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Acic e Contabilistas articulam para reimplantação da 
Jucerja em Campos 

 

 
O presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Campos, Acic, José Luiz Lobo 
Escocard, recebeu na manhã do dia 15 de 
dezembro a conselheira da Acic e 
representante da Federação dos 
Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro, 
Bahia e Espírito Santo e do SINCCA – 
Sindicato dos Contabilistas de Campos, 
Sandra Regina Maciel, e o Delegado do 
CRC, Roberto Nascimento. A pauta da 
reunião foi sobre a reimplantação de uma 
delegacia da Jucerja em Campos dos 
Goytacazes. 
 
De acordo com o presidente da Acic, 
Escocard os contabilistas de Campos, tem 
dispendido muitos recursos para levar os 
processos de abertura, alteração e baixa de 
empresas em municípios vizinhos que 
dispõem da Delegacia da Jucerja na região. 
- A ausência de uma Delegacia da Jucerja 
em Campos, é prejudicial para o município e 
para os contabilistas que estão sendo 
obrigados a dispender tempo e recursos 
para protocolar processos de abertura, 
alteração e baixa de empresas em 
municípios vizinhos que também possuem 
Delegacias da Jucerja, frisou Escocard. 
 
O presidente da Acic lembra que há poucas 
semanas atrás, a Delegacia da Jucerja de 
São João da Barra foi fechada porque a 
municipalidade não efetuou o pagamento 

das contas de energia elétrica. Já em 
Campos, o problema foi outro. 
 
- Para a manutenção de uma delegacia da 
Jucerja em Campos, era necessário que a 
municipalidade cedesse dois ou três 
funcionários para a funcionalidade da 
delegacia, e desde 2009, não fizeram isso. 
Dessa forma, muitos processos de abertura 
de empresas tem tido demoras acentuadas, 
o que representa um prejuízo para o Estado 
e o Município, pois eles deixam de arrecadar 
impostos, comentou o presidente.   
Na reunião ficou estabelecido que em 
janeiro do próximo ano, haverá outra 
reunião, desta vez com todas as outras 
entidades representativas da classe  e 
também da classe comercial, para viabilizar 
a reimplantação desta delegacia em 
Campos. 
 
A Acic, o CRC, Sincca e a Federação dos 
Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia, estão esperançosos 
com a concretização dessa parceria, uma 
vez que o prefeito eleito Rafael Diniz, 
mostrou-se sensibilizado com o assunto, e 
chegou a afirmar que envidaria todos os 
esforços para a implantação da Delegacia 
da Jucerja em Campos. 
 
Fonte: ACIC 15/12/2016 



 
Federação dos Contabilistas nos Estados do RJ, ES e Ba 
em seu nome e de Seus Filiados parabeniza o Presidente 

da CSB  Antonio Neto pelo seu aniversário 
 

A Presidente da Federação Sandra Regina 
Rodrigues Tavares Maciel e seus diretores , 
bem como todos os Sindicatos filiados a 
Entidade e que são filiados a  CSB - Central 
de Sindicatos Brasileiros  , parabenizam o 

Presidente Antonio Neto pelo seu 
aniversário e destacam a bela homenagem 
divulgada , desejando também muita saúde , 
força  e crescimento para ele e para a 
Entidade , muita prosperidade

.  

 
 

 

 



139ª Reunião Ordinária do CODEFAT debate ampliação dos 

postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego 

 

 
 

Conselho deliberativo do FAT discutiu uma 

série de alterações importantes para os 

trabalhadores, após quatro décadas de 

criação do SINE 

O vice-presidente nacional da CSB, José 

Avelino Pereira (Chinelo), representou a 

entidade nesta quarta-feira (14), em Brasília, 

durante a última reunião de 2016 do 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (Codefat). Durante o 

encontro os participantes debateram 

mudanças  e ampliação do SINE (Sistema 

Nacional de Emprego). Na mesma data, o 

dirigente da CSB também se reuniu com o 

ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com José Avelino, os 

representantes dos trabalhadores 

propuseram ao Ministério do Trabalho uma 

série de alterações importantes no SINE. As 

mudanças serão discutidas no próximo ano 

entre representantes do governo, de centrais 



sindicais e da classe patronal antes de 

serem encaminhadas para votação pelo 

Congresso. 

“Uma das principais mudanças está na 

ampliação da área de atuação do SINE”, diz 

Chinelo. “Hoje, os programas que compõem 

o sistema chegam no máximo a 1,5 mil 

municípios brasileiros. Com a proposta que 

está sendo apresentada, ações do sistema 

podem chegar a 5 mil cidades”, completa. 

Entre as ações promovidas pelo SINE está a 

distribuição de recursos para programas de 

qualificação de mão de obra e recolocação 

de trabalhadores em postos de trabalho. “É 

um projeto bastante interessante, pois prevê 

a sua ampliação para praticamente todo o 

País”, destaca o vice-presidente. 

Associado ao CODEFAT(Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo do 

Trabalhador), o SINE, conforme a proposta 

de alteração das suas diretrizes, passaria a 

ter ações desenvolvidas em municípios com 

mais de 10 mil habitantes. Para isso, 

parcerias e convênios devem ser 

estabelecidos entre o MTE e os estados e 

municípios. 

“É um projeto louvável e que, no nosso 

entendimento, deve ser colocado em 

votação com urgência, uma vez que o Brasil 

vive uma séria crise de desemprego. São 

mudanças que vão ajudar tanto na 

manutenção dos postos de trabalho como 

na recolocação de profissionais no 

mercado”, avalia Avelino. 

De acordo com ele – que, além de ter 

representado a CSB na reunião, também 

falou em nome do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Itatiba e Região, onde é 

diretor financeiro –,  a proposta será 

apresentada aos filiados à Central para que 

tenham conhecimento e apresentem 

sugestões se assim for necessário. 

“O nosso entendimento é que se trata de 

uma medida do MTE que requer pressa. Por 

isso, a intenção de quem está discutindo a 

proposta é trabalhar para que ela seja 

encaminhada para apreciação do Congresso 

como uma Medida Provisória em vez de 

Projeto de Lei, justamente para agilizar sua 

votação”, explica. 

Fonte: Noticias CSB, 19 de dezembro de 

2016 
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