
Relatório de Gestão 
Sescon-RJ

2017-2018



Crescimento da automação dos processos, 
digitalização das obrigações acessórias, aumento 
constante da modernização das atividades 
relacionadas à contabilidade e reposicionamento 
das entidades sindicais. Nesse contexto de 
transformações constantes, as empresas e 
profissionais contábeis buscam se recolocar diante 
de seus clientes, órgãos públicos e da sociedade 
para preservarem o seu papel em prol da 
transparência das contas e como parceiros das 
companhias na gestão e crescimento dos negócios, 
demanda recorrente diante do momento 
econômico do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

Com 31 anos de existência, o Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio 
de Janeiro (Sescon Rio de Janeiro) busca cumprir o 
seu papel diante deste cenário, assim como projeta 
as possibilidades futuras por ter entre seus pilares a 
formação contínua de seus associados e 
colaboradores, assim como mostra em seus 
eventos as perspectivas para a área contábil. 

Nas próximas páginas, este Relatório de Gestão, 
referente aos anos de 2017 e 2018, aborda as ações 
desenvolvidas pelo Sescon Rio de Janeiro. Eventos, 
parcerias com outras entidades no período e as 
principais realizações da entidade são apresentadas 
aos seus associados e à sociedade.

INTRODUÇÃO
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Ser eleito presidente do Sescon Rio de Janeiro foi 
um desafio diante das transformações da área 
contábil e para os empresários do setor, assuntos 
que pude acompanhar anteriormente como 
diretor da entidade. Porém, nos últimos anos, 
com as mudanças causadas pela reforma 
trabalhista, o papel das entidades sindicais no 
Brasil precisou ser revisto, assim como a 
sustentabilidade dessas organizações.

Com as perspectivas futuras à vista, buscamos 
nesse biênio intensificar as atividades de 
capacitação que agreguem valor ao trabalho das 
empresas contábeis e seus colaboradores, já que o 
aumento da presença da tecnologia traz novos 
desafios para a contabilidade, assim como novas 
perspectivas de trabalho que agreguem valor ao 
ofício e à percepção dos nossos clientes. Para isso, 
trouxemos novas iniciativas que vão além da 
contabilidade, com temas como gestão, vendas e 
marketing, abordados em eventos tradicionais do 
Sescon Rio de Janeiro e em atividades novas. 

Internamente, devido ao fim da obrigatoriedade 
da contribuição sindical, refizemos o 
planejamento financeiro da entidade com 
renegociação de despesas fixas e busca por 
fontes de renda alternativas, como a locação do 
auditório, cuja obra foi concluída em 2017. 
Como resultado desse movimento, a entidade 
se manteve financeiramente sustentável, 
superando perspectivas de arrecadação em 
uma das contribuições da entidade.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Arnaldo dos Santos Jr
Presidente do Sescon Rio de Janeiro

Trabalho em  
retrospectiva

No relacionamento com as entidades 
congraçadas e órgãos públicos, mantivemos a 
proximidade em reuniões e eventos, assim 
como contamos com a participação de 
representantes dessas entidades em nossos 
eventos para apresentar novidades e tirar 
dúvidas dos associados, o que contribui com a 
transparência do relacionamento entre essas 
organizações e para que os dois lados conheçam 
as principais necessidades e dificuldades em 
suas respectivas ações. 

Ao final desse ciclo, agradeço aos associados do 
Sescon Rio de Janeiro e colaboradores pela 
confiança em mim e na nossa Diretoria, assim como 
pelo aprendizado e pelas conquistas obtidas.



Gestão Institucional
Fundado em 1987, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio de Janeiro (Sescon 
Rio de Janeiro) surgiu do desejo de um grupo de empresários contábeis em 
obter melhorias para a categoria. Em 31 anos, esse objetivo acompanhou 
as demandas e mudanças na contabilidade, assim como os presidentes e 
diretores atuantes nesse período. Como resultado desse movimento, o 
Sescon-RJ é uma das entidades representativas mais atuantes da área 
contábil, refletindo-se em sua base de associados e proximidade 
com as instituições públicas. 

Missão
Representar as categorias de sua base e prestar serviços que 
contribuam para melhorar a qualificação profissional e 
capacitação dos associados, conforme princípios éticos.

Valores
Manutenção dos valores, ética profissional, 
transparência, integridade, solidariedade e 
confiança com seus associados, colaboradores, 
fornecedores e parceiros.

Visão
Ser uma entidade de referência, com 
destaque nos serviços prestados à classe 
contábil, antecipando-se na resolução 
de problemas iminentes.

GESTÃO INSTITUCIONAL
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Empresas e Escritórios de Serviços Contábeis e Fiscais, 
inclusive Individuais;

Empresas de Assessoria, Auditoria, Consultoria, 
Perícias, Informações e Pesquisas na área Contábil

Empresas de Auditoria – Associados ou 
Independentes;

Empresas de Cobrança;

Empresas de Assessoria à Previdência Privada, 
Comércio Exterior, Feiras e Exposições;

Empresas de Assessoria em Geral (Técnica, Gerencial, 
Econômica, Burocrática, Estatística, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico);

Empresas de Assessoria técnica auxiliar às 
seguradoras e corretoras de Engenharia de Seguros;

Empresas de Assessoria Técnica de Informação de 
Crédito, Cadastral e Comercial (Serviços de Proteção 
ao Crédito);

Empresas de Perícias (inclusive as judiciais, de sinistros 
e técnicas relacionadas à segurança do trabalho);

Empresas de Pesquisas de Mercado e de Opinião 
Pública, Mapeamento e Levantamento;

Empresas de Consultoria em geral, de Economia, de 
Publicidade, de Gestão Empresarial, Tributária e 
Atuarial;

Empresas de Treinamento em Desenvolvimento 
Profissional e Gerencial de Recursos Humanos;

Empresas de Seleção de Pessoal, exceto de Mão de 
Obra Temporária;

Empresas de Administração, Participação e Controle 
de Empresas (Holdings de instituições financeiras e de 
instituições não financeiras);

Empresas de Participação e Investimentos;

Empresas Administradoras de Cartões de Crédito;

Empresas de Emissão de vales alimentação, 
transporte e similares;

Outras atividades de intermediação financeira;

Organizações, Institutos, Fundações, Sociedades que 
realizam Pesquisas e pesquisas científicas;

Organização e Métodos;

Empresas de Promoção de Vendas e Financiamento; 

Peritos, Tradutor e intérprete;

Administradora de bens próprios;

Empresas de Microfilmagem de Documentos;

Correspondentes de Instituições Financeiras;

Bolsa de Valores, de Mercadorias, de Futuros  
e de Cereais;

Associações de Classes Não Sindicais, Associações 
Profissionais, Clube de Lojistas, Associações 
Comerciais e Industriais, Informação Partidos Políticos;

Locação de mão de obra temporária;

Serviços combinados de escritório, preparação de 
documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo;

Serviços advocatícios; Atividades auxiliares da justiça;

Atividades de administração de fundos por contrato 
de comissão;

Outras atividades de serviços prestados 
principalmente a empresas.

REPRESENTATIVIDADE

O SESCON Rio de Janeiro representa 32 categorias econômicas 
em 73 municípios do Estado do Rio de Janeiro:
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Arnaldo dos Santos Junior
Presidente

Renato Mansur
Vice-presidente

Felipe Farias de Oliveira
Diretor Secretário

Renato Pedroza
Tesoureiro

Adilson Félix 
Vice-tesoureiro

Ricardo Nogueira Wagner Pessamilio Anderson Silva Selma Gama

Edson Dupret

DIRETORIA 2017/2018

Formada por 23 empresários contábeis de expertises distintas, a diretoria 2017/2018 do Sescon Rio de 
Janeiro, liderada pelo presidente Arnaldo dos Santos Jr, contribui para o desenvolvimento e avanço da classe 
no Rio de Janeiro.

Neide Peres Helio Donin Jr Ilan Renz

Diretoria - Suplentes

Cristiane Andrade

Diretores colaboradores

Conselho Consultivo

Diretores Administrativos – Efetivos

Antônio Carlos de Azeredo
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Marcelo Gil
Diretor social

Armando Gomes de Oliveira Manuel Domingues e Pinho Jader Cândido de Melo

Marcelo Rigoni Richard Guedes Francisco Eduardo

Representantes Junto  
a Fenacon – Efetivos
Arnaldo dos Santos Jr
Renato Mansur

Representantes Junto  
a Fenacon – Suplentes
Felipe Farias de Oliveira
Renato Pedroza

Cláudia Lolita

Carlos Augusto dos Santos Cesar Madruga  Janaína Ferreira

Conselho Fiscal – Suplentes

Conselho Fiscal – Efetivo
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Pessoas

A equipe do Sescon Rio de Janeiro atende os 
associados da entidade, seus colaboradores e os 
visitantes em geral. A equipe também participa de 
eventos de capacitação promovidos pelo Sistema 
Fenacon Sescap/Sescon, o que contribui para a 
qualificação constante dos profissionais. 

Serviços
Assessoria Jurídica

Semanalmente, o Sescon Rio de Janeiro 
disponibiliza para os seus associados um plantão 
de assessoria jurídica, realizado pelo advogado Dr. 
Ronald Faria da Rocha, da CRT Advogados, no qual 
é possível sanar dúvidas sobre legislação tributária 
e trabalhista. Os atendimentos são previamente 
agendados no site da entidade.

Plantão Jucerja e RCPJ-RJ
Os associados podem tirar dúvidas sobre os 
processos e registros em tramitação na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) com 
o vice-presidente da entidade, Renato Mansur, que é 
vogal substituto do órgão. Para tramitações no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio 
de Janeiro (RCPJ-RJ), o Sescon Rio de Janeiro também 
dispõe de um plantão para sanar dúvidas nos 
procedimentos do órgão.  

Os atendimentos, que ocorrem semanalmente, 
podem ser agendados por telefone mediante 
fornecimento de dados como razão social do  
escritório contábil, CNPJ, nome do contato, telefone, 
e-mail e número de protocolo na Junta ou no RCPJ-RJ. 

Certificação Digital
Em parceria com a Fenacon CD, o Sescon Rio de 
Janeiro dispõe de um posto de certificação digital em 
sua sede. O serviço que pode ser agendado no site do 
Sindicato, com valores diferenciados para os 
associados em todos os formatos do documento. De 
2017 a setembro de 2018, foram emitidos cerca de 
9.700 certificados pelo Sescon-RJ. A entidade também 
recebe uma porcentagem das emissões feitas por 
filiais do Instituto Fenacon. 

Conciliação prévia
A estrutura do Sescon Rio de Janeiro está disponível para 
os associados realizarem Conciliações Prévias. Em 
parceria com o Seescerj, o serviço está disponível duas 
vezes por semana, com agendamento prévio.

Sala do Empresário
O Sescon-RJ disponibiliza para os associados a Sala do 
Empresário, onde os empresários contábeis podem 
realizar reuniões e atendimentos aos clientes na sede da 
entidade. O local, disponível quatro vezes por semana, 
pode ser agendado por telefone.

Reforma Trabahista

INSTITUCIONAL

Em 2017, a Reforma Trabalhista trouxe um novo desafio para as entidades sindicais com o fim da obrigatoriedade 
da contribuição sindical. Diante do desafio que se apresentava no ano seguinte, o Sescon Rio de Janeiro se 
antecipou e procurou adequar suas despesas ao novo contexto, reduzindo em 60% os seus gastos fixos. O 
montante arrecadado em 2018 com as contribuições Sindical e Associativa ficou acima da previsão orçamentária. 

Contribuição 2017 2018 Previsão Orçamentária 
2018

Sindical R$ 702.423,24 R$ 211.021,79 R$ 160 mil

Associativa R$ 247.980,32 R$ 206.711,93 R$ 200 mil

Evolução das Contribuições Sindical e Associativa:Previsão Orçamentária

R$ 3,1 milhões2017

R$ 1,5 milhões2018
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Comunicação

Manter-se em contato com os 
empresários contábeis é fundamental 
para estar próximos das principais 
demandas da categoria e informá-los 
sobre mudanças e conquistas. Em 
2017, o Sescon Rio de Janeiro 
reformulou a identidade visual dos 
materiais de divulgação dos eventos 
nos formatos digital e impresso, 
como o Sescon News, newsletter 
semanal com as principais notícias da 
área contábil, a Agenda com os 
eventos do Sindicato e outras 
divulgações da entidade. 

As informações também são 
divulgadas na página do Sescon Rio de 
Janeiro no Facebook, com mais de 
5.400 curtidas, onde também são 
compartilhados eventos de entidades 
parceiras. Os eventos realizados pela 
entidade, assim como temas relevantes 
para os empresários e profissionais 
contábeis são abordados na Revista do 
Sescon-RJ, divulgada bimestralmente 
no site do Sindicato. 

Em parceria com a Fortes Tecnologia, a 
entidade também reformulou o seu 
site, onde serviços como obtenção de 
certificado digital e inscrição nos 
eventos do Sindicato foram facilitados. 
A página também reúne notícias e 
cursos à distância sobre temas 
relacionados à contabilidade, gestão 
de pessoas e de empresas, acessíveis 
em qualquer local e horário.

Contribuição 2017 2018 Previsão Orçamentária 
2018

Sindical R$ 702.423,24 R$ 211.021,79 R$ 160 mil

Associativa R$ 247.980,32 R$ 206.711,93 R$ 200 mil

Imagem de divulgação 
do Fórum Fiscal

Novo site do Sescon Rio de Janeiro

Divulgação do Proages Sescon News enviado 
em outubro de 2018

Divulgação sobre o Imposto 
de Renda Pessoa Física



No dia 18 de agosto de 2017, foi inaugurado o auditório 
do Instituto SESCON Rio de Janeiro, cujo primeiro evento, 
realizado no mesmo dia, foi uma edição do Fórum de 
Tecnologia. No sétimo andar do prédio em que a entidade é 
sediada, o local, com 215m² e capacidade máxima de 120 lugares, 
iniciou o funcionamento após 80 dias de obras, acompanhadas 
por uma comissão específica.

O auditório sedia os principais eventos do Sescon Rio de Janeiro, como 
palestras, cursos de capacitação, fóruns, Café com Palestra e Proages, além 
de eventos feitos em parceria com outras organizações e empresas parceiras 
do Sindicato. O espaço está disponível para locação, com condições especiais 
para os associados da entidade.

INSTITUTO SESCON RIO DE JANEIRO

Inauguração 
do auditório 
do Instituto 
SESCON
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Espaço tem 
capacidade para 
cem pessoas

Inauguração do Instituto Sescon Rio de Janeiro

Placa fixada na entrada do auditório
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30 ANOS DO SESCON RIO DE JANEIRO

30 anos do Sescon 
Rio de Janeiro

Para lembrar a data, o Sescon 
Rio de Janeiro usou um logo 
comemorativo em seus 
materiais em 2017

Com três décadas de existência completadas em 2017, o SESCON Rio de Janeiro comemorou a data, sua 
consolidação como representante dos empresários contábeis ao longo dos anos, e suas principais 
realizações em 24 de março de 2017, no Iate Clube do Rio de Janeiro em um evento com mais de 200 
convidados. Na ocasião, também foi empossada a diretoria da gestão 2017/2018. No evento, ex-presidentes 
da entidade também foram homenageados e suas realizações foram relembradas. Além de membros da 
entidade, participaram da solenidade representantes da Fenacon, CRCRJ, Jucerja, RCPJ-RJ e Sescons e 
Sescaps de outros estados. Os desafios da contabilidade e do estado do Rio de Janeiro também foram 
abordados no evento.
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Diretoria do Sescon Rio de Janeiro é empossada

 Arnaldo dos Santos Jr em discurso na comemoração dos 30 anos do Sescon Rio de Janeiro
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Café com 
Palestra e 
Proages
Mensalmente, o SESCON Rio de Janeiro realizou 22 edições 
do Café com Palestra, no qual profissionais contábeis têm 
acesso a palestras com representantes de órgãos públicos 
e especialistas sobre temas do cotidiano da área, como 
obrigações acessórias e mudanças legislativas, como 
Reforma Trabalhista e mudanças e novidades no 
Simples Nacional, eSocial e no Imposto de Renda 
Pessoa Física. O evento foi coordenado em 2017 
pela diretora colaboradora Cristiane Andrade e 
em 2018, pela diretora Ilan Renz.

Mais de  
1350 pessoas 
participaram de 
22 edições do 
Café com Palestra 
em 2017 e 2018.
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01 e 02. Edições do Café com 
Palestra de fevereiro e junho de 2018

03 e 04. Edições do Proages de 
março e agosto de 2017

Voltado somente para empresários contábeis, 
o Programa de Aperfeiçoamento da Gestão 
de Empresas de Serviços Contábeis (Proages), 
mediado por Cristiane Andrade, debate temas 
em torno da gestão das empresas, como 
Honorários, Processos, Gestão Financeira e de 
Pessoas, Empreendedorismo Contábil, 
Relacionamento com Clientes, Controle de 
Qualidade, Indicadores, Gestão de Tempo e 
Contabilidade Consultiva. Os participantes 
compartilham experiências em suas 
respectivas empresas e auxiliam os demais 
presentes na abordagem dos temas em pauta. 
Eventualmente, as edições contam com a 
participação de especialistas e realização  
de workshops.

Mais de 700 empresários 
contábeis participaram 
das 21 edições do 
Proages em 2017 e 2018.

01

02

03

04
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Fóruns
Anualmente, o Sescon Rio de Janeiro promove 
seis fóruns temáticos sobre áreas relacionadas à 
contabilidade. Com palestras de especialistas das 
áreas trabalhista, societária, contábil, fiscal, 
jurídico e tecnologia, as atividades abordam 
assuntos recentes de cada setor. 

Legalização Digital, Práticas Trabalhistas, Auditoria 
e Compliance, Soluções de TI para o eSocial, Área 
Jurídica e Contabilidade, Ética, Novo Modelo de 
Relacionamento Físico-Contribuinte da Fazenda 
Fluminense, Reforma Trabalhista, e-Processos, 
Fisco Fácil, Contabilidade Consultiva, ISS Rio – 
Contratação de Serviços e Retenções e Empresas 
Contábeis na Nuvem foram tratados nos eventos. 
Representantes da Jucerja, Sefaz-RJ, RCPJ-RJ, Inea, 
Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Prefeitura do 
Rio de Janeiro, Grupo de Trabalho Confederativo 
do eSocial e de empresas de tecnologia foram 
alguns dos participantes dos eventos. 

Coordenadores dos Fóruns do Sescon Rio de Janeiro:

Trabalhista Ilan Renz

Societário Marcelo Gil

Tecnologia Wagner Pessamilio

Contábil Patrícia Sena

Jurídico Douglas Schneider

Fiscal Ricardo Nogueira
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Doações feitas pelos participantes dos 
Fóruns do Sescon Rio de Janeiro

Fóruns Contábil, de Tecnologia, 
Fiscal, Jurídico e Societário e 
Workshop Rede Simples realizados 
pelo Sescon Rio de Janeiro

Mais de 900 pessoas 
participaram dos 
Fóruns promovidos 
pelo Sescon Rio de 
Janeiro em 2017 e 2018

Doações

Para a participação nos Fóruns e outros 
eventos do Sescon Rio de Janeiro, são 
solicitadas doações para o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). No total, 162 
latas de leite em pó e 134 pacotes de 
fraldas geriátricas foram doados pelos 
participantes nos últimos dois anos.
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Workshop sobre vendas e curso sobre eSocial realizados 
no Sescon Rio de Janeiro

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cursos e Seminários
Assim como as atividades presenciais, o SESCON Rio de Janeiro disponibiliza para os seus associados os 
Seminários Web. As atividades ministradas por especialistas e disponibilizadas pela Fenacon, trataram de temas 
como Imposto de Renda Pessoa Física, Sucessão Familiar e Governança Corporativa, Auditoria Trabalhista, ECF, 
NFCe, Obrigações Acessórias, Lucro Presumido e Demonstrações Contábeis do Terceiro Setor. Este conteúdo é 
disponibilizado no site do SESCON por meio de uma parceria com a Fortes EAD. 

Na sede da entidade, ocorrem os cursos de capacitação e workshops, que também abordam assuntos relativos 
à contabilidade, assim como gestão de empresas e vendas. No interior fluminense, também ocorreram edições 
do Sescon Itinerante em cidades como Petrópolis, Macaé, Teresópolis, Cabo Frio e Itaperuna. 

Confira abaixo alguns dos especialistas que já ministraram as atividades no Sescon Rio de Janeiro:

José Alfredo do Prado Jr. – Retenções Previdenciárias 
e Seus Reflexos e Reforma Trabalhista

Ana Cristina Martins – Substituição Tributária do ICMS

Jefferson Dantas – eSocial: O Que Saber e Como se 
Preparar, Departamento Pessoal com Ênfase no eSocial

Ricardo Nogueira – Simples Nacional, eSocial – 
SPED Folha de Pagamento: O que é preciso 
fazer?, EFD Reinf – Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais, 
Retenção de Impostos e Contribuições Federais 
da EFD-Reinf: Uma Abordagem Prática, eSocial, 

EFD Reinf nas Organizações Contábeis – Revisão 
de Processos e Estratégias de Atendimento

Roberto Dias Duarte – Workshop Contador  
2.0 Exclusive

Gilberto Cunha – Workshop Como Vender  
Serviços Contábeis

Alberto Gonçalves – Lucro Real, Tributos e 
Contribuições Retidos na Fonte, Pis e Cofins

Anderson Hernandes – Imersão em Marketing 
Contábil

Edições do Sescon Itinerante em Petrópolis e Cabo Frio
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Edições do 6º e 7º Mulher Empresária

Mulher 
Empresária
A perspectiva feminina sobre a contabilidade, 
dentro dos temas Mulheres Fazem Acontecer e 
Mulheres que Inspiram. foi abordada no 6º e 7º 
Mulher Empresária, eventos do Sescon Rio de 
Janeiro que contaram com a participação de 
palestrantes que compartilharam suas 
experiências empreendedoras na área, assim 
como temas como autoconhecimento, 
comunicação individual, saúde, assim como 
contabilidade consultiva e gestão. Entre as 
pessoas que palestraram no evento, a 
ex-presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, e a 
vice-presidente Administrativa da Aescon-SP, 
Terezinha Annéia.

Mais de  
300 pessoas 
participaram dos 
6º e 7º Mulher 
Empresária
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Mais de 1,3 mil pessoas 
participaram da 7ª e 8ª edição 
do Enecont

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Diretoria do Sescon Rio de Janeiro e 
participantes do 7º Enecont
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Maior evento promovido pelo Sescon Rio de Janeiro 
anualmente, o Encontro dos Empresários Contábeis 
do Rio de Janeiro (Enecont) passou por mudanças nas 
sétima e oitava edições. Em 2017, pela primeira vez, o 
Encontro ocorreu fora do centro do Rio de Janeiro, no 
Rio Othon Palace Hotel, em Copacabana, com As 
Oportunidades da Contabilidade Digital como tema 
central. Profissionais de empresas como Amazon e RD 
Station palestraram no evento, que ainda tratou de 
assuntos com o segredo das start ups, padrão de 
excelência Disney e gestão do tempo, abordado pelo 
palestrante Christian Barbosa. 

A 8ª edição do Enecont ocorreu pela primeira vez no 
Centro de Convenções Sulamérica, e teve o maior 
público da história do evento, com 700 participantes. 
Pela primeira vez, o Enecont contou com a participação 
de uma palestrante internacional: Alicia Matheson, que 
levou o tema Transformando sua empresa de 
contabilidade através da magia da excelência em 
serviços. Saúde, transformação digital, perfil 
comportamental e mudança de mindset dos líderes de 
amanhã foram alguns dos assuntos abordados no 
evento. O evento foi encerrado com um happy hour e 
sorteio de um intercâmbio internacional.

Enecont

Patrocinadores reunidos durante o 8º Enecont
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CONQUISTAS

Em 2017 e 2018, o Sescon Rio de Janeiro firmou 
as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) com 
sindicatos contábeis laborais como o Seescerj, 
Sindeap-RJ, Sindicont-Rio e Sintesi. Nos dois 
anos, foi estabelecido reajuste dos salários dos 
profissionais compatíveis a inflação dos períodos 
e tratamento diferenciado em benefícios como 
ticket refeição nos municípios do interior do 
estado do Rio de Janeiro, aspecto comtemplado 
pela primeira vez nas CCTs. Os documentos 
foram firmados após Assembleia Geral Ordinária 
no Sescon Rio de Janeiro e reunião com os 
representantes dos sindicatos laborais.

Convenções 
Coletivas de 
Trabalho

CCTs firmadas com Seescerj, Sindeap-RJ, 
Sindicont-Rio e Sintesi em 2017 e 2018
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Seminário 
Internacional
Diretores e associados do Sescon Rio de Janeiro participaram em maio de 2018 do 1º Intercâmbio 
Global realizado pela entidade. Ao longo de cinco dias, o grupo participou de palestras, atividades e 
visitas técnicas a parques temáticos em Orlando (EUA), partes do programa Magia da Liderança 
Inovadora. No intercâmbio, os participantes conheceram técnicas de cultura empresarial e gestão, 
experiência de serviço e comprometimento das equipes. Desta edição, participaram o presidente do 
Sescon Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, os diretores Manuel Domingues e Pinho, Marcelo Gil, 
Ricardo Nogueira, Wagner Pessamilio e Cristiane Andrade, além de associados da entidade.

Participantes do 1º Intercâmbio Global, nos EUA
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RELACIONAMENTO

Para abordar temas de interesse dos empresários 
contábeis e contribuir com sugestões, o Sescon Rio 
de Janeiro participou de diversas reuniões com 
representantes de órgãos públicos, confederações, 
associações e outras organizações, como Sebrae/RJ, 
Sefaz-RJ, Sindilojas-Rio, ACRJ, Alerj e Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). 
O Sescon Rio de Janeiro também é membro do 
Conselho de Cliente da Caixa Econômica Federal, 
das Entidades Congraçadas da Receita Federal, do 
Cogire, da Jucerja e da Comissão de Diretores 
Lojistas do CDL-Rio. 

O bom relacionamento propiciou a realização de 
eventos em parceria com os órgãos, como a 
participação em Fóruns do Sescon Rio de Janeiro e 
palestras ministradas por representantes das 
entidades, como a Receita Federal, que realizou 
palestra sobre o PERT (Programa Especial de 
Regularização Tributária) em agosto de 2017.

Além das reuniões, o Sescon Rio de Janeiro participou 
de eventos das entidades parceiras e patrocinadores, 
como a 58ª Convenção de Contabilidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Concerj), em outubro de 2018, do 
CRCRJ. O A entidade também sediou eventos de 
empresas patrocinadoras, como o Dia D ContaAzul 
e Road Show Contábeis da SCI. 

Aproximação  
com entidades e 
órgãos públicos

o Sescon Rio de 
Janeiro participou 
de 61 reuniões com 
outras entidades e 
órgãos públicos 
em dois anos
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01. Arnaldo dos Santos Jr no dia Dia D ContaAzul realizado no Sescon Rio de Janeiro
02. Sescon Rio de Janeiro em reunião com a Receita Federal
03. Edição do Road Show Contábeis, da SCI, no Sescon Rio de Janeiro
04. Reunião do Cogire em 2017
05. O deputado federal Otávio Leite participou de reunião do Sescon Rio de Janeiro sobre o Simples Nacional
06. Arnaldo dos Santos Jr, Marcelo Gil e Renato Mansur na cerimônia de assinatura do decreto de desburocratização de empresas na cidade do Rio de Janeiro
07. Palestra da Receita Federal realizada no Sescon Rio de Janeiro
08. Diretoria do Sescon Rio de Janeiro no aniversário de 70 anos do CRCRJ

01

03 04

05 06 07

08

02
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Academia do Concurso

Administração de Fundo de Garantia 
(ADMFGA)

Akuta – Marcelo Amengual Tavares

Associação dos Peitos Judiciais do 
Estado do Rio de Janeiro (APJERJ)

Associação dos Produtores de Teatro 
do Rio de Janeiro (APTR)

AS Treinamento

ATEF – BPNC Tecnologia da 
Informação

AVM Faculdade Integrada

Belga Hospitalidade

Bem Saúde

Botelho & Botelho Advogados

Brasas English Course

Búzios Beach Resorts

Centro Universitário Celso Lisboa

Centro Universitário La Salle

COAD Educação

Consempi – Consultoria Empresarial 
Inteligente

Comschool Soluções em e-Commerce

Cultura Inglesa

Destra Consultoria 

Editora Conhecimento

Edudep – Desenvolvimento 
Empresarial e Profissional

EI Advanced

Fabes

Faculdade de Administração e 
Finanças da Uerj

Fisk

Foco Soluções Inteligentes

Fortes Tecnologia

Fundação Mudes

Fun Clube Fitness

Fut Pro

Green Card

Guarde Perto

Guitar Club

Global Intercâmbio

Havanna

Hotel OK

Hora do Lar

Ibracon

Insigne Capacitação Profissional e 
Corporativa

Instituto de Gestão Educacional 
Signorelli

Instituto Presbiteriano Mackenzie

IOB Folhamatic

IPEC-RJ - Instituto de Pesquisas e 
Estudos Contábeis

IPOG – Instituto de Pós-Graduação & 
Graduação

Justa Visão

Masterdoc Sistemas

Microlins

Neo Solutions

Netcenter

Orthopride

Pampa Grill

Plan Idiomas Direcionados

Pousada Villa Valentina

Questor Sistemas

Reditum

TI Rio

SIEG Soluções

Sindieco

Sinttel Rio

Six Tech Tecnologia

Smille Comunicação e Entretenimento

Unicarioca

Unicesumar

Universidade Estácio de Sá

Unyleya Editora e Cursos

Veritae

Vilage Marcas e Patentes

Vita Check Up Center

Wizard

CONVÊNIOS

Além dos serviços e eventos, os associados do Sescon Rio de Janeiro têm acesso a condições especiais 
oferecidas por empresas parceiras de diversas áreas. Confira a lista de parceiros:
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PATROCINADORES

As empresas parceiras que acreditam no trabalho do Sescon Rio de Janeiro contribuem para a continuidade do 
trabalho da entidade e o desenvolvimento da contabilidade no estado do Rio de Janeiro e oferecem condições 
especiais para os associados da entidade. Confira a seguir as companhias que apoiaram a entidade em 2017 e 2018:

Parceiros:

comunicação




