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uma parceria com a Esalq/USP. Os interessados deverão inscrever 
sua iniciativa em duas das seguintes categorias: Empreendedorismo, 
Sustentabilidade, Inovação e Mulher na Gestão. Podem participar do 
prêmio todos os produtores rurais residentes no Brasil de diversos 
portes, já que para cada categoria serão premiados dois empreende-
dores pelo seu perfi l: um pequeno e outro grande ou médio produtor 
– uma maneira de abranger a todos os empreendedores que fazem 
parte do agronegócio nacional. Inscrição e mais informações: (www.
premionovoagro.com.br). 

E - Estudos Turísticos
Entre os dias 9 e 11 de maio, acontece o Fórum Gramado de Estudos 
Turísticos com a missão de deixar um legado de vanguarda aos desti-
nos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. O 
evento propõe um debate sobre os aspectos da evolução do turismo. 
Na programação, destaque para a palestra de Michel Lemieux, criador 
dos espetáculos Cirque du Soleil e Cité Mèmoire, falando sobre arte 
e cultura como incremento turístico. Serão discutidos e analisados 
temas de grande relevância como: política externa do Mercosul; como 
preparar o país para a inteligência artifi cial; identifi cação de nichos 
de mercado nos destinos para identifi car a economia turística; a força 
do turismo religioso e místico, entre outros. Mais informações (www.
forumgramado.com.br).

F - Benefícios do Chá Branco
O chá branco é uma bebida ainda pouco conhecida, ele vem da planta 
Camellia Sinensis, a mesma que origina os chás preto e verde. Assim 
como estes dois, a bebida também oferece uma grande variedade de 
benefícios à saúde, uma vez que contém antioxidantes e compostos 
que podem ajudar a desinchar, desintoxicar e acelerar o metabolismo 
— o que facilita a queima de gordura — além de ser excelente para 
melhorar o humor. É defi nida como uma bebida delicada, uma vez 
que não tem sabor amargo. É uma interessante opção à rotina diária, 
trazendo benefícios à saúde, já que apresenta até três vezes mais 
antioxidantes do que outras variedades. Mais informações; (www.
casamadeira.com.br).

G - Guias de Turismo 
Entre os dias 22 e 26 de maio, em Salvador, acontece a 39ª edição do 

A - Estágio e Aprendizagem 
Para os jovens que buscam ingressar no mundo do trabalho, uma grande 
chance é visitar a 22ª edição da Expo CIEE, que oferece 9 mil oportu-
nidades de estágio e aprendizagem. Acontece entre os dias 23 e 25 de 
maio, na Bienal do Parque Ibirapuera. São cerca de 7 mil vagas para 
estágios, sendo que a maior parcela está localizada na capital e baixada 
santista, alcançando um total de aproximadamente 4 mil vagas, as 3 mil 
restantes estão espalhadas pelo interior paulista. Inscrições podem ser 
feitas em: (http://www.expociee.com.br/).

B - Formação de Líderes
Neste sábado (27), o Octavio Café abre espaço na unidade da Av. Faria 
Lima 2996, para uma papo diferente. Proporcionando abertura para 
assuntos cada vez mais importantes como liderança e gestão, o Octa-
vio receberá o palestrante Jairo Martiniano para uma manhã que vai 
misturar conversas e histórias de liderança e um brunch especialmente 
desenvolvido para a ocasião. A apresentação vai das 10h às 11h30 e trará 
refl exão sobre temas do campo profi ssional de forma leve, descontraída 
e acessível para todas as áreas profi ssionais. Além de dar ótimas dicas 
sobre como ser um bom líder e melhor profi ssional, Jairo ressalta “Nas 
palestras nós mostramos como transformar relações em resultados 
extraordinários”. Inscrições e mais informações, tel. (11) 3074-0110 
(farialima@octaviocafe.com.br).

C - Dependência Química
O Centro de Referência e Apoio à Vítima, programa da Secretaria da 
Justiça e Cidadania, promove amanhã (26) a terceira ofi cina deste ano 
com o tema "Dependência Química: Cuidados na Prevenção e no Trata-
mento". O encontro acontece das 14h às 16h30, na Plenária 10 do Fórum 
Criminal da Barra Funda, na Av. Abraão Ribeiro, 313. O evento tem como 
objetivo divulgar os serviços oferecidos pelo programa e proporcionar 
um espaço de sensibilização sobre temas relativos aos direitos humanos. 
Os interessados poderão fazer inscrição gratuitamente no link: (https://
forms.gle/k86hSDdqmYat6afF7).

D - Produtor Rural
O Santander abre as inscrições para a segunda edição do “Prêmio 
Novo Agro”, uma forma de reconhecer e valorizar as atitudes e es-
píritos empreendedores do produtor rural brasileiro. A iniciativa é 

Congresso Brasileiro de Guias de Turismo CBGTUR, que terá como tema 
a frase “Valorizando Etnias Brasileiras” e promoverá palestras, mostras, 
city tours e visitas técnicas. O evento discutirá temas como “Guia de 
Turismo Valorizando Etnias Brasileiras”; “A Reforma Trabalhista pode 
Infl uenciar na Profi ssão do Guia de Turismo?”; e “A Infl uência do Afro-
-Brasileiro na Gastronomia Nacional”. Também painéis temáticos que 
tratarão do turismo de base comunitária, religioso de matriz africana ou 
religioso católico e do turismo de experiência. Direcionado a estudantes 
e profi ssionais de turismo, está com inscrições abertas, no site (www.
cbgtur2019.com.br). 

H - Livre de Trangênicos
Entre os dias 6 e 9 de maio, a Korin participa da feira APAS Show 
2019, no Expo Center Norte. A empresa se prepara para apresentar 
aos varejistas diversas novidades, com destaque para os frangos livres 
de transgênicos, disponíveis em embalagens de 600g e inteiro e os ovos 
livres de transgênicos, disponíveis em embalagens com 10 unidades. O 
frango livre de transgênicos (organismos geneticamente modifi cados) 
é proveniente de aves criadas dentro do método da linha sustentável 
Korin, com alimentação à base de grãos não transgênicos e certifi cadas 
pelo IBD (Instituto Biodinâmico). O produto é o primeiro do Brasil a 
ser certifi cado como livre de transgênicos.

I - Disrupção Digital 
Entre os dias 25 e 26 de julho, no Instituto Tomie Ohtake, acontece o 
Cyber Security Summit Brasil 2019, que vai abordar assuntos inéditos 
como ataques cibernéticos a carros, a equipamentos médicos, privacidade 
de dados, além de controle do sistema de indústrias e gerenciamento 
de crise. Contará com atrações nacionais e internacionais para debater 
o tema “A Segurança para Um Mundo Superconectado”, trazendo à 
tona a disrupção digital causada pela evolução tecnológica de forma 
despreparada em relação aos riscos cibernéticos e os refl exos disso na 
sociedade. Entre os palestrantes . está confi rmada a participação da 
equipe de Cyber OPS do FBI. Mais informações: (https://www.cyberse-
curitysummit.com.br/).

J - Inovações em Acessibilidade
O desenvolvimento tecnológico não revolucionou apenas o mercado 
de eletrônicos, mas também tem sido um meio de transformação 
social e, principalmente, um aliado poderoso na acessibilidade e 
inclusão de pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida. Em uma 
tentativa de encontrar novas soluções tecnológicas que promovam 
benefícios para garantir a inclusão social, a Feira Internacional de 
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), 
realiza em São Paulo, entre os dias 14 e 16 de junho, o “Reackathon”. 
A participação  é gratuita. Inscrições em: (https://www.sympla.com.
br/reackathon__485651).

uma parceria com a Esalq/USP. Os interessados deverão inscrever 
sua iniciativa em duas das seguintes categorias: Empreendedorismo, 
Sustentabilidade Inovação e Mulher na Gestão Podem participar do

A - Estágio e Aprendizagem 
Para os jovens que buscam ingressar no mundo do trabalho, uma grande 
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hoje da Contabilidade 

uma profi ssão 
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É notório o desenvolvi-
mento dos profi ssionais 
da Contabilidade no 

Estado de São Paulo, e isso 
se dá com base na forte união 
das Entidades Congraçadas da 
Contabilidade do Estado de 
São Paulo, que são comprome-
tidas e atuantes, como é o caso 
do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo - Sindcont-SP, 
que neste ano de 2019 com-
pleta um centenário de lutas 
e se prepara para enfrentar os 
desafi os do futuro, ao lado de 
cada um dos 85 mil profi ssio-
nais que representa na Grande 
São Paulo. 

O Dia do Contabilista, data 
fi rmada em maio de 1926 pelo 
contador senador João Lyra 
Tavares, patrono dos profi s-
sionais da Contabilidade e 
conhecido no segmento por 
sua dedicação em regimentar 
a profi ssão contábil no País, foi 
transformado, em 2012, por 
determinação do Conselho Fe-
deral de Contabilidade - CFC, 
órgão máximo da Classe,  em 
Dia do Profi ssional da Conta-
bilidade, ou Dia da Contabili-
dade, tendo como argumento 
conglomerar todas as datas 
da Classe para homenagear 
as atividades pertencentes às  
Ciências Contábeis.

Segundo dados do Conselho 
Federal de Contabilidade - 
CFC, no Brasil, hoje, há quase 
519 mil profi ssionais contábeis 
em atividade e 67.337 empre-
sas do ramo, desempenhando 
as funções de contadores, 
auditores, professores, pes-
quisadores, peritos, assisten-
tes, empresários, técnicos 
em Contabilidade, analistas 
e muitos outros profi ssionais 

que se originam dos bancos das 
instituições de ensino contábil.

Todo este contingente de 
profi ssionais está preparado 
e a postos para salvaguardar 
os números, as riquezas e o 
patrimônio das empresas e 
do País.  Como disse certa vez 
Platão “Os números governam 
o mundo”. Portanto, entendê-
-los e atuar com clareza e 
transparência, é fundamental 
para dar signifi cado aos dados 
e relatórios, que facilitam a 
gestão das empresas e auxiliam 
na tomada de decisões mais 
assertivas e seguras.

Além de zelar pelo patri-
mônio da sociedade e das 
empresas, o Contabilista tem 
o papel de orientador, con-
sultor e planejador, a fi m de 
traçar objetivos a médio e 
longo prazo. Nesta era da 
informação, percebemos que 
a Contabilidade se atualiza dia-
riamente, sendo estritamente 
importante buscar a Educação 
Profi ssional Continuada, tendo 
em vista, que estamos vivendo 
tempos em que precisamos 
desaprender, para aprender 
novamente, a fi m de acompa-
nhar as transformações digitais 
e as constantes novidades tri-
butárias, legislativas e fi scais. 

Profi ssão indispensável ao 
futuro da humanidade, como 
foi essencial nos primórdios da 
constituição das sociedades, 
a Contabilidade é uma profi s-
são em constante evolução, e 
aqueles que militam na área 
têm como desafi o se trans-
formar em multiprofi ssionais 
e também expandir os seus 
conhecimentos muito além da 
sua área de atuação, para fazer 
jus à profi ssão que abraçaram. 

E neste Dia 25 de abril e 
sempre, o Sindcont-SP conti-
nuará atuando fi rme, de mãos 
dadas com estes profi ssionais, 
para que eles desempenhem 
da melhor forma o importante 
papel  a que estão destinados. 
Parabéns a todos os Profi ssio-
nais da Contabilidade!

(*) - É Presidente do Sindicato
dos Contabilistas de São

Paulo – Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Emprego fi cou 
negativo em 
março

O mercado formal no Brasil 
apresentou saldo negativo em 
março. Foram fechadas 43.196 va-
gas de emprego, consequência de 
1.261.177 admissões e 1.304.373 
desligamentos. O resultado, no 
entanto, não altera a tendência de 
retomada gradual da economia, já 
que no acumulado do ano (janeiro 
a março) houve saldo positivo de 
179.543 vagas. Os dados são do 
Caged, divulgados ontem (24) 
pela Secretaria de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia.

O resultado negativo deste 
mês tem relação direta ao ob-
servado em fevereiro, quando 
houve saldo positivo de 173.139 
vagas, acima das expectativas. 
Os setores que normalmente 
admitiam nesta época do ano 
anteciparam as contratações 
para fevereiro, e aqueles que 
demitiam concentraram as 
demissões em março. O fato 
provocou tendências opostas 
entre os meses. 

No acumulado do bimestre 
(fevereiro e março), o saldo de 
129.943 empregos é superior 
ao verifi cado em 2018, quando 
foram geradas 117.339 vagas 
formais. Também houve cres-
cimento nos últimos 12 meses, 
com a criação de 472.117 postos 
de trabalho, um aumento de 
1,24% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior (AI/ME).

Objetiva que os empreen-
dedores tenham acesso 
a juros menores, visto 

que hoje gastam cerca R$ 120 
bilhões anuais. 

Atualmente, o sistema fi nan-
ceiro administra um volume 
aproximado de R$ 800 bilhões 
nesses tipos de operações, a 
juros médios de 20% ao ano, 
sendo que a infl ação está a 
menos de 4%. Nesses 20%, 
13 pontos correspondem à 
diferença entre o valor que 
os bancos pagam na captação 
e o que cobram na aplicação. 
Esses 13% embutem, além de 
impostos e lucro, os custos 
correspondentes ao risco de 
inadimplência estimado e 

Trata-se de operação de valor menor, consequentemente,

de baixo risco.

O plenário do STF decidiu 
ontem (24), por 7 votos a 
1, que os municípios não 
podem sancionar leis que 
estabeleçam percentuais, 
e não valores fixos, para a 
cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) relativo à 
atividade de sociedades 
advocatícias. 

A decisão tem repercus-
são geral e uniformiza, para 
todo o país, o entendimento 
jurídico sobre o assunto, des-
fazendo um confl ito entre a 
legislação nacional e diversas 
leis municipais que estabe-
leciam diferentes normas 
para a cobrança de impostos 
sobre serviços prestados por 
sociedades de advogados.

Prevaleceu no julgamento 
o entendimento do relator 
ministro Edson Fachin, que 
julgou ser inconstitucional a 
lei aprovada pelo município 
de Porto Alegre, que excluía 

A decisão tem repercussão geral e uniformizada

para todo o país.

As perspectivas para o mercado de algodão brasileiro 
são positivas. Com uma safra de 2 milhões de toneladas 
e o consumo doméstico estável em cerca de 700 mil 
toneladas/ano, o desafi o para os exportadores de algo-
dão, segundo o presidente da Associação Nacional dos 
Exportadores de Algodão (Anea), Henrique Snitcovski, 
será atingir a marca histórica de 1,3 milhão de toneladas 
embarcadas no período de julho de 2018 a junho de 2019, 
o que representa o excedente desta safra.

De julho de 2018 a março deste ano, o Brasil já embar-
cou cerca de 1 milhão toneladas de algodão em pluma, 
sendo que a China foi o principal país consumidor, ao 
ser o destino de 38% deste volume. “Acreditamos que 
durante os próximos três meses, que fazem parte do 
ciclo de exportação da safra 2018, o Brasil irá exportar a 
maior parte do excedente da safra e se tornar o segundo 
maior exportador do mundo”, diz Snitcovski. 

Com a expectativa de uma nova safra recorde pela fren-

te, que pode atingir 2,8 milhões de toneladas de algodão 
em pluma na temporada 2018/2019, o país terá o desafi o 
de aumentar sua participação no mercado internacional. 
“Além da qualidade da matéria-prima, regularidade no 
fornecimento e planejamento logístico, é fundamental que 
o Brasil se mantenha competitivo e presente nos principais 
mercados consumidores para fortalecer o relacionamento 
comercial e estar à frente de novas demandas de consumo 
das Indústrias Têxteis”, aponta Snitcovski (AI/ANEA).
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Acesso ao crédito para 
pequenos empreendedores
A FecomercioSP considera positivo o projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, (24), 
que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC), cuja a função será fornecer empréstimos, fi nanciamentos 
e descontos de títulos, também conhecido como factoring, para MEI (microempreendedor individual), 
micro e pequenas empresas

custos administrativos das 
grandes instituições.

A ESC só poderá emprestar 
dinheiro com capital próprio, 
sem captar recursos de tercei-
ros; o limite de faturamento 
será de R$ 4,8 milhões por ano; 
e os sócios não poderão ter 
participações em outras em-
presas. Para a FecomercioSP, 
esses fatores possibilitarão 
que as ESCs sejam menos 
seletivas e tenham custos 
mais acessíveis, visto que 
atenderão empresas locais, 
já conhecidas regionalmente. 
Além disso, trata-se de ope-
rações de valores menores, 
consequentemente, de baixo 
risco (AI/FecomercioSP).

ISS para sociedades de advogados 
deve ser por valor fi xo

as sociedades de advogados do 
rol de entes submetidos a uma 
cobrança de ISS por valor fi xo 
anual. Com a decisão, todos os 
municípios fi cam agora obriga-
dos a cobrar o ISS sobre serviços 
prestados por sociedades de 
advogados por meio de valores 
fi xos em bases anuais, conforme 
previsto por lei complementar 
de âmbito nacional.

Acompanharam Fachin os 
ministros Alexandre de Mo-
raes, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewando-
wski, Luiz Fux e Dias Toffoli. 
O ministro Marco Aurélio 
Mello ficou vencido no tema. 
Os ministros Gilmar Mendes, 
Luís Roberto Barroso e Celso 
de Mello não participaram do 
julgamento (ABr).

País pode se tornar o segundo maior exportador de algodão


