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Editorial

Valorização do 
conhecimento e 
da visão contábil 
em destaque  

O trabalho que desenvolvemos ao longo dos 
últimos dois anos, foi de uma equipe unida pelos 
mesmos objetivos, pelo mesmo norte: valorizar e 
mostrar para sociedade a força, a determinação, 
a garra e essencialidade da classe contábil 
pernambucana; e, diante dos desafios, que foram 
muitos, visto tempos atípicos, conseguimos 
superar colocando em primeiro lugar o CRC/PE. 
Aprendemos, especialmente, como nos reinventar, 
nos fortalecer e agir com transversalidade, não 
tínhamos a opção da inércia. 
2020 e 2021 foram os anos da primeira gestão em 
que estivemos à frente da presidência do CRCPE 
e, agora, após reeleição, iniciamos um novo ciclo 
que vai até o final de 2023 e, para este, carregamos 
a certeza e a lembrança das nossas conquistas, 
mas sobretudo o foco em novo momento, com 
novas responsabilidades e a missão de fazer mais e 
melhor para a contabilidade pernambucana. 
Começamos um novo ano com um olhar voltado 
para o futuro, com o especial sobre Tendências e 
Tecnologias para a Contabilidade em 2022, uma 
coletânea de depoimentos de personalidades de 
renome nacional nas áreas da contabilidade e/ou 
da tecnologia, preparada com muito carinho para 
os nossos leitores.
Destacamos ainda, uma interessante análise na 
seção Gente e Gestão: Ubuntu – Eu sou, porque nós 
somos - A importância da liderança e do trabalho 
em equipe nas organizações - por Romarcia Lima; 
uma reflexão importante para o começo deste 
ano. 
Leia também a matéria que trata da 
representatividade feminina na profissão 
contábil, com o relato de Nilva Amália Pasetto, 
sobre o seu trabalho à frente do CFC Mulher. E, 
da coordenadora do Projeto CRCPE Mulher em 

Pernambuco, Lourdes Gama, falando da atuação, 
ação e valorização da profissional contábil, visto o 
protagonismo e resiliência da mulher. 
Nossa revista traz ainda flashes de vários 
momentos importantes dos últimos meses, como 
a   palestra magna em homenagem ao Dia do 
Contador, um evento especial com a participação 
de Roberto Dias Duarte, tratando do tema: 
Contabilidade 4.0 - Tendências e Oportunidades. 
Confira também o registro do 1º Seminário de 
Contabilidade do Agreste que aconteceu no dia 
22 de setembro, no Cellebre Recepções, Santa 
Cruz do Capibaribe. Um evento importante para 
a classe contábil com informações e atualizações 
para ampliar ainda mais os seus conhecimentos.
Destacamos também o 5º Encontro Estadual da 
Mulher Contabilista, esse encontro foi um marco 
dos eventos Contábeis em Pernambuco no ano de 
2021! Um momento repleto de conhecimentos 
e ampliação da visão como tendência da nossa 
profissão.  Além da cobertura e presença na XXXIV 
Conferência Interamericana de Contabilidade e 
XVIII Convenção de Contabilidade do RS, o maior 
evento contábil da América Latina em 2021. 
Conseguimos concluir a construção da nova sede 
do CRCPE, um projeto que se estendeu por  15 
anos até o sonhado 25 de novembro de 2021, 
data da inauguração da nova sede, solenidade 
que reuniu lideranças da classe contábil e 
muito mais! Em breve, sob agendamento e de 
acordo com protocolos sanitários, abriremos a 
nossa nova casa para visitas guiadas, pois você 
profissional contábil merece um lugar à altura da 
nossa profissão. 
Então, não perca o conteúdo que preparamos 
para você e fique informado sobre estes e muitos 
outros assuntos. Boa leitura!

Presidente do CRCPE 

Dorgivânia Arraes 
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Tendências e Tecnologias 
para a Contabilidade 
em 2022 

 

2022 começou e com ele muitas expectativas e anseio por desenvolver, 
crescer e inovar. Mas como mudar e evoluir em meio a tantos desafios? 
Para responder a essa questão precisamos viver e atuar no presente com os olhos 
voltados para o futuro e nada melhor do que ouvir a palavra de profissionais da 
contabilidade que exploram o potencial da tecnologia em sua vivência cotidiana, 
ampliando e valorizando assim, na prática, sua experiência na área contábil.
Passeie pelos tópicos abordados pelos nossos convidados e bom proveito!

Henrique Carmellino Filho • Flávia Brito 

Prof. Fellipe Guerra • Prof. Dr. Edgar Madruga 
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Novos produtos 
trarão inovação e uma 
cultura de constante 
evolução, resultando 
em uma aceleração 
nas integrações e 

ecossistemas com os 
produtos já existentes, 

otimizando os 
processos

"

Ecossistemas e Integrações 
Henrique Carmellino Filho, sócio e diretor de operações da SIEG

A inovação tecnológica não é mais uma opção 
para o mercado contábil. Cada vez mais se faz 
necessário implementar novas tecnologias para 
evoluir e acompanhar as mudanças constantes. 
As automações fiscais já são uma realidade e 
podemos ver, de forma clara, o impacto no dia a 
dia da contabilidade, como o Autodocs, que em 
menos de um ano do seu lançamento já é a maior 
ferramenta de automação fiscal do país.

Com toda essa evolução, os sistemas estão cada 
vez mais integrados, o que nos faz perceber que 
os ecossistemas e integrações são uma grande 
tendência para o próximo ano, por facilitar o dia a dia 
do escritório, tornar o trabalho menos manual e mais 
analítico, além de trazer maior segurança para os 
processos dando mais credibilidade e confiabilidade.

Neste ano de 2022, certamente, teremos a 
chegada de novos produtos no mercado que 
trarão inovação e uma cultura de constante 
evolução, resultando também numa aceleração 
nas integrações e ecossistemas com os produtos 
já existentes nas contabilidades, otimizando os 
processos, agregando valor para os escritórios 
e aumentado a produtividade com qualidade e 
eficiência nos serviços. 

Não podemos deixar de ressaltar, que a tecnologia 
não só melhora a qualidade do serviço entregue, 
como melhora a qualidade de vida das pessoas, 
pois mais do que nunca, o ser humano tem 
priorizado ambientes de trabalho onde ele se sente 
satisfeito e feliz, aumentando de forma expressiva 
a produtividade e eficiência de cada indivíduo. 
Portanto, a tecnologia tem sido fundamental em 
todos os aspectos, revolucionando até a gestão 
dos recursos humanos.

Henrique Carmellino Filho
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Cibersegurança 
e Compliance

O tema cibersegurança ainda é nebuloso, mas 
precisa de atenção! Vivemos na era digital, 
utilizamos a internet nas empresas para fazer 
praticamente tudo. Com o avanço tecnológico, 
estamos conectados o tempo todo.

Vejo que muitas empresas de contabilidade se 
prendem apenas aos processos internos, deixando 
a segurança tecnológica sem a devida atenção, 
assim, acabam ficando expostas a ataques 
cibernéticos que podem causar diversos danos a até 
mesmo à extinção do negócio.Por isso, temos que 
proteger os softwares, máquinas e equipamentos, 
a infraestrutura de redes e sistemas, para que os 
cibercriminosos não acessem ou roubem qualquer 
tipo de informação relevante para a empresa. 

O que vemos no mercado e que a maioria das 
empresas mantém equipes de TI pequenas e 
geralmente com orçamentos baixos. Além disso, 
falta de mão de obra especializada, profissionais de 
cibersegurança se tornam mais disputados, mais 
valiosos, mais escassos. 

Outro ponto que merece destaque, reside na 
necessidade que as empresas têm de manter um 
programa de conscientização sobre proteção de 
dados, pois, a maioria dos casos em que houve 
quebra da segurança informação, foram por causa 
de pessoas de dentro da própria empresa.

Além dos riscos de ciberataques, as empresas 
também estão passíveis de sofrer sanções legais 
ou regulatórias, cassação da licença de operação, 

Henrique Carmellino Filho

perdas financeiras, dano à reputação da organização 
e da marca, sanções em processos administrativos, 
multas, entre outros. Então, não há como falar 
de cibersegurança sem o compliance, sem passar 
pela criação, implementação e manutenção de 
processos de segurança, respeitando as leis, 
regulamentos ou códigos de conduta e normas de 
boas práticas de Governança. 

Com tantos escândalos de corrupção e vazamento 
de dados, o mercado está demandando uma 
dose alta de confiança das empresas, por isso, 
vemos tanta movimentação, exigindo padrões de 
segurança, conduta ética dos colaboradores e dos 
dirigentes.

É essencial que os contadores explorem as novas 
tendências do seu mercado, como, por exemplo, 
a computação em nuvem, a escrituração digital, a 
integração de sistemas de gestão, o crescimento 
da clientela da geração do milênio e até mesmo 
a economia do compartilhamento, no entanto, 
precisam, antes de tudo, lembrar de investir em 
segurança da informação e compliance.

Investir em segurança não é barato, mas o não 
investir pode custar muito mais caro…A minha dica 
é avaliar os riscos, identificar os ativos que possuem 
maior impacto financeiro, priorizá-los e partir em 
busca de soluções de mercado para a proteção deles.

Não há como resolver sozinho, pois, cibersegurança 
e conformidade é realmente algo complexo. É 
importante que as empresas façam o dever de casa, 
criando o seu planejamento anual para investir em 
cibersegurança.

Estando em conformidade 
com as leis e regulamentos e 

implementando as tecnologias 
de monitoramento e processos 

corretos, a empresa ficará 
habilitada para a identificar 
seus ativos críticos e definir 

estratégias de proteção. 

"

Flávia Brito, CEO da Bidweb
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Presença digital, automação 
e novas oportunidades

Não é nenhum segredo que a profissão contábil tem 
sido constantemente impactada pelo massivo uso 
de tecnologia, seja diretamente nas organizações 
atendidas por esses profissionais, como também 
em seus próprios negócios e no cumprimento de 
suas rotinas e atribuições diárias. Todos os dias 
surgem ferramentas que auxiliam os contadores 
e contadoras a melhorarem suas performances e 
buscarem cada vez mais resultados para os seus 
clientes. Diante desses cenários faz-se muito 
importante estarmos atentos as tendências 
tecnológicas e novidades que podem constar em 
nosso dia a partir de 2022. 

É importante ressaltarmos que muitas das 
tecnologias que despontam na contabilidade, já 
estavam em uso em alguns outros mercados e 
foram identificadas como peças importantes no 

quebra cabeça da gestão empresarial, passando, 
portanto, a fazer parte das rotinas dos contadores 
que a cada dia se tornam mais consultores de 
seus clientes. Dentre os pontos mais básicos, 
até questões mais avançadas podemos destacar 
alguns pilares, conforme abaixo:

 1. Presença digital e uso das redes sociais: Com 
as mudanças nos padrões de consumo e a alta 
da utilização das redes nos negócios, ter uma 
presença digital forte que ajude na criação de 
uma marca e, principalmente na estratégia de 
captação de clientes é fundamental. Vale ressaltar 
que, a utilização verdadeiramente estratégica, 
com foco em resultados está longe da simples 
publicação de conteúdo informativo diário. Fazer 
marketing digital da forma correta, pode mudar o 
jogo para você contador em 2022.

Prof. Fellipe Guerra, Contador, Professor, Tributarista, Autor de Livros, 

Empresário, Presidente do CRCCE
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 2. Automação de processos: Por mais que alguns 
antenados achem que automação de processos 
é assunto batido, a realidade é que muitas 
empresas de contabilidade ainda não conseguem 
usar na totalidade as oportunidades que os robôs 
desenvolvidos pelas suas software house podem 
lhes oferecer. Portanto, agora em 2022 foque em 
utilizar todas as ferramentas e soluções integradas 
que existam a sua disposição e que na maioria das 
vezes, você já paga por isso.

 3. Novas oportunidades de serviços: Quando 
destacamos os processos estamos falando 
da busca incessante por meios que garantam 
uma melhor entrega dos serviços contábeis. 
No entanto, faz-se importante que o contador 

atualizado e que quer aproveitar as tendencias 
do mercado e de tecnologia, não tire os olhos do 
mercado e esteja sempre pensando em novos 
produtos para o seu negócio. São muitas as 
oportunidades que têm se desenhado nos últimos 
tempos, tais como: Consultorias, Recuperação de 
Créditos Tributários, Contabilidade (online-digita-
híbrido), BPO Financeiro, dentre outros.

Não existe nenhuma receita ou fórmula mágica, 
o profissional da contabilidade que realmente 
deseja aproveitar as tendencias do mercado e 
utilizar as soluções tecnológicas disponíveis em 
seu favor, precisa ficar atento ao universo contábil 
e focar naquelas ferramentas que lhe ajudem a 
fazer com que a contabilidade cumpra o seu papel 
fundamental: fornecer informações úteis para 
tomada de decisões. Um excelente 2022 para 
todos vocês!

Muitas das tecnologias 
que despontam na 
contabilidade, já 
estavam em uso 
em alguns outros 
mercados. Foque 

em utilizar todas as 
ferramentas e soluções 
integradas que existam 
à sua disposição para 

cumprir seu papel 
fundamental: fornecer 
informações úteis para 

tomada de decisões.

"

Prof. Fellipe Guerra
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Experienciar é 
um dos melhores 
professores para 

aquisição de novos 
conhecimentos. Logo, 

Super recomendo 
que você tenha as 
melhores e mais 

ricas experiências 
em sua jornada de 

crescimento.

"

Use o conhecimento para 
transformar sua vida e 
aumentar a felicidade! 

A educação é a força mais poderosa do mundo. Cria 
conhecimento, aumenta a confiança e quebra as 
barreiras da oportunidade.

Você já tem uma fonte inesgotável de riqueza dentro 
da sua mente - o seu conhecimento. Agora, pegue 
toda essa maravilha e use para transformar a sua vida.

Comece dando aquele SIM para a felicidade. Esta 
será a decisão mais inteligente e poderosa que você 
deve tomar - apaixonar-se pela educação e assumir 
um relacionamento sério com o conhecimento. E, 
como consequência dessa decisão, receba todas as 
dádivas justas e merecidas. Seja muito MAIS feliz!

Meu intento aqui é um tanto ousado - quero poder 
provocar você para um novo despertar sob a 
perspectiva da riqueza através do conhecimento. 

É simples, direto e recomendo que você anote isso: 
o conhecimento é algo aprendido por experiência 
ou educação. É algo que todos nós temos e usamos 
constantemente. 

Todavia, tem gente que subestima a riqueza da 
sua própria bagagem de conhecimento adquirida 
ao longo da sua jornada. E, assim, perdem 
oportunidades valiosas de crescer na vida. Se 
este é o seu caso, eu tenho um bilhete para você - 
levante-se! Reaja. Entre em ação a partir de agora! 
"Vumbora" ser feliz hoje!

É bem verdade que, alguns de nós têm mais 
conhecimento em áreas específicas do que outros, é 
isso que nos define como especialistas. 

Meu pensamento discutido neste artigo responderá 
a duas perguntas para você "por que precisamos 
aprender?" e "como mais conhecimento pode 
transformar minha situação atual na vida?" 

Ao responder a essas duas perguntas, você terá 
uma ideia melhor de como e o que pode fazer para 
mudar sua vida obtendo novas informações.

Por que precisamos aprender?

Aprender é o processo de adicionar novas 
informações, fatos e habilidades à nossa mente e 
melhorar nosso ferramental de habilidades. 

Começamos a aprender no instante em que nascemos 
e nunca paramos até o dia em que morremos. 

Muito provavelmente você ainda não percebeu, mas 
neste exato momento está aprendendo e adquirindo 
novos conhecimentos. A ótima notícia é que você 
tem feito isso todos os dias. 

Prof. Dr. Edgar Madruga, Professor, Tributarista, Empreendedor, Autor de livros, 

Coordenador do MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário da BSSP
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Com esse novo conhecimento adquirido, você 
simplesmente pode  e deve aplicar à sua vida atual. 
Desta forma, você faz uso para tomar decisões 
daquele momento em diante.

Já imaginou como seria a sua vida se você parasse 
de aprender? Visualizou o cenário…? Vamos 
procurar tangibilizar a mudança...

Você há de convir comigo que uma pessoa com 10 
anos de idade não fará as mesmas coisas quando 
estiver com 60 anos. Pois, no decorrer desses 50 
anos esta pessoa passou por várias experiências 
como ter conhecido vários lugares, feito novos 
amigos, constituído uma família, etc. Todas essas 
mudanças o levam a um novo capítulo em sua vida. 
Esta nova parte da sua vida só pode ser administrada 
e realizada corretamente usando o conhecimento 
adquirido antes que as coisas mudassem…

Este processo de aquisição de novos conhecimentos 
constitui um caminho a seguir para ser o mais feliz e 
realizado possível. Sem as informações certas para 
usar no futuro, você pode acabar tendo dificuldades, 
como por exemplo: tomar decisões erradas, perder 
um emprego, problemas de saúde e várias outras 
circunstâncias que não são muito favoráveis. 

Acredite, ao adquirir os conhecimentos corretos 
ao longo da sua vida, você se capacita para poder 
fazer escolhas melhores. E, inevitavelmente, 
a consequência disso se concretizará em um 
resultado muito mais favorável.

Como mais conhecimento pode transformar a 
minha situação atual na vida?

Agora que você já tem uma ideia de por que 
precisa aprender. Permita-me resumir para ajudá-
lo a entender melhor como apaixonar-se pela 
educação e firmar um relacionamento sério com o 
conhecimento é, sem titubear, a sua melhor e mais 
sábia decisão.

Vamos buscar tangibilizar a importância do 
conhecimento através de um exemplo da compra 
de carro usado...

Seguindo essa ideia, você não tem conhecimento 
sobre carros, compra de carros, taxas de juros, valores 
de carros, valor de depreciação de carros… a lista é 
bem extensa. Acredite, neste cenário, a probabilidade 
de você acabar numa situação difícil é enorme.

Você percebe o quanto a falta de conhecimento 
pode complicar a sua vida?

Por outro lado, tudo na vida se torna mais fácil 
e leve quando temos o conhecimento à nossa 
disposição. 

Aqui está uma lista de algumas fontes das quais 
você pode obter conhecimento. Use e abuse sem 
moderação!

Cada pessoa com quem você entra em contato, 
quer seja numa padaria, postos de gasolina, colegas 
de trabalho, internet, livros, universidades… 
se divertindo, viajando e ganhando novas 
experiências. Tudo isso e muito mais são fontes 
valiosas para você obter novos conhecimentos. 

Anote: experienciar é um dos melhores professores 
para aquisição de novos conhecimentos. Logo, super 
recomendo que você tenha as melhores e mais ricas 
experiências em sua jornada de crescimento.

Adquirir novos conhecimentos o ajudará a chegar 
a qualquer lugar que desejar na vida. Isso tornará 
sua situação atual melhor e preparará o terreno 
fértil para qualquer situação futura. Você se 
sentirá melhor e mais seguro com as escolhas que 
fizer e com os desafios que enfrentar. 

Um pedido especial: se comprometa consigo mesmo 
em nunca se afastar do conhecimento. Pois somente 
com ele, você se tornará melhor capacitado para 
lidar com a vida e fazer as escolhas que lhe trazem 
felicidade e todo tipo de riqueza para a sua jornada. 
Boa Sorte, Sabedoria e Prosperidade, sempre!

Prof. Dr. Edgar Madruga



PERSONALIDADE BRASIL  •  N ILVA PASETTO

|  CONTABIL IDADE PE EM REVISTA12

feminina e o desejo de abrir novos 
espaços para este público. A iniciativa 
tem a finalidade de inserir as mulheres 
no trabalho de desenvolvimento da 
profissão contábil, incentivar o seu lado 
empreendedor e estimular a sua efetiva 
contribuição à vida social e política do 
país. Na nossa gestão o foco foi motivar, 
capacitar e encorajar mais mulheres a 
enfrentar desafios nas suas carreiras e em 
seus empreendimentos na área contábil, 
além de assumir cargos nas entidades 
representativas da classe contábil.

Como tem sido o trabalho nos CRCs e 
quais os desafios para este ano de 2022?

Representatividade Feminina 
na Profissão Contábil  
  Nilva Pasetto, Empresária, contadora, e 
Coordenadora da Comissão Nacional da Mulher 
Contabilista - CFC (2020-2021)

Conte-nos um pouco sobre o CFC Mulher e 
o foco do trabalho que você desenvolveu 
durante seu mandato, recém-concluído, 
à frente da comissão.

O projeto CFC Mulher surgiu há mais de 
30 anos, com a certeza da capacidade 

Vivemos em um momento 
que o foco é o ser humano, 

é a saúde, é o bem-estar, 
a mulher leva algumas 

vantagens, traz no seu DNA 
a capacidade de cuidar de 

acolher e com isso seu papel 
é cada dia mais importante.

"
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As mulheres estão num processo constante 
de resgate e de vivência plena de uma 
condição humana como protagonistas, 
que nos foi negado por muito tempo. A 
pandemia nos trouxe muitos desafios, 
mas também grandes oportunidades, 
todos os regionais liderados pelas suas 
coordenadoras, mesmo distantes, não 
deixaram de estar presentes, fazendo 
muitas lives, discutindo assuntos relativos 
ao momento, orientação técnica, cuidados 
com as mulheres que viram as suas cargas 
de trabalho só aumentarem, muitas 
trabalhando em suas casas e ao mesmo 
tempo cuidando de seus filhos, de suas 
famílias. As mulheres enfrentaram com 
maestria todos estes desafios, criaram 
novos métodos de trabalho e souberam 
seguir em frente, enfrentando os desafios, 
hoje mais fortalecidas.

Qual a sua visão acerca da 
representatividade feminina na 
profissão, os avanços e o papel das 
mulheres contabilistas no cenário atual?                       

A profissão contábil, tem sido cada dia mais 
valorizada no cenário brasileiro, vimos na 
pandemia o quanto somos importantes 
para nossos clientes, no apoio, nas 
consultorias, em prestar informações 
precisas para a tomada de decisão, isso 
de um modo geral. Para as mulheres, 
não foi diferente, começa pelo número, 
nas universidades já temos mais alunas 
cursando ciências contábeis. A mulher 
tem características peculiares, vivemos 
num momento que o foco é o ser humano, 

é a saúde, é o bem estar, a mulher leva 
algumas vantagens, traz no seu DNA a 
capacidade de cuidar de acolher e com 
isso seu papel é cada dia mais importante.

Legado e Tendências

Encerrei meu mandato, como 
coordenadora da comissão nacional da 
mulher contabilista em 31 de dezembro 
de 2021. Deixo um projeto de formação 
de lideranças e mentorias para ser 
executado nos próximos anos, projeto 
que visa desenvolver habilidades como: 
inteligência emocional, afirmar-se por 
meio de uma postura assertiva (nem 
passiva, nem agressiva), empatia com 
homens e mulheres, conexão e sororidade, 
estes alguns temas a serem desenvolvidos, 
em fim criar caminhos para as mulheres 
assumirem a liderança e o protagonismo 
nas organizações por meio de um processo 
de transformação e empoderamento 
pessoal.
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Projeto CRCPE Mulher em 
Pernambuco: Atuação, ação 
e valorização 

O Projeto CRC mulher 
tem o foco de realizar 

eventos com temas 
de valorização para 
a Mulher em todo 

seu universo pessoal 
e profissional, 
maximizando 

estratégias para 
aumentar receitas do 
seu negócio de forma 

inovadora e produtiva. 

"

Por Lourdes Gama  
Coordenadora do Projeto 
CRCPE Mulher

O projeto CFC Mulher Contabilista, criado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, está 
presente em todos os estados brasileiros, 
através de comissões coordenadas por 
mulheres líderes, empreendedoras, 
envolvidas com as questões da classe 
contábil, com ações em defesa das mulheres 

e com foco no empreendedorismo. No 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco o projeto é coordenado 
pela Conselheira e contabilista Maria de 
Lourdes Gama Moraes. 

O Projeto CRC mulher tem o foco de realizar 
eventos com temas de valorização para 
a Mulher em todo seu universo pessoal 
e profissional, maximizando estratégias 
para aumentar receitas do seu negócio de 
forma inovadora e produtiva. 

Em 2020 e 2021 a comissão do projeto 
Mulher Contabilista no CRCPE, realizou 
eventos de forma desafiadora por todo o 
contexto vivido nestes dois últimos anos 
de Pandemia. Em nossas ações foram 
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abordados temas diversos, entre eles: a 
violência contra as mulheres, saúde do 
corpo e da mente, prevenção e combate 
ao câncer de mama, temáticas voltadas ao 
social.  

Realizamos também o 5º Encontro da 
Mulher Contabilista, de forma hibrida, 
resgatando nossos eventos presenciais 
no estado de Pernambuco, para alcançar 
melhor público, com temas relevantes 
e de interesse da classe e do público 
feminino, que representa mais de 40% dos 
profissionais contábeis em Pernambuco. 
Exploramos ainda, em lives, temas sobre 
empreendedorismo com a presença de 
ilustres participantes, a exemplo de Maria 
Clara Bugarim (presidente da Abracicon 
e, na ocasião, também da Associação 
Interamericana de Contabilidade) e Maria 
Luiza Trajano (empresária e presidente 
do Grupo Mulheres do Brasil) onde foi 
discutido sobre o papel da Mulher na 
transformação social em ambiente mais 
humano, colaborativo e solidário.  

Comissão da Mulher 
Contabilista CRCPE, composta 
por profissionais da capital, 
região metropolitana do Recife 
e do interior do estado:   

Maria de Lourdes Gama Moraes - 
Coordenadora 

Kalyna Batista   

Luzinete Santos 

Luciana Rodrigues 

Tatiane Lacerda 

Christiane Calado 

Alciene Araujo  

Maria do Carmo 

Eliane Rufino 

Renata Gusmão   
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Ubuntu é uma filosofia de origem 
africana que tem como base o respeito, a 
solidariedade e a empatia, sabendo que 
estão todos conectados e fazem parte 
de algo maior, mas que para existirem na 
amplitude precisam colaborar entre si.

Quantos de vocês já ouviram falar ou 
até mesmo falaram para vocês mesmos: 
Somos uma equipe, estamos juntos para 
o que der e vier! Mas, na hora de colocar 
a mão na massa, nas atividades, ações 
e responsabilidades, cada um corre 
para fazer o seu e se dá por satisfeito, 
independente de seu colega estar 
atrasado ou não ter conseguido fazer 
as suas entregas no tempo esperado. 
Logicamente que nem todos os seres 
humanos agem desta maneira, mas, boa 
parte das organizações que possuem a forma 
de gestão vertical e que suas lideranças não 
vivenciam experiências de rotatividade em 
outros setores da organização, fatalmente 
terminam influenciando negativamente no 
comportamento de seus liderados.

O ser humano foi criado para ser social, 
precisam estar um com o outro, e, nas 
organizações não é diferente, apenas, 
precisamos nos ajustar para um melhor 
convívio e obtermos melhores resultados. 
A comunicação clara, o compartilhamento 
de informações e a convergência são 
fundamentais para vivermos em harmonia, 
mas como fazer isso numa organização 
onde temos diferentes pessoas, egos, 
limites e vontades próprias? 

UBUNTU  eu sou porque nós somos  

A importância 
da liderança 
e do trabalho 
em equipe nas 
organizações!  

Por Romarcia Lima

Os grandes estudiosos 
defendem a escuta ativa, 

como o primeiro passo 
para a realização de 

mudanças, em paralelo 
com o autoconhecimento, 

portanto, pare um pouco ouça 
verdadeiramente o que o seu 
líder, liderado, parceiro (a), 

clientes tem a lhe dizer...
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Os grandes estudiosos defendem a escuta 
ativa, como o primeiro passo para a 
realização de mudanças, em paralelo com 
o autoconhecimento, portanto, pare um 
pouco ouça verdadeiramente o que o seu 
líder, liderado, parceiro (a), clientes tem a 
lhe dizer, seja verdadeiro, mas não rude, 
crie o habito de pensar de forma positiva 
e inovadora, fuja da zona de conforto, 
converse, teste, assim será um círculo 
de aprendizado continuo e gratificante 
consigo mesmo. 

O desconstruir para construir, não é nada 
fácil, pois temos nossos valores, culturas e 
personalidades já maduras, mas, as vezes é 
necessário para nos enxergarmos melhor, 
e, é fundamental que nas organizações 
esta desconstrução seja individual, coletiva 
e gradativa, respeitando os diferentes 
tempos de cada um, mas sendo norteada 
pelo tempo da organização.  

Quando observamos que as reuniões 
nas organizações em sua maioria são no 
formato de círculo e quase nunca em filas, 
simboliza que todos são iguais e devem se 
sentir assim. O respeito pelos outros é a 
regra principal, conduta indispensável para 
que a harmonia impere nas organizações. 

Por fim, a tecnologia abre muitas 
possibilidades ao mundo, mas o humor, 
a vontade de fazer certo, a gestão 
compartilhada, onde todos possam 
trabalhar livremente de maneira 
colaborativa, isto, só quem faz são os seres 
humanos racionais, gente como a gente, 
afinal: Eu sou, porque nós somos! UBUNTU!

 

Por Romarcia Lima

Romarcia Lima
Analista do Sebrae há 27 
anos, Contadora, Especialista 
em Gestão na Qualidade de 
Serviços e Conselheira do 
CRCPE
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O 11º ACADEMICON, Encontro 
de Contadores com a Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis, 
foi marcado por reconhecimento, 
a solenidade de posse dos novos 
acadêmicos e diretoria da Apecicon 2021.  

Realizado no dia 15 de dezembro de 
2021, o evento contou com as palavras do 
presidente da Apecicon, Francisco Galvão 
que deu às boas-vindas aos presentes.  

Logo em seguida, contamos com a Posse 
dos Acadêmicos, um evento importante 
e emocionante, confira a lista dos 
empossados:   

Contador Eduardo Carlos Pessoa de 
Amorim, ocupando a cadeira nº 19, cujo 
patrono é o contador José Amauri Correia.  

 
Contador Erico Xavier de Moraes Pinto, 
ocupando a cadeira nº 21, cujo patrono é 
o contador Juracy Da Costa Rocha.  

  Contador Geraldo José Moura de 
Almeida Braga, ocupando a cadeira nº 24, 
cujo patrono é o contador Marcílio Dias 
Beltrão.  

 Contador Ítalo de Melo Mendes, 
ocupando a cadeira nº 34, cujo patrono 
é o contador Clovis Barreto De Oliveira.  

11
11º ACADEMICON e solenidade de posse 
dos novos acadêmicos e diretoria da 
Apecicon 2021
Momentos de emoção e muito conhecimento!     

18  |  CONTABIL IDADE PE EM REVISTA
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Contadora Sabrina Gomes Santos De 
Lacerda, ocupando a cadeira nº 35, cujo 
patrono é o contador Antonio Belchior 
De Melo. 

Os discursos dos novos empossados 
foram repletos de expressões de gratidão 
e muita emoção pelo reconhecimento e 
honraria. 

O CRCPE esteve representado na 
solenidade, pelo vice-presidente de 
Administração e Finanças, Claudio Lino 
Lippi, que também é acadêmico da 
Apecicon, e participou da mesa de honra 
do evento. 

Para deixar o evento ainda mais 
emocionante, a MEDALHA DE MÉRITO 
CONTÁBIL PROFESSOR  DR. JOSÉ 
FRANCISCO RIBEIRO FILHO e o agraciado 
de 2021 foi Arnaldo Marques Guimarães.  

Durante a programação, os presentes 
puderam acompanhar uma palestra, com 
o tema, “De Platão ao Capital Intelectual”, 
ministrada pelo acadêmico, doutor e 
professor Jerônymo Libonati.  

Encerrando as atividades, os presentes 
acompanharam o corte do bolo, alusivo 
aos 44 anos de existência da Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis.

ACADEMIA EM FOCO
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A Perícia esteve em evidência na segunda edição do 
Encontro Pernambucano Online de Perícia Contábil, 
que reuniu palestrantes reconhecidos nacionalmente 
e teve uma participação em massa de profissionais do 
estado de Pernambuco e também de outras regiões do país. 
 
O evento, ocorrido nos dias 24 e 25 de setembro 
foi uma realização do CRCPE e teve a abertura e 
encerramento realizados por  Dorgivânia Arraes 
(Presidente do CRCPE), Paulo Cezar Ferreira de Souza 
(Coordenador da Comissão De Perícia do CRCPE) e Rafael 
Gustavo Guimarães de Carvalho (Presidente  APJEP). 

Confira os conteúdos tratados nesta edição do 
encontro  

CONSTATAÇÃO PRÉVIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: 
CRITÉRIOS DE ESCOLHA E AS NOVIDADES NA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAIS 

• SANDRA MARIA BATISTA 
• SILVIA MARA CAVALCANTI 
• JOSÉ AVELINO AGUIAR - Mediador 

O PAPEL DO ASSISTENTE TÉCNICO NA SOLUÇÃO DE 
CASOS PERICIAIS 

• GERALDO JOSÉ MOURA DE ALMEIDA BRAGA 
• JOÃO PAULO FERREIRA NETO 
• JORGE LUIZ DE SOUZA - Mediador 

  
PERÍCIA CONTÁBIL NOS PROCESSOS TRABALHISTAS: 
INSTRUÇÃO X LIQUIDAÇÃO 

• GLEIDSON RAMOS FERREIRA 
• JOÃO GABRIEL NASCIMENTO DE ARAÚJO 
• RAFAEL GUSTAVO GUIMARÃES DE CARVALHO  - 
Mediador 

 O AVANÇO DA JUSTIÇA GRATUITA 
E OS HONORÁRIOS PERICIAIS 

• JOÃO LUÍS AGUIAR 
• PAULO CEZAR FERREIRA DE SOUZA 
• CLENILSON LIMA DE SOUZA - Mediador 

 
CONFLITOS DA PERÍCIA CONTÁBIL ENTRE O PERITO, O 
ADVOGADO E O JUIZ 

• RIL MOURA 
• ADVOGADO CLEYBER VALENÇA 
• JUIZ JOSÉ RAIMUNDO SANTOS COSTA 

1ª Vara Execuções de Títulos Extrajudiciais do Recife (PE) 

• GLEIDSON RAMOS FERREIRA- Mediador 

A PERÍCIA CONTÁBIL É FATOR DETERMINANTE PARA A 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS? 

• PAULO CEZAR FERREIRA DE SOUZA 
• FÁBIO FIRMINO CABRAL - Mediador 
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Eventos - Troca de Ideias – CRCPE Jovem  

Papo de especialista – CRCPE Jovem

Nos dias 09 e 21 de setembro de 2021, contamos com 2 
eventos importantes para a carreira dos jovens contadores, 
o Troca de ideias! 
 
Um bate-papo descontraído e repleto de informações para 
que você conheça ainda mais o CRC Jovem, com quem já 
participa falando das suas experiências na área contábil. 
 
Flávio Rodrigues, Thiago Azevedo, Joana Monteiro
Jhennifa Albino , Jefferson França ,Thiago Azevedo
 
Os encontros trataram do tema: Eu Sou CRC JOVEM PE 
e teve o objetivo de mostrar as experiências profissionais 
de cada um, tratando da importância dessa troca de 
conhecimentos.  

1° Encontro -  19 de agosto de 2021 

E o tema dessa edição  foi "Habilidades e competências dos 
Jovens profissionais de Contabilidade" 
 
Com: Mariana Libonati, Professora Universitária, Mestre 
em consumo e especialista em marketing; Shirley Mattos, 
Contadora, MBA Controladoria e Custos e Planejamento 
Tributário UFPE; Mediação Thiago Azevedo, membro do 
CRC JOVEM PE, Especialista em Auditoria, Compliance e 
Governança Corporativa. 

2° Encontro -  30 de setembro de 2021 

O tema dessa segunda edição foi "Case de Sucesso: 
do estágio à sociedade" e aconteceu, no instagram @
crcjovempe. Com: Elis Domingos, Contadora pela UFPE 
e Sócia da AC Consult Contadores e Mediação de Flávio 
Rodrigues, Membro do CRC JOVEM e Graduando em 
Ciências Contábeis. 

3° Encontro -  14 de outubro de 2021 

O 3º Encontro Papo com Especialistas foi um evento 
importante para a carreira dos jovens contadores. Um bate-
papo descontraído e repleto de informações para ampliar 
o conhecimento, com quem já participa falando das suas 
experiências na área contábil. Dessa vez contamos com Elys 
Tevania: Contadora, Diretora executiva do CFC, atuando há 
8 anos no mercado financeiro, como Mastercouch Integral 

Sistêmica e Mentora em Finanças Pessoais. 
E a mediação de Will Amorim: Contador, Empresário 
e Membro da Comissão do CRC JOVEM PE. Este foi o 
terceiro encontro e teve como tema "Educação Financeira: 
Transforme sua Vida". Com o objetivo de mostrar as 
experiências profissionais de cada um, tratando da 
importância dessa troca de conhecimentos.  
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O 1º Seminário de Contabilidade do Agreste aconteceu no 
dia 22 de setembro, no Cellebre Recepções, Santa Cruz do 
Capibaribe. Um evento importante para a classe contábil 
com informações e atualizações para ampliar ainda mais os 
seus conhecimentos. 
 

Tema: Contador, venha conhecer práticas de sucesso e 
ampliar seus horizontes 
 
Participação e palestras: 

 Palestra I – Empreendedorismo e Fé

• Deborah Barros – Contadora, empresária contábil, 
instrutora, palestrante, atualmente vice-presidente de 
desenvolvimento profissional do CRCPE. 
 
Palestra II – Contador, seu negócio é atendimento

• Jacks Barros – Contador, educador financeiro; MBA em 
Gestão de Negócios; conselheiro consultivo da ASCONT. 
 
Palestra III – A importância do elo entre o profissional 
contábil e o poder público
• Janaína Marques – Bacharel em contabilidade, pós-

graduada em planejamento tributário pela UFPE, 
conselheira consultiva da ASCONT e conselheira fiscal do 
Moda Center. 
 
Palestra IV – Certificação de qualidade e controle de 
processos contábeis

• Fábio Lopes – Contador; MBA em Auditoria e Perícia; 
conselheiro consultivo da CDL. 
 
Uma realização CRCPE com apoio da ASCONT. 
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Live Outubro Rosa - Saúde da Mulher e 
Prevenção do Câncer de Mama 

Palestra Agosto Lilás  

No dia 26/10, tivemos uma live prá lá de especial no 
mês do Outubro Rosa, com o tema "Saúde da Mulher e 
Prevenção do Câncer de Mama" que foi ministrada por 
Efigênia Assis. Palestrante: Efigênia Assis é especialista 
em Nutrição e Fertilidade e Longevidade Humana. 
Mediadora: Lourdes Gama é Coordenadora do CRCPE 
Mulher. A live foi transmitida em nosso Instagram.

Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento 
à violência doméstica e familiar contra a mulher, 
instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com 
objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da 
Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o 
necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os 
serviços especializados da rede de atendimento à mulher 
em situação de violência e os mecanismos de denúncia 
existentes. E para reforçar ainda mais este período tão 
importante o CRCPE e o CRC Mulher realizaram uma 
live com o tema: “Mulheres, não deixem a violência 
ocupar seu espaço”, no dia 25 de agosto, em seu canal 
no YouTube. 

Este assunto vem à tona 
justamente para que a gente 
possa conversar e discutir em 
nossas casas, na educação dos 

nossos filhos e filhas, mas também 
para toda sociedade. 

Dorgivania Arraes

"

 Com a participação e importante representatividade das 
palestrantes: 
 
• Delegada Fabiana F. Leandro - Gestora do DPMUL 
 
• Simones Pontes - Psicóloga Clínica e Social, Especialista 
na Área de Violência Doméstica, Mestre em Gestão 
Pública, atua com Psicóloga do SUS na Prefeitura do 
Recife em acolhimento institucional. 
 
• Mediação: Dorgivânia Arraes - Presidente do CRCPE 
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PAINEL: Representação feminina no mundo contábil atual 
Edmery Tavares 
Ana Candeias 
Silvia Casa Nova 
Mediadora – Prof Cacilda Andrade 
 

No dia 17 de novembro, aconteceu o 5º ENCONTRO 
ESTADUAL DA MULHER CONTABILISTA no Auditório do 
SEBRAE - HÍBRIDO. Depois do sucesso da 4ª edição em 
2019, esse encontro foi um marco dos eventos Contábeis 
em Pernambuco no ano de 2021! Um momento repleto 
de conhecimentos e ampliação da visão como tendência 
da nossa profissão.  

Confira a lista de participantes e os temas abordados: 

Tema: Sensibilidade, representatividade e Segurança Digital 
 
Dorgivania Arraes (Presidente do CRC-PE) 
Adriana Tavares (Diretora do Sebrae) 
Deborah Barros (Vice-Presidente do CRC-PE) 
Lourdes Gama (Comissão da Mulher de PE) 
 
Tema: Cybersegurança, Compliance e os desafios de 
conformidade 
 
Palestrante: Flávia Brito 
Mediadora – Dorgivania Arraes 
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A construção desse momento, 
liderado pela Coordenadora do 

CRCPE Mulher, Lourdes Gama, me 
deixou muito feliz em presenciar 

a movimentação da comissão 
do CRC Mulher e das suas 

embaixadoras, a classe contábil 
pernambucana, patrocinadores e 
o parceiro de sempre: o SEBRAE.

 Dorgivania Arraes

"
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Comitiva pernambucana marcou presença 
no XXXIV Conferência Interamericana de 
Contabilidade e XVIII Convenção de 
Contabilidade do RS, o maior evento 
contábil da América Latina em 2021 
O evento foi realizado em formato híbrido entre os dias 19 a 
21 de outubro em Porto Alegre. 
 
Representando o estado de Pernambuco estiveram: 
Geraldo Batista - Conselheiro do CFC; Roberto Nascimento 
- VP de Fiscalização do CRCPE; José Campos - Conselheiro 
do CFC; Claudio Lippi - VP de Administração e Finanças do 
CRCPE; Dorgivânia Arraes - Presidente CRCPE; José Eraldo - 
Membro da AIC; Josemi Sidney - VP de Registro do CRCPE; 
Eduardo Amorim - VP de Controle Interno do CRCPE. 
 
Confira registro do momento da entrega de uma arte típica 
pernambucana, direto do Alto do Moura, Caruaru, para a 
presidente Ana Tércia no XXXIV Conferência Interamericana 
de Contabilidade e XVIII Convenção de Contabilidade do RS, 
o maior evento contábil da América Latina em 2021. 
 
O presente foi entregue com muito carinho por Josemi 
Sidney - vice-presidente de Registro do CRCPE e Eduardo 
Amorim - vice-presidente de Controle Interno do CRCPE.

Painel confirmado no Ecossistema: Protagonismo Político/
Institucional 
 
Com o tema "Melhores Práticas na Gestão dos Conselhos de 
Contabilidade", ele aconteceu no dia 19 a 21/10/21. Como 
painelistas: Rosa Maria Abreu Barros - Presidente do CRCM, 
Samir Ferreira Barbosa Nehme -Presidente do CRCRJ, José 
Donizete Valentina - Presidente do CRCSP, Carla Cristina 
Tasso - Presidente do CRCES, Maria Dorgivânia Arraes 
Barbará - Presidente do CRCPE, Rangel Francisco Pinto-
Presidente do CRCGO, Itajay Maria Soares - Presidente do 
CRCRR e Laudelino Jochem -Presidente do CRCPR. 
 
A mediação foi feita pelo presidente do CRCDF, Daniel 
Fernandes. 
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A presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes, esteve, no 
dia 19 de agosto, com o Secretário Executivo de Projetos 
Especiais da Prefeitura do Recife, Márcio Carvalho. O 
encontro aconteceu na sede da Prefeitura do Recife, no 
Cais do Apolo. 
 
De acordo como o Secretário a reunião foi realizada a partir 
de um cronograma da prefeitura do Recife, que pretende 
ouvir representantes de entidades representativas no 
município, e o Conselho Regional de Contabilidade tem 
um papel fundamental de apoio às micro e pequenas 
empresas, através dos profissionais da contabilidade, que 
vivenciam as demandas para melhorar o ambiente de 
negócios na cidade do Recife. 
 
A presidente do CRCPE citou o Recife como um celeiro 
tecnológico e de grande destaque nacional, no entanto, a 
burocracia em algumas situações dificulta o crescimento 
de empresas que precisam de liquidez, processos 
simplificados e céleres, além de menos burocracia, para 
permanecerem no mercado. Algumas ações adotadas 
pela prefeitura durante a pandemia também foram 
citadas, além dos desafios da administração pública. 
 

Secretário Executivo de Projetos 
Especiais da Prefeitura do Recife tem 
reunião com a presidência do CRCPE    

Dorgivânia também pontuou para o Secretário assuntos 
como o Simples Nacional, onde empresas que possuíam 
débitos foram excluídas, e também o valor fixo do Imposto 
Sobre Serviços – ISS, para os profissionais da contabilidade, 
já praticado por outros municípios. 
 
O Secretário finalizou o encontro destacando que a Secretaria 
de Finanças está à disposição do CRCPE para destravar os 
gargalos que forem encontrados, além de propor parceria 
com o objetivo de ofertar treinamento para a classe contábil 
na área tributária e sobre Nota Fiscal Eletrônica. 

Convênio CRCPE e Banco do Nordeste   
No dia 22 de setembro, foi formalizado um acordo 
de cooperação com o Conselho de Contabilidade 
de Pernambuco e o Banco do Nordeste. O encontro 
aconteceu com a presença da presidente do CRCPE, 
Dorgivânia Arraes e do superintendente do Banco do 
Nordeste, Pedro Ermírio. 
 
Uma importante parceria, firmada no Mês do Contador, 
para a prospecção de novos negócios com MPEs do Estado 
e até para aumentar a segurança em nossos processos.
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Reunião do MPPE / Projeto 60+ em 
Ação Políticas Públicas Integradas  

CRCPE participa de reunião para tratar 
sobre Plano de Ação da Jucepe  

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco, Dorgivânia Arraes, acompanhada da vice-
presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCPE, 
Deborah Barros, e do vogal da Jucepe, pelo CRCPE, 
Nelson Mitimasa, estiveram, no dia 30/09, na sede da 
Junta Comercial, no bairro de São José, para participar da 
reunião que visa elaborar o Plano de Ação da Jucepe. 
 
Voltado à melhoria do processo de registro e legalização 
pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco, o plano 
também conta com a participação do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), além 
da participação de órgãos envolvidos no processo de 
registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, 
entre eles, o CRCPE, SESCAP-PE, Receita Federal, AMUPE, 
APEVISA e outros. 

A Coordenadora do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC) Joana Dark e a contadora Irani Oliveira (que 
está secretariando os trabalhos dessa ação) participaram 
da reunião no MPPE, com o projeto 60+ em Ação Políticas 
Públicas Integradas, no dia 12 de novembro. 
 
Foi apresentado o resultado das ações dos 25 voluntários 
do PVCC-PE que se disponibilizaram para essa ação. A 
proposta da ação foi a regularização dos Conselhos e 
Fundos do Idoso nos municípios. 
 
Foi iniciado em setembro um treinamento para os 
voluntários. 
 
1) Foram verificados os municípios que já estavam com 
Conselho e Fundo regularizados e não haviam feito o 
Cadastro no Ministério de Ação Social. 
 
2) Os municípios que tinham Conselho e não tinham 
Fundo com CNPJ. 
 
3) Os municípios que não tinham Conselho e nem Fundo 
com CNPJ.

 
Resultado da ação: 
 
06 municípios foram incluídos no Ministério para estarem 
na Declaração de Imposto de renda de 2022 para receber 
destinação. 
 
10  Conselhos e fundos, estão em processo de 
regularização. 
 
19 municípios contactados para o início da regularização 
em 2022. Podendo aumentar o número de municípios 
para regularizar em 2022, com ajuda e disponibilidade de 
mais voluntários. 
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Dia do Idoso é marcado por solenidade do 
MPPE com participação do CRCPE   

Reunião da Caravana da Pessoa Idosa do MPPE 

CRCPE, TCE, MP-PE, OAB e outros órgãos 
reúnem-se sobre o Projeto de Destinação ao 
Fundo do Idoso   

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, 
representado pela sua presidente, a contadora Dorgivânia 
Arraes, esteve presente na Solenidade do Dia do Idoso, 
promovida pela Caravana da Pessoa Idosa do Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE). 
 
A solenidade foi presidida pela Subprocuradora-Geral de 
Justiça em Assuntos Institucionais do Ministério Público 
do Estado de Pernambuco, dra. Zulene Santana de Lima 
Norberto, e foi realizado na sede do MPPE, no bairro 
de Santo Antônio, no dia 01 de outubro, data em que é 
comemorado o Dia Nacional do Idoso. 

A conselheira Joana Dark Nascimento, coordenadora do 
PVCC-PE (Programa de Voluntariado da Classe Contábil 
em Pernambuco), participou, no dia 02/12, no Ministério 
Público de Pernambuco, de uma reunião da Caravana da 
Pessoa Idosa. O encontro contou com a participação de 
procuradores municipais; Dr. Gustavo Machado e Dra. 
Lilian Azevedo (Presidente e Vice-presidente da ANPM 
- Associação Nacional de Procuradores Municipais); 
Roseana Faneco do Grupo Mulheres do Brasil; além de 
representantes da OAB e do Conselho Estadual do Idoso. 

Na segunda-feira (09/08), Fábio Firmino, conselheiro 
e membro da Comissão de Voluntariado da Classe 
Contábil em Pernambuco - PVCC/PE, esteve presente, 
representando o CRCPE e o PVCC, em reunião com 
o Presidente do TCE, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, 
a promotora Yélena de Fátima Monteiro Araújo e 
representantes do MP-PE, da OAB-PE, UNICAP e de 
outros órgãos sociais. A temática do encontro foi o Projeto 
de Destinação ao Fundo do Idoso. 
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Voluntários do PVCC participam de 
treinamento sobre Regularização dos 
Conselhos e Fundos Municipais dos Idosos 

Presidente do CRCPE presente nas Eleições 
do CFC

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco 
realizou um treinamento virtual sobre Regularização dos 
Conselhos e Fundos Municipais dos Idosos, ministrado 
por Fátima Dragoni, na tarde da quinta-feira (02/09). A 
presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes, participou da 
abertura do encontro, que também teve a participação 
da Coordenadora do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil de Pernambuco, Joana Dark Nascimento. 
 
O encontro teve a participação de vários parceiros, sendo 
eles: Ministério Público de Pernambuco e a Caravana da 
Pessoa Idosa do MPPE; Instituto de Pesquisas e Estudos 
da Terceira Idade do Recife; Grupo Mulheres do Brasil; 
Ordem dos Advogados do Brasil; e CEDPI/PE. 
 
O objetivo do encontro foi capacitar voluntários do 
PVCC-PE que se disponibilizaram para participar de ação 
de regularização dos Conselhos e Fundos Municipais do 
Idoso, no projeto "60+ Políticas Públicas integrada". 
 
Sobre Fátima Dragoni: Contadora, Pós Graduada em 
Terceiro Setor e Políticas Públicas pela Universidade 
Candido Mendes RJ, Empresaria Contábil, professora 
universitária, consultora da Associação das Primeiras 
Damas dos Municípios do Estado de Mato Grosso, 

Presidente do Fundo Municipal da Criança e Adolescentes 
de VG 2004 à 2007; Ex Presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de Mato Grosso 2002 à 2007; Membro 
da Comissão de Responsabilidade Social da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, como representante do 
Sindicato dos Contabilistas do Estado de Mato Grosso; Ex-
coordenadora do programa de voluntariado do Conselho 
Federal de Contabilidade da Região Centro Oeste e 
Ex-coordenadora do Programa Voluntariado da Classe 
Contábil MT, Uma das escritoras do Livro ‘OS IDOSOS SÃO 
O FUTURO” Primeira edição 2017 e Segunda edição 2018. 

A Eleição é regida pelo Decreto-Lei nº 1.040/1969 e pela 
Resolução CFC nº 1.608, de 17 de dezembro de 2020, para 
a gestão 2022-2025 
 
O processo eleitoral aconteceu na quinta, 04 de dezembro, 
e foi conduzido pelo atual presidente do CFC, Zulmir Breda. 
Na ocasião, ele destacou a importância desse momento 
político da classe contábil e a relevante modificação do 
plenário da instituição. 
 
A presidente do CRCPE Dorgivânia Arraes esteve presente 
e proferiu fala durante a ocasião. 
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Foi realizada no dia 30/08, a milésima quingentésima 
quadragésima segunda (1.542ª) Reunião 
Plenária Ordinária do CRCPE, realizada através de 
videoconferência, com a participação da presidente 
Dorgivânia Arraes, vice-presidentes, conselheiros, 
delegados e funcionários da entidade. 

O vice-presidente de Administração e Finanças, 
Claudio Lippi, apresentou aos conselheiros algumas 
ações de comunicação interna que estão sendo 
realizadas com os funcionários do conselho, com o 
objetivo de abordar temas diversos, de uma forma 
leve, como prevenção da covid, dicas de boa utilização 
da intranet do CRCPE, entre outras. 

A presidente abordou  o Exame de Qualificação 
Técnica do CFC e também falou sobre a indicação do 
conselheiro Jorge Luiz de Souza para representar o 
CRCPE na Comissão do Exame de Qualificação Técnica 
de Peritos do CFC. 

Cumprindo todos os protocolos sanitários, a milésima 
quingentésima quadragésima quarta (1.544ª) Reunião 
Plenária Ordinária do CRCPE, foi realizada na sede 
do Conselho em Recife.  Os conselheiros, delegados 
e representantes do CRCPE, que não puderam 
acompanhar a reunião presencialmente, assistiram 
as atividades através de uma plataforma virtual. 
 
Durante a apresentação o vice-presidente de 
Registro, Josemi Sidney, citou o quantitativo de 
registros profissionais ativos em Pernambuco no mês 
de agosto, que chegou a 15.520 e a Coordenadora 
do projeto CRCPE Mulher Lourdes Gama, falou sobre 
o seu sentimento de alegria e emoção em rever os 
colegas de profissão após o período de encontros 
virtuais. 

Reuniões Plenárias: Prestação de 
contas e muita troca de ideias

Também foi discutido sobre o envio dos modelos de 
formulários para autorização de acesso ao DIRPF.
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A milésima quingentésima quadragésima (1545ª) quinta 
Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, foi realizada em 25 de 
outubro de 2021. 
 
Neste mês de outubro o encontro foi realizado em formato 
virtual através da plataforma zoom. 
 
As ações das Câmaras foram apresentadas pelo 
Desenvolvimento Profissional, PVCC, CRC Mulher, Câmara 
de Controle Interno, Câmara de Fiscalização, Câmara de 

Registro, Câmara de Administração e Finanças e Câmara 
Técnica. 
 
Entre os assuntos abordados na ocasião, a presidente 
Dorgivânia falou sobre a realização da 2ª edição do Exame 
de Suficiência de 2021, no dia 24/10, nas cidades de Recife, 
Caruaru e Petrolina. 
 
As Eleições dos CRC’S nos dias 23 e 24 de novembro, de 
forma online também foi um dos temas apresentados na 
ocasião. 
 
As ações alusivas ao “outubro rosa”, que serão realizadas 
ainda nesta semana e podem ser conferidas em 
nossas redes sociais, também foram apresentadas pela 
coordenadora do CRCPE Mulher, Lourdes Gama, que 
também aproveitou a ocasião para convidar os presentes 
para participarem do II Encontro da Mulher Contabilista, 
que será realizado no dia 17 de novembro de 2021, de 
forma híbrida em parceria com o Sebrae-PE. 
 
A ata da Reunião Plenária do mês de setembro também 
foi aprovada durante o encontro.

Coordenada pela presidente do CRCPE, Dorgivânia 
Arraes, a (1546ª) Reunião Plenária Ordinária do 
CRCPE foi realizada no dia 22 de novembro, em 
formato virtual.  

A presidente informou aos participantes sobre a 
disponibilidade das correspondências recebidas 
e expedidas pelo CRCPE no mês de novembro, 
que estão disponíveis para acesso no portal da 
transparência. Durante a apresentação do setor de 
Desenvolvimento Profissional foram apresentados 
os dados de treinamentos para o ano de 2021, 
totalizando 109, entre cursos, lives e minicursos. 
Para o ano de 2022 o CRCPE já conta com uma lista 
de 45 treinamentos programados, que em breve 
serão disponibilizados na agenda de cursos no site 
do CRCPE. Os profissionais também podem sugerir 
temas para a programação de cursos de 2022 pelo 
Instagram do CRCPE, ou enviando e-mail para o setor 
de cursos do CRCPE (educacao@crcpe.org.br).



|  CONTABIL IDADE PE EM REVISTA34

CRCPE REALIZA 

Live Práticas de sucesso - como 
solucionar conflitos nas empresas e ter 
mais qualidade no trabalho? 

Live MEI: tire suas 
dúvidas sobre o 
parcelamento de 
débitos    

Live: Regras 
previdenciárias 
de aposentaria e 
benefícios ao 
segurado     

No dia 12/08, contamos com uma live especial, com o tema "Práticas de 
sucesso - como solucionar conflitos nas empresas e ter mais qualidade 
no trabalho?" que foi ministrada por Luiz Neto, especialista no assunto! 
Mediadora: Deborah Barros - Vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional. 

Na quinta-feira, 19 de agosto, o especialista do Sebrae, 
Leonardo Carolino, conversou com a Presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade (CRCPE), Dorgivânia 
Arraes, e o Educador do Programa de Educação 
Previdenciária do INSS, Jorge de Assis, sobre dúvidas de 
parcelamento de débitos do MEI.  No dia 14/10, realizamos uma live especial, com o tema 

"Regras previdenciárias de aposentaria e benefícios ao 
segurado" que será ministrada por Jorge Assis! Nessa 
apresentação, foram demonstrados os elementos 
necessários para planejar e controlar os resultados das 
organizações, potencializando as chances de sucesso 
nos negócios. Palestrante: Jorge Assis é Servidor do INSS 
há 36 anos. Mediadora: Dorgivânia Arraes - Presidente 
do Conselho Regional de Pernambuco (CRCPE). A live foi 
transmitida em nosso canal do YouTube, o CRCPE TV. 
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PALESTRA MAGNA em homenagem ao 
Dia do Contador 

Treinamento Online - 
Regularização dos 
Conselhos e Fundos 
Municipais dos 
Idosos 

Realizada no dia 22 de setembro, no 
YouTube do CRCPE, a palestra especial 
foi ministrada por Roberto Dias Duarte, 
mediação de Dorgivânia Arraes, presidente 
do CRCPE e teve como tema: Contabilidade 
4.0 - Tendências e Oportunidades.   
 
Roberto Dias Duarte é Conselheiro da Omie, 
Fortes Tecnologia e Latourrette Consulting 
(Portugal), mentor e professor; Realizou mais de 
1.000 palestras, ajuda a acelerar o crescimento 
de escritórios de contabilidade no Brasil, USA e 
Portugal, atua também com fusões e aquisições 
no ecossistema da contabilidade; Atualmente 
cursa o Master of Science in Business 
Administration na Florida Christian University. 
 
A palestra foi um sucesso e a gravação está 
disponível no canal CRCPETV no Youtube. 

O CRCPE realizou na quinta-feira (02/09) o treinamento 
online sobre "Regularização dos Conselhos e Fundos 
Municipais dos Idosos". Com a Instrutora: Fátima Dragoni: 
Empresaria Contábil.  

A próxima tendencia no mercado 
de serviços de contabilidade no 
mundo é uma consolidação das 

tendencias que já existem há 
muito tempo.

Roberto Dias Duarte 

"
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Nova sede do CRCPE é inaugurada 
durante solenidade que reuniu 
lideranças da Classe Contábil

25 de novembro de 2021, uma data histórica para 
a Classe Contábil pernambucana, dia em que foi 
inaugurada a nova sede do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco – CRCPE. Um sonho 
que se concretizou neste dia como resultado de 
muito trabalho, perseverança e dedicação, feito a 
muitas mãos, para que a Classe Contábil do nosso 
estado pudesse ter à sua disposição toda estrutura 
que merece. Um momento muito especial que foi 
marcado pela realização de uma solenidade que 
reuniu autoridades em nível estadual e nacional.  

A mesa de honra foi composta pela presidente 
do CRCPE, Dorgivânia Arraes, pelo presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Zulmir Ivânio 
Breda; pelo vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CFC, Aécio Prado Dantas Júnior; pelo 
presidente da Academia Pernambucana de Ciências 
Contábeis - Apecicon, Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho; pelo presidente da Amupe, José 
Patriota, e pela deputada estadual, Priscila Krause. 

Durante a fala da presidente do CRCPE, a trajetória 
que levou o Conselho a conquistar sua sede foi 
ressaltada: “Tudo que o sonho, de construir uma nova 

sede para o Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco, precisou, foram de pessoas que 
SE UNIRAM, acreditaram, trabalharam e lutaram 
incansavelmente, para que hoje estivéssemos 
aqui, inaugurando a nova casa dos profissionais da 
contabilidade pernambucana. Hoje o sentimento é 
de gratidão!” 

Dorgivânia relembrou o trabalho de cada um dos 
presidentes que a antecederam compartilhando 
de sua missão e ainda os homenageou durante 
a solenidade, com a entrega de placas de 
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gratidão a Nelson Mitimasa Jinzenji (2004/2005, 
2006/2007), Osni Garcia de Lima (2008/2009), 
Almir Dias de Souza (2010/2011), José Eraldo Lucio 
de Oliveira (2012/2013), Geraldo de Paula Batista 
Filho (2014/2015) e José Gonçalves Campos Filho 
(2016/2017 - 2018/2019). A presidente ainda 
registrou agradecimentos aos colaboradores do CRC 
e diversos outros personagens fundamentais para a 
concretização desse sonho, além de todo apoio do 
CFC, na pessoa do presidente Zulmir Breda. 

Os discursos das autoridades ressaltaram a 
importância de os profissionais poderem contar com 
um Conselho estruturado para atendê-los, diante de 
sua essencialidade para a sociedade e desejaram êxito 

ao CRC: “Sinto-me muito honrado e desejo a todos, 
muito sucesso. Que a classe contábil pernambucana 
seja agora elevada ao quíntuplo com essa nova sede, 
em todos os sentidos. E que nós possamos, cada vez 
mais, ver o crescimeto de nossa profissão aqui no 
Estado e em todo o Brasil.” proferiu Zulmir Breda, 
presidente do CFC. “Hoje é um motivo de imensa 
emoção estar aqui. Esta sede não está à altura da 
contabilidade pernambucana. Ela está à altura 
da contabilidade brasileira. Ela orgulha o sistema 
contábil brasileiro. Parabéns!” foram as palavras de 
Aécio Prado Dantas, vice-presidente do CFC.

Ainda estiveram presentes prestigiando o evento, 
Marcelo Galvão Guerra, presidente do Ibracon – 
2º Regional ; Jerônimo José Libonatti – Diretor do 
CCSA UFPE; Rafael Gustavo Guimarães – Presidente 
APJEP;  Deyvison Alemberg Tabosa de Queiroz – 
Presidente da ACCAPE; Christian Watanabe, Vice-
presidente do SESCAP-PE; José Vieira dos Santos, 
Presidente do CRCAL; Salvina Lopes de Lima – Vice-
presidente de Administração e Finanças  CRCPI; 
Valdemir da Silva Melo – Presidente CRC Sergipe; 
Joaquim de Alencar Bezerra Filho – vice-presidente 
de Política Institucional do CFC; Fernando Buarque 
– Coordenador na Universidade de Pernambuco; e 
Brunno Sitônio de Oliveira – Presidente CRC-PB.
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Novos conselheiros e nova diretoria 
do CRCPE tomam posse para o 
biênio 2022/2023  
  

Na noite da segunda-feira 03 de janeiro, os novos 
conselheiros e integrantes da nova diretoria do 
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) foram empossados. A renovação de 
integrantes se refere a 2/3 do plenário do Conselho e 
tem como presidente a contadora Dorgivânia Arraes. 
A solenidade foi realizada na nova sede do Conselho, 
localizada à rua Carlos Gomes, 781, Prado, Recife-PE.

Em seu discurso, Dorgivânia Arraes reafirmou  o 
compromisso com a contabilidade de Pernambuco. 
“Continuaremos alinhados aos valores da 
classe contábil pernambucana, em uma gestão 
compartilhada e participativa. Com a busca de apoio 
de entidades contábeis, órgãos públicos, empresas 
privadas de economia mista e universidades. ”

Conheça os novos conselheiros que tomaram posse 
para o mandato 2022/2025

CONSELHEIROS EFETIVOS:

Contador Fábio de Oliveira Lima

Contador Fábio Firmino Cabral

Contador Jorge Luiz De Souza

Contador Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa

Contadora Maria Alciene Oliveira de Araújo

Contadora Maria Dorgivânia Arraes Barbará

 Contador Paulo Cezar Ferreira de Souza 

Contadora Simone Martins Araújo

Contadora Umbelina Cravo Teixeira Lagioia 

Técnica em Contabilidade Maria Célia Duarte de 
Souza Melo

Técnica em Contabilidade Maria de Lourdes Gama 
Moraes

Técnico em Contabilidade Paulo Fernando do 
Nascimento
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CONSELHEIROS SUPLENTES:

Contador Agnaldo Batista da Silva

Contador Érico Xavier de Morais Pinto

Contador Fábio Lisandro de Barros

Contadora Fabíola Gamboa Cavalcanti

Contador João Eudes Bezerra Filho 

Contador Marcelo Lins e Silva

Contador Paulo Francisco Ferreira

Contadora Renata Gusmão de Luna Araújo

Contadora Romarcia Alves Lira Ferreira de Lima

Contadora Sabrina Gomes Santos de Lacerda

Contador Walter Wilson Henrique de Souza

Técnica em Contabilidade Lucileide da Silva Gomes

CONSELHEIRO SUPLENTE COM MANDATO 
COMPLEMENTAR (2022/2023)

Contador Marcos Arnaldo de Morais Siqueira

CONHEÇA A COMPOSIÇÃO DO NOVO CONSELHO 
DIRETOR MANDATO (2022/2023)

Presidente reeleita: Maria Dorgivânia Arraes Barbará

Vice-presidentes:

Administração e Finanças — Eduardo Carlos Pessoa 
de Amorim

Controle Interno — Claudio Lino Lippi

Fiscalização Ética e Disciplina — Roberto Vieira do 
Nascimento

Registro — Josemi Sidney Barbosa Vieira

Desenvolvimento Profissional - Deborah Marinho 
de Barros Perez Farias

Câmara Técnica — Fábio de Oliveira Lima
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Contabilidade pública é mais uma vez destaque 
em Pernambuco

CLIQUE AQUI

assista a entrevista  
completa na íntegra!

VEJA  O RANKING 
https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/

Pelo segundo ano seguido, Pernambuco é destaque 
nacional. Na publicação realizada em dezembro de 
2020, com base nos dados de 2019, o estado ficou 
em primeiro com 94,7% de acertos. Já na publicação 
realizada em 24/11/21, que avaliou os dados de 
2020, com 96,4 % de acertos o Estado se manteve 
em primeiro lugar no Ranking de qualidade da 
Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN, seguido pelos Estados do Mato 
Grosso do Sul e de Rondônia. A publicação se baseia 
nos dados transmitidos pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios por meio do Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - 

SICONFI. 
 
De acordo com a STN, o ranking tem como objetivo 
melhorar a qualidade e a consistência das informações 
contábeis e fiscais prestadas pelos Entes da Federação. 
As informações são avaliadas sob quatro dimensões: 
 
I - Gestão da Informação: 
 
Verifica aspectos relativos ao envio e à gestão das 
informações enviadas ao SICONFI. 
 
II- Informações Contábeis: 
 
Avalia os dados contábeis e a consistência dos 
demonstrativos, inclusive a adequação às regras do 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP. 
 
III - Informações Fiscais;  
Avalia os dados fiscais e a consistência dos 
demonstrativos, inclusive a adequação às regras do 
Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. 
 
IV - Informações Contábeis X Fiscais: 
 
Verifica a consistência das informações mediante o 
cruzamento das informações contábeis e fiscais. 

Presidente do CRCPE participou do XV 
Congresso de Ciências Contábeis da UFPE 
(CONUCIC) 

O XV Congresso de Ciências Contábeis da UFPE 
(CONUCIC), promovido pelo Programa de Pós – 
Graduação, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos 
Marques dos Anjos, aconteceu de 22 a 26/11 e a 
presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes, participou da 
cerimônia de encerramento do mesmo. 
 
Pela primeira vez na história do congresso, o evento 
ganhou uma roupagem internacional e além de 
palestrantes da Argentina, Espanha e Reino Unido. 



CRCPE REALIZA •  CRCPE NA MÍDIA  
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Inauguração da nova sede do CRCPE 
foi destaque na mídia. Arraste e confira 
alguns registros e acesse as matérias a 
partir dos nossos stories. A nova sede, 
inaugurada na quinta-feira, 25/11, tem 
área total construída de 2.338,79 m², 
distribuídos em cinco pavimentos e fica 
situada na Rua Carlos Gomes, nº 781 , 
Prado, Recife 'PE. 
O projeto foi totalmente concebido 
levando em consideração as normas de 
acessibilidade e conforto ambiental. A 
edificação apresenta um estacionamento 
para 50 vagas e auditório com capacidade 
para 120 lugares, plenária de 154,95 
m² para 56 pessoas. A estrutura conta 
com salas de aula, salas de reuniões, 
salas de trabalho e um setor específico 
de atendimento ao público, muito mais 
amplo e confortável para atender as 
demandas da classe contábil. 

Inauguração da nova sede do CRCPE é destaque 
na mídia
 

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

VEJA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA!

assista a entrevista  
completa na íntegra!

folhape.com.br/economia/crc-peinveste-r-15-milhoes-em-nova-sede/207238/

youtu.be/se2DmGJ81kc 

Presidente do CRCPE condede entrevista à radio 
CBN Recife 

A presidente do CRCPE, concedeu entrevista à Rádio 
CBN Recife no dia  21/12, com transmissão simultânea 
no YouTube da CBN Recife. 
A entrevista tratou sobre quem não recebeu/pagou a 
2ª parcela do 13º e ainda abordou assuntos da pauta, 
como: 13º para quem recebe renda variável, hora 
extra, comissões, resíduo para pagamento até o 5º 
dia útil do mês de janeiro e muito mais! 



DESENVOLVIMENTO •  PROFISSIONAL EM AÇÃO
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Desenvolvimento Profissional em ação

Conheça os temas abordados nos eventos

Interatividade e transformação! Estamos vivendo um momento em que estar próximo, mesmo estando longe, é 
fundamental para continuidade do nosso trabalho de atuar em prol da classe e da sociedade.  Acompanhe nossas 

redes sociais e nosso site que já estamos repletos de novas lives e cursos.

• A vida vale ouro - Setembro Amarelo 
• Agosto Lilás – “Mulher, não permita que a violência 
ocupe seu espaço” 
• Análise e conciliação das contas para encerramento 
do balanço 
• Conexão Contábil em  Arcoverde - Desmistificando a 
Lei Gral de Proteção de Dados  
• Conexão Contábil em Caruaru - Holding Familiar 
• Conexão Contábil em Petrolina - LGPD 
• Contabilidade Avançada - Fundamentos Básicos e 
Aplicação Prática 
• Contrato Temporário x Terceirização 
• EFD REINF, DCTF WEB E PERDCOMP WEB na Prática 
• Elaboração das demonstrações contábeis 
• Emprego PE 
• Formação Contábil aplicada a Pequenas e Médias 
Empresas 
• Formação em Analista de Departamento Pessoal  
• I Seminário de Contabilidade do Agreste 
• ICMS ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO – ICMS 
FRONTEIRA 
• ICMS BÁSICO 
• II Encontro On Line de Perícia Contábil – MINICURSO 
E PALESTRAS 

• Livro Caixa WEB e Carnê Leão 
• Melhorando a produtividade dos Escritórios 
Contábeis com o método PDCA 
• Palestra Magna - Contabilidade 4.0 - Tendências e 
Oportunidades 
• Passo a passo para fazer fechamento do e-Social 
• Praticando o Simples Nacional 
• Recuperação de créditos no Simples Nacional 
• Regras previdenciárias de aposentadoria e 
benefícios ao segurado 
• Regularização dos Fundos Municipais da Criança e 
do Adolescente 
• Saúde da Mulher e Prevenção do Câncer de Mama 
• Simples Nacional Básico para Iniciantes 

Participações 
em Mini 
Cursos

Participações 
em Cursos

Visualizações 
em Lives

895 3.139 4.716 8.750
Total de 
participações e 
visualizações

/crcpernambuco

crcpe.org.br

Fique por dentro dos cursos e  
eventos do CRCPE acessando  

nossos canais de comunicação:

@crcpe

CRC PE



Contabilidade em Revista CRCPE é uma publicação do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco de periodicidade trimestral e Publicação online. 
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/crcpernambuco
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A direção da entidade não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nas matérias e artigos assinados. TODOS OS DIREITOS 

RESERVADOS – É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou qualquer meio, sem prévia autorização

https://www.crcpe.org.br/noticias/noticia.php?id=2627

EXPEDIENTE

@crcpe



O Sistema CFC/CRCs e o Sebrae se uniram para oferecer conteúdos e cursos gratuitos 
para os profissionais da contabilidade. Aproveite essa oportunidade de apoiar o 
fortalecimento e o desenvolvimento dos pequenos negócios. 
 
Confira os conteúdos, cursos, vídeos, serviços, medidas, protocolos, eventos e várias 
novidades que vão servir de soluções para o sucesso dessa parceria, especialmente 
nesse momento desafiador em que vivemos. E sabe o que é melhor? Todo o conteúdo 
e os cursos são on-line e de graça!  
 
Seja também um(a) Contador(a) Parceiro(a). Acesse já: 
sebrae.com.br/contadorparceiro


