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Informativo do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco

Integrar - O novo programa de parcelamento do

Governo Federal oferece diversos benefícios

para as empresas que fizerem a adesão. Quais as

principais vantagens?

Alexandre Rego - As principais vantagens são as

reduções de multas e juros, tanto maiores quanto

menor for  o prazo de pagamento, e o longo prazo do

parcelamento, de até 180 meses.

Integrar - Por que o Governo está oferecendo

tantas vantagens aos devedores com a edição

do Novo Refis?

Alexandre Rego - A ini ciati va não foi do Poder

Executivo. O Congresso Nacional aprovei tou a

conversão em lei  da MP 449/2008 e ampliou

substanc ialmente os benefíc ios anter iormente

previstos. De fato, o Executi vo reconheceu a

necessidade de facilitar  o pagamento de impostos

diante das difi culdades enfrentadas pelos

contribuintes.

Integrar -  Apesar dos

benefícios, o Refis da

Crise é bastante criticado.

Por quê?

Alexandre Rego -   As

críticas sempre vão existir,

e dos dois lados. Há quem

queira mais benefícios para

os devedores e há quem

lembre que uma lei como

esta é uma injustiça para

aqueles que se

sacrificam e pagam seus

tributos em dia.

Integrar - A legislação

que instituiu o novo

parcelamento é cheia de

detalhes, portanto,

levará algum tempo para ser  assimilada pelas

empresas. Como é possível saber se a melhor

opção é aderir ao programa?

Alexandre Rego  - Se a empresa é devedora, é

mui to provável que seja vantagem aderi r  ao

parcelamento, j á que as reduções prev is tas

são  mai ores  do que na s i tua ção norm al.

Somente para algumas empresas que ainda

estão em v igor com os parcelamentos do Refi s

1 (Lei  nº 9.069/2000) ou do PA ES (Lei  nº

10.684.2003) é que pode não ser vantagem.

Mas, mesmo nestas

hi póte ses , ca da

caso tem que ser

ana li sa do c om

cuidado.

Integrar -  Quais os

principais motivos

para as empresas

aderirem ao Refis 4?

Alexandre Rego - O
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Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil

em Recife, em entrevista exclusiva ao Integrar,

tira as dúvidas mais frequentes dos

contribuintes sobre o Novo Refis, mais

conhecido como Refis da Crise.

Alexandre de Moraes Rego

uma nova chance de

regularizar a sua situação

principal motivo é ficar

com a si tuação fi scal

regularizada a ponto de

obter certidão positi va

com efeitos de negativa,

e, com is to poder

participar de contratos

que envolvam o Poder

Públi co. A fora i sto, há também uma vantagem

financeira decorrente das reduções de multas, juros

e encargos.

Integrar - A migração de outros parcelamentos

para o Refis da crise, nem sempre é um bom

negócio.  Essa af irmativa está correta?

Alexandre Rego - Sim, em alguns casos de Refis

1 e PAES o valor da prestação não depende do

saldo devedor e sim da recei ta bruta do mês

anter ior. Por i sso, os contr ibuintes nestas

si tuações devem analisar com cuidado.

Integrar - Como está a repercussão do Novo

Refis no estado de Pernambuco? E qual a

expectativa até o final de 2009?

Alexandre Rego  -  Quem tinha urgência para

obter  cer ti dão já prov idenciou a adesão ou o

pagamento à vi sta.  Até setembro havia 265 mil

adesões  no Bras i l e  cerca de 6. 600 em

Pernambuco. Este número, porém é uma pequena

fração do universo de devedores  que se

beneficiariam com a adesão.  

Refis da crise:

"Se a empresa é devedora, é
muito provável  que seja

vantagem aderir ao
parcelamento"
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Prezados Colegas,

É com a satisfação

d e sempre q ue eu

apresento à vocês mais

uma edição  do  Jorn al

Integrar.  Grand es e

imp o rtan tes temas já

passaram por aqui. A matéria de capa da vez é

uma excelente ent revista co m o  d elegado

adjunto da RFB, Alexandre Rego sobre o Refis

da Crise. Também na pauta da 41ª edição, as

realizações do sindicato, como o nosso mensal

Almoço Informal, a participação do Sindicato na

V II I  Co nven ção  do s Co ntabilistas d e

Pernambuco, o almoço palestra que também

abo rd o u o Novo  Ref is,  a V I ed ição  d o

Campeonato de Futebol SESCAP-PE / AESCON-

PE e o s curso s do  PAC. Completand o os

destaques, os benefícios da natação no Bem

Estar em Pau ta, além d e o ut ras no tícias

referentes ao universo econômico. Boa Leitura!

José Félix de Souza Júnior

Presidente do SESCAP-Pernambuco
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PQEC cresce em adesão e

coordenação convida contabilistas

02

O SESCAP-PE e a AESCON-PE comemoram o significativo crescimento do

Programa de Qualidade de Empresas de Serviços Contábeis (PQEC) em 2009,

que passou de 12 em 2008 para 20 empresas em 2010. A coordenação do programa

acredita que a grande procura para 2009/2010 deve-se ao momento positivo da

contabilidade nacional e à conscientização dos empresários para a qualificação dos

seus colaboradores.

Novos Associados:
CONTA MAIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA. |  SERCON - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA | -

LGLUZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |  CHRISTIAN MARCELO MENDONÇA LIMA

Novo auditório: Grande vitória do SESCAP-PE/

AESCON-PE

Mais uma conquista foi alcançada pelo SESCAP-Pernambuco.

No último dia 12 de novembro, aconteceu a inauguração do novo

auditório, maior e mais confortável. E para marcar esse dia solene,

o Sindicato realizou uma palestra inaugural com o tema �O Impacto

do SPED nas Empresas de Serviços Contábeis� ministrada pelo

empresário, professor, escritor e palestrante Claudio

Nasajon (diretor executivo da Nasajon Sistemas).

Ao final da palestra, um coquetel de confraternização

foi servido para celebrar mais essa vitória. O novo

auditório fica na Rua José Aderval Chaves,  n° 78, sala

407, Boa Viagem.

Inauguração aconteceu no último dia 12

de novembro

Confraternização de

fim de ano do

SESCAP-Pernambuco
Sindicato prepara mais uma

grande festa

Com a satisfação e o orgulho de sempre,  o SESCAP

se empenhou  para realizar mais uma linda festa de fim de

ano para seus associados. A confraternização este ano

aconteceu no dia 28 de novembro, no Cristal Eventos,

em Aldeia. Na ocasião, muito churrasco, piscina, recreação

para crianças, campo de futebol, música ao vivo e sorteios.

Um ambiente bastante agradável, ao ar livre e muita

descontração: assim foi a celebração do setor de

serviços pernambucano.

SESCAP-PE na VIII

Convenção dos Contabilistas

de Pernambuco
A VII I  Conv enção dos Contabilistas de

Pernambuco foi um grande sucesso. Mais de 600

pessoas estiveram presentes no evento que teve como

tema Contabilidade: Sustentabilidade com

Profissionalismo, Ética e Responsabilidade Social. De

09 a 11 de novembro, o encontro reuniu grandes

nomes da contabilidade brasileira entre palestras e

painéis.

O presidente do SESCAP, José Feliz de Souza

Júnior, integrou a Comissão Executiva Organizadora

(COE) como

Coordenador  de

Eventos Paralelos

cuja repercussão foi

bastante intensa e o

sucesso, absoluto.

Parabéns à

organização!
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Refis da crise foi tema de

encontro em Recife
Almoço palestra reuniu cerca de 80 profissionais

Cerca de 80 pessoas, entre contabilistas e

empresários, marcaram presença no almoço

palestra realizado no dia 18 de agosto, no Hotel

Manibu em Boa Viagem. Promov ido pelo

SESCAP-Pernambuco e pela Receita Federal,

o evento teve em pauta, todos os detalhes sobre

o maior e mais generoso programa de

parcelamentos de débitos do Governo Federal,

o Novo Refis, também denominado

Refis da Crise.

Na ocasião, representantes do

CFC, da FENACON e do CRC-PE

estiveram presentes para participar do

encontro. O presidente do SESCAP-

Pernambuco, José Félix de Souza,

deu início ao ev ento em um breve

discurso sobre a importância do tema, e em seguida, a

palestra foi conduzida pelo delegado adjunto da Receita

Federal em Recife, Alexandre Rego.

Ao final da explanação, o público presente pôde

Receita alerta os

empresários sobre

prazos
A Receita Federal do Brasil divulgou

recentemente aos empresários sobre o prazo para

pagamento à vista ou adesão pela Internet às

modalidades de parcelamentos especiais, com os

benefícios da Lei 11.941/2009 que encerra-se no dia

30 de novembro de 2009. Informou também que a

partir de 1º de janeiro de 2010, as empresas tributadas

pelo Lucro Presumido ou Arbitrado estão obrigadas a

utilizar a Certificação Digital (assinatura digital), para

transmissão de declarações e demonstrativos.

O SESCAP-Pernambuco está sempre trabalhando

para capacitar e atualizar seus profissionais filiados. O

Programa de Aperfeiçoamento Cíclico - PAC - preparou

três importantes cursos nos meses de julho, agosto e

setembro: o Planejamento Sucessório: Holding Familiar,

Nota Fiscal Eletrônica, SPED/SEF-2 e DIPJ Lucro Real

2009, r espectivamente. Nos meses de outubro e

novembro, o Sindicato realizou o curso sobre Legislação

Trabalhista Aplicada ao Departamento Pessoal e o

Seminário  Apuração de Créditos de PIS e COFINS

Não-Cumulativos.  Aguarde mais novidades!

tirar dúvidas acerca do recém

implantado programa. Uma

pausa para o almoço e a sessão

perguntas e r espostas teve

continuidade até as 15h.

Nas palavras de José Félix, o Novo Refis é um

assunto bastante amplo e complexo e o evento serviu

de fonte de informação e foi uma grande oportunidade

de ampliar os conhecimentos sobre um tema de suma

importância para o setor contábil.

A cidade de Goiânia, Goiás sediou durante os dias

14, 15 e 16 de outubro, a 13ª CONESCAP, o maior e

mais significativo evento de contabilidade.

A comitiva formada pelos membros da diretoria do

SESCAP-PE prestigiou o evento que serviu para

atualização e tr oca de exper iências sobre temas

importantes, além, claro, da tradicional confraternização

entre amigos e colegas do setor que foi realizada na

casa de espetáculos, Atlanta Music Hall e teve como

atração principal o cantor Leonardo.

Com o tema �Serviços: Gestão do Conhecimento e

do Social��, o encontro justificou sua importância, e teve

seu sucesso consagrado pela competente organização

e programação com palestras e workshops.

Pernambuco marca

presença na 13ª

CONESCAP

Programa de Aperfeiçoamento

Cíclico - PAC



04INTEGRAR  SESCAP-PE

SESCAP-Pernambuco - R. José Aderval Chaves, 78, Sala 407, Boa Viagem, Recife - PE - Fones: (81) 3327.6324 e 3467.7499.

Presidente: José Félix de Souza Júnior; Vice-Presidente: Alba Rosa Nunes Ananias; Diretor Administrativo: Flávio Albuquerque de Melo Coelho de Araújo; Diretor Administrativo � Suplente: Christian Seiiji
Gualberto Watanabe; Diretor Financeiro: Albérico Xavier de Morais Pinto; Diretor Financeiro � Suplente: Milson Xavier de Carvalho; Diretor de Eventos: Roberto Vieira do Nascimento; Diretor de Eventos

� Suplente: José Eraldo Lúcio de Oliveira; Diretor Jurídico: José Augusto de Castro Marinho Filho; Diretor Jurídico� Suplente: Gláucio Manoel de Lima Barboza; Conselho Fiscal: Josué Cabral Buarque

de Gusmão; João Luiz Pereira Borba; Ronaldo Xavier Fernandes.

Tiragem: 3.000 exemplares  / Periodicidade: bimestral / Gráfica: Fac Form  Edição: José Félix - Presidente / Projeto Gráfico, Diagramação e Redação:  CQueiroz Comunicação (81)

3429.5846 / 5419    Para receber gratuitamente este jornal na sua empresa, cadastre-se através do e-mail: sescappe@sescappe.org.br

Existem poucos desportos tão completos e

ao alcance de tanta gente como a natação. Bebês,

grávidas e idosos podem tirar proveito deste

desporto aeróbico, de pouco impacto para os

ossos. A modalidade é uma técnica antiga em que

muitas pessoas desconhecem todos os benefícios

que ela oferece.

Especialistas afirmam que começar a praticar ainda

quando bebê ajuda a desenv olver  um sistema

A arte de nadar: Conheça os benefícios que a

modalidade pode trazer para a sua saúde

respiratório mais resistente a doenças e alergias. É um

esporte completo, pois mexe com toda a musculatura do

corpo. Além disso, com a amortização do impacto dos

movimentos físicos pela água, a probabilidade de sofrer

uma lesão é praticamente nula.

Quem nada chega a perder aproximadamente 600

calorias por hora, enrijecendo os músculos e definindo a

silhueta. A modalidade também melhora a respiração e a

coordenação motora.

Bolsa de Valores: Gerando benefícios para a

economia e a sociedade

As bolsas de valores são institu ições

administradoras de mercados e são também

os centros de negociação de v alores

mobiliários, que utilizam sistemas eletr ônicos

de negociação para efetuar  compras e

v endas desses v alores. No Brasil,

atualmente, as bolsas são organizadas sob

a forma de sociedade por ações (S/A),  reguladas

e fiscalizadas pela CVM. As bolsas têm ampla

autonomia para ex ercer seus poderes de auto-

regulamentação sobre as corretoras de valores que

nela operam. Todas as corretoras são registradas

no Banco Central do Brasil e na CVM.

A principal função de uma bolsa de valores é

proporcionar um ambiente transparente e líquido,

adequado à realização de negócios com v alores

mobiliár ios. Somente atr avés das cor retoras, os

inv estidores têm acesso aos sistemas de negociação

para efetuarem suas tr ansações de compra e venda

desses valores.

As companhias que têm ações negociadas nas

bolsas são chamadas companhias "listadas". Para ter

ações em bolsas, uma companhia deve ser aberta ou

pública, o que não significa que pertença ao governo, e

sim que o público em geral detém suas ações. A

companhia dev e, ainda, atender  aos requisitos

estabelecidos pela Lei das S.A. (Lei nº 6.404, de 15 de

dezembro de 1976) e pelas instruções da CVM, além

de obedecer a uma sér ie de normas e regras

estabelecidas pelas próprias bolsas.

Fun ções das Bolsas de Valores

Os mercados de capita is são mais eficientes em

países onde ex istem bolsas de v alores bem

e s tr u tu r a d a s ,

tr ansparentes e

líquidas. Para que

elas desempenhem

suas fun ções, o

ambiente de negócios do país tem que ser livr e

e as r eg ras  de v em s er  cla ras . N estes

contex tos, as bolsas podem beneficiar  todos

os indiv íduos da sociedade e não somente

aqueles que detêm ações de companhias

aber tas. Entre os benefícios gerados pelas

bolsas de v alores para a eco nomia e a

sociedade como um todo estão o lev antamento

de capita l para negócios, mobilização de

poupanças em inv estimentos e a facilitação

do crescimento de companhias.

Fo nte:  www.por taldoinvestidor.gov.br

Além de todos os benefícios físicos que oferece,

a natação também relax a a mente e ativ a a

memória, garantindo uma ótima oxigenação para

o cérebro. E não podemos esquecer  que também

é um grande combatente do estr esse, já que com a

grande concentração ex igida na hora da

respiração e nos movimentos, faz com que você

aliv ie as tensões e esqueça um pouco dos

problemas do dia-a-dia. Pratique!

Almoço Informal: Um

cardápio recheado de

informação e integração
No último dia 11 de setembro foi realizado mais um

Almoço Informal do SESCAP-Pernambuco. Na ocasião,

os associados tiveram a oportunidade de confraternizar e

rever  os amigos e colegas, em uma tarde bastante

agradável. O encontro aconteceu no Restaurante Sal e

Brasa, que todo mês é o ponto de encontro de empresários,

colaboradores, profissionais e amigos do setor de serviços.

Campeonato de Futebol SESCAP-PE

/ AESCON-PE

Desde o dia 13 de setembro que a bola rola nos gramados sintéticos do Stadium Soccer para mais

Campeonato de Futebol SESCAP-PE/AESCON-PE. Este ano, a sexta edição do evento, conta com a

participação de 10 equipes masculinas e 4 femininas que entraram na disputa do título. O resultado dos

jogos e os artilheiros são detalhados a cada rodada pelo boletim eletrônico

"De olho no placar" . Na última edição, o artilheir o da competição era

o jogador Leonardo Perruci,  autor de marcou 16 gols. As finais

aconteceram no dia 29 de novembro e coroaram uma bela

confraternização entre as empresas do setor de serviços de

Pernambuco. No próximo Integrar, divulgaremos os campeões.

"O grande espetáculo é a integração"
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