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Editorial

Acesse nosso site.

Renato Mansur, 
presidente do SESCON-RJ

Ações que fazem a diferença
Como entidade representativa dos empresários contábeis, a proximidade 
com os órgãos públicos é fundamental para conhecermos as principais mudanças 
rapidamente, assim como apresentarmos sugestões a estas entidades sobre temas 
relacionados à nossa área que auxiliam estes órgãos em suas demandas. Nesse 
contexto, entrevistamos Bernardo Feijó, secretário-geral da JUCERJA , sobre 
os projetos da entidade voltados para a desburocratização dos procedimentos e 
melhora do ambiente de negócios do estado. 

Em março, realizamos a oitava edição do Mulher Empresária, evento tradicional 
do SESCON-RJ com palestras que abordaram empreendedorismo e saúde, nos 
aspectos físicos e mental sob a perspectiva feminina. Com o crescimento da 
participação das mulheres no mercado de trabalho, em especial, na área contábil, 
é fundamental conhecermos o ponto de vista delas sobre a nossa atividade. 

Também empossamos a nova diretoria do SESCON-RJ, em solenidade no Sindicont-
Rio, com a participação de representantes da FENACON, CRCRJ e JUCERJA, na 
qual também relembramos as ações do SESCON-RJ ao longo de 32 anos de 
existência e as perspectivas da contabilidade para os próximos anos. 

Com as mudanças recorrentes na área e a proximidade dos profissionais contábeis 
com os empresários de diversas áreas, conhecemos as principais dificuldades na 
regularização das mesmas e circunstâncias desfavoráveis para as duas partes. Por 
isso, buscamos a participação dos empresários contábeis na conscientização 
sobre a importância do associativismo para a classe obter suas conquistas e 
reivindicações, assim como a atualização constante e necessária das equipes. 

Obrigado e boa leitura.
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Assembleia Geral Ordinária
O SESCON-RJ realizou no dia 29 de abril a Assembleia Geral Ordinária 
para aprovação das contas da entidade do exercício de 2018. As 
demonstrações foram aprovadas pelos associados e diretores presentes 
na convocação e serão publicadas no site da entidade. 

+ de 90 escritórios já

contrataram o sistema

lm smartxml!
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CRCRJ homenageia ex-
presidente do SESCON-RJ
O ex-presidente do SESCON-RJ, Arnaldo dos Santos Jr, foi 
homenageado em um evento do CRCRJ em comemoração ao 
Dia do Profissional da Contabilidade (25 de abril). Ele recebeu a 
medalhada de Mérito Contábil Professor Orlando Martins Pinto. O 
atual presidente, Renato Mansur, também esteve na solenidade. A 
profissional contábil e ex-delegada do Conselho, Jussara Celem, 
também recebeu a homenagem. 

Fórum Permanente do Estado
No dia 14 de março, o presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
participou do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do 
Estado do Rio de Janeiro, com representantes das 50 instituições que 
formam o grupo. Na ocasião, foram apresentados os resultados de 
2018, as prioridades de 2019 e a publicação da Agenda de Futuro. 
Também participaram os diretores Anderson Martins, Edílson Junior e 
Marco Dalponte. 

Arnaldo dos Santos Jr (à esquerda) com Renato Mansur

Renato Mansur no Fórum Permanente de Desenvolvimento 
Estratégico do Estado do Rio de Janeiro

Participantes da Assembleia Geral Ordinária 
do SESCON-RJ



No dia 24 de abril, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, representou a FENACON na 
solenidade de sanção que criou a Empresa Simples 
de Crédito (ESC), no Palácio do Planalto, em 
Brasília. Com a legislação, pessoas físicas poderão 
abrir esse tipo de empresa e emprestar recursos 
para micro e pequenas companhias locais. 

A cerimônia teve a presença do presidente 
Jair Bolsonaro. Também estiveram no evento o 
assessor especial do Ministério da Economia, 
Afif Domingos, o diretor superintendente do 
Sebrae Rio, Antônio Alvarenga Neto, o presidente 
da Junta Comercial de Brasília, Antônio Corrêa 
da Costa, o presidente da JUCERJA, Vitor Hugo 

Feitosa, o gerente de Políticas Públicas do Sebrae, 
Bruno Quick, o deputado federal Luiz Carlos Hauly, 
o senador Jorginho Mello, e o diretor-presidente 
do Sebrae, Carlos Melles. 

Aconteceu
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Alvará de Licenciamento 
No dia 12 de março, o presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
participou de uma reunião com a Secretaria Municipal de Fazenda 
e a Coordenação de Licenciamento e Fiscalização da cidade sobre 
a dificuldade na obtenção de Alvarás e demora no procedimento. 

O vice-presidente do CRCRJ, Samir Nehme, o vogal da JUCERJA 
e presidente da Associação Comercial de Bangu, Marco Simão, e 
o assessor da presidência da JUCERJA, Delmir Custódio, também 
participaram da reunião. 

Empresa Simples de Crédito

Bruno Quick, Antônio Corrêa da Costa, Renato Mansur e Vitor Hugo 
Feitosa na solenidade em Brasília

Renato Mansur (à esquerda) na reunião sobre 
obtenção de Alvarás na Prefeitura



Mudanças à vista
Café com Palestra de março trata do eSocial, EFD Reinf e DCTF Web
Na edição de 13 de março do Café com Palestra, 
o consultor em legislação tributária Danilo Lollio 
abordou os pontos de atenção no eSocial, EFD 
Reinf e DCTF Web. Ele fez um retrospecto sobre 
a implementação do eSocial, legislação sobre a 
obrigação acessória, e as mudanças necessárias 
na relação entre os profissionais contábeis 
e clientes para envio das informações no  
tempo determinado.

“A relação empresário-contador é necessária para 
as declarações, 98% das informações estão com os 
empresários e a declaração é da empresa. Eles também 
devem estar conscientes”, alertou o palestrante. 

Com a implementação do eSocial, outros 
documentos relacionados às áreas trabalhista 
e previdenciária devem ter alterações, como a 
guia de recolhimento do FGTS, assim como os 
departamentos pessoal e fiscal das empresas 
contábeis deverão se integrar se cada vez mais. 

A necessidade de uma internet de qualidade para 
enviar as declarações e da qualificação cadastral 
também foi tratada. Lollio apresentou uma ferramenta 
disponível no site do eSocial para este fim e sugeriu 
que o processo seja feito mensalmente para evitar 
inconsistências. Ele também apontou a relação entre 
o eSocial e as demais obrigações acessórias. 
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Compre seu ingresso
contaazul.com/con

Danilo Lollio ministra o Café com Palestra de março

PARCEIRO CERTIFICADO PLATINUM
Saiba mais em wolterskluwer.com.br
ou consulte nosso parceiro PSRio: (21) 2158-1500

Conheça o Prosoft DFe, nova solução que permite  
gerenciar documentos fiscais armazenados no 
sistema via web, ler XMLs em seu computador local, 
armazená-los em ambiente seguro dentro do prazo 
legal e gerar relatórios personalizados.

Dentre seus benefícios estão:
> Armazenamento organizado de documentos,
> Monitoramento de pastas e suas subpastas,
> Baixa automática do Portal Nacional e da SEFAZ RS,
> Visão gerencial e fiscal das informações no Portal DFe.
> Relatórios personalizados, exportáveis para Excel.

Gerencie documentos fiscais
com velocidade e conectividade.

Para mais informações acesse: wolterskluwer.com.br/prosoft-dfe/
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Qual é a forma mais adequada de abordar o atraso 
do pagamento com os clientes? Como se precaver de 
mal pagadores? Por quanto tempo deve-se manter a 
prestação de serviços de uma empresa inadimplente? 
Quais são os riscos de interromper o serviço? Quem 
deve fazer a cobrança em atraso? Essas foram algumas 
das questões levantadas no Proages de 20 de março, 
sobre inadimplência. 

Diante do não pagamento dos honorários, medidas 
como automatizar a cobrança no dia seguinte do 
pagamento e designar uma pessoa responsável 
pelo procedimento foram mencionadas, assim como 
se precaver para que isso não ocorra, como buscar 
o histórico de inadimplência do cliente antes dele 
chegar à empresa contábil ou acompanhando os 

dados da companhia, como variação no faturamento 
e demissões de funcionários, e entrar em contato 
com o cliente para identificar possíveis causas da 
mudança, propor uma readequação provisória do 
honorário para evitar que os atrasos ocorram, além de 
demonstrar preocupação com a situação do cliente. 

Além de medidas relacionadas ao pagamento, uma 
forma de coibir os atrasos é incluir no contrato o sócio 
representante como avalista e conscientizá-lo que não 
pode haver inadimplência para o bom atendimento. 

Contas no azul
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Proages de março abordou formas de lidar com inadimplência nas empresas contábeis

Participantes do Proages de março
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Gestão de Pessoas

Conflitos no trabalho podem ter consequências positivas ou negativas

Diferenças  
válidas
A convivência de pessoas com experiências, faixas 
etárias, objetivos e interesses diferentes e formas 
de trabalho distintas podem contribuir para o 
desenvolvimento das empresas, assim como podem 
ocorrer conflitos prejudiciais à produtividade e 
bem-estar coletivo. 

“O conflito pode desviar a energia do trabalho, 
desperdiçar recursos e criar um ambiente negativo 
e desmotivador, ameaçar o bem-estar psicológico, 
gerar baixa produtividade e aumentar a hostilidade 
e comportamento agressivo entre as pessoas”, 
pontua Edna Bedani, diretora da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São 
Paulo (ABRH-SP). 

Porém, nem sempre essas divergências têm 
consequências somente negativas: “eles podem 
impulsionar novas ideias e modos de trabalhar, 
estimular a criatividade e conduzir mudanças 
mais assertivas, conduzir mudanças mais 
assertivas e promover a vitalidade organizacional, 
além de ajudar as pessoas a estabelecerem uma 

identidade, funcionando como uma válvula de 
segurança para indicar problemas”.

Para evitar que essas situações impactem no 
cotidiano das empresas e produtividade dos 
colaboradores, uma liderança próxima e engajadora 
e investimento no ambiente de trabalho são 
fundamentais. Entre elas, a especialista indica 
“a promoção de um ambiente de trabalho 
favorável, com ações de integração, colaboração 
e autoconhecimento e autodesenvolvimento das 
pessoas”. Valorizar as diferenças e promover o 
desenvolvimento do respeito mútuo também  
são necessários. 

Entretanto, ainda que as medidas para minimizar os 
efeitos negativos dos conflitos sejam tomadas, há 
casos em que isso é insuficiente e outras medidas 
são necessárias, como troca de setor ou demissões. 
“Importante decidir por isso após a pessoa 
envolvida ser orientada, mostrando os impactos do 
seu comportamento para que ela tenha consciência 
de sua ação”, explica Edna Bedani. 
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O MAIOR EVENTO DE 
EMPREENDEDORISMO, 
CONTABILIDADE 
E TECNOLOGIA DO BRASIL
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Saúde

Segundo dados da pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da 
Saúde, 5,5% da população brasileira tem diabetes, 
doença cuja incidência cresceu 61,8% entre 2006 e 
2016 no país. 

Com complicações como cegueira, infarto, 
derrame, insuficiência renal, aumento do colesterol 
e amputação de membros, a doença pode ser 
diagnosticada com exame de glicemia em jejum: 
caso a avaliação indique 126mg/dL ou mais, é 
indicativo de diabetes. O tratamento demanda 
mudanças de comportamento, como adoção 
de uma alimentação saudável e medicamentos 
adequados, que requerem outros cuidados, como 
apoio da família e acompanhamento médico. “O 
fato de estar tomando remédios pode dar a ilusão 
de que uma alimentação saudável é dispensável”, 
explica Dr. Fernando Valente, membro da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD)

Além do índice glicêmico, a diabetes pode 
apresentar sintomas como sede excessiva, perda 
de peso, visão embaçada e aumento da frequência 

e do volume de urina. Porém, esses sinais não são 
regra. “É muito frequente que pessoas com quadros 
mais leves de diabetes não apresentem sintomas 
significativos, daí a importância de se fazer uma 
avaliação da glicemia”, pontua o especialista. 

A doença pode ser desenvolvida por fatores como 
uma dieta excessiva em açúcar, carboidrato, gordura 
e pobre em fibras. Sedentarismo, tabagismo, 
estresse, redução das horas de sono ou alteração 
na qualidade do mesmo, além do uso de corticoides 
também podem desencadear a diabetes. 

Entre as pessoas mais propensas a desenvolver a 
doença, estão indivíduos acima de 45 anos, acima 
do peso, sedentários, fumantes, com histórico 
familiar de primeiro grau. Negros e mulheres com 
síndrome de ovário policístico ou antecedente 
de diabetes na gestão também têm maior 
possibilidade de ter a doença. 

A prevenção da diabetes requer cuidados como 
bons hábitos de vida e peso normal. “Alimentação 
saudável, atividade física, sono adequado e cessação 
do tabagismo estão entre os principais pontos”, 
ressalta o médico. 

Crescente entre os brasileiros, diabetes pode ser prevenida com bons 
hábitos e alimentação saudável

Atenção necessária
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8º Mulher Empresária aborda temas comportamentais e de gestão

Equilíbrio cotidiano

“Mulher: de corpo, alma, cabeça e coração” foi o 
tema do 8º Mulher Empresária, evento do SESCON-
RJ realizado no dia 22 de março. Cinco palestras 
trataram de assuntos relacionados à produtividade 
empresarial e bem-estar físico e mental. O 
presidente Renato Mansur abordou o crescimento 
das profissionais contábeis na abertura do evento, 
e convidou a todos a compartilharem os novos 
conhecimentos com outras mulheres. O presidente 
do CRCRJ, Waldir Ladeira, e o vice-presidente da 
Região Sudeste da FENACON, Jacintho Ferrighetto, 
também falaram antes das palestras. 

Na primeira apresentação do dia, a CEO da Espiral 
Soluções Socioculturais, Ingrid Reis, falou sobre 
O Feminino, Sua Saúde, Prevenção, Cuidados e 
Empoderamento. Com experiência na área de 
saúde, a palestrante falou sobre a importância de 
uma visão holística sobre temas como escolaridade, 

equiparação salarial, saúde mental e física, assim 
como crescimento da presença do mercado de 
trabalho, e diferenças nos resultados nas regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, assim como entre 
brancos, negros e pardos. Comumente apontadas 
nas pesquisas com maior nível de escolaridade que 
os homens, a palestrante lembrou que isso indica 
o quanto elas também podem ser competitivas 
profissionalmente. A palestrante ainda apontou a 
importância da inovação no trabalho de cada um, 
e para outras pessoas, que podem conhecer as 
novidades por outras pessoas. 

Ingrid pontuou que a diferença nos ganhos das 
trabalhadoras em relação aos homens também têm 
impacto na saúde das mesmas. Ingrid destacou 
a importância da conscientização sobre o uso de 
preservativos para prevenção de DSTs e AIDS, cujos 
casos têm crescido nos últimos anos. 

01 02 03
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Mulher Empresária

Mente sã
Em seguida, a psicóloga clínica Viviane Fukugawa abordou 
Mindfulness e compaixão – como cuidar do corpo e da 
alma. A especialista explicou que o mindfulness (atenção 
plena, em português) é uma técnica voltada para a 
conexão das pessoas consigo mesmas, entendendo o 
que é importante para cada um, com aproveitamento 
melhor das experiências enquanto elas ocorrem, além 
de procurar aceitar aquilo que não pode ser mudado. 
Observar os próprios sentimentos diante das situações, 
e a necessidade ou não de algo externo são alguns dos 
pontos da técnica, assim como a autocompaixão. 

Ela pontuou a respiração como fundamental na 
prática do mindfulness, pois ajuda regularização das 
dores e da ansiedade, além dos benefícios da técnica 
para a saúde, como redução do estresse, prevenção 
de doenças, aumenta a consciência corporal e reduz 
o risco de depressão. 

Projetos estruturados
Mariana Miranda, diretora de marketing da Nibo, tratou 
do tema Faça um Planejamento Eficaz Usando a Mente e 
As Ferramentas Certas. Ela explicou o conceito de OKRs 
(sigla em inglês de Objetivos e Principais Resultados), 
metodologia que agiliza a realização de projetos, 
com comunicação clara e engajamento das equipes. 
A palestrante detalhou as etapas do método, que se 
iniciam com uma análise das forças, oportunidades, 
fraquezas e ameaças da empresa, definição de missão e 
visão e o objetivo da companhia para um ano, que, por 
sua vez, é estruturado em etapas trimestrais com metas 
mensuráveis a serem cumpridas por cada setor. 

A definição dessas metas pode ocorrer em um local 
fora da empresa, com as equipes de cada setor e, 
posteriormente, o plano pode ser apresentado para toda 
a companhia. Também é preciso designar o líder desse 
planejamento, que cobrará a equipe sobre os objetivos. 

Mulher: de corpo, alma, cabeça e coração

01. O presidente Renato Mansur na abertura do 8º Mulher Empresária; 02. Waldir Ladeira, presidente do CRCRJ, discursa no evento; 03. O vice-
presidente da Região Sudeste da FENACON, Jacintho Ferrighetto, na abertura do evento; 04. Ingrid Reis falou sobre O Feminino, Sua Saúde, 
Prevenção, Cuidados e Empoderamento; 05. A psicóloga clínica Viviane Fukugawa recebe o certificado de participação da diretora Elisângela Castelo

04 05
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Inspiração
“Comece com o Porque” foi o assunto abordado 
pela diretora de marketing da Omiexperience, Ana 
Meneguini. Ela explicou que, independentemente do 
cargo ocupado, as pessoas podem ser líderes pelas 
ações que inspiram, processo que também deve 
envolver os clientes das empresas contábeis, que 
devem confiar nas suas empresas contábeis, e porque 
todas as partes têm um papel para que o serviço ocorra 
adequadamente. “Ele precisa entender o porquê você 
faz o seu trabalho. Ele precisa que você lidere ele, já que 
muitas vezes ele está disperso”, destacou. 

A palestrante destacou as potencialidades das 
equipes causadas pelo desempenho individual de 
seus membros, e pelo engajamento dessas pessoas, 
assim como a importância da percepção de que o 
sucesso de cada um se reflete entre o grupo. 

06

07

A profissional contábil Elis Pimenta encerrou a tarde 
de palestras com o tema Como Administrar o Seu 
Maior Patrimônio. A vida, dividida em vários aspectos, 
como saúde, trabalho, emocional, profissional, 
financeiro e intelectual. Após pedir para cada um 
se autoavaliar sobre os temas, ela falou sobre a 
importância de mudanças sobre os aspectos que 
não estão adequados e encontrar o seu propósito e 
prioridades, que devem ser planejadas. 
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06. No intervalo das palestras, o público pode visitar os estandes das empresas patrocinadoras; 07. Mariana Miranda, que falou sobre Faça um 
Planejamento Eficaz Usando a Mente e As Ferramentas Certas, com a diretora Janaína Ferreira; 08. Comece com o Porque foi o assunto da palestra da 
diretora de marketing da Omiexperience, Ana Meneguini; 09. Elis Pimenta abordou o tema Como Administrar o Seu Maior Patrimônio; 10. Diretoria do 
SESCON-RJ no 8º Mulher Empresária

08

10

09
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No dia 29 de março, o SESCON-RJ realizou a 
solenidade de posse da diretoria da Gestão 
2019/2020, na sede do Sindicont-Rio. O evento 
contou a participação de representantes de órgãos 
públicos e entidades contábeis, que ressaltaram a 
importância da proximidade entre as instituições 
para o fortalecimento da atividade no estado. 

Compuseram a mesa solene o presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, o ex-presidente Arnaldo 
dos Santos Jr, o presidente da FENACON, Sérgio 

Approbato, o presidente da JUCERJA, Vitor Hugo 
Feitosa, a presidente do Sindicont-Rio, Diva Gesualdi, 
e o vice-presidente do CRCRJ, Samir Nehme. 

A cerimônia recapitulou as ações da gestão 
2017/2018, voltado para a integração com entidades 
públicas e entidades congraçadas. “Saí do SESCON-
RJ com o dever mais que cumprido. Mansur, fizemos 
um projeto bacana e sei que você vai fazê-lo melhor. 
Aproveite o máximo a rede de relacionamentos”, 
pontuou Arnaldo.

Nova diretoria do SESCON-RJ é empossada

Sob nova direção
01
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Capa

01. Convidados da solenidade de posse da diretoria do SESCON-RJ; 02. Arnaldo dos Santos Jr, 
Hélio Donin, José Augusto de Carvalho e Guilherme Tostes, ex-presidentes do SESCON-RJ, recebem 
homenagem de Renato Mansur; 03. Renato Mansur e a presidente da Unipec, Damaris Amaral; 04. 
Hélio Donin Jr, Renato Mansur e o ex-presidente da JUCERJA, Luiz Velloso; 05. Renato Mansur e o 
assessor da presidência da JUCERJA, Delmir Custódio

02

03

04 05
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Sérgio Approbato abordou as mudanças no papel 
dos sindicatos patronais trazidas com a Reforma 
Trabalhista, como produtos de gestão para 
mudanças na área contábil e busca pela valorização 
da categoria. 

Samir Nehme destacou a parceria entre as 
entidades congraçadas. “Ficamos felizes de 
caminharmos juntos e estarmos fortalecidos. 
Esperamos que esta gestão seja tão exitosa quanto 
a que se encerra”. Diva Gesualdi lembrou que o 

evento estava ocorrendo na Casa do Contabilista, 
atribuição dada ao Sindicont-Rio, e também 
ressaltou a proximidade com o SESCON-RJ. “Não 
podemos deixar de estar juntos pelo mesmo 
objetivo, que é o profissional da contabilidade”. 

Em sua fala, Renato Mansur falou sobre a 
importância do trabalho contábil no atual contexto 
econômico brasileiro e do papel do SESCON-RJ ao 
proporcionar ações de valor aos seus associados, 
a necessidade de atualização constante dos 

06 07

10 11

08 09
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empresários contábeis, e a importância da parceria 
com demais organizações da área:

“Como muitos que estão aqui e demais integrantes 
da diretoria sou um empresário contábil. E 
enfrentei os mesmos desafios que vocês. Vivi os 
tempos em que o trabalho contábil era em papel 
e me adaptei às novas tecnologias. Tive que me 
reinventar e reinventar o meu negócio ano após 
ano. E o SESCON-RJ, como entidade que congrega 
o empresariado contábil do estado, é um grande 

orgulho para mim. Sabemos do trabalho que nos 
espera nos próximos anos, mas nossa vontade de 
contribuir para essa classe e uni-la é ainda maior”. 

Em seguida, os diretores do SESCON-RJ foram 
empossados pelo presidente. No evento 
também foram homenageados os ex-presidentes 
do SESCON-RJ, representados por Arnaldo 
dos Santos Jr (2017/2018), Guilherme Tostes 
(2004/2007), Hélio Donin (1994/1997) e José 
Augusto de Carvalho (1997/2004). 

06. Renato Mansur e o secretário-geral da Junta, Bernardo Feijó; 07. O presidente da FENACON, Sérgio Approbato Júnior, na solenidade de 
posse da diretoria do SESCON-RJ; 08. Márcio Shimomoto, presidente do Instituto FENACON, e Renato Mansur; 09. O vice-presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, discursa na solenidade; 10. A presidente do Sindicont-Rio, Diva Gesualdi, em sua fala na cerimônia; 11. O presidente da JUCERJA, 
Vitor Hugo Feitosa, na posse do SESCON-RJ; 12. O ex-presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, fala na solenidade; 13. Renato Mansur em seu 
discurso de posse; 14. Diretores e conselheiros do SESCON-RJ com seus certificados de posse

12 13

14
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O crescimento das operações financeiras com 
criptomoedas, como o bitcoin, trouxe à tona a 
tecnologia por trás do registro das transações desse 
tipo: o blockchain. A estrutura consiste em uma série 
de operações registradas em uma cadeia, na qual 
cada registro da estrutura é previamente autorizado 
pelos demais membros do protocolo. 

Segundo Leandro Bissoli, sócio da PG Advogados 
e especialista em direito digital, o blockchain é 
semelhante a um elemento presente nas empresas 
contábeis por fazer registros: o livro razão. Além 
disso, a natureza descentralizada do blockchain cria 
redundância dos dados, tirando a preocupação com 
computadores ou servidores individuais. 

“Essa tecnologia traz algumas vantagens em relação 
à transparência, à possibilidade de acompanhar em 
tempo real as transações e com segurança integral. 
A grande ideia é ter uma infraestrutura distribuída, 
sem preocupação com um único ambiente”, 
pontuou Bissoli, acrescentando que a estrutura traz 
mais segurança que outros sistemas, já que não é 
possível fazer correções. “A única maneira é fazer 
um novo registro visando alterar o anterior”.

Por precisar de confirmação dos outros membros 
da cadeia, a estrutura do blockchain se assemelha 
a uma auditoria descentralizada. “Como de certo 

modo somente é aberta com permissão, as partes 
envolvidas conseguem facilmente auditar, porque 
todo registro acaba sendo auditado. Uma vez 
que o dado é registrado, a própria rede garante a 
integralidade”, explica Bissoli. 

Já testada por bancos e órgãos públicos, o 
blockchain pode ser utilizado em outras empresas 
futuramente. O desafio nas empresas contábeis, 
segundo o especialista, seria identificar a melhor 
forma de fazer o registro, já que se trata de dados 
de empresas distintas. “Esse trabalho de registro, 
lançamento, conciliação, será em tempo real, a 
própria rede montará. Cada vez mais haverão 
registros ou eventos auditáveis ou rastreáveis, 
porque é possível identificar quem criou os 
lançamentos, automatizar os processos”.

Por ser recente, o uso do blockchain pode trazer 
dúvidas legislativas sobre o seu uso, entretanto, 
não há restrições legais sobre a tecnologia, mas 
precaução é fundamental. “É preciso ter cuidado 
na parte de governança da própria rede e de 
quem tem acesso às informações, e verificar 
se o que se registra hoje não pode entrar em 
conflito com a lei. Por exemplo, uma estrutura 
blockchain não pode ser usada para registro de 
dados pessoais”, exemplificou. 

Tecnologia

Registro em cadeia
Usada com o bitcoin, blockchain pode ser utilizado para registro em outras 
áreas, como a contábil
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Transmissão e recebimento de 
documentos de forma 
centralizada 

Envio online de guias, relatórios, 
encargos e recibos diretamente 
do sistema 

Atendimento web para 
multiusuários 

Agilidade no contato
com o cliente 

O eContador é o app que vai diferenciar
sua empresa no mercado

0800 704 1418

A praticidade
que você precisa
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Em geral, quais são as principais demandas da 
população na JUCERJA?

As demandas são por um serviço de qualidade e no 
tempo adequado, como, de fato, devem ser prestados 
os serviços públicos. Hoje, a JUCERJA possui o 
sistema de Registro mais moderno do Brasil, o que 
possibilita o arquivamento dos processos de abertura 
de empresas em menos de duas horas. Os demais atos 
são registrados, em regra, no máximo em dois dias.

Após o julgamento dos processos pelos servidores 
e vogais, ainda existem os setores de autenticação 
e de cadastro que fazem o controle de qualidade 
dos documentos, para evitar o registro irregular de 
algum ato.

Que erros que levam ao indeferimento dos pedidos 
podem ser evitados?

A Junta Comercial não tem muitos casos de 
indeferimento, mas cerca de 30% dos processos 
caem em exigência. As maiores incidências dessas 
exigências ocorrem por falta de apresentação 
da cópia do documento de identidade dos 
sócios, declaração de desimpedimento dos 
administradores, viabilidade diferente do 
documento e codificação errada do processo.

Melhoria  
contínua
O Secretário-Geral da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), 
Bernardo Feijó, fala sobre os projetos 
do órgão, principais motivos para 
indeferimento dos pedidos e resultados 
de mudanças recentes nos procedimentos

Em janeiro, a JUCERJA ampliou o horário 
de protocolo, após solicitação do SESCON-
RJ e do CRCRJ. Que retorno vocês já tiveram  
dessa mudança? 

Com a ampliação do horário os usuários passaram 
a ter maior facilidade em protocolar seus processos. 
Todavia, apesar da ampliação, verificamos que a grande 
maioria dos nossos usuários continuam a protocolar os 
processos apenas no fim do dia, enquanto na parte da 
manhã o protocolo tem pouco movimento. 

O SESCON-RJ tem um serviço de plantão para 
sanar dúvidas sobre os procedimentos da 
JUCERJA entre os seus associados. Como esse tipo 
de serviço contribui para a relação da JUCERJA 
com os empresários do estado e para conhecer 
melhor as demandas que chegam ao órgão?

Sem dúvida, esse serviço do SESCON-RJ é muito 
importante. Orientar e repassar informações 
procedimentais da JUCERJA para os associados, mas 
também traz para a Junta as demandas dos associados 
e empresários representados pelo SESCON-RJ. 
Importante salientar que há muito tempo o SESCON-
RJ é um grande parceiro da JUCERJA, sempre 
auxiliando no intuito da melhora dos serviços desta. 

Bernardo Feijó,  Secretário-Geral da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro



Entrevista

Acesse o site do Sescon Rio de Janeiro e emita a sua guia

Entidades fortes e atuantes trazem 
conquistas em prol de suas categorias 

representadas e contribuem para o 
desenvolvimento da área. Faça a sua 
parte e contribua para o Sescon Rio 
de Janeiro continuar esse trabalho.

Contribuição 

Sindical
Patronal

2019

Como os profissionais da contabilidade podem 
contribuir para com a Junta ao iniciarem 
procedimentos junto ao órgão?

Trazendo sugestões de melhorias de procedimentos e 
sistemas, com feedback para que possamos aprimorar 
nossos serviços. Gostaríamos de pedir que, sempre que 
possível, os processos sejam apresentados no formato 
digital, o que diminui custos e facilita o trâmite.

Quais são os projetos da Junta para os próximos 
meses para contribuir com a desburocratização 
dos procedimentos de abertura e alteração  
nas empresas?

Houveram muitas mudanças recentes nas normas de 
registro, como o registro automático de processos. 
A Junta Comercial está atenta a essas alterações e 
em breve deverá lançar o registro automático do 
contrato padrão na forma digital. 

Hoje, a JUCERJA possui 
o sistema de Registro 
mais moderno do 
Brasil, o que possibilita 
o arquivamento dos 
processos de abertura 
de empresas em 
menos de duas horas. 
Os demais atos são 
registrados, em regra, 
no máximo em dois dias



24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



  25

Você conhece
o Sicoob?
Uma Instituição Financeira diferente, 
que divide o lucro com você.

O BANCO QUE VOCÊ SEMPRE
QUIS NÃO É UM BANCO.
É UMA COOPERATIVA 
FINANCEIRA.

Agende uma visita
e Faça Parte

Central de Atendimento (21) 2157-1600
www.sicoobempresas.com.br

.

.
Atendimento exclusivo, sem burocracias, com as 
melhores taxas e tarifas do mercado;

Todos os produtos e serviços bancários em um só lugar:

CARTEIRA DE 
COBRANÇA

EMPRÉSTIMOS

$
CONTA

CORRENTE
ADQUIRÊNCIA

O SESCON-RJ realizou três cursos de capacitação 
em março. Legislação Trabalhista e Previdenciária, 
eSocial e Lucro Presumido foram os temas tratados 
nas aulas do período. Nos dias 19 e 20 de março, 
o gestor em Recursos Humanos e especialista em 
Gestão Empresarial, Jefferson Dantas, falou sobre 
Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

No dia 26 de março, a advogada especialista 
Cândida Machado ministrou o curso sobre 

eSocial – Análise e pontos de atenção no Evento 
S-1010 (análise da Tabela 3). Em seguida, no dia 
29, foi realizado o curso sobre Lucro Presumido 
de Acordo com as Novas Normas Contábeis e 
Fiscais. O palestrante Alberto Gonçalves explicou 
os procedimentos que devem ser observados 
pelas empresas optantes pelo regime tributário 
no contexto de mudanças legislativas como as Leis 
11.638/2007, 11.941/2009 e 12.973/2014. 

Curso de Capacitação

Estudo 
em dia
Cursos de capacitação tratam do eSocial, mudanças 
legislativas e Lucro Presumido
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ATRAÇÃO CONFIRMADA!

Bernardinho
Palestrante e técnico mais vitorioso da história do vôlei



                       TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações
DE SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO Locação para 

patrocinadores e 
associados

Período 8:30 
às 17:30

Meio Período  
8:30 às 12:30 Locação para final de semana

Auditório “A” Até 50 Pessoas R$ 500,00 R$ 396,00 100% de 
acréscimo no 
valor cobrado  
de segunda à 

sexta-feira

150% de 
acréscimo no 
valor cobrado 
de segunda à 

sexta-feira

15% De Desconto
Auditório “B” Até 30 Pessoas R$ 420,00 R$ 336,00

Sala De Negócios Até 20 Pessoas R$ 315,00 R$ 250,00

Auditório “A” + “B” Até 100 Pessoas R$ 720,00 R$ 580,00

Locação das salas “A” e “B” incluem: Projetor, telão e mesa de som com um microfone
Sala de Negócios, arrumação em formato reunião, nesta locação não estão incluídos: projetor, caixa de som* e microfone

 Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

Para Coffe Break contratado externamente, será cobrado uma taxa de R$ 10 por pessoa, a arrumação com utensílios (descartáveis e/ou louças) devem ser 
feitas pelo cliente, dentro do tempo de serviço de 20 minutos.

Obs 0.1 : Esta opção deve ser contratada de acordo com o número de pessoas presentes no evento, respeitando a quantidade mínima de 15 pessoas.

Obs 0.2 - É proibido o consumo de alimentos e bebidas em nossas dependências sem o pagamento da taxa de serviço, o não cumprimento da norma, 
implicará em multa de três vezes o valor da diária (locação da sala utilizada).

Todos os alimentos devem ser consumidos no foyer onde estará exposto o Coffe Break, ficando proibido levar para as salas de treinamento.

Faça do seu evento 
corporativo um sucesso
Empresas de todos os portes estão investindo 
em treinamentos corporativos. Cursos, palestras, 
treinamento, workshops, seminários e inúmeras 
opções estão disponíveis no mercado. E o Sescon 
Rio de Janeiro oferece o espaço corporativo 
ideal para tornar seu evento ainda mais especial.

Nossas instalações são modernas e permitem 
adaptações de layout para as diversas 
modalidades de eventos. Possuem sistemas 
individuais de sonorização e rede wireless de 
acesso à internet, data show e ar-condicionado.

Agende sua visita!
(21) 2216-5353
eventos@sescon-rj.org.br

Coffee Break - 20 minutos
Garrafa de Café 1 Litro R$ 15

Garrafa de Café 3 Litros R$ 36

Bombona de Suco 5 Litros R$ 40

Petitfour 1 Bomboniere R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Salgados fritos 1 KG R$ 45

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Refrigerante  
(garrafa de 2 litros) Unidade R$ 12

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador Multimídia R$ 40

Caixa amplificadora (som) – para Sala de Negócios** R$ 120

Microfone sem Fio R$ 50

Internet (taxa de utilização) R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas) R$ 30

Mesa de apoio R$ 25

Toalha R$ 20

Impressão P&B R$ 0,30

Impressão colorida R$ 1,50


