin-

do. Foi assim com a MP 232/04,
quando empresários ‘revoltosos’,
assim com os inconfidentes no sé-
culo 18, se uniram para combater
mais este abuso tributário do go-
verno. A única diferença entre as
duas passagens é que os primeiros
venceram. Da MP 232 só restou o
reajuste de 10% da tabela do IRPF,
reafirmado com a MP 243.

A vitória das 1.553 entidades foi
tão expressiva, que enquanto conso-
lidava-se a derrubada da MP, as lide-
ranças – entre elas os presidentes da
Fenacon, Carlos José de Lima Cas-
tro, e do Sescon-SP, Antonio Maran-
gon, já conversavam entre si e com
os empresários para a formação de
uma Frente Permanente, o que aca-
bou acontecendo mais adiante.

Segundo Marangon, um dos
coordenadores da Frente, a nova
fase de luta contra os abusos tribu-
tários é um sinal para os governos
em todas as esferas de poder. “To-
dos terão mais cuidado ao tentar
elevar tributos, pois sabem que es-
tamos monitorando as ações do Fis-
co. Nós temos esse dever cívico, e
não podemos nos negar a lutar pela
justiça tributária e social neste
País”, argumenta.

Também fazem parte da coor-
denação do movimento os presiden-
tes do Instituto Brasileiro de Plane-
jamento Tributário (IBPT), Gilber-
to Luiz do Amaral, da OAB-SP, Luiz
Flávio Borges D’Urso, e da Associ-

FRENTE CONTRA A MP 232 TORNA-SE PERMANENTE E PASSA A SE CHAMAR
FRENTE BRASILEIRA DA NOVA INCONFIDÊNCIA, EM ALUSÃO AOS REVOLTOSOS

DO SÉCULO 18 QUE ENFRENTARAM A FOME TRIBUTÁRIA DE PORTUGAL

ação Comercial de São Paulo
(ACSP), Guilherme Afif Domingos.
Os presidentes do Sescap-PR, Má-
rio Elmir Berti, e do CRC-PR, Mau-
rício Fernando Cunha Smijtink, tam-
bém participaram da criação da
Frente, em Curitiba, no Paraná.

Para Guilherme Afif Domin-
gos, é preciso eliminar os tributos
irracionais e diminuir a burocracia.
“A partir disso, com certeza, o Es-
tado arrecadaria mais com todos
pagando menos”, salienta.

Gilberto Luiz do Amaral, do
IBPT, ressalta que as mesmas enti-
dades que lutaram pela rejeição da
MP 232 continuam unidas, agora
pela redução da carga tributária,
pela diminuição da burocracia e

pelo controle dos gastos governa-
mentais. Ser inconfidente é contar
a verdade à população brasileira,
que muito paga de carga tributária
e pouco tem em prestação de servi-
ços públicos.”

O presidente da OAB-SP, Luiz
Flávio Borges D’Urso, é enfático
ao dizer que o governo sempre está
preocupado em criar mais impos-
tos e taxas, como a da iluminação
ou a do lixo. D’Urso defendeu a
Proposta de Emenda Constitucio-
nal 371 (PEC), que restringe o uso
de MPs pelo Executivo. “A minuta
da proposta, que altera o Artigo 62
da Constituição Federal, veda a edi-
ção de Medida Provisória sobre
matéria tributária”, diz.
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F E N A C O N

adastro Geral da Fenacon
e desburocratização dos
procedimentos de abertu-

ra de empresas foram os temas de
duas palestras assistidas pelos pre-
sidentes dos Sescons e dos Ses-
caps, no último dia 1º de junho,
em Brasília.

O primeiro tema foi abordado
pelo diretor da TCS – empresa es-
pecializada em sistemas de infor-
mação – Ricardo Timer. Ele expli-
cou aos dirigentes o funcionamen-
to do Cadastro e a forma de acesso
de cada Sindicato.

Timer ressaltou as vantagens de
se trabalhar com esse tipo de ferra-
menta, mostrando que as entidades
optantes pelo Cadastro Geral têm
diversos ganhos, como a maior agi-
lidade e a segurança na transmis-

Ricardo Timer apresentou os principais aspectos do Cadastro Único

Foto: L. Martinez

LIDERANÇAS SINDICAIS CONHECEM MELHOR CADASTRO
GERAL DA FENACON E MINUTA DE PROJETO DE LEI

são de informações aos associados.
A outra palestra foi ministrada pelo

diretor do Departamento Nacional de
Registro e Comércio (DNRC) Getú-
lio Lacerda, que falou sobre o anda-
mento das ações de desburocratiza-
ção dos processos de abertura, lega-

C

Foto: Divulgação

Pietrobon (ao fundo, o primeiro à esq.) expôs aos presidentes suas opiniões
sobre as questões discutidas

Os presidentes dos Sescons e Sescaps da Região
Sul do Brasil reuniram-se no último dia 8 de abril,
na sede do Sescap-PR, e expuseram as principais
dificuldades enfrentadas na condução de suas res-

PRESIDENTES DA REGIÃO SUL REUNEM-SE
EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS EM COMUM

pectivas entidades, propuseram soluções
para as mesmas, traçaram metas e com-
partilharam idéias.

O vice-presidente Institucional da Fena-
con, Valdir Pietrobon, representou o presi-
dente Carlos José de Lima Castro e apre-
sentou algumas mudanças que podem para
melhorar a relação da Federação com os Sin-
dicatos filiados e desses com a sociedade,
entre os quais a criação de um novo cadas-
tro das empresas associadas e a adoção de
tecnologias mais avançadas.

Os participantes também assistiram a
uma palestra sobre mediação e arbitragem,
com o presidente da Associação Brasilei-
ra de Árbitros e Mediadores, Áureo Si-
mões Júnior. Ele mostrou as formas de re-
solução de conflitos coletivos de trabalho.

Na seqüência, o chefe da fiscalização da Delegacia
Regional do Trabalho (DRT-PR), Luiz Fernando
Busnardo, ministrou palestra sobre a recém-criada
Câmara Técnica de Serviços Terceirizáveis.

lização e baixa de empresas.
 “Nesse momento é fundamental

a participação efetiva da Fenacon e
dos empresários contábeis para apre-
sentarem sugestões ao PL”, disse.

(Texto de Marilda Bezerra)
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L I D E R A N Ç A

Aprenda com os animais

iderar pessoas, uma empre-
sa, lidar com todo tipo de
cliente, enfrentar os desa-

fios do dia-a-dia e, ao final do ex-
pediente, ainda arrumar tempo para
atualizar conhecimentos e para a fa-
mília. Ser chefe não é fácil. Coman-
dar e ser respeitado e até mesmo
admirado, é tarefa árdua.

O segmento contábil, com suas
características próprias, segue a re-
gra estrutural e funcional de qual-
quer organização: hierarquia e fun-
ções definidas, metas traçadas e re-
sultados a serem alcançados.

Para conduzir este universo,
muitas vezes conturbado em função
do caos provocado pelas constantes
modificações na legislação fiscal,
com a edição de medidas provisóri-
as, instruções normativas, decretos,
leis, entre outros, é preciso ter gar-
ra, disposição e perseverança.

Nesse processo, o proprietário
do escritório contábil também é o
responsável direto pelo ambiente de
trabalho da empresa, que refletirá
no relacionamento entre seus fun-
cionários e, por conseguinte, no
atendimento aos clientes.

Partindo dessa afirmativa, pelo
menos um fato deve, obrigatoria-
mente, receber atenção especial.
Mais que um conflito pessoal e filo-
sófico, o dono do escritório precisa
fazer uma auto-análise sobre seus

procedimentos enquanto chefe.
“Decidir que tipo de chefe quer

ser é fundamental”, explica o trei-
nador de animais Gilberto Miranda,
que reuniu 36 anos de experiência
de seu relacionamento com os bi-
chos – treinados para cinema e co-
merciais de TV – no livro Os ani-

mais vão salvar a sua pele (Editora
Landscape, 158 páginas, R$ 29,90).
Entre os animais adestrados por ele
estão o cãozinho da raça dachshund
Dino (Cofap), o tigre Rajá (Esso) e
o leão Sultão (Chá Mate Leão).

O autor defende a tese de que
as pessoas podem extrair muitas
características positivas do com-
portamento altamente eficaz dos
animais e usá-las para superar de-
safios e conquistar o sucesso pro-
fissional. “É possível retirar algo
de bom de todos os animais. Do
cavalo, a docilidade e a confian-
ça; do cão, a fidelidade, que é um
dos itens mais importantes hoje em
termos de mercado de trabalho. O
chefe ideal é aquele que pega uma
ou mais das qualidades de cada um

COMO UTILIZAR

O EXEMPLO DOS

BICHOS PARA

DESEMPENHAR

CADA VEZ MELHOR

O PAPEL DE CHEFE

Gilberto Miranda: experiência com animais foi fundamental para entender melhor as

pessoas e compreender como cada uma age em determinados momentos
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dos animais e as põe em prática”,
exemplificou.

Segundo Miranda, os chefes –
dos quais emana o poder decisório
– são como os tigres e os leões, que
estão no topo da cadeia alimentar. A

empresa é a selva, e eles são os reis.
“Os chefes precisam observar o fun-
cionamento do grupo que estão li-
derando e questionar-se sempre: es-
tou cuidando bem do meu grupo?
Estou cuidando bem daqueles que

estão sob a minha responsabilidade?
Estou sendo eficaz naquilo que me
dispus a fazer? O líder tem de trei-
nar e orientar o grupo para enfren-
tar as dificuldades e adversidades do
dia-a-dia”, salienta.

Leão – Exercite
sua majestade. Admi-
nistre seu reinado
com eqüidade; não
deixe que seu objeti-

vo obstrua ou torne nebulosa a base
de tudo, que é a família; estabeleça
prioridades; defina tarefas claramen-
te; use a liderança para gerar e agre-
gar valores ao trabalho em equipe.

Tigre – Deixe fluir
naturalmente a evi-
dência do seu poder;
caminhe firme, olhe
com destemor, faça-
se presente; use a so-
lidão a seu favor, como um momen-
to de reflexão; aja de forma silencio-
sa, porém com precisão; seja paci-
ente; deixe marcas em seu território.

Urso – Pratique e
exteriorize sua força,
r e p r e s e n t a n d o - a
através de uma pos-

Fonte: Os animais vão salvar a sua pele, de
Gilberto Miranda

tura correta, ereta; sorria para você
e para o mundo: bom humor conta-
gia e atrai pessoas e oportunida-
des; seja persistente; administre
seu tempo; exercite a capacidade
de adaptar-se a situações inespe-
radas.

Chimpanzé –
Seja observador e te-
nha capacidade de
análise, visando uma
ação preventiva ou corretiva; seja
atento, concentrado, para conseguir
enxergar a mesma situação de for-
mas diferentes; avalie ameaças e
chances; imite as coisas boas que
as pessoas podem ensinar.

Cavalo – Seja digno de confian-
ça; construa e mantenha atualizada

a amizade nos seus
relacionamentos; pra-
tique, aprecie e culti-
ve a sua própria liber-
dade; ouça as pesso-
as mais experientes,

as que estão próximas e que possam
trazer novos ensinamentos.

Águia – Aguce a
visão. Tenha a sensi-
bilidade ao olhar o
mundo ao seu redor;
demonstre força e po-
der para atingir objeti-

vos por meio de resultados e de seu
comportamento; trace caminhos para
o futuro; reveja, reavalie, corrija a
rota, altere o rumo, etc. Esses são
hábitos renovadores.

Cão – Seja fiel a
você e aos que o cer-
cam; defenda os seus
princípios, valores e
conceitos; pratique a amizade desin-
teressada, que é o atalho mais efici-
ente para a felicidade; colabore es-
pontaneamente com as pessoas no
trabalho; seja um eterno aprendiz.

PARA SE TORNAR UM CHEFE CADA VEZ MELHOR
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E V E N T O S

erviços: Instrumento

de Desenvolvimento”

e “Lei de Responsabi-

lidade Fiscal (LRF)” foram os prin-

cipais temas das palestras do 7º En-

contro Nordestino de Contabilida-

de (Enecon), evento realizado em

Teresina (PI), entre os dias 15 e 17

de junho. Evento promovido pelo

CRC-PI e demais CRCs do Nordes-

te e do Espírito Santo e apoiado

pela Fenacon, CFC e Fundação

Brasileira de Contabilidade (FBC),

o Enecon recebeu média de 600

participantes por dia.

O vice-presidente – Região

Nordeste – da Fenacon, José Ge-

raldo Lins de Queirós, que repre-

sentou o presidente Carlos José de

Lima Castro, deu um panorama

7º ENECON ABORDA SETOR DE SERVIÇOS E LRF

“S

sobre o setor de serviços, mostran-

do o quanto ele representa para a

economia brasileira. Já o ex-secre-

tário do Tesouro Nacional Domin-

gos Poubel ministrou uma palestra

sobre a LRF, que impõe limites aos

gastos públicos. Também foram

realizadas palestras motivacionais.

O presidente do Sescon-CE,

Pretextato Salvador Quaresma de

Oliveira Melo, participou de um

debate, onde mostrou o funciona-

mento do Sistema Fenacon. Ainda

durante o evento, o presidente do

CFC, José Martonio Alves Coelho,

e a presidente da FBC, Maria Cla-

ra Cavalcante Bugarim, receberam

a Medalha “Pedro Tobias Duarte”,

a mais importante honraria da Con-

tabilidade piauiense.

O evento superou as expectativas e recebeu cerca de 600 participantes por dia

F
o
to

: 
D

iv
u
lg

a
ç
ã
o



“

“

E V E N T O S

11ª CONESCAP: NATAL RESERVA DIVERSAS
ATRAÇÕES PARA PARTICIPANTES E ACOMPANHANTES

e os empresários contábeis
têm como foco principal
participar da 11ª Conescap,

que acontece em Natal (RN), entre
os dias 21 e 23 de setembro, ao me-
nos para os cerca de 500 acompa-
nhantes que são esperados para o
evento, a cidade reserva muito mais.

A programação turística-social
inclui muitos momentos de lazer e
confraternização. A noite de abertu-
ra promete ser animadíssima, com
shows, apresentações e muitas sur-
presas. Um banquete de pratos exó-
ticos, com delícias da culinária re-
gional, será servido ao público.

Sucesso de inscrições e de nú-
mero de empresas participantes, a
11ª Conescap terá ainda o sorteio
de um prêmio único no valor de
R$ 30 mil. Durante o evento, que
terá as manhãs livres, além de vá-
rias opções de lazer, os participan-
tes e os acompanhantes poderão
desfrutar de momentos mágicos no
litoral potiguar.

Entre as atrações disponíveis
estão um Citytur com passagem
pelos principais pontos turísticos
de Natal, como o Forte dos Reis
Magos, as Dunas Fixas – contor-
nadas pela Via Costeira, localiza-
das em frente ao Pirâmide Palace
Hotel, local do evento.

Os participantes e os respec-
tivos acompanhantes também
poderão ir às Dunas de Genipa-
bu, com passeio de dromedári-
os. A Praia de Ponta Negra é
outro conhecido ponto turístico
de Natal, que reserva diversos
tipos de diversão.

PORTO SEGURO E FOZ DO IGUAÇU DISPUTAM A 12ª EDIÇÃO DO EVENTO
Pouco mais de dois anos para

a edição de número 12 do Cones-
cap e duas cidades já foram es-
colhidas como finalistas para se-
diar o evento em 2007: Porto
Seguro (BA) e Foz do Iguaçu
(PR). Os nomes foram conheci-
dos após Assembléia Geral da Fe-
nacon, realizada no dia 31 de
maio. Os municípios turísticos
tiveram a infra-estrutura apresen-
tada aos participantes pelo dire-
tor de Eventos da Fenacon, Car-
los Roberto Victorino.

As cidades tiveram homolo-
gadas as candidaturas por apre-
sentarem as condições necessá-
rias para abrigar um evento des-

sa magnitude, dando conforto e
segurança aos participantes. A ci-
dade vencedora será conhecida
durante a 11ª Conescap.

PACOTE COMPLETO

A HR Assessoria Contábil
Ltda., de Campinas (SP), foi a
ganhadora do sorteio nacional
para participar da 11ª Conescap.
O prêmio consiste em duas ins-
crições para a Convenção, passa-
gens aéreas e hospedagens, em
Natal, durante o período do even-
to. O sorteio aconteceu no dia 1º
de junho, em Brasília.

Também foram realizados os
sorteios regionais, cujo prêmio
foi uma inscrição para a Conven-
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S

ção e hospedagem. Os ganhado-
res foram: Contag Contabilida-
de e Consultoria Ltda. (Região
Norte), FG Auditoria e Consul-
toria Ltda. (Região Nordeste),
Officcio Consultoria Contábil
(Região Sul), Consultec Consul-
toria e Planejamento de Empre-
sas S/C Ltda. (Região Centro-
Oeste) e HS Contábil S/C Ltda.
(Região Sudeste).

Já a Asconta Auditoria Con-
sultoria e Perícias Ltda. foi pre-
miada com uma passagem aérea
para Porto Seguro, sorteada pelo
Sescap-BA.

(Texto de Marilda Bezerra)

Dunas de Genipabu, com
passeio de dromedários

Passeio de bug pelas dunas

Forte dos Reis Magos
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E V E N T O S

5º ENMC LEVA MAIS DE 1,3 MIL MULHERES CONTABILISTAS A ARACAJU

rês dias de intensa progra-
mação e o maior aconte-
cimento dedicado ao pú-

blico feminino, o 5º Encontro Na-
cional da Mulher Contabilista
(ENMC), terminou com a certeza
de mais uma página na história das
contabilistas foi escrita.

Realizado em Aracaju (SE) en-
tre os dias 19 e 21 de maio, o evento
foi assistido por mais de 1,3 mil mu-
lheres – que atualmente representam
34% dos 350 mil contabilistas brasi-
leiros –, entre personalidades da Clas-
se Contábil – como o presidente da
Fenacon, Carlos José de Lima Cas-
tro –, políticas e empresariais.

Os participantes assistiram a
palestras da doutora em planeja-
mento de carreira Dulce Maga-
lhães, da Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres, Nilcea
Freire, da ex-ministra do Trabalho
e Indústria, Comércio e Turismo
Dorothéa Werneck, da ex-prefeita
de Maceió Kátia Born, da ex-pre-
sidente da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) Maria Silvia Bas-
tos Marques, da esteticista Ala
Shzerman, da cantora, atriz e em-

presária Tânia Alves, da assistente
social Maria Helena Koerich, da
contadora Célia Sacramento, da
palestrante comportamental e fisi-
oterapeuta Leila Navarro e da jor-
nalista Leila Ferreira.

A 6ª edição do Encontro será rea-
lizada em João Pessoa (PB), em 2007.
(Colaborou Andréa Mota/CFC)

19ª COVENCON: DEFINIDOS OS TEMAS DAS PALESTRAS

O evento mostrou que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços
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Os temas a serem debatidos durante a 19ª Conven-
ção dos Contabilistas do Estado de São Paulo já foram
definidos. O evento, cujo lema desta edição é “Qualida-
de, Ética e Transparência”, acontecerá em Santos (SP)
de 7 a 9 de setembro, e terá 24 palestras e painéis.

Os mais de 3 mil contabilistas de todo o País,

que participarão da 19ª Convenção, poderão ter con-
tato com assuntos como: auditoria de risco como fer-
ramenta preventiva, os impactos da Certificação Di-
gital na Contabilidade e a nova Lei de Falências.
Mais informações pelo telefone (11) 3824-5400 ou
pelo e-mail: convecon@convecon.com.br.
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CONVENÇÃO GAÚCHA CHEGA À 10ª EDIÇÃO E DEBATE
ESTRATÉGIAS PARA OBTER RESULTADOS

O CRC-RS, com o apoio do CFC, da Fundação
Brasileira de Contabilidade e das entidades contábeis
gaúchas promovem, de 17 a 19 de agosto, em Bento
Gonçalves, a 10ª Convenção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, cujo lema é “Estratégias para Obter
Resultados”.

Entre os temas a serem abordados nas palestras e
painéis estão “O Futuro da Profissão Contábil: Rea-
lidade, Perspectivas e Ações”, “Soluções Virtuais para
a Área Contábil”, “A Independência do Auditor e o

Conflito de Interesses” e “A Certificação Digital Apli-
cada ao Cotidiano das Empresas”. Os participantes
também poderão apresentar trabalhos.

A Convenção é um espaço de integração entre os
profissionais da Contabilidade que se propõem a bus-
car o aprimoramento de suas habilidades e competên-
cias, atributos necessários para enfrentar os proble-
mas do dia-a-dia no contexto profissional.

Mais informações sobre o evento pelo telefone (51)
3228-7999 ou pelo e-mail: convencao@crcrs.org.br.

2º ENESC REÚNE 200 PARTICIPANTES E DISCUTE OS DESAFIOS
DAS EMPRESAS CONTÁBEIS E DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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do pelo Sescap-AP com uma placa alu-
siva ao Prêmio “Placa Manoel Torquato
de Souza Ferreira”, outorgado aos pro-
fissionais que se destacaram na área. A
láurea foi criada para homenagear o con-
tador que dá nome ao Prêmio, falecido
em dezembro de 2004. Ele foi um dos
fundadores do Sindicato amapaense.

“Nesta primeira edição do Prêmio,
decidimos prestar essa grande homena-
gem ao presidente Castro, uma vez que
ele sempre nos deu apoio, ajudando a de-
senvolver nosso Sindicato”, afirmou o
presidente do Sescap-AP, Márcio Lélio
da Paixão Nascimento.

om o tema “Prestando Serviços com Trans-
parência e Qualidade”, foi realizado no dia
17 de junho, em Macapá (AP), o 2º Encontro

das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias e Informações e Pesqui-
sas do Estado do Amapá (Enesc/Amapá). Cerca de 200
profissionais contábeis participaram do evento.

O presidente da Fenacon, Carlos José de Lima
Castro, ministrou a palestra “As Empresas Contábeis:
Seus Desafios e Conquistas”, enquanto o diretor de
Tecnologia e Negócios da Entidade, Nivaldo Cleto,
falou sobre Certificação Digital.

C

(1) Mesa solene do evento;

(2) As palestras prenderam a

atenção dos 200 participantes;

(3) O presidente da Fenacon,

Carlos José de Lima Castro,

recebeu a premiação de

Odete Ferreira, viúva do

contador Manoel Torquato

1

3

2
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esquisa inédita realizada pelo Sescon-SP com
aproximadamente 400 empresas contábeis as-
sociadas reafirmou a idéia geral de que a Re-

ceita Federal precisa melhorar os serviços prestados.
Os entrevistados apontaram, por meio de questio-

nários e espontaneamente, os principais problemas en-
frentados e as soluções para tentar melhorar o atendi-
mento aos contribuintes.

O levantamento mostrou que a existência de filas
e a distribuição de senhas, a limitação de horário para
o atendimento ao contribuinte e as dificuldades de aces-
so ao sistema de Conta Corrente e a ausência de orien-

CONTRIBUINTES CRITICAM E APONTAM MELHORIAS
NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECEITA FEDERAL

SÃO PAULO
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1º) Ausência de qualificação dos atendentes nos balcões
2º) Mau atendimento
3º) Limitação do atendimento a um único CPF por dia
4º) Divergência de informações entre unidades da Receita
5º) Limitação do atendimento (apenas na unidade do
domicílio fiscal)

1º) Unificação das declarações e maior prazo para
apresentação
2º) Substituição da Certificação Digital por senha
vinculada aos contabilistas, em relação a seus
clientes (Sistema da Sefaz-SP)
3º) Treinamento e capacitação dos funcionários
vinculados ao atendimento
4º) Ampliação dos serviços pela Internet e redução
do custo dos certificados digitais e eliminação do
envelopamento, com atendimento imediato e
conclusivo para o sistema Conta Corrente

tações foram os campeões de reclamações.
Os empresários contábeis disseram ser mais urgen-

te a ampliação da estrutura de atendimento, a introdu-
ção de regra para o recebimento de declarações pelo
site da Receita e os resultados com exigências identi-
ficadas com maior clareza para o CNPJ, entre outros.
(veja mais nas tabelas abaixo).

De acordo com o presidente do Sescon-SP, Antonio
Marangon, a pesquisa visa contribuir com a Receita Fe-
deral, sugerindo melhorias nos serviços prestados pelo
órgão. “O contribuinte brasileiro não pode ser penaliza-
do para cumprir suas obrigações tributárias”, argumenta.

5º) Agendamento por telefone dos serviços
com senha
6º) Criação de atendimento telefônico ou por e-mail
 para esclarecimento de dúvidas
7º) Devolução dos documentos em caso de exigência
para a inscrição no CNPJ
8º) Identificação no CNPJ do responsável perante
 a Receita, bem como se optante do Simples
9º) Todas as alterações nos atos normativos devem
 implicar em consolidação do tema (única instrução
 para cada tributo ou obrigação)

6º) Excesso de obrigações acessórias
7º) Programas geradores sem versão para
uso em rede
8º) Inscrição na dívida ativa sem cobrança prévia
9º) Instabilidade da página da Receita (dificuldade
de acesso)

SOLUÇÕES – RESPOSTAS ESPONTÂNEAS

SESCON-SP ABRE MAIS SEIS SUB-REGIONAIS

Seguindo uma meta estabeleci-
da pelo presidente Antonio Maran-
gon e sua diretoria, o Sescon-SP
inaugurou mais seis sub-regionais
no Estado: Taubaté (12/5), Penápo-
lis (13/5), São Roque (9/6), Itapeti-
ninga (10/6), Botucatu (17/6) e Jaú
(17/6). Agora, a entidade tem 16
sub-regionais.

Taubaté (Avenida Professor
Moreira, 332, Centro), comandada
pelo também empresário contábil
Álvaro Alexandre Canineo, presta

contas à regional de São José dos
Campos. Penápolis (Rua Antonio
Defini, 247, Centro), que se reporta
a Araçatuba, é dirigida pelo empre-
sário contábil Márcio Vieira Borges.

A sub-regional de São Roque
(Rua Padre Marçal, 136, Centro)
está sob responsabilidade do presi-
dente do sindicato local, Ricardo
Pereira Rios. Já em Itapetininga, a
sub-regional (Rua Dr. João Batista
Lobato, 115, Centro) é dirigida por
Luís Carlos Pinto de Almeida.

Ambos os diretores se reportam à
regional de Sorocaba.

Em Botucatu, a sub-regional
(Rua Chico Padre, 78, Centro) é
dirigida pela empresária contábil
Káritas de Toledo Ribas. Encerran-
do as inaugurações de junho, vem
a sub-regional de Jaú, sediada na
Associação dos Escritórios e Pro-
fissionais da Contabilidade de
Jaú e Região (Rua Riachuelo, 276,
3-A, Centro), e dirigida por Sérgio
Luiz Rodrigues.

PROBLEMAS – RESPOSTAS ESPONTÂNEAS
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Giovanni Campos entrega a Medalha a Queirós: trabalho reconhecido

JOSÉ GERALDO LINS DE QUEIRÓS RECEBE MEDALHA
“MÉRITO CONTÁBIL LUIZ PESSOA DA SILVA”

vice-presidente – Região
Nordeste – da Fenacon,
José Geraldo Lins de

Queirós, foi homenageado pelo
CRC-PE com a Medalha “Mérito
Contábil Luiz Pessoa da Silva” e um
Diploma, láureas destinadas aos pro-
fissionais que tenham se destacado,
em qualquer campo de atuação, e con-
tribuído, direta ou indiretamente, para
a elevação da Classe Contábil.

O delegado da Receita Fede-
ral em Recife, Giovanni Campos,
entregou a Medalha, enquanto o
vice-presidente de Desenvolvimen-
to Profissional do CRC-PE, Fran-
cisco Galvão, outorgou-lhe o Di-
ploma. A cerimônia foi realizada
no dia 25 de abril, em razão das
comemorações do Dia do Conta-
bilista, no auditório do Sebrae-PE.

A Medalha leva o nome do con-
tabilista nascido em Aliança (PE) e
radicado em Caruaru, que foi o pri-
meiro guarda-livros a obter o Regis-
tro Profissional, além de ter prestado

incomensuráveis serviços à Classe.
Queirós tem assessorado os

Sindicatos de sua jurisdição desde
o mandato anterior, treinando dire-
tores, estruturando fisicamente ins-
talações, promovendo eventos, aju-
dando-os financeiramente, admi-
nistrativamente e juridicamente. Na
atual gestão, tem se empenhado no
sucesso do Programa Estruturar,

que atenderá a todos os Sindicatos
que ainda necessitam de apoio.

“A Medalha é o reconheci-
mento de um trabalho desenvolvi-
do com dedicação durante anos,
numa luta em defesa da categoria
contábil, tentando sempre mostrar
para a sociedade e para os pró-
prios contabilistas, a importância
desta profissão”, salientou.

SANTA CATARINA

As entidades contábeis de Santa Catarina enviaram
um ofício à superintendente do INSS no Estado, Eliane
Luzia Schmidt, protestando contra a maneira desrespei-
tosa com que o INSS vem tratando os profissionais da
Contabilidade. Segundo o documento, datado de 18 de
maio de 2005, o chefe do Serviço de Benefícios, Arnal-
do Pescador, em nome do órgão, “descartou qualquer
possibilidade de atender à solicitação do Sescon-Gran-
de Florianópolis, para que fosse adotado um atendimento
diferenciado para as empresas de Contabilidade, abo-
lindo o limite máximo de entrega de dois processos por
senha, como, aliás, ocorre nas instituições financeiras,
onde um office-boy pode despachar, num atendimento
único, documentos de vários clientes.”

A resposta de Pescador à solicitação das entidades
contábeis foi anexada ao ofício: “o representante legal
(procurador) com mais de um processo deverá receber

INSS PRECISA ATENDER MELHOR OS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

O

uma senha, resolver o primeiro processo, voltar à fila de
senha para adquirir nova, para o segundo processo, e
assim por diante”. O chefe do Serviço de Benefícios,
disse que o procedimento estaria amparado em orienta-
ções “emanadas da direção-geral do Instituto e da reco-
mendação do Conselho de Previdência Social (CPS).”

Os Sescons Santa Catarina, Blumenau e Grande Flo-
rianópolis, o CRC-SC e a Federação dos Contabilistas de
Santa Catarina (Fecontesc), juntamente com os sindica-
tos filiados, lamentaram a postura adotada pelo INSS.

Ainda no documento. as entidades informaram que
“esperam que o INSS reveja a sua posição, em benefí-
cio da sociedade como um todo. Da forma como está
colocado, só há um aumento de custos – pois será ne-
cessário ter um número maior de pessoas só para en-
trar em filas do INSS – que acabará tendo que ser re-
passado ao cliente.”
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MATO GROSSO DO SUL

SESCON-MS PROMOVE PALESTRA SOBRE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

N
o momento em que as tec-
nologias se fundem e
transformam o dia-a-dia

não só das pessoas mas dos profis-
sionais em geral, é fundamental
atualizar-se sobre os processos tec-
nológicos. Foi com esse foco que o
Sescon-MS promoveu, no dia 10 de
junho, em Campo Grande, a pales-
tra “Novas Tendências Tecnológi-
cas Certificação Digital”, com o di-
retor de Tecnologia e Negócios da
Fenacon, Nivaldo Cleto.

O conferencista, coordenador
da site da Fenacon, falou sobre as
novas tendências da era digital, deu
dicas de como buscar parceiros ade-
quados e confiáveis no mundo di-
gital e explicou tudo sobre o aces-
so remoto ao Terminal Server.

Além disso, mostrou aos cer-
ca de 130 participantes as vanta-

gens da Certificação Digital, escla-
recendo questões relativas à Au-
toridade Certificadora, Autorida-
de de Registro, processo de emis-
são, preços, exemplos de utiliza-
ção do certificado digital, que já é
realidade em vários Estados e um
marco no segmento contábil.

PARÁ
Empresários contábeis, contabi-

listas e estudantes também tiveram
a oportunidade de assistir a mesma
palestra promovida pelo Sescon-PA,
no dia 16 de junho. Cerca de 20 pes-
soas participaram do evento, que foi
realizado no auditório do CRC-PA.

F
o
to

: 
D

iv
u
lg

a
ç
ã
o

(Da esq. para a dir) Luiz Henrique de Souza (presidente do CRC-MS), Deosvaldo Car-
valho (perito federal), Carlos R. Oliveira (presidente do Sescon-MS), Nivaldo Cleto
(diretor de Tecnologia e Negócios da Fenacon), Laércio J. Jacomélli (vice-presidente
da Fenacon – Região Centro-Oeste), Marcelo M. Vieira (coordenador da Câmara Seto-
rial do Sescon-MS) e Luís Fernando D. Corte (diretor de Eventos do Sescon-MS)
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LEI DE FALÊNCIAS

Pautado pe-
las bases do regi-
me jurídico bra-
sileiro de insol-
vência empresa-
rial, Nova Lei de
Falência e Recu-
peração de Em-
presas (Editora
Atlas, 2005, 384
páginas, R$ 59), do advogado e pro-
fessor Waldo Fazzio Júnior, con-
fronta a Lei de Falências e Concor-
datas (ainda vigente para processos
anteriormente iniciados) com a Lei
de Recuperação de Empresas, apro-
vada após 11 anos de discussões.

PARA CONTADORES

A necessidade
de adequação do
contrato social ao
novo Código Ci-
vil (Lei nº 10.406/
02) trouxe diver-
sas alterações na
vida dos contribu-
intes. Modelos de
Contratos para

Contadores (Editora IOB Thomson,
2005, 688 páginas, R$ 60), dos con-
sultores Alírio Lemes dos Reis Fi-
lho, Lázaro Rosa da Silva e Valmir
Bezerra de Brito, trata, em lingua-
gem acessível, de todas as modali-
dades e conteúdos de cada espécie
de contrato social ou estatuto.

OBRAS INDISPENSÁVEIS

Código Civil – Especial para Con-
tadores – 2ª edição revista e atualiza-
da (Juruá Editora, 2005, 400 páginas,
R$ 79,90), do contador e advogado
Wilson Alberto Z. Hoog, é um apanha-
do completo das principais doutrinas
do Código Civil.
Do mesmo autor,
destacam-se Tri-
cotomia Contábil
& Sociedades
Empresar ia i s
(2005, 142 pági-
nas, R$ 29,70),
que aborda o Ne-
opatrimonialis-
mo, e Manual de Auditoria Contábil
das Sociedades Empresariais (2004,
256 páginas, R$ 49,90),  que analisa a
auditoria contábil em função do NCC.

GESTÃO DE PESSOAS

Gestão de Pessoas (Editora Sa-
raiva, 2005, 328 páginas, R$ 59), do

adminis t rador
Antonio de Lima
Ribeiro, analisa a
gestão do fator
humano nas em-
presas. A experi-
ência do autor
como profissio-
nal de RH permi-
te uma aborda-

gem abrangente sobre a implantação
de projetos voltados à criação de
ambientes mais colaborativos.
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■  ■  ■  ■  ■  SESCAP - ACRE
Pres.: Sergio Castagna

End.: Av. Getúlio Vargas, 130, sl. 206
Centro – Cep.: 69900-660 – Rio Branco (AC)
Tel.: (68) 3233-3452
www.sescap-ac.org.br
sescapac@ibest.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - ALAGOAS
Pres.: Anastácio Costa Mota

End.: R. Dr. Albino Magalhães, 185
Farol – Cep.: 57050-080 – Maceió (AL)
Telefax: (82) 326-4130
www.fenacon.org.br/sescon-al
nortecal@veloxmail.com.br
Cód. Sindical: 002.365.89638-8

■■■■■     SESCAP - AMAPÁ
Pres.: Márcio Lélio da Paixão Nascimento

End.: Av. Manoel Pacífico Cantuária, 75
Pacoval – Cep.: 68908-275 – Macapá (AP)
Telefax: (96) 3217-4498
www.sescap-ap.com.br
sescap@tvsom.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

■■■■■     SESCON - AMAZONAS
Pres.: Wilson Américo da Silva

End.: R. Monsenhor Coutinho, 477, sl. 5
Centro – Cep.: 69010-110 – Manaus (AM)
Telefax: (92) 3087-6089 / 233-2336
www.fenacon.org.br/sescon-am
sescomam@argo.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91072-0

■■■■■     SESCAP - APUCARANA
Pres.: Alicindo Carlos Moroti

End.: R. Osvaldo Cruz, 359 - Centro
Cep.: 86800-720 – Apucarana (PR)
Telefax: (43) 3422-7908
aprogramacao@brturbo.com
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

■  ■  ■  ■  ■  SESCAP - BAHIA
Pres.: Fernando César Passos Lopo

End.: Av. Antonio C. Magalhães, 2.573,
Ed. Royal, sl. 1.205/6, Candeal de Brotas
Cep.: 40289-900 – Salvador (BA)
Tel.: (71) 3452-4082 / Fax: 3452-9945
www.sescap-ba.org.br
sescapba@sescap-ba.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90858-0

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - BAIXADA SANTISTA
Pres.: Orival da Cruz

End.: Av. Conselheiro Nébias, 592
Boqueirão – Cep.: 11045-002 – Santos (SP)
Tel.: (13) 3222-4839 / Fax: 3222-1862
www.sesconbs.org.br
sesconbs@sesconbs.org.br

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - BLUMENAU
Pres.: Gelasio Francener

End.: R. XV de Novembro, 550 – 10º andar - sls.
1.009/1.010 – Cep.: 89010-901 – Blumenau (SC)
Tel.: (47) 326-0236 / Fax: 326-3401
www.sesconblumenau.org.br
sesconblumenau@flynet.com.br
Cód. Sindical: 002.365.89502-0

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - CAMPINAS
Pres.: Carlos José Tozzi

End.: Av. Irmã Serafina, 863, 2° andar, sl. 22
Centro – Cep.: 13015-201 – Campinas (SP)
Telefax: (19) 3239-1845 / 3232-5860
www.sesconcampinas.org.br
sesconcampinas@uol.com.br

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - CAXIAS DO SUL
Pres.: Celestino Oscar Loro

End.: R. Ítalo Victor Bersani, 1.134
Jd. América – Cep.: 95050-520
Caxias do Sul (RS)
Tel.: (54) 222-7831 / 228-2425
Fax: (54) 222-7825
www.sesconcx.com.br
sescon@sesconcx.com.br
Cód. Sindical: 002.365.87490-2

■■■■■     SESCAP - CEARÁ
Pres.: Pretextato S. Quaresma

G. de Oliveira Mello

End.: Av. Washington Soares, 1.400, sl. 401
Edson Queiróz – Cep.: 60811-341
Fortaleza (CE)
Telefax: (85) 3273-2255 / 3273-5083
www.sescapce.org.br
contato@sescapce.org.br
Cód. Sindical: 002.356.88157-7

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - DISTRITO FEDERAL
Pres.: Paulo César Terra

End.: Scrs Qd. 504, bl. C, subsolo, lj. 61/64
Asa Sul – Entrada W2 – Cep.: 70331-535
Brasília (DF) - Telefax: (61) 226-1269
www.sescondf.org.br
sescondf@sescondf.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04303-2

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - ESPÍRITO SANTO
Pres.: Rider Rodrigues Pontes

End.: R. Quintino Bocaiuva, 16, sl. 903
Centro – Cep.: 29010-903 – Vitória (ES)
Tel.: (27) 3223-3547 / Fax: 3222-7589
www.sescon-es.org.br
sescon@sescon-es.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04904-9

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - GOIÁS
Pres.: Edson Cândido Pinto

End.: R. 61, nº 146 – Centro (térreo)
Cep.: 74.045-080, Goiânia (GO)
Telefax: (62) 212-4477
www.fenacon.org.br/sescon-go
sescongo@ih.com.br
Cód. Sindical: 002.365.05474-3

■  SESCON - GRANDE FLORIANÓPOLIS
Pres.: Maurício Melo

End.: Felipe Schmidt, 303, 9º andar
Centro – Cep.: 88010-903 – Florianópolis (SC)
Telefax: (48) 222-1409
www.sesconfloripa.org.br
sescon@sesconfloripa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88511-4

■■■■■     SESCAP - LDR
Pres.: José Joaquim Martins Ribeiro

End.: R. Sen. Souza Naves, 289 (slj.)
Cep.: 86010-914 – Londrina (PR)
Telefax: (43) 3329-3473
www.sescapldr.org.br
sescapldr@sescapldr.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90169-1

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - MARANHÃO
Pres.: Gilberto Alves Ribeiro

End.: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, sl. 201
Retorno do Calhau – Cep.: 75.074-220
São Luiz (MA) – Telefax.: (98) 4336-6971
sescon.ma@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90023-7

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - MATO GROSSO
Pres.: João dos Santos

End.: R. São Benedito, 851 – 1° andar
Lixeira – Cep.: 78010-800 – Cuiabá (MT)
Tel.: (65) 623-1603 / Fax.: 321-4831
sesconmt@terra.com.br
Cód. Sindical: 002.365.86025-1

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - MATO GROSSO DO SUL
Pres.: Carlos Rubens de Oliveira

End.: R. Euvira Pacheco Sampaio, 681
Jd. Monumento – Cep.: 79071-030
C. Grande (MS) – Telefax: (67) 387-6094 / 5489
www.sesconms.org.br
sesconms@sesconms.org.br
Cód. Sindical: 002.365.87924-6

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - MINAS GERAIS
Pres.: João Batista de Almeida

End.: Av. Afonso Pena, 748 – 24° andar
Centro – Cep.: 30130-003 – B. Horizonte (MG)
Telefax: (31) 3273-7353
www.sescon-mg.com.br
sescon@sescon-mg.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04937-5

■■■■■     SESCON - PARÁ
Pres.: Paulo Otávio B. Baker

End.: Av. Pres. Vargas, 640, 5º andar, sl. 1
Campina – Cep.: 66017-000 – Belém (PA)
Telefax: (91) 3212-2558
www.sescon-pa.org.br
sesconpa@nautilus.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90145-4

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - PARAÍBA
Pres.: Aderaldo G. do Nascimento Jr.

End.: R: Rodrigues de Aquino, 267, 3° andar
Centro – Cep.: 58013-030 – J. Pessoa (PB)
Telefax: (83) 3222-9106
sesconpb@jrcontag.jpa.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90755-0

■  ■  ■  ■  ■  SESCAP - PARANÁ
Pres.: Mário Elmir Berti

End.: R. Marechal Deodoro, 500 – 11° andar
Ed. Império - Centro – Cep.: 80010-911
 Curitiba (PR) - Telefax: (41) 3222-8183
www.sescap-pr.org.br
sescap-pr@sescap-pr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88248-4

■■■■■     SESCAP - PERNAMBUCO
Pres.: Adelvani Braz

End.: R. José Aderval Chaves, 78
4° andar, sls. 407/408
Boa Viagem – Cep.: 51111-030
Recife (PE)
Telefax: (81) 3327-6324
www.sescappe.com.br
sescappe@sescappe.com.br
Cód. Sindical: 002.365.88145-3

■■■■■     SESCON - PIAUÍ
Pres.: Tertulino Ribeiro Passos

End.: Av. José dos Santos e Silva, 2.090
sl. 201 – Cep.: 64001-300 – Teresina (PI)
Telefax: (86) 221-9557 / 222-6337
sesconpi@analisecontabilidade.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90801-7

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - PONTA GROSSA
Pres.: Luiz Fernando Saffraider

End.: R. XV de Novembro, 301
Ed. Dr. Elyseu, 6º andar, sls. 67/68
Cep.: 84010-020 – Ponta Grossa (PR)
Telefax: (42) 222-1096
sesconpg@interponta.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91178-6

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - RIO DE JANEIRO
Pres.: Guilherme Bottrel P. Tostes

End.: Av. Passos, 120 – 7º andar
Centro – Cep.: 20051-040
Rio de Janeiro (RJ)
Telefax: (21) 2233-8868 / 2233-8899
www.sescon-rj.org.br
sesconrj@sescon-rj.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86767-1

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - RIO GRANDE DO NORTE
Pres.: Edson Oliveira da Silva

End.: R. Segundo Wanderley, 855-B, sl. 122
Centro Empresarial – Barro Vermelho
Cep.: 59030-050 Natal (RN)
Tel.: (84) 201-0708
sescon.rn@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91069-0

■■■■■     SESCON - RIO GRANDE DO SUL
Pres.: Luiz Carlos Bohn

End.: R. Augusto Severo, 168
S. João – Cep.: 90240-480 – P. Alegre (RS)
Tel.: (51) 3343-2090 / Fax.: 3343-2806
www.sescon-rs.com.br
sescon-rs@sescon-rs.com.br

■  ■  ■  ■  ■  SESCAP - RONDÔNIA
Pres.: João Amarayo da Silva

End.: Av. Carlos Gomes, 2.292, sl. 4
S. Cristovão – Cep.: 78901-200
Porto Velho (RO)
Tel.: (69) 3026-2531 / Fax: 224-1922
sescap-ro@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91126-3

■■■■■     SESCON - RORAIMA
Pres.: Auxiliadora Oliveira Araújo

End.: R. Coronel Mota, 1.848
Centro – Cep.: 69301-120 – Boa Vista (RR)
Telefax: (95) 624-4588
sescon-rr@hotmail.com
Cód. Sindical: 002.365.04959-6

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - SANTA CATARINA
Pres.: Luiz Antonio Martello

End.: Av. Juscelino Kubitschek, 410, 3º andar
bl. B, sls. 306/308 – Cep.: 89201-906
Joinville (SC)
Telefax: (47) 433-9849
www.sesconsc.org.br
sesconsc@sesconsc.org.br
Cód. Sindical: 002.365.02808-4

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - SÃO PAULO
Pres.: Antonio Marangon

End.: Av. Tirandentes, 960
Luz – Cep.: 01102-000 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3328-4900 / Fax.: 3328-4940
www.sescon.org.br
sesconsp@sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86257-2

■■■■■     SESCAP - SERGIPE
Pres.: José Cicinato Vieira Melo

End.: R. Siriri, 496, sl. 4, 1º andar
Centro – Cep.: 49010-450
Aracaju (SE)
Telefax: (79) 3214-0722
www.sescon-se.org.br
sesconse@infonet.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04999-5

■  ■  ■  ■  ■  SESCON - SUL FLUMINENSE
Pres.: Vera Lúcia Pires Nunes

End.: Av. 17 de Julho, 280, sl. 2
Ed. Minas Gerais –  Aterrado
Cep.: 27213-200 - V. Redonda (RJ)
Telefax: (24) 3347-1298
www.sescon-sulfluminense.org.br
sesconsul@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.05022-5

■■■■■     SESCAP - TOCANTINS
Pres.: Flávio Azevedo Pinto

End.: 104 Norte, Acne 1, cj.1, lt. 12
sl. B – Cep: 77.006-016 – Palmas (TO)
Telefax.: (63) 3215-2438
opcon@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91124-7

■■■■■     SESCON - TUPÃ
Pres.: Hamilton D. R. Fernández

End.: R. Potiguaras, 414
Centro – Cep.: 17601-080 – Tupã (SP)
Telefax: (14) 3496-1727
sescontupan@yahoo.com.br
Cód. Sindical: 000.000.90844-4

SESCONS E SESCAPS FILIADOS À FENACON

Atualizado em
20 de junho de 2005

Empresário de Serviços,
entre em contato com seu

Sindicato por e-mail.
É mais rápido e

econômico. Critique,
reinvidique, opine, faça

sugestões aos seus
dirigentes. Eles querem
trabalhar por você, em
defesa de sua empesa.


