REVISTA

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, AssesSoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de Santa Catarina.

edição
20
15

contabilize

Bons
momentos
Em meio a todos
os compromissos
profissionais,
é preciso reservar
um tempo para
atividades de lazer

esporte

Gastronomia

dupla jornada

turismo

Bem mais do que
atletas de fim de
semana

Empresária
Contábil coloca a
mão na massa

Depois do
expediente é hora
de lecionar

Vargeão, um convite
ao Oeste
Catarinense
1

2

editorial

EQUILIBRIO
PARA O SUCESSO

O

Brasil passa por um momento delicado. Instabilidade, denúncias, aumento
de impostos, crise política e econômica
que fazem qualquer empresa repensar suas ações. É
preciso estar atento ao mercado e às mudanças que
trazem inquietação e insegurança aos empresários e
à sociedade.
O grande desafio frente às obrigações empresariais - gerir a empresa e pessoas, reter clientes,
assumir riscos, tomar decisões, pensar estrategicamente, Sped Contábil, Fiscal, Bloco K - não está só
na capacidade de o empresário administrar todos esses aspectos, mas o de reservar um tempo para si.
Lembremos que por trás da figura do profissional atribulado e comprometido com o crescimento de
sua empresa, está um ser humano com necessidades que transcendem o espaço empresarial.
Como empresário contábil pergunto: você
gostaria de gerenciar melhor seu tempo? De reduzir
seu estresse? De fazer esportes, de viajar mais, ter
mais amigos e realizações? Todos queremos. Já se
tornou comum no mundo inteiro as pessoas reclamarem da falta de tempo, de estarem sempre atare-

fadas e atrasadas. Por isso o tema de administração
de tempo atrai tantas atenções. A parte mais difícil
para qualquer pessoa que se propõe a encarar esse
problema é transformar a teoria em prática. Ou seja,
fazer do tempo um recurso realmente administrável,
capaz de proporcionar mais felicidade, saúde, lazer
e dinheiro.
É preciso ter disciplina e foco não só no trabalho, mas também na saúde. Introduzir no dia a dia,
de forma ordenada, um espaço para a academia, um
passeio de bicicleta ou dedicar-se a um hobby que
lhe traga satisfação, são também requisitos de um
empresário de sucesso.
Não há dúvida de que precisamos colocar a
mão na massa, ter foco no trabalho, mas não podemos deixar de lado coisas importantes para a nossa
vida, como saúde, família e amigos.
A Revista Sescon/SC
traz um pouco desse equilíbrio entre vida profissional e
pessoal. Desfrutem desse
momento e boa leitura a
todos!!

Eugenio Vicenzi
Presidente do Sescon/SC
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Torne-se uma franquia!
Administre seus condomínios
com a BRCondos.
Se você cuida da conta de muitos condomínios
agora tem a oportunidade de atendê-los
de forma mais simples e completa.
Conheça nossos serviços:

· Administradora
· Seguros
· Central de compras
· Central de atendimento
· Automação predial
· Automação residencial
· Central de facilities
· Real estate
· Segurança eletrônica

A BRCondos é uma rede de administradoras focada em soluções e serviços inteligentes
para condomínios. Com tecnologia e recursos inovadores reduz custos e aumenta a
produtividade e crescimento de administradoras e contabilidades.
Vista esta bandeira e seja uma franquia BRCondos.
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esporte

Bem mais do que

atletas

dE fim de semana

A

excessiva demanda de trabalho, o
tempo que precisamos reservar para
dar atenção à família, estudos, tudo
isso pode servir de motivos para que
muita gente deixe de praticar uma atividade física. Alguns
até driblam o relógio e conseguem uma folguinha para
aquela pelada no fim de semana, ou visitas semanais à
academia. Mas em nosso meio têm muitos profissionais
que conseguiram organizar seus horários e destinar
um tempo importante para o esporte, que virou bem
mais do que um ato pró-saúde, virou um hobby, que os
transformou em verdadeiros atletas.
Separamos duas histórias que talvez possam
lhe incentivar a descobrir os prazeres da prática do
exercício físico. De Joinville vem o caso do contador
e advogado que após completar 50 anos se desafiou
a participar da Corrida de São Silvestre, já em
Catanduvas encontramos um contador tão apaixonado
pelo ciclismo que fundou um grupo que organiza
pedaladas. Confira!
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Os pés de Joinville
nas ruas da São Silvestre
João Airton Trentini, 52 anos, é contador e advogado, mas três vezes por semana ele troca a roupa e o
calçado social utilizados no escritório, pela bermuda e
um par de tênis e se transforma em atleta. A corrida é
o hobby de Airton que coleciona medalhas e não perde
uma edição da prova mais famosa do Brasil, a Corrida
Internacional de São Silvestre.
Airton sempre gostou de praticar esportes e desde pequeno coleciona medalhas de jogos de vôlei, futebol de campo e salão, e até de campeonatos de bocha,
dominó e canastra, mas são as medalhas que ganhou
no atletismo das quais ele tem mais orgulho. “Minhas
medalhas refletem duas fases da minha vida: até os 23
anos, quando casei e após os 50. Sempre gostei de
correr nas olimpíadas escolares e das empresas. Mas
ao casar, vieram responsabilidades maiores, os filhos e
os afazeres de casa. Aos 35 anos, voltei a jogar futebol
e dar minhas corridinhas de rua”, comenta.
O contador lembra que naquele tempo não participava de eventos e provas de atletismo. Ele corria
apenas por acreditar ser um hábito saudável. “Em 2013,
quando completei 50 anos, resolvi comemorar correndo
a São Silvestre. Todos falavam que eu estava louco,
que não deveria me aventurar. Convidei meu genro e o
pai dele, pegamos um avião até São Paulo no dia 30 de
dezembro, corremos no dia 31 pela manhã, e a tarde já
estávamos em casa. Completei a prova com tempo de
1h26 que, conforme outros corredores mais experientes, foi um desempenho muito bom. A partir daí eu me
animei e não parei mais”, destaca Airton.
Neste ano ele já participou da meia maratona de
Joinville e de Balneário Camboriú (a mais difícil) e várias provas locais de corrida, mas para ele nada supera a emoção de participar da corrida de São Silvestre.
“É simplesmente fantástico. Não é a prova mais difícil,
mas certamente a mais legal. O clima de festa é contagiante. Você se depara com pessoas do mundo todo.
Todo tipo de figura você encontra. É um barato!”, afirma
o contador.
No ano passado Airton foi o 4.172º a completar a
prova. No total mais de 30 mil pessoas participaram da
corrida. “Considerando minha idade e a quantidade de
participantes fiquei bastante satisfeito. Neste ano tem
mais”, promete.

Correr para mim:
“essa é minha droga”,
literalmente
“Quando você corre, seu corpo produz
endorfina. A palavra endorfina é derivada de
endo = interno + morfina = analgésico. O prazer sentido na linha de chegada e logo após, é
viciante”, define Airton Trentini que faz o convite: “Correr é um esporte acessível a todos.
Aqui em Joinville existem várias equipes de
assessoria para corridas. Para quem precisa
de incentivo e orientação, essas assessorias
são excelentes. Para outros, como eu, que
buscam informação em vários sites especializados, bem como revistas, e não necessitam
de incentivo de terceiros, basta por um tênis e
sair correndo pela rua”, enfatiza.
João Airton Trentini tem um sonho: correr
a São Silvestre ao lado do neto, que hoje tem
um ano de idade. “Vou correr a São Silvestre
com meu neto, quando ele completar 15 anos
- idade mínima para participar da prova – eu
estarei com 67 anos, e quero assumir este desafio ao lado do meu neto”, finaliza.
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esporte

Nada se compara ao
simples prazer de
andar de bicicleta
A paixão pela bicicleta, o contador Joel Luiz da Silva, 45 anos, cultiva desde criança, mas o sonho de ter
sua própria “zica” ele só realizou bem mais tarde. Nascido
em uma família humilde ele lembra que contava com a
solidariedade dos amigos para fazer aquilo que mais gostava: pedalar. O menino simples cresceu, formou-se em
Ciências Contábeis, casou-se, e então percebeu que era
a hora de realizar aquele sonho de criança. “Essa vontade
veio à tona novamente depois que conheci um grupo de
amigos que praticam o ciclismo. Comprei minha bicicleta
e a atividade de pedalar se tornou um hobby” afirma Joel.
Ele é um dos fundadores do Grupo Pedal de Catanduvas
e em cima de duas rodas já percorreu as principais cidades do Oeste Catarinense.
Hoje Joel administra o tempo entre o escritório e a
família para pedalar pelos menos duas vezes na semana
“Tenho praticado ciclismo uma vez durante a semana e
aos fins de semana. Gosto muito de andar pelas estradas
de terra, procuro evitar o asfalto pelos riscos. Geralmente
saímos em grupos pequenos nos sábados à tarde ou aos
domingos pela manhã”, explica. “Pedalar no interior é fantástico, para termos contato com a natureza, respirarmos
um ar puro, esfriarmos a cabeça que passa a semana
toda ocupada com preocupações”, enaltece.
Para Joel, a sensação de estar em cima de duas
rodas é muito difícil de se descrever. “Quando saio para
pedalar sinto paz, liberdade, direciono todos meus pensamentos e esforços no pedal e desfruto das belezas que a
natureza nos proporciona. Isso não tem preço”, explica o
ciclista que no próximo ano quer se aventurar pedalando
na Patagônia Chilena. “Será uma grande aventura, estou
me preparando para este desafio”, anuncia.
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Grupo Pedal
conta com 25
ciclista
Logo que pedalar se tornou o hábito na
vida do contador Joel Luiz da Silva, ele começou a convidar alguns amigos para aderir à
esta aventura. A partir dai não demorou muito
para o movimento crescer e formar um grupo.
“O grupo surgiu em 2014, quando comecei a
pedalar mais forte. A gente chamava os amigos e o que começou como uma grande brincadeira se transformou no Grupo Pedal. Hoje,
somos 25 pessoas. As lojas que vendem bikes
estão felizes comigo, dado ao volume de bicicletas que foram vendidas”, brinca.
O grupo de ciclismo criado por Joel vem
movimentando Catanduva. “No verão passado
organizamos um projeto chamado Pedal Legal
onde toda semana cerca de 80 pessoas participavam de um passeio nas ruas da nossa cidade. Foi gratificante ver idosos e crianças pedalando conosco. No último dia conseguimos
reunir mais de 100 bicicletas e com a parceria
de lojas sorteamos três bicicletas e vários outros prêmios. Agora estamos em fase de elaboração do projeto para 2015 buscando inserir as
crianças e os jovens neste esporte”, anuncia.

Biografia
Joel Luiz da Silva

Biografia
João Airton Trentini

Joel Luiz da Silva tem 45 anos, é casado e pai de duas
meninas. Ele é contador há mais de 25 anos, é pósgraduado em Contabilidade Gerencial e Finanças,
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio
Vargas e MBA Executivo Internacional pela Universidade da Califórnia (EUA). Atualmente ele é diretor da
JLS Contabilidade e Assessoria Empresarial, diretor
do Sescon/SC da região de Joaçaba, mas já foi professor universitário e atuou em diversas atividades comunitárias, como a presidência da APAE de Catanduvas.

João Airton Trentini tem 54 anos, é contador
e advogado. É casado e pai de dois filhos;
Airton é formado em Ciências Contábeis pela
Furj/Joinville e em Direito pela FCJ/Joinville.
Atualmente é sócio fundador da Trentini Contabilidade LTDA, em Joinville.
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e SOCIAL

eSocial:
aguardar até 2017 para
iniciar os ajustes?

N

estes dois últimos
anos, nas andanças por este Brasil, falando sobre
o eSocial, ouço muito, empresários e profissionais, indicando que
acreditam que o eSocial entrará
efetivamente em vigência a partir de 2017, apesar de a definição legal atual inserir a partir de
setembro de 2016 as empresas
com faturamento superior a R$
78.000.000,00 no ano base 2014,
e que, portanto, programarão o
início dos ajustes para o fim de
2016.
Independente de o prazo
ser confirmado para setembro
de 2016 ou janeiro de 2017, deixar para iniciar as atividades nos
minutos finais do segundo tempo
não é nada salutar.
No projeto foram inseridas
muitas informações que não eram
solicitadas, por não estarem inseridas em nenhuma das obrigações
que o eSocial pretende substituir.
Para o levantamento destes dados, bem como a confirmação dos
já inseridos, várias ações serão
necessárias, sem contarmos com
a complexidade do projeto, do
controle de envio, retorno e guarda dos XMLs e ainda o controle
de mensageria informativa aos
setores.
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A auditoria destas informações, bem como as correções e monitoramentos,
podem demandar muito tempo e a execução de várias etapas. Vejamos
um exemplo sucinto do processo:
- Estudo dos manuais do projeto do eSocial.
- Aprofundamento na legislação para compreensão das divergências entre
o modelo legal e o atual utilizado.
- Inspeção da base de dados para levantar as informações divergentes e
quais devem ser declaratórias. Por exemplo:
• Se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da
aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade.
• Data da expedição da primeira CNH.
• Dados relativos ao endereço e contatos (fone, e-mail, etc.).
• Informações declaratórias relativas aos dependentes para IRRF e INSS.
• Informações sobre deficiências.
- Disseminação interna da:
• Abrangência da nova obrigação.
• Necessidade legal da correção das informações.
• Responsabilidade sobre a correta declaração.
- Montagem de formulários declaratórios dos colaboradores.
- Distribuição dos formulários aos colaboradores.
- Captação dos questionários.
- Transferência dos dados para o sistema de folha de pagamento.
- Convalidação dos dados para localizar se ainda restaram incoerências.

Um dos fatores mais complexos neste processo é o originário
de informações divergentes entre o
cadastro do NIS e do CPF, pois depende de pelo menos dois aspectos
externos, ou seja, fora do controle
empresarial.
Primeiro, porque necessitará

passar por uma verificação on-line
que garantirá que os dados estão
aptos a serem utilizados no eSocial.
Em segundo lugar, pelo fato
de que será o trabalhador que deverá providenciar os ajustes cadastrais se deslocando até as agências
da Caixa Econômica Federal ou

Receita Federal para, entre outros: unificar o PIS; acerto de nome; ajuste na data de nascimento e correção
de nome materno.
Ainda, até a entrada em vigência desta nova obrigação, é importante que as empresas construam suas
normas e manuais, descrevam os procedimentos e
desenhem os processos. Além disso, que estes sejam
disseminados internamente, para que trabalhadores e
gestores tenham diretrizes de ações para cada ocorrência, de modo a atender as definições legais, bem
como o envio controlado dos eventos para o eSocial.
Desta forma, é imprescindível iniciar os trabalhos o mais
cedo possível para realizar todas as adequações necessárias para o projeto.

Elisabete
Jussara Bach
Diretora Executiva – JB Software Ltda
Técnica Contábil CRC SC-017489/O
Bel em Direito
Bel em Sistema de Informação
Esp. Direito Tributário (em andamento)
MBA em Marketing (em andamento)

Vejamos um exemplo simples abaixo:
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artigo

SEM GESTÃO E INOVAÇÃO
NÃO HÁ VALORIZAÇÃO

S

egundo pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
o Brasil lidera o ranking mundial
de empreendedorismo, com 45
milhões de brasileiros envolvidos com alguma
atividade empresarial. Por outro lado, o Índice
Global de Empreendedorismo (GEI) detectou
que nosso país ocupa a 100ª posição em uma
classificação de 130 países.
O primeiro indicador nos mostra que, quantitativamente, estamos bem colocados. Já o segundo, conclui que qualitativamente a realidade
é outra. Nossa nota no GEI é muito baixa (25.8),
comparada à do primeiro colocado, os Estados
Unidos (85), e ao Chile (63.2), 19ª posição e a
melhor nota da América Latina.
Dentre os 14 pilares do empreendedorismo avaliados para qualificar a nota destacam-se
quatro que perdemos feio para o Chile: internacionalização, capital humano, inovação em processos e inovação em produtos. Este cenário geral, no contexto do empreendedorismo brasileiro,
reflete-se também nas 48.793 organizações contábeis registradas no CFC.
Recentemente, realizei um levantamento
com empreendedores da área contábil, e quase 70% declararam que entre seus principais
diferenciais estão o cumprimento rigoroso das
obrigações acessórias e o cálculo correto de tributos. Apenas 19% estabelecem plano de ações
estratégicas e realizam seu monitoramento periódico.
Ao analisarmos os dados acima, sob a ótica do Balanced Scorecard (BSC), técnica criada por Robert Kaplan com objetivo de mensurar
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os resultados da gestão estratégica das organizações, podemos chegar a conclusões interessantes. O BSC baseia-se no monitoramento de
resultados e processos em quatro dimensões
das empresas: financeira, processos, clientes e
desenvolvimento. Muitas companhias mensuram
as horas de capacitação de seus colaboradores
para acompanhar o seu índice de desenvolvimento.
Contudo, Kaplan defende que o melhor
indicador de sucesso neste quesito é a criação
de novos produtos e serviços ou o atendimento
a novos mercados. Isto porque, para inovar, é
preciso aprender. Enfim, é um indicador diretamente ligado à inovação. Neste sentido, torna-se
evidente que, pelo menos 80% das empresas do
mercado contábil sequer medem sua capacidade
de inovação.
Portanto, a maior parte das organizações
contábeis precisa alinhar-se com os padrões globais de gestão. Sem isso, não há como esperar a
valorização dos serviços contábeis. E, o primeiro
passo para isso, é a capacitação dos empreendedores do setor.

Roberto Dias Duarte

Sócio e presidente do Conselho
de Administração da NTW
Franchising, primeira franquia
contábil do país.

Qualificação Cadastral no
eSocial: Por que fazer já?

V

ocê que está lendo este artigo agora,
sabe se os seus dados estão corretos
junto à Previdência Social? Caso você
precise hoje de um benefício previdenciário, ele poderia ser negado, caso seu número de
NIS (Número de Inscrição Social, como o PIS, o PASEP
ou o NIT – Número de Inscrição do Trabalhador) esteja
divergente do seu nome ou data de nascimento? E na
Receita Federal, será que seus dados estão corretos na
base de dados do CPF?
Se os dados estiverem incorretos já há solução: a
pesquisa da Qualificação Cadastral, disponível no portal do eSocial (www.esocial.gov.br) desde o último dia
31 de agosto.
A pesquisa de Qualificação Cadastral será necessária para todos os trabalhadores do país, incluindo empregados, diretores e servidores públicos. Ela propicia
descobrir os erros e orienta o trabalhador como acertar
os cadastros junto à Receita Federal, Caixa Econômica,
Banco do Brasil e/ou na Previdência Social.
E por que é tão importante fazer a Qualificação
Cadastral já? É uma rotina do que chamamos de “présocial” e com dados incorretos, o empregador não conseguirá enviar os dados dos trabalhadores ao eSocial.
Não conseguindo enviar os dados, o empregador – quer
seja uma empresa privada ou um órgão público – estará
irregular perante os entes participantes.
O eSocial – a nova obrigação trabalhista e previdenciária imposta pelo Decreto 8.373/14 – obrigará
todos os empregadores do país a enviar os dados dos
trabalhadores para um banco de dados centralizado e
nacional, onde os entes participantes (CEF, RFB, INSS
e MTE) poderão usar os dados como desejarem, e esses dados devem estar corretos.

Para os escritórios contábeis – que administram
dados de muitas empresas – esta pesquisa imediata é
particularmente útil, pois ainda deverão orientar os empregadores para enviarem aqueles trabalhadores com
problemas nos cadastros a regularizarem antes do envio de dados.
Por enquanto a pesquisa está disponível apenas
online no portal do eSocial – pesquisa de até dez trabalhadores por vez, o que pode demorar um pouco, já
que será necessário digitar os dados da pesquisa (CPF,
NIS, Nome e Data de Nascimento). Porém é recomendado ir fazendo aos poucos, considerando que ainda
será necessário ao trabalhador corrigir junto aos entes,
em caso de divergências.
Uma das previsões do eSocial é extinguir o número de PIS/PASEP, porém a extinção está condicionada ao acerto do CPF nos cadastros da Previdência e da
CEF e dependerá das empresas enviar os trabalhadores
para o acerto após a qualificação cadastral. O que você
está esperando? Qualificação Cadastral já!

Zenaide Carvalho

Contadora, administradora,
palestrante e escreveu
os livros “eSocial Guia
Prático para Implantação
nas Empresas e Escritórios
Contábeis” e “eSocial nos
Órgãos Públicos”
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gastronomia

Quando tudo acaba em

Pizza,
a festa fica completa

P

rovavelmente você já ouviu aquele jargão de
que no final, tudo acaba em pizza. Bom, com
a contadora Marcia Viviane Gressl Neneve
Cordeiro, 44 anos, é assim mesmo. E pode
ser de calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa ou
outro sabor daqueles que só de pensar deixa qualquer um
com água na boca. Basta um motivo especial, seja uma
reunião de trabalho, festa com amigos ou familiares, para a
contadora de São Bento do Sul deixar os números de lado
e literalmente colocar a mão na massa.
Casada, mãe de dois filhos pequenos, um de
quatro e outro de sete anos, Marcia é contadora
renomada no Norte Catarinense. Graduada em Ciências
Contábeis, com quatro pós-graduações e mestrado,
além de manter seu escritório de contabilidade e
consultoria, ela é diretora do Sescon/SC da região de
São Bento do Sul, consultora do Sebrae e também se
dedica a academia, ministrando aulas para o curso de
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Ciências Contábeis, na Univille. Mas apesar da rotina
agitada, Marcia também consegue um tempinho extra
para arrancar aplausos e satisfazer o paladar de muita
gente na cozinha.
A paixão pela gastronomia surgiu bastante cedo,
ainda quando Marcia era criança. “Minha mãe sempre
trabalhou em casa como costureira, muitos dos clientes dela
faziam questão de chegar quando ela estava preparando
o almoço, então minha mãe largava as panelas comigo
para atender a clientela. Ali, fui tomando gosto pela coisa”,
lembra. Nas festinhas entre amigos, já na adolescência,
era Marcia a responsável pela organização dos coquetéis
e caipirinhas. “Os esquentas entre amigos antes da
balada sempre eram no meu apartamento, fui treinando,
cada vez mais. Daí eu casei, e tive por meta aprender com
minha mãe tudo o que uma boa dona de casa “prendada”
de origem germânica deveria fazer: pães, doces, língua
ensopada, empadão, entre outros”, revela.

Quando vou para a cozinha,
esqueço do mundo
Mas foi pela pizza que ela se apaixonou e
conquistou a fama na cidade. “Lá em casa, todos
adoramos pizza, mas eu não sabia fazer a massa.
Então resolvi me inscrever em um curso de Pizza, que
era oferecido pelo Departamento de Gastronomia da
Univille, em Joinville. Aprendi fazer desde a massa até
a borda recheada, com coberturas doces e salgadas.
Depois do curso era hora de praticar, convidava toda
a minha família, vizinhos, amigos, e aos poucos
meus conhecidos ficaram sabendo da minha nova
especialidade. Desde então, toda reunião aqui em
casa é motivo para pizza”, conta. “Quando vou para a

cozinha, esqueço do mundo. Chamo meus filhos que
me ‘ajudam’ e tudo se torna uma grande diversão”,
completa.
E para quem pensa que a contabilidade e
gastronomia são universos muito distantes, Marcia
garante que não. “Na cozinha levo a persistência da
contadora. É preciso pegar a receita e seguir a ordem
dos ingredientes, o tempo certo de cozimento ou do
forno. Não se pode fazer de qualquer jeito, é preciso
seguir regras, mas antes de só ler a receita e fazer,
é preciso interpretá-la, e praticar até ficar perfeita. Na
contabilidade não é diferente”, finaliza.

Ficou com vontade?
Depois de muita negociação nós conseguimos arrancar uma receita das
famosas pizzas da contadora Marcia. É bom aproveitar, porque a chefe não
passa seus segredos para qualquer um. Confira e se delicie!
Massa para uma pizza de 35 cm de diâmetro
OBS. É importante destacar que ao preparar a receita você siga os passos
corretamente e coloque todos os ingredientes na mesma ordem.
Você vai precisar de:
- 200g (um copo) de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento de pão
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de azeite
- 100 ml (meio copo) de água morna
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes na ordem da receita. Amasse bem e deixe
a massa crescer. Depois disso, abra a massa, coloque em uma forma
(pouco untada - nem coloco trigo - a massa é boa de trabalhar – continue
a abrir a massa até que ela fique bem fininha.)
Cobertura
É importante colocar os ingredientes nesta ordem
- coloque sobre a pizza uma camada fina de molho de tomate (pode ser
comprado pronto - espalhar com as costas da colher ou com um pincel
culinário)
- coloque uma camada de queijo mussarela (preferencialmente ralado
grosso)
- complementos - aí é com você - seguem algumas ideias: quatro queijos,
calabresa, frango com milho, palmito/ervilha/ovo...
- Imprescindível para finalizar: orégano, tomates fatiados, azeitonas, queijo
parmesão.
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Como equilibrar

maternidade
e vida profissional
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C

omeço esse artigo com essa palavra
mágica: Equilíbrio! Algo tão procurado
pelas mulheres e o maior desafio das
mães modernas.
Com as mudanças de costumes da sociedade,
ser mãe atualmente significa lidar com muitas situações que as mães do passado não enfrentavam. Cada
vez mais multitarefas, a mulher de hoje é profissional,
esposa, mãe, dona de casa e tem uma vida social ativa. O grande desafio é desempenhar de forma equilibrada tantas atividades.
E embora não exista uma receita mágica para
equilibrar principalmente o trabalho e a maternidade,
sabemos que muitas mulheres já descobriram as suas
próprias formas de fazer isso e tiveram sucesso.
Quando a mulher escolhe, ou precisa, conciliar
essas duas atividades em sua vida ela tem que vencer
três grandes desafios:

Vencer o sentimento de culpa

Culpa se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral
ou espiritual a si mesma ou a outra pessoa. Então o
simples fato de deixar o filho com alguém ou na escolinha, enche a mulher de culpa. Para ser mãe e profissional você precisará passar por muitas situações que
não gostaria, mas é preciso entender que são necessárias e que você não deve se culpar por isso.

Gerir bem o tempo

A falta de tempo devido à correria faz com que
a mulher se perca com suas atividades. Administrar o
tempo é fundamental para conciliar a vida de mãe e
profissional. É interessante ter uma agenda para controlar todas as tarefas, e sempre que possível se organize para antecipar suas atividades. Trabalhe com
prioridades.

Para ajudá-las selecionei algumas sugestões que lhe auxiliarão nesse processo:
• Nunca anular-se. Não esqueça de si
própria e de suas vontades. Você precisa
estar bem para que seu bebê fique bem
também.
• Pratique o desapego. Acredite: seu filho não vai te amar menos se você deixá
-lo conviver com outras pessoas. Isso é
bom para a socialização dele. E quando,
por exemplo, você precisar pela primeira
vez deixá-lo para voltar a trabalhar será
menos sofrimento para você e, principalmente, para ele.
• Traga seu companheiro para junto de
você. Deixe que ele participe de todos os
momentos. Que vivencie o cuidado com
a criança. Deixe que ele pratique, mesmo
que do jeito dele.
• Dedique o máximo de tempo ao seu filho,
mas preze pela qualidade e não pela quantidade. O importante é estar realmente presente e participar da vida dele mesmo que
você ache que não é o suficiente.
E por último, lembre-se: aceite que
você não é uma super mulher. Você
será a melhor mãe e a melhor profissional que conseguir. E por mais difícil
que seja, com amor e disposição tudo
é possível!

Descentralizar as atividades

Muitas mães tendem a centralizar atividades.
Delegar tarefas é muito difícil, pois significa permitir
que alguém faça algo que só ela sabe fazer. Quanto
mais tarefas você centralizar, menos tempo terá.
Ser mãe e ao mesmo tempo construir uma trajetória profissional bem-sucedida exige muito, e para
isso você precisa ter o sentimento de aceitação. Aceitar sua condição, os desafios, suas prioridades e seus
limites.

Andreia Monteiro
Coach de Vida e Carreira
Programas individuais
de Coaching, palestras e
treinamentos
facebook.com/
coachandreiamonteiro
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Do escritório
para a sala de aula,

e da sala de aula
para o escritório

O

expediente dentro de um
escritório ou empresa, muitas vezes, pode ser bastante corrido e cansativo.
Mas o excesso de trabalho não é uma barreira para muitos profissionais que além das
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atividades contábeis dedicam parte do seu
dia para lecionar nos cursos de formação de
novos contadores. Conheça a história da contadora Silene Rengel, 42 anos, moradora de
Rio do Sul, e do contador Ricardo Alexandre
Gonçalves Juvenal de Joinville.

Nascida em uma família humilde, Silene lembra estudos e consigam discernir sobre a aplicabilidade de
que quando criança quase não tinha perspectivas de cada conteúdo, este é o desafio do professor”, segundo
cursar uma faculdade. “Ainda adolescente comecei a Silene. “Além do conhecimento técnico e científico, pretrabalhar na área administrativa de uma concessionária ocupo-me em repassar a importância da profissão para
de veículos, emprego este, que me possibilitou ingres- a sociedade e o quanto devemos ser éticos no exercício
sar em uma faculdade. Comecei a fazer administração profissional”, completa.
de empresas, em Rio do Sul. Após dois anos de graduaSegundo a professora contadora, hoje o mercado
ção percebi que as disciplinas
profissional da Contabilidade
que eu mais me identificava
é bastante amplo e oferece dieram as de contabilidade e
versificadas oportunidades para
O mercado de
senti que nessa área poderia
quem sonha em uma carreira
trabalho para os
empreender e ter meu próprio
bem sucedida. “Desde que ininegócio. Em 1996, me formei
ciei minha carreira, percebo que
profissionais da
em Ciências Contábeis”, diz
a profissão mantém-se promisContabilidade é amplo
Silene.
sora. No entanto, o mercado,
Depois disso, a jovem
cada vez mais competitivo, exie oferece muitas
contadora não parou mais.
cada vez mais profissionais
oportunidades para uma ge
Recém formada abriu seu esqualificados, atualizados e dicritório e pouco tempo depois
carreira bem sucedida.” nâmicos. Os novos estudantes,
montou um grande escritório
precisam ter essa concepção.
Silene Rangel,
contábil com uma amiga. “EnOs jovens estudantes são, na
frentei todas as dificuldades
sua maioria, imediatistas, para
contadora e professora universitária.
pertinentes a um novo emespera os ‘resultados’ para onpreendimento, mas apesar da
tem. Essa é a maior mudança
pouca experiência, aprendi com todas as dificuldades que percebo nos dias atuais. O jovem não tem muita ‘pae as superei. Em 1998 associei-me a outro pequeno ciência’ para esperar os resultados profissionais que só a
escritório da cidade, dessa fusão nasceu o escritório do maturidade traz. Mas tenho certeza que com dedicação e
qual somos sócias até hoje, a Conteg Contabilidade”, esforço todos alcançaram seus objetivos”, finaliza.
explica.
Com o novo negócio, a vontade de se aperfeiçoar
não parou. Silene voltou à Academia, desta vez para
fazer pós-graduação. “Em 1999 iniciei um curso de especialização em Gerência na Qualidade dos Serviços
Contábeis. Foi durante o curso, mais especificamente
na disciplina de Metodologia de Ensino Superior, que
nasceu em mim o interesse em lecionar”, lembra. Bastou um convite dos professores da faculdade e Silene
aceitou a missão. Aí, seguir com os estudos e fazer
mestrado foi só uma consequência.

“

“Estar envolvida em duas áreas
de atuação da profissão, é um
desafio constante”
Para Silene, contribuir para a formação de novos
profissionais é um grande desafio. “O conhecimento
prático do dia-a-dia do escritório me deu experiências
para transmitir aos alunos, e o conhecimento teórico
utilizado na Academia, deu sustentação às práticas diárias no escritório”, afirma.
Em sala de aula, a professora busca despertar em
seus alunos o estimulo, e assim mantê-los atentos ao
processo ensino-aprendizagem. “Na academia é preciso motivar os estudantes para que eles aprofundem os

Perfil
Silene Rangel, é casada e tem uma filha. É
contadora e professora universitária. Graduada em
Ciências Contábeis pela Unidavi, pós-graduada
em Gerência na Qualidade de Serviços Contábeis
pela Unidavi, e mestre em Contabilidade pela
FURB. Ela é sócia da Conteg Contabilidade S/S
e professora substituta no curso de Ciências
Contábeis da Udesc/Ibirama. Já foi conselheira do
CRCSC por dois mandatos, atualmente é diretora
de cursos do Sindicont Alto Vale do Itajaí, por
várias gestões, e diretora regional do Sescon/SC.
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Sempre quis trabalhar em
escritório e sonhava em ser
professor também

Dar aulas sempre um foi um desejo de Ricardo,
que desde pequeno admirava a profissão de professor.
“Tinha o sonho de ser professor, e este sonho se tornou mais forte após uma professora de pós-graduação
me chamar a atenção para esta vocação. No início da
minha carreira docente coloquei em mente que iria me
inspirar na didática dos meus melhores professores, e
devido à complexidade lógica da contabilidade, determinei como estratégia ser um bom professor de contabilidade”, lembra. “Após iniciar a atividade docente percebi que para ser um bom professor é necessário além
de estudar, conhecer na prática aquilo que se ensina. E
isso me impulsionou desde o início em ser um bom profissional e também um bom professor”, complementa.

No Nordeste Catarinense o contador Ricardo Alexandre Gonçalves Juvenal também se divide entre as
rotinas do escritório e da universidade. Ele é coordenador e professor do Curso de Ciências Contábeis da
FCJ – Faculdade Cenecista de Joinville e docente do
curso de Ciências Contábeis e da Pós-Graduação da
Católica – PUC/SC. Ricardo sempre teve dois sonhos
profissionais: trabalhar em um escritório e lecionar.
“Na minha adolescência fiz o curso de Modelador
de Fundição no Senai, e logo comecei a atuar na área
técnica onde fiquei 2 anos
como funcionário na Tupy TerManter-se
motécnica. Mas naquela épo- “Pró-atividade. É isso que
atualizado é o
ca o que eu queria realmente
o mercado espera dos
maior desafio na
era trabalhar no escritório.
futuros
contadores.
Corri atrás desse objetivo e
sala de aula e no
descobri que a profissão de
Na universidade
escritório
contador oferecia essa possitrabalhamos muito isso
bilidade. Nela eu poderia atuSer contador exige atuar tanto na área administraticom os alunos, mas
alização
frequente, segundo
va, como financeira e ainda
Ricardo.
Ele
aponta que este
infelizmente poucos
em recursos humanos”, conta
é
o
grande
desafio
em sala
o professor contador.
são os profissionais
de
aula
ou
no
escritório.
“A
Ele se formou pela Unilegislação
brasileira
muda
de
que possuem essa
ville, “no tempo em que o vestiforma acelerada, exigindo dos
bular para Ciências Contábeis
característica.”
contadores e muito mais dos
era de fato concorrido”, faz
professores de contabilidade
questão de enfatizar. “Lemconstante atualização para reRicardo
Alexandre
bro-me bem que no vestibular
passar esses conhecimentos
Gonçalves Juvenal
havia uma concorrência para
aos clientes e alunos”, cita.
a vaga de 5 candidatos para 1
contador e professor universitário.
Ricardo aponta que a
vaga. O que atualmente está
realidade
do contador mudou
bem diferente nas instituições
muito
nos
últimos
anos,
e
isso
requer
que os novos
de ensino”, destaca.
profissionais
estejam
mais
ágeis,
e
atualizados.
“Há 20
Já no primeiro ano, ele conseguiu uma vaga de
anos,
quando
eu
estudava
contabilidade,
éramos
coestágio na área financeira de uma empresa pequena e
nhecidos
como
“Guarda
Livros”,
profissionais
que
recom o tempo foi se especializando até chegar ao cargo
gistravam
o
que
acontecia
nas
empresas,
estávamos
de gerente administrativo financeiro. “Fiquei lá por cinco
anos, depois fui convidado a trabalhar na área finan- sempre no passado das empresas. Atualmente o granceira e contábil de uma grande empresa de Joinville, lá de diferencial do contador é estar à frente dos aconme tornei Supervisor Financeiro e concretizei um dos tecimentos. É dominar as informações para ajudar os
meus objetivos que tracei após me formar: fazer uma empresários nas tomadas de decisão”, explica.
Para isso, Ricardo utiliza da tecnologia, didática
pós-graduação e iniciar a atividade como professor unie
a
experiência
que tem junto ao mercado de trabalho
versitário. Estou nesta dupla jornada há 16 anos, e isso
para
auxiliar
seus
alunos a compreenderem o conteúdo
me faz muito feliz”, afirma.
curricular. “Hoje na sala de aula, um simples não, não
serve como resposta. É necessário justificar sempre!
Vocação para ensinar surgiu na Além disso, somente teoria não serve, os alunos querem
prática, muita prática, pois querem ao menos experimenpós-graduação
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tar um pouquinho daquilo que os livros
descrevem. Sem contar que a geração que está na faculdade é bastante
interativa e inquieta, e para prender a
atenção dessa galera não é fácil não. A
maioria desses estudantes esperam ter
sucesso e ganhar bem, e querem que
isso ocorra de forma rápida, ou seja,
paciência é algo que não é muito peculiar para a nova geração. Tento sempre
orientar meus alunos que é necessário
primeiro fazer o gol, para depois exigir
um alto salário e mais do que isso, passar a eles que nesta profissão, temos
uma grande responsabilidade junto aos
clientes, pois um passo incerto poderá
gerar altas multas e prejuízos para as
empresas”, finaliza.

ITC

Perfil
Ricardo Alexandre Gonçalves
Juvenal, tem 40 anos, é casado
e tem dois filhos adolescentes.
É contador e professor universitário. Atua como sócio diretor na
R&A Contabilidade Ltda, Coordena e leciona no curso de Ciências Contábeis na FCJ – Faculdade Cenecista de Joinville,
é docente do curso de Ciências
Contábeis e Pós-Graduação na
Católica /SC.
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turismo

Vargeão e sua

cratera,
um convite ao turismo
no Oeste Catarinense

Q

ue a bela Santa Catarina é famosa
pelos atrativos turísticos, você já deve
estar cansado de ouvir. São centenas
de quilômetros de praias e muito verde
no Litoral, paisagens exuberantes e boa gastronomia na
Serra Catarinense, as festas típicas do Vale Europeu, e
tantos outros. Mas é uma cidade com pouco mais de 3,6
mil habitantes no Oeste Catarinense que tem fascinado
olhares curiosos de visitantes de todo o Brasil. Vargeão,
localizada a 479 km de Florianópolis, pertencente à
Regional Xanxerê do Sescon/SC, é famosa por sua
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cratera gigante, resultado de um meteoro que no passado
atingiu o local onde o munícipio foi construído.
Chamada de Domo de Vargeão, a cratera
impressiona, tendo 12 quilômetros de diâmetro e 150
metros de profundidade. E pode acreditar, cientistas
da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)
comprovaram que a depressão topográfica é o resultado
de um grande corpo celeste que atingiu a região entre 110
milhões e 60 milhões de anos atrás.
Os pesquisadores encontraram no local cones de
estilhaçamento, ou shatter cones, que só ocorrem em

crateras de impacto de objetos celestes. Até hoje, 174
crateras como a catarinense foram descobertas na Terra,
sendo apenas cinco no Brasil: Domo de Araguainha (MT/
GO), Riachão (MA), Serra da Cangalha (TO), Domo de
Vargeão (SC) e Vista Alegre (PR). Uma sexta cratera na
fronteira entre o Rio Grande do Sul e Uruguai ainda está
em estudo.
O que chama a atenção entre as crateras de Vargeão
e Vista Alegre é que
elas podem ser crateras
irmãs. Isto é, as duas
podem ter surgido devido
ao choque do mesmo
corpo celeste que se
dividiu ao entrar na
atmosfera. Isto porque,
segundo os estudiosos,
ambas foram formadas
sobre os basaltos da
Formação Serra Geral
e estão separadas por
apenas 100 quilômetros
de distância.

Saiba mais
A Terra do Meteoro
Vargeão, também conhecida como
a Terra do Meteoro, foi colonizada
por volta de 1938 por imigrantes
italianos, e por algum tempo, esta
era a língua falada por lá. Em 1964
o lugarejo se tornou município.
Naquele tempo a economia da
cidade era baseada na extração
de madeira, na industrialização
de Erva-Mate e atualmente a
agricultura é a principal alavanca
econômica da cidade. Vargeão
cultiva até hoje as tradições
italianas através de feiras e festas
típicas.
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Unindo forças,
defendendo valores
Buscando motivos para associar-se à alguma
entidade, as pessoas costumeiramente esbarram
em dúvidas com relação ao motivo que as levariam
a fazer essa opção. Para esclarecer essas dúvidas,
duas questões devem ser levadas em consideração:
O que eu vou ganhar com isso?
Os associados do Sescon/SC têm acesso a
convênios na área da saúde, convênios com
empresas de softwares tributários, desconto na
aquisição de certificado digital, desconto na inscrição
de cursos presenciais e a distância, além de usufruir
de consultoria tributária, trabalhista e previdenciária.

O que a classe contábil vai ganhar
com a minha associação?
Ao associar-se ao Sescon/SC, o empresário
possibilita a continuidade dos trabalhos da
entidade junto aos orgãos estaduais e por meio
da Fenacon, em Brasília, que acompanha e
interfere, à favor da classe contábil, diariamente
em todas ações do Congresso Nacional. Com
um número cada vez maior de associados a
entidade cresce, ganhando respeito perante os
orgãos públicos e força para cobrar ações de
interesse da classe.

Para se tornar associado ou obter mais informações basta
entrar em contato com o Sescon/SC pelo telefone (47) 3433-9849
ou pelo e-mail associados@sesconsc.org.br.

• Consultoria INFORME LEX - tributos federais, estaduais, trabalhista, previdenciária, empresarial, civil
e consultoria jurídica (consultas sobre processos)
• Consultoria PRINCE – (Osmar Schulze) - ICMS/SC, IPI e ISS(com base em lei nacional)
• Descontos nos cursos presenciais do SESCON/SC, Seminário a distância, Projeto Educação
Continuada e cursos realizados pelos parceiros e apoiadores.
• Certificado Digital – Além do desconto para associados e seus clientes, o associado acumula pontos e
troca por produtos ou resgate em dinheiro através do Programa Fidelidade Prime.
• FENACON - Usufruir dos benefícios das ações e projetos, como a opção pelo Simples Nacional
(anexo III) e acompanhar as ações do sistema FENACON junto ao Congresso Nacional.
• PORTAL CONTABIL SC - Informativo on-line diário via e-mail (newsletter), acesso irrestrito às notícias,
índices e agenda fiscal (enviada também mensalmente via e-mail).
DESCONTO NA CONTRATAÇÃO:
• QUESTOR – Sistema QUESTOR CND (controle e emissão automática das certidões negativas de
debito – municipal/estadual/federal)
• BPNC – Sistema ATEF-Auditoria Tributária Eletrônica Federal, (cruzamento de informações dos
Módulos Declarações Fiscais e Módulos SPED`s
• VISTRA SPED BI – Cenários/análises/informações
• JOCRESPI – Seguro de Responsabilidade Civil para o Contador
• UNIODONTO – Plano Odontologico
• AGEMED – Plano de Saúde (plano regulamentado EMPRESARIAL)
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Sescon/SC realiza
cursos a distância

O Sescon/SC, em parceria com
a Unifenacon, tem realizado
mensalmente cursos a distância
levando capacitação para todas as
regiões do Estado.

A Educação a Distância (EAD) tem um papel fundamental no aprimoramento dos
profissionais, uma vez que tem facilitado o acesso ao conhecimento e ampliado
as oportunidades de trabalho. A partir de uma tecnologia moderna você estuda
sem sair do escritório.
As inscrições são feitas no site da entidade www.sesconsc.org.br. O interessado
recebe por e-mail a senha de acesso e após a realização do curso as perguntas
são respondidas através do fórum com o palestrante.

Se você não puder assistir na data da realização, não há problema, pois o acesso
ficará disponível por seis meses. Você escolhe o lugar e cria seu ritmo.

O Sescon/SC leva conhecimento até você!
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ACUMULE PONTOS NA COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Até

10%

do valor do Certiﬁcado Digital indicado em Pontos.

Seus Pontos valem:

Certiﬁcados Digitais
Cursos Unifenacon e Sescap/Sescon
Mensalidade do Sescap/Sescon
Dinheiro

Saiba Mais: www.fenaconcd.com.br
Na Fenacon Certiﬁcação Digital seu certiﬁcado vale muito mais e com ele você poderá
acumular pontos e resgatar produtos e serviços. Faça parte do Programa
Fidelidade Prime e acumule pontos já na sua próxima compra.
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