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Ai, ainda não sei que
faculdade fazer e
qual carreira seguir.

ESCOLA

WORKSHOP
WORKSHOP
SOBRE QUE

“Escolha sua
CARREIRA
PVo¿ssooµ
ESCOLHER
ias
Tenho interesse em Ciênc
tia
a
Contábeis. Aliás, minh
i
Bia, que é Conta dora, va
nos receber na empresa
em que trabalha.

Caio, estou ansiosa pra
conhecer mais sobre
Contabilida de. Estou com
tantas dúvidas sobre que
TVS¿WWoSWIKYMV

Eu também! Minha
tia Bia vai nos contar
tu do sobre a car reira
contábil.

Já tenho todas
as perguntas na
minha cabeça.

Eu também.
Então, vamos!
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Empresa Real S.A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

receber o
Bom dia, Léo! Hoje vou
iga dele. Eles
meu sobrinho e uma am
que carreira
estão com dúvidas sobre
pouco sobre a
escolher. Vou falar um
e gostaria de
Contabilidade, funções
ao Igor.
apresentá-los a você e

Claro! Terei enor me prazer
IQJEPEVHETVS¿WWoSGSRXkFMP
Ainda mais quan do se trata
ajudar os jovens a escolher
seu futuro.

Ótimo!
Bom dia!

Ouvi vocês, eu
também posso ajudar
com os meninos.

Bom dia!
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Puxa, Igor e Léo, vocês são sempre tão
comunicativos
e por dentro de tudo o que acontece
no mundo dos
negócios. Eu pensava que Ciências Con
tábeis pertencia
à área de exatas. Quando soube que
era de humanas
decidi fazer o curso. Hoje percebo
como é
MQTSVXERXIE¿KYVEHS'SRXEHSVTEVEW
EWIQTVIWEWI
para a sociedade.

É mesmo! O Contador é de
máxima importância para
todo e qualquer tipo de
empresa, pública ou privada.

Co mplementan do Léo, a as
sinatura do
Conta dor é a única que te
m fé pública.
Ele assina os docu mentos
isoladamente
para assegurar a veracida
de dos da dos.
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˜
Alô! Ah, sim. Já estão subindo?
Eu vou esperá-los no hall dos
elevadores. Obrigada!
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Eles chegaram, eles chegaram.
Igor e Léo, me aju dem, a falar
a
sobre a carreira contábil. Ah, e nad
subil,ndo?
o ebo
estã
Já
tá meninos?
Ah,desim.
fut
r de
fala
dos
hall
no
os
rá-l
espe
Eu vou
elevadores. Obrigada!

Por que não? Puxa, nem
brincar com Corinthians, Vas
co,
Palmeiras, Santos, Grêmio,
Flamengo, Flu minense, São
Paulo...?

Pois é até para os clubes de
futebol o Contador é indisa
pensável, como também par
e,
ort
as celebridades do esp
da música, da moda.

Imagine ser Contador de um renomado
escritor, de uma editora, de um artista
plástico, de uma fazenda, de uma
indústria, de uma prefeitura municipal,
de um pop-star, de um atleta ou de um
clube de futebol, ainda mais sendo o
time de coração.

r
Nossa, sua tia deve se
nte.
alguém muito importa
e
Esse lugar é lin do
organizado. A sua tia
gosta dessa área?

Gostar? Ela adora! Por iss
o
ela dá a maior força aos jov
ens
que querem saber mais sob
re a
TVS¿WWoS)PEHM^UYIWoS
inúmeras as possibilida des.
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Meninos, esses são os meus
colegas Léo e Igor. Eles
irão me ajudar a esclarecer
todas as dúvi das.

Léo e Igor, esse é meu
sobrinho Caio e sua
amiga Lara. Vamos
ajudá-los!

Po dem perguntar à
vontade.

Qual é a duração do
curso universitário?

O que faz
um Contador ?

Qual é a importância
do Contador para as
empresas?
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On de o Contador
po de atuar?

ntas.
Ok, ok, são várias pergu
as. Vou
tod
a
er
Vamos respond
primeiro
ar
str
mo
usar o projetor e
ão.
aç
algumas áreas de atu

Duração do curso
HI'MtRGMEW'SRXkFIMW
4 anos

po de
Co mo Contador, você
se
atuar em muitas área
:
diversas funções co mo

-

Contador
Auditor
Perito
Oficial Contador (Contador
das Forças Armadas)
- Agente fiscal de rendas
)QTVIWkVMSHE'SRXEFMPMHEHI
- Professor, pesquisador ou escritor
- Consultor de negócios
Seja aqui no Brasil ou
RSI\XIVMSVETVS¿WWoS
é reconheci da.
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Como podem ve
r, a área de atua
ção de
um Contador é
enorme, pois en
quanto
existir uma empr
esa, teremos se
mpre
uma oportunida
de de trabalho
para o
TVS¿WWMSREPGSRXk
FMP-RHITIRHIRXI
QIRXI
do segmento, po
r exemplo:

Nossa! Em tudo mesmo,
em todos os tipos de
empresas e setores há
um Contador.

E tem mais...

Diversas áreas e segmentos:
- Gastronomia
- Esporte
- Cultural
- Assistencial
- Educação (instituições de
ensino, escolas, faculdades,
universidades)
- Saúde (hospitais, clínicas,
médicos)
- Agronegócio
- Indústria (automotivo,

alimentícia, química, petroquímica
e todas as demais)
7IVZMqSW¿RERGIMVSW FERGSW
seguradoras, corretoras)
- Engenharia e construção
- Tecnologia, informação, comunicação,
Telecom e entretenimento
- Comércio e serviços em
geral (escritórios, lojas, shoppings,
WYTIVQIVGEHSWFEVIW
restaurantes etc)
- Moda e design

Co mo vimos, tu do
precisa de um Conta dor.
Ele é muito importante e
responsável por muita coisa.

...o Contador é responsável por
todo o planejamento tributári
oe
¿RERGIMVSHEWIQTVIWEW8VEFEP
LE
como apoio à tecnologia, garant
indo a sustentabilidade dos
negócios.
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Ou mesmo como consultor
¿RERGIMVSSVMIRXERHSWSFVI
como investir o dinheiro e fazê-lo
render, para que a empresa
possa prosperar e crescer.

Em muitos casos, em algu mas
empresas, o Contador também
atua como consultor, orientando
o proprietário.

Vejam, sem isso os execut
ivos não têm
con dições de se organizar,
planejar,
pensar em metas e alcançálas. Sem o
XVEFEPLSHS4VS¿WWMSREPHE
'SRXEFMPMHEHI
uma empresa rapidamente
po de ter
problemas junto ao Governo
e fornecedores.

Meninos, espero
tê-los ajudado.

Quero ser um
4VS¿WWMSREPHE
Contabili dade.

Adoramos!
2012
REGIONAL DE C
HO

AU

SEL
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ADO DE SÃO P
EST

TABILIDADE DO
ON

Se precisarem de mais
esclarecimentos, estaremo
s aqui.
O nosso Conselho Regional,
o
CRC SP, tem um portal na
internet com muitas informaçõ
es.

Gostei bastante!
Chegan do em casa
vou entrar no site do
CRC SP.

Eu também. Minha tia coment
ou que lá no
CRC SP eles têm um Centro
de Memória super
moderno, relacionando a Con
tabilidade com o
que aconteceu na história, e
o CRC SP Jovem,
que divulga vagas de empre
go e realiza
diversas atividades, como pal
estras e
workshops sobre a car reira.

Boa sorte,
queridos!

Sim, estão nas principais
redes sociais, Youtube,
Facebook e Twitter. Além
da TV CRCSP no portal.

Legal! Além do site eles
possuem algu m outro
tipo de divulgação?

www.youtube.com/user/TVCRCSaoPaulo
[[[JEGIFSSOGSQGVGWTS¿GMEP
X[MXXIVGSQ'6'74CS¿GMEP
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Ops...
Co m certeza,
será o co meço.
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2.
4.
5.
6.

1.
3.
7.

O Curso de Ciências Contábeis tem
duração de quantos anos?
Quantos personagens há no gibi?
Qual a profissão da Beatriz?
Qual o esporte favorito do Leo?

Diga uma das áreas onde o Profissional da
Contabilidade pode atuar?
Qual o nome da empresa em que ela trabalha?
Qual o Órgão (sigla) responsável pelo Profissional
da Contabilidade no estado de São Paulo?
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SEDE CRC-SP

HISTÓRIA DO CRC SP
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo foi instalado em 14
de dezembro de 1946.
Com o objetivo de ampliar a estrutura física da entidade, em 2006, o CRC SP
adquiriu a compra de um prédio de 7 mil metros quadrados de área construída,
localizado na rua Rosa e Silva, 104.
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo tem em seus
quadros mais de 230 colaboradores, dos quais 42 são fiscais. Em seus registros,
figuram mais de 295 mil profissionais e 50 mil empresas de serviços contábeis,
ativos. Dos que estão ativos, são mais de 140 mil profissionais e mais de 19 mil
empresas de serviços contábeis.
Além de registrar e fiscalizar o exercício profissional, o CRC SP é responsável por
um ambicioso programa de educação continuada, que já beneficiou milhares de
profissionais de todas as regiões do Estado com palestras, seminários entre outras
atividades. Também tem um programa de integração com as principais Universidades e Faculdades de Ciências Contábeis do Estado oferecendo aos alunos a
oportunidade de conhecer melhor o órgão fiscalizador e sua futura profissão. O
CRC SP organiza as Convenções (Estadual e Regionais) com o objetivo de estreitar
o relacionamento entre profissionais, empresários e estudantes de Contabilidade.
Tem uma forte atuação por meio de suas Comissões, ampliando e reforçando o
trabalho do CRCSP. As comissões são formadas por jovens profissionais, mulheres,
integrantes da melhor idade, do Terceiro Setor, da cultura e do meio acadêmico.
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CENTRO DE MEMÓRIA DA
CONTABILIDADE PAULISTA
Instalado no andar térreo do Edifício Ynel Alves de Carvalho, anexo à sede do
CRC SP, o Centro de Memória da Contabilidade Paulista Professor Joaquim
Monteiro de Carvalho conta a história da Contabilidade desde 4000 a.C.
O Centro de Memória da Contabilidade Paulista existe desde 2001, criado pela
gestão 2000-2001 do CRC SP em conjunto com o IPH (Instituto de Recuperação do
Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo) e a então Secretaria de Recuperação de
Bens Culturais do Estado de São Paulo.
Congrega um acervo com objetos históricos da Contabilidade, permitindo ao visitante
um quadro completo do desenvolvimento da profissão ao longo dos anos. Ele foi reformulado, reinstalado e reinaugurado no Edifício Ynel Alves de Camargo em 12 de
dezembro de 2011, no aniversário de 65 anos do CRC SP. O novo Centro de Memória da
Contabilidade Paulista Joaquim Monteiro de Carvalho é moderno e interativo.
O Centro apresenta informações sobre a criação, a instalação do CRC SP e o trabalho desenvolvido pela entidade. Tudo isso, entrelaçado com acontecimentos
históricos, políticos e culturais em todo o mundo.
O conteúdo do Centro de Memória é apresentado em três idiomas: português, inglês e espanhol, com o objetivo de atingir um público mais amplo.
A sustentabilidade está presente em um dos painéis apresentados. Com informações sobre crédito carbono, é uma forma de despertar a consciência dos visitantes em relação ao futuro do planeta.
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www.agenciabr2.com.br

