CRCSP Mais Você em Bauru: homenagens e muita emoção
O CRCSP Mais Você, programa que homenageia profissionais com registro mais
antigo e promove a entrega de carteira de identidade profissional a novos contadores
teve sua edição no Summit Contábil de Bauru.
Antes de iniciar as atividades da tarde, o CRCSP prestou uma emocionante
homenagem aos profissionais de Bauru com registro mais antigo, os contadores Luiz
Toledo Martins (59 anos de atividade), Antônio Mantovani (54 anos de atividade) e
Nivaldo Aparecido Antunes (50 anos de atividade).
Os profissionais receberam diplomas oferecidos pela presidente do CRCSP, Marcia
Ruiz Alcazar, pelos vice-presidentes José Donizete Valentina (Administração e
Finanças), João Carlos Castilho Garcia (Desenvolvimento Profissional) e Cibele
Pereira Costa (Registro).
O ex-conselheiro do CRCSP, Mauro Manoel Nóbrega, também foi homenageado com
um diploma por sua grande contribuição à Contabilidade. A entrega foi feita pela
presidente Marcia Ruiz Alcazar. Mauro trabalha há 47 anos com Contabilidade.
O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Bauru e Região, Marcos Henrique
Mazziero, falou em seguida. “É uma honra para Bauru receber um evento tão
significativo”, disse Mazziero. “Estamos muito felizes com o sucesso do evento e com
a casa cheia de profissionais da contabilidade.”
A homenagem a seguir foi para Andréa Leme da Rosa Finassi, melhor formanda do
curso de Ciências Contábeis na Faculdade de Ciências Econômicas de Bauru (ITE) e
por ter sido aprovada no Exame de Suficiência. A presidente Marcia entregou o
Diploma de Mérito Contador Tikara Tanaami para Andréa.
O contador José de Léo Sobrinho recebeu uma homenagem póstuma pela brilhante
carreira contábil. A presidente Marcia e a vice-presidente Cibele fizeram a entrega de
um diploma à viúva, Sandra Cristina Ciccone de Léo.
Sandra, que hoje dirige o escritório, que tem 50 anos de existência, com suas três
filhas contadoras, contou que José de Léo trabalhou com Contabilidade dos 18 aos 67
anos. “Nosso trabalho não é fácil”, disse Sandra. “Por isso, todos nós estamos de
parabéns pela luta diária.”
Na cerimônia, também recebeu sua carteira de identidade profissional a nova
contadora Manoela Nascimento Flores. A presidente Marcia e a vice-presidente Cibele
fizeram a entrega.
A presidente Marcia e o presidente do Sescon-SP e da Aescon-SP, Reynaldo Pereira
Lima Júnior, assinaram um termo de parceria em que as entidades realizarão
atividades conjuntas de Educação Profissional Continuada para profissionais e
empresários de contabilidade.
O presidente Reynaldo convocou os profissionais contábeis a se unirem. “Estamos em
um momento difícil, enfrentando a impossibilidade de enviarmos as informações do
eSocial”. Ele ainda parabenizou os profissionais e empresas homenageados: “Eles
são bons exemplos para todos nós.”
Também com registros mais antigos foram homenageados os representantes das
empresas de serviços contábeis: Dênis Lima Mediotti, sócio do Escritório Comercial

Novo Mundo (70 anos de atividade); Antônio Mantovani, fundador do Escritório
Contábil Excelsior, (50 anos de atividade) e Orivaldo Roberto Bachiega, sócio do
Escritório Contábil Jauense (51 anos de atividade).

