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Avanço
constante

Gestão 2014-2018 do SINDICONT-Rio conclui mandato de ações em
prol dos profissionais da contabilidade e momentos históricos
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EDITORIAL

Lygia Sampaio
Presidente do SINDICONT-Rio

Legado em
retrospectiva
Estamos encerrando mais uma Gestão na
história do nosso Sindicato dos Contabilistas
do Município do Rio de Janeiro. Ao olharmos
para trás, visualizamos as várias conquistas,
os desafios e os momentos de superação,
que vivenciamos. A recordação dessas
ações é um dos temas desta edição do
Mensário Brasileiro de Contabilidade,
destacando o marco do Centenário,
quando este Sindicato, já detentor da
Medalha Tiradentes, foi agraciado com a
Medalha Pedro Ernesto.
Realizamos cursos e palestras sobre
temas do cotidiano da nossa profissão e,
promovendo a saúde e o relaxamento,
realizamos a 7.ª, 8.ª e 9.ª Caminhada dos
Profissionais da Contabilidade.
Nosso primeiro agradecimento é a Deus,
que vem nos dando suporte para enfrentar
todos os desafios, como o incêndio que
atingiu o Edifício Moraes Junior no final
de 2014. Deixamos registrada a gratidão

aos colegas de Diretoria, aos membros do
Quadro Funcional da Entidade e aos nossos
apoiadores institucionais.
Também, registramos nossos
agradecimentos ao Contador Antônio
Ranha, primeiro profissional a se associar
ao SINDICONT-Rio na Gestão 2014-2018,
demonstrando confiança na gestão que
estava se iniciando.
Não há sindicato sem classe e cada um
de nós, profissionais da contabilidade,
contribuiu de alguma forma para
chegarmos onde estamos hoje.
Desejamos que esta Entidade Sindical
continue a crescer e que a nova Diretoria,
liderada pela companheira Diva Maria de
Oliveira Gesualdi, continue na busca da
concretização de novos ideais. Com certeza,
o espírito de equipe será a tônica da nova
Gestão, onde o principal projeto será o
atendimento dos anseios da categoria.
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CAMINHADA

Confraternização
ao ar livre
9ª Caminhada dos Profissionais da Contabilidade no Aterro do Flamengo
Realizar uma atividade física ao ar livre com
colegas de profissão, familiares e amigos no
fim de semana, incentiva a atenção à saúde.
Sob a coordenação de Bárbara Abramo,
no dia 8 de abril, o SINDICONT-Rio realizou a
nona edição da Caminhada dos Profissionais
da Contabilidade, com concentração no
Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do
Flamengo. A edição deste ano teve como
tema “SINDICONT-Rio Construindo Parcerias
com União e Cooperação”.
Além da conscientização sobre a
importância da prática de atividades
físicas, o evento foi uma oportunidade dos
profissionais da contabilidade, estudantes
e representantes de entidades do setor
estreitarem o relacionamento.
No MAM, os participantes puderam retirar os
kits, e fazer uma atividade de aquecimento e
4
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alongamento conduzida por um profissional
de educação física, Prof. Jailton dos Reis Lima,
além de integrar a tradicional foto na rampa
de acesso ao Museu.
Posteriormente, o grupo seguiu em direção
ao Teatro de Marionetes, também no Aterro,
acompanhados por uma UTI móvel. No trajeto
de cerca de três quilômetros, pausas para
registrar os pontos turísticos e belas paisagens
do local, como Pão de Açúcar, Monumento
dos Pracinhas, Marina da Glória, Praia do
Flamengo, Cristo Redentor e Outeiro da Glória.
Além das camisetas e bonés personalizados,
uma faixa identificava o grupo às demais
pessoas no Aterro.
Na chegada, o grupo participou de um sorteio
de brindes (eletrodomésticos, fones de ouvido,
livros, vale cursos/8h, suporte para garrafas
de vinho e bolsas). Os itens foram oferecidos

pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio, Associação Brasileira dos Advogados do
Mercado Imobiliário (Abami), Confederação
Nacional das Profissões Liberais (CNPL),
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e
Cenofisco. A Caminhada contou com o
imprescindível apoio do CRCRJ, Sescon Rio
de Janeiro, Fedcont RJ/ES/BA, Unicon, Unipec,
ACCERJ, Sindilojas-Rio, SINCON, Alterdata e
Contmatic Phoenix, Grupo Attiva e SINCCA.
Acesse o link https://goo.gl/LZKYwa e
visualize as fotos do evento.
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CAPA

Ações
reconhecidas
Gestão 2014-2018 do SINDICONT-Rio celebra conquistas,
momentos históricos e superação
Ao fim de quatro anos, a Gestão 2014-2018 do
SINDICONT-Rio, liderada por Lygia Sampaio,
reúne histórias de superação e momentos
históricos para a entidade.
Nesse período, o Sindicato celebrou o seu
centenário de fundação e foi homenageado
com as Medalhas Tiradentes e Pedro
Ernesto, concedidas respectivamente pela
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em
2014 e pela Câmara Municipal em 2016. A
entidade também sediou a oitava edição
do Encontro Nacional dos Presidentes e
Representantes de Sindicatos dos Profissionais
da Contabilidade (ENPRESCONT) e reuniu
centenas de pessoas nas três edições
da Caminhada dos Profissionais da
Contabilidade.
Além disso, o miniauditório Vitória Maria da
Silva e o salão nobre Mário Lorenzo Fernandez
sediaram cursos e palestras sobre temas
do dia a dia da atividade contábil com
especialistas e representantes dos órgãos
públicos das três esferas governamentais.
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Confira a seguir as principais realizações do
Sindicato ao longo deste período:

Superação
Em dezembro de 2014, o SINDICONT-Rio
precisou interromper a sua rotina de atividades
ao ser atingido por um incêndio ocorrido
no prédio vizinho, que deteriorou a lateral
esquerda do Edifício Moraes Junior, além
de móveis e equipamentos do Sindicato e
da Faculdade Mackenzie-Rio, que também
funciona no prédio.
Todos os andares foram atingidos e a Defesa
Civil chegou a interditar o edifício. O sexto
andar, onde fica o salão nobre Mário
Lorenzo Fernandez, precisou ser reformado,
assim como os demais pavimentos do
prédio. Na obra, foram refeitas a parede
externa e fiação elétrica do edifício, assim
como substituição de janelas, pisos, portas,
persianas, luminárias, forros de teto e
aparelhos de refrigeração. As atividades
sindicais foram mantidas ao longo da obra.

01

02

03

04

Lateral do Edifício Moraes Junior antes (01) e depois (02) da reforma, 03. Salão nobre Mário Lorenzo
Fernandez durante a obra, 04. Fachada do prédio após conclusão da obra

Centenário
Em 2016, os 100 anos de fundação do SINDICONT-Rio – Jubileu de Jequitibá, foram celebrados com
diversas atividades. A data foi eternizada com uma peça de inscrição no primeiro andar do Edifício
Moraes Junior, descerrada no dia 29 de setembro.
Na ocasião, também foi lançado o livro “Os 100 anos do SINDICONT-Rio: Uma história de luta pela
Contabilidade e pela profissão contábil”, de autoria do contador e professor José Paulo Cosenza, que
abordou o histórico do Sindicato desde a sua origem e, paralelamente, faz uma viagem pela cidade do
Rio de Janeiro: do bonde ao VLT.
A celebração da data ocorreu no dia seguinte, com uma solenidade no salão nobre Mario Lorenzo
Fernandez. Na data, a entidade foi homenageada com o conjunto de Medalhas de Mérito Pedro
Ernesto, a maior comenda da Câmara Municipal do Rio, por iniciativa do vereador Dr. Jorge Manaia. O
reconhecimento foi devido aos relevantes serviços prestados pelo Sindicato em prol da sociedade carioca.

05

06

07

05. Diretoria do SINDICONT-Rio na solenidade do Jubileu de
Jequitibá, 06. Lygia e José Paulo Cosenza no lançamento do
livro “Os 100 anos do SINDICONT-Rio: Uma história de luta pela
Contabilidade e pela profissão contábil”, 07. A diretoria do
SINDICONT-Rio e convidados no descerramento da placa do
centenário da entidade
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CAPA

8º ENPRESCONT

Participantes do 8º ENPRESCONT, realizado no SINDICONT-Rio

No dia 5 de novembro de 2015,
o SINDICONT-Rio sediou o 8º
ENPRESCONT, evento que reuniu
representantes de entidades sindicais
brasileiras de estados como Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso,
Minas Gerais, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro e São
Paulo. No evento, foram debatidas
possibilidades para os sindicatos
incrementarem as suas forças na
defesa dos interesses dos profissionais
da contabilidade, formas de
financiamento dessas entidades,
assim como a aproximação com
profissionais da nova geração. A
CSB se fez presente na pessoa do
diretor de Organizações e Relações
Sindicais, Itamar Kunert.

Atualização constante
As novas ferramentas tecnológicas, as alterações na legislação e obrigações acessórias foram
abordadas nos cursos e palestras promovidos pelo SINDICONT-Rio, reunindo milhares de profissionais
da contabilidade ao longo dos últimos quatro anos. eSocial, Sped, ECD, ECF, IFRS, Bloco K,
contabilidade para micro e pequenas empresas, mudanças no Simples Nacional, Imposto de
Renda Pessoa Física, ISS, ICMS, Pis/Cofins, Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária,
planejamento tributário e precificação contábil foram alguns dos temas abordados nas atividades
ao longo dos anos.

Cursos e palestras realizados no SINDICONT-Rio contribuíram para a atualização dos profissionais da contabilidade ao longo dos anos
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Convenções Coletivas
de Trabalho
Cumprindo suas obrigações
como entidade representante
dos profissionais da
contabilidade do município do
Rio de Janeiro, o SINDICONT-Rio
firmou Convenções Coletivas de
Trabalho com o Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis
do Estado Rio de Janeiro ao
longo dos últimos quatro anos. Os
documentos estabeleceram piso
salarial, percentual de reajuste
salarial e outros benefícios para
os profissionais da contabilidade
então empregados.

Reconhecimento da sociedade

Caminhada do Profissionais
da Contabilidade

Os governos estadual e municipal
reconheceram as ações do SINDICONT-Rio
em prol da sociedade com suas maiores
honrarias: as Medalhas Tiradentes e Pedro
Ernesto. A primeira foi entregue na solenidade
de celebração dos 98 anos da entidade
pelos deputados estaduais Paulo Ramos
e Roberto Henriques, e a segunda, na
comemoração do Centenário da entidade,
a homenagem foi concedida pelo vereador
Dr. Jorge Manaia.

O aterro do Flamengo sediou três edições da
Caminhada dos Profissionais da Contabilidade,
com a participação de profissionais, seus
familiares, além de diretores do SINDICONT-Rio
e de outras entidades contábeis.
Em 2016, a 7ª Caminhada foi seguida por um
torneio de futebol organizado pelo SINDICONTRio, também no Aterro do Flamengo, no
qual foi disputada a Taça do Centenário
do SINDICONT-Rio com o time de futebol da
Faculdade Mackenzie-Rio. A taça foi uma das
conquistas desta gestão e está exposta no hall
de circulação do segundo andar da sede.
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ENTREVISTA

Avaliação
das conquistas
Lygia Sampaio revisa sua gestão à frente do SINDICONT-Rio

Que balanço a senhora faz da sua gestão?
Lygia Sampaio: Foram quatro anos de
desafios e superação para o profissional
da contabilidade, com a constante
informatização do trabalho contábil e
das mudanças legislativas. Para o nosso
Sindicato, o incêndio que atingiu o edifício
Moraes Junior no final de 2014 também
foi desafiador para a diretoria e membros
do quadro funcional, mas mantivemos
o nosso trabalho constante em meio às
obras de restauração do prédio. E, claro, a
celebração dos 100 anos do SINDICONT-Rio,
foi um marco, não só para a entidade, mas
para o Sindicalismo brasileiro.
Quais foram os momentos mais importantes do
SINDICONT-Rio nos últimos quatro anos?
LS: A celebração do centenário, o
lançamento do livro sobre a história da
entidade, as outorgas das medalhas
Tiradentes e Pedro Ernesto, maiores
comendas da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro e da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro. Destacamos,
também, a visita do Cônsul Honorário
do Brasil em Bucaramanga (Colômbia),
acompanhado de estudantes de
graduação e pós-graduação em Ciências
Contábeis, que vieram conhecer a atuação
do nosso Sindicato e trocar informações
sobre a profissão, quando, a nosso convite,
o contador Dr. José Paulo Cosenza ministrou
uma palestra sobre a implementação das
IFRS no Brasil.
Na sua opinião, de que forma o SINDICONT-Rio
contribuiu para a valorização e qualificação dos
profissionais da contabilidade nos últimos anos?
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| 2018 | JAN-ABR | MBC

LS: Procuramos manter
uma agenda de
cursos e palestras com
temas em voga da
nossa área, como a
implementação das
Normas Internacionais
de Contabilidade
(IFRS), do eSocial e
outras obrigações
A presidente do SINDICONT-Rio,
acessórias, as
Lygia Sampaio
mudanças no Simples
Nacional e demais legislações, sempre
ministrados por especialistas ou representantes
de órgãos públicos das três esferas federais.
A Reforma Trabalhista trouxe desafios para
as entidades sindicais. Nesses primeiros
meses, como o SINDICONT-Rio procurou lidar
com as mudanças?
LS: Mantivemos nossas atividades normalmente
após a implementação da reforma e, junto à
Confederação Nacional das Profissões Liberais
(CNPL) e a Central dos Sindicatos Brasileiros
(CSB), buscamos nos orientar, sendo que os
desafios serão ainda maiores daqui para frente.
Quais seriam os principais desafios para os
próximos anos?
LS: Continuar a luta pela valorização da
classe contábil, assim como conscientizar
a classe sobre a importância da atividade
sindical na defesa dos direitos dos
trabalhadores. A realidade é que sofremos
um “acidente” no percurso da nossa
gestão. Entretanto, nunca foi fácil para os
trabalhadores, mas não podemos desistir e
teremos que nos reinventar para continuar
cumprindo nossa missão.

Ações solidárias

NOTÍCIAS

No dia 29 de março, o SINDICONT-Rio
entregou latas e pacotes de leite em pó
doados nas palestras sobre eSocial e IRPF
2018, ocorridas nos dias 21 de fevereiro e 21 de
março, ao diretor Josuel Ferreira. As doações
se destinaram às famílias carentes por meio
de um movimento da Igreja Assembleia de
Deus das Nações, liderada pela profissional da
contabilidade Clarice Ferreira.
Na palestra realizada em março, o Sindicato
também participou de uma campanha para
conscientizar as pessoas sobre a doação de
sangue, promovida pelo Centro de Transfusão
e Aférese.

Lygia Sampaio com Waldir Ladeira (à esquerda) e Jorge Rosa,
vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ na
posse do CRCRJ em janeiro. Na segunda solenidade, com
Waldir Ladeira e a conselheira do CRCRJ Ana Luiza Lima

CRCRJ empossa
novos conselheiros

Entrega das doações obtidas nas palestras e participação
do SINDICONT-Rio em campanha de doação de sangue

Entidades contábeis promovem
encontro com o CRCRJ
No dia 18 de janeiro, a Federação dos
Contabilistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo
e Bahia (FEDCONT) sediou um encontro das
entidades sindicais contábeis fluminenses com
o CRCRJ. A presidente do SINDICONT-Rio, Lygia
Sampaio, que também preside a FEDCONT,
recebeu o presidente Dr. Waldir Ladeira, que se
disponibilizou a apoiar as atividades sindicais.

Representantes das entidades contábeis em encontro na FEDCONT

O Conselho Regional de Contabilidade do
Rio de Janeiro (CRCRJ) empossou o novo
Conselho Diretor e Conselheiros eleitos no dia
2 de janeiro e, no dia 10 de março, ocorreu a
posse festiva do grupo. O Dr. Waldir Ladeira
foi empossado presidente do Conselho. A
presidente do SINDICONT-Rio, Lygia Sampaio,
que também é conselheira do CRCRJ, foi
uma das homenageadas nos eventos.

Eleições no SINDICONT-Rio
No dia 16 de abril, em dois escrutínios, foram
realizadas as eleições para a Diretoria
do SINDICONT-Rio (Gestão 2018-2022),
sendo eleita a chapa única “Construindo
parcerias”. Em cumprimento às normas
estatutárias, no dia seguinte, o presidente
da Assembleia Geral Eleitoral, Magno
Pacheco de Andrade, proclamou eleita a
chapa liderada por Diva Gesualdi.

Diva Gesualdi (à esquerda) com o presidente da Assembleia
Geral Eleitoral, Magno Pacheco e as mesárias e escrutinadoras
Jessica Cerqueira e Márcia Pinto
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HOMOLOGAÇÕES TRABALHISTAS

ASSISTÊNCIA JURÍDICA TRABALHISTA

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos e palestras

AGENDAMENTO PELO TELEFONE

(21) 2224-2281

PREVENIR SIGNIFICA
ECONOMIZAR.
Para ter mais garantias na hora de submeter os seus
arquivos ao Fisco, a Domínio fez uma parceria com a Asis
Projetos, empresa especializada em software para SPED.
E assim, você pode ter a certeza: sendo cliente Domínio,
multas, erros e advertências estão fora de questão.

AUDITOR FISCAL.
RESPOSTAS FISCAIS SEGURAS
E CONFIÁVEIS.
Unidade de Negócios Rio de Janeiro:
(21) 3554-2798

Visite o site do
SINDICONT-Rio

