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CRC  Notícias
CRCPE realizou programação especial 
de cursos e treinamentos para o Mês 
do Contabilista 

Palestra Magna homenageou profissionais da Contabilidade 

A Palestra Magna, promovida todos 
os anos pelo CRCPE como parte das 
homenagens ao Dia do Profissional 
da Contabilidade (25 de abril), foi 
realizada na noite de 3 de maio no 
Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, 
zona Sul do Recife. Na ocasião, foram 

ministradas as seguintes palestras: 
“Temas Tributários em Discussão” 
e “Implicações da Perda da Eficácia 
Jurídica da Medida Provisória Nº 
808/ 2017 na Reforma Trabalhista.” 
As palestrantes convidadas foram 
Mary Elbe Queiroz – advogada, 

pós-doutora em Direito Tributário, 
presidente do IPET, Membro 
Imortal da Academia de Economia 
e Ciências Sociais e professora; e 
Valéria Lúcia Lopes Vieira Salvador 
– advogada da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Cidadania 
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e Direitos Humanos da Prefeitura 
de Olinda, professora e consultora 
jurídica em assuntos Trabalhista e 
Previdenciário, pós-graduada em 
Recursos Humanos e em Direito do 
Trabalho e Previdenciário. 

Para o presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRCPE), contador 
José Campos, o Dia do Profissional da 
Contabilidade é um momento para 
renovar as energias e esperanças na 
área contábil. “Muitos que dedicam 
suas vidas à Contabilidade já passaram 
pelo Conselho, e é através destes 
profissionais que mantivemos até 
hoje uma gestão inclusiva, elaborada 
a partir de mentes fantásticas e 
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Outros momentos
Durante o Mês do Contabilista o 
CRCPE ainda promoveu diversas 
atividades no Recife, Região 
Metropolitana e interior do estado. 
Foram realizadas as palestras nas 
Instituições de Ensino Superior 
(IES): Contador- Profissão e Mercado 
de Trabalho; DIRPF; Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil; 
Contador: Profissão e Mercado 
de Trabalho; Modificações na 
reforma trabalhista e os efeitos 
no Departamento Pessoal; 
Observatório Social e Jovem 
Contabilista; Semana do Contabilista 
- Pontos Importantes da NFC-e; 
A Relevância da Perícia Contábil 
nas decisões dos Magistrados;  
Semana do Contabilista - Desafios 
e Oportunidades do Terceiro Setor 
para o profissional da Contabilidade; 
e Porque ser um profissional da 
Ciência Contábil. As palestras 
aconteceram no Recife, Paulista, 
Salgueiro, Caruaru e Belo Jardim.

José Campos participou do Seminário 
“Reforma Tributária Solidária: Menos 
Desigualdade, mais Brasil”

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), 
participou no dia 16 de maio do Seminário “Reforma Tributária 
Solidária: Menos Desigualdade, mais Brasil”, do Sindifisco - Sindicato 
dos Funcionários Integrantes do Grupo Ocupacional Administração 
Tributária do Estado de Pernambuco. O presidente José Campos esteve 
presente no evento representando o Conselho. O projeto tem como 
objetivo mostrar ao país caminhos para enfrentar a desigualdade social 
e promover o desenvolvimento econômico por meio da justiça fiscal.

incansáveis, que visa o investimento 
educacional, o alcançar de uma 
evolução nos diversos momentos 
da carreira, o foco em atividades que 
priorizem a qualidade de vida, as 
ações, as lutas em prol das melhorias; 
bem como a união da classe”, declarou. 

Durante a Palestra Magna ainda foi 
feita uma homenagem ao contador e 
professor Israel Ferreira de Lima, que 
discursou emocionado ao receber a 
Medalha Mérito Contábil Luiz Pessoa 
da Silva, criada no ano de 1996.
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V Caminhada Contabilista leva multidão de 
Profissionais da Contabilidade às ruas do Recife

O Conselho Regional de Contabi-
lidade de Pernambuco (CRCPE) re-
alizou, na manhã do sábado, 5 de 
maio, a quinta edição da Caminha-
da Contabilista, em homenagem ao 
Dia do Profissional da Contabilidade 
(celebrado em 25 de abril). O evento 
aconteceu no Recife Antigo, bairro 
do Recife, e neste ano trouxe como 

tema “Qualidade de vida tem valor”.  A 
iniciativa tem como objetivo a reunião 
dos profissionais da Contabilidade em 
prol de uma vida mais saudável, além 
de direcionar doações – realizadas a 
partir das inscrições – a instituições de 
caridade de Pernambuco. Neste ano, 
foram arrecadados 822 kg de alimen-
tos e 175 pacotes de fraldas. As doa-

ções foram entregues às seguintes 
instituições: Fundação Terra, Lar Es-
pírita São Francisco de Assis e Creche 
Nossa Senhora da Boa Viagem.

A Concentração da Caminhada acon-
teceu às 8h, próximo ao Marco Zero, 
e o percurso foi: Praça do Marco Zero 
– Avenida Alfredo Lisboa – Avenida 
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Militar – Forte do Brum – Cais do Apo-
lo – Rua Madre de Deus – Ponte 12 de 
setembro – Avenida Alfredo Lisboa – 
Praça do Marco Zero. Na ocasião ainda 
foram realizados exercícios de alonga-
mento e dança, não apenas para Pro-
fissionais da Contabilidade e estudan-
tes, mas para toda a população. Ainda 
no bairro do Recife, o CRCPE montou 
uma estrutura para promover serviços 
de saúde gratuitos aos transeuntes, 
que puderam aferir a pressão, receber 
informações sobre os diversos tipos 

de hepatite e realizar o exame para 
identificação da doença.

O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, enfatizou durante o percur-
so que a reunião dos profissionais em 
um evento como a Caminhada mostra 
a união da classe e motiva todos que 
fazem parte do Conselho a continu-
arem com o trabalho diário em prol 
de melhorias. “Vocês, profissionais 
da contabilidade, são essenciais para 
que a economia cotidiana de nosso 

estado e do nosso país funcionem. 
Vocês são os responsáveis por diver-
sas tomadas de decisões importantes, 
de um trabalho árduo que atinge as 
diversas esferas da sociedade”, decla-
rou. E complementou, parabenizando 
os presentes: “Todos vocês estão de 
parabéns por dedicar boa parte de 
suas vidas ao trabalho contábil, além 
de terem vindo hoje participar deste 
grande encontro que reúne a classe 
em prol de uma causa muito maior.”

Na Rede Globo, o Presidente do CRCPE tirou 
dúvidas em entrevista sobre mudanças na 
declaração do IRPF 2018
O presidente do Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), José Campos, concedeu 
entrevista ao Bom Dia PE, da Rede Globo Nordeste, 
no dia 27 de abril. 

Na ocasião, Campos deu dicas para os contribuintes 
que ainda não haviam realizado a declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa Física 2018.
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Visão CRCPE

Estamos vivendo um ano de 2018 
repleto de projetos enriquecedores 
e perspectivas positivas. Tais projetos 
têm se mostrado como geradores de 
oportunidades para a classe contábil, 
para o desenvolvimento da economia 
pernambucana e para as vivências do 
cidadão de bem. O Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) vem inovando em sua busca 
por fazer sempre o melhor; este fato 
é notório a partir da valorização que 
promovemos ao profissional da 
Contabilidade por meio de cursos e 
capacitação, de modo geral; além de 
estarmos participando pela primeira 
vez do Observatório Social do Brasil no 
Recife. 

A partir da implementação do 
Observatório Social do Brasil no 
estado de Pernambuco, o CRCPE e 
todos os órgãos e pessoas envolvidas 
neste belo trabalho, constroem uma 
comunidade com transparência e 
de melhorias na gestão pública, que 
afetam diretamente o cotidiano da 
população. Acredito que quando 
cuidamos do que é nosso, analisamos, 
investigamos e ficamos atentos à 
forma com que a gestão pública 
administra os bens do cidadão; agimos 
em prol do coletivo maior. E isto, 
atrelado aos princípios da honestidade 
e da cooperação, é algo que representa 
bem o papel deste Conselho para com 
seus representados. 

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Fotografe o QR Code para acessar 
a agenda de cursos do CRCPE. 

Recife recebeu a XIV 
Secofem e o X Encontro 
de Gestores Públicos

Aconteceu no dia 2 de abril, a 
solenidade de abertura da XIV edição 
da Semana Contábil e Fiscal para 
Estados e Municípios (Secofem), e 
o X Encontro de Gestores Públicos, 
no auditório da Superintendência 
de Administração do Ministério da 
Fazenda - Samf-PE, no bairro do Recife 
Antigo. O evento, que contou com 
a presença do presidente do CRCPE, 
o contador José Campos, aconteceu 
até o dia 6 de abril. O encontro 
foi promovido pela Secretaria do 
Tesouro Nacional e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), e 
com parceria do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco e 
do Centro Regional de Treinamento 
da Esaf em Pernambuco.

Além de Campos compuseram a 
mesa de abertura: Gildenora Batista, 
subsecretária de Contabilidade 
Pública da Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda; 
José Eudes Lima, superintendente 
de Administração do Ministério 
da Fazenda em Pernambuco; 
Cassiano de Souza Alves, secretário 
de Gestão Adjunto do Ministério 
do Planejamento; Darci Mendes 
de Carvalho Filho, delegado da 
Receita Federal em Recife; Maria de 
Lourdes Granja, diretora do Centro 
Regional de Treinamento da Escola 
de Administração Fazendária em 
Pernambuco; Fábio da Silva Araújo, 
superintendente da Controladoria 
Geral da União no Estado de 
Pernambuco; e Bernardo da Silva 
Júnior, procurador regional da 
Fazenda Nacional 5ª Região. 

A proposta foi promover aprendizado 
através de palestras, debates e aulas 
expositivas, abertas a discussões e 
perguntas, com exercícios de fixação 
ou práticas. 
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Matéria de capa

Seminário Controle Social e Cidadania 
abriu as atividades do Observatório 
Social no Recife

O CRCPE realizou no dia 5 de julho 
o Seminário Controle Social e Cida-
dania, que iniciou as atividades do 
Observatório Social do Brasil no Re-
cife - PE. O Seminário, que aconteceu 
na Fafire, no bairro da Boa Vista, con-
tou com a fala inicial do presidente 
do CRCPE, José Campos, sobre a 
importância do Observatório Social; 
em seguida, a Comissão de Consti-
tuição, que falou sobre Atividades 
desenvolvidas e estágio atual; Pales-
tra Boas Práticas dos Observatórios 
Sociais do Brasil, por Ney da Nóbre-
ga Ribas – presidente do Conselho 
de Administração do OSB; Palestra A 
Mídia e o Controle Social – por Ale-
xandre Rands – presidente do Diario 
de Pernambuco; e a palestra Trans-
parência como impulsionador do 
Controle Social – por Fabio da Silva 
Araújo - Superintendente da Contro-
ladoria Regional da União no Estado 
de Pernambuco. 

Para Campos “Diferente de outras 
iniciativas de controle social, que 

atuam denunciando erros e fraudes 
já ocorridos, os observatórios sociais 
agem de forma preventiva, no fluxo 
de processos, antes que os recur-
sos sejam gastos.” Alexandre Rands 
comentou a importância do Obser-
vatório para a sociedade brasileira: 
“O Brasil vive um momento muito 
difícil em que está começando a se 
perceber que a corrupção sempre 
foi um problema endêmico. Então, 
para este momento geral de com-
bate à corrupção, é que precisamos 
de instituições e um trabalho como 
o Observatório Social. Para que, as-
sim, possamos reduzir esse nível de 
corrupção e aumentar o desenvolvi-
mento do nosso país.”

Fábio da Silva Araújo destacou a im-
portância do papel da Controladoria 
junto ao Observatório: “A CGU vem 
com grande satisfação para a imple-
mentação do Observatório Social 
aqui em Pernambuco. Nós enten-
demos que instituições sem fins lu-
crativos têm o papel de empoderar 

o cidadão na gestão de recursos pú-
blicos, além da verificação do con-
trole social. É um caminho para que 
possamos exercer a cidadania.” 

No dia 02 de abril, o presidente do 
CRCPE, José Campos, e os conse-
lheiros Joana Dark Nascimento de 
Lima, Marco Antonio Granha e Ar-
naldo Duarte, foram recebidos pelo 
Ministério Público de Pernambuco 
(MPPE), para uma visita de cortesia, 
além de buscar apoio institucional 
na implementação do projeto Ob-
servatório Social do Brasil; entidade 
sem fins lucrativos que é responsá-
vel pelo incentivo à transparência 
dos recursos públicos. Na ocasião, o 
MPPE, por meio do procurador-geral 
de Justiça, Francisco Dirceu Barros, 
firmou parceria com o Conselho a 
fim de promover a cidadania fiscal. 
No país inteiro já existem mais de 
130 OSB instalados, em 16 estados 
brasileiros. Em Pernambuco, a estra-
tégia está sendo a de começar pelo 
Recife e, posteriormente, expandir 
para outros municípios. Com o Ob-
servatório Social, Recife passará a 
contar com uma entidade especiali-
zada que tem como objetivo contri-
buir para a melhoria da gestão pú-
blica, a favor da transparência e da 
qualidade na aplicação dos recursos 
públicos.  
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O Observatório Social traz na sua es-
sência o protagonismo do cidadão para 
ajudar a cuidar das coisas que são nos-
sas, no melhor lugar do mundo que é a 
cidade em que a gente nasceu. Esse tra-
balho tem dado certo em mais de cem 
cidades onde foi instalado justamente 
por seguir uma metodologia padroniza-
da e especialmente por buscar de uma 
forma cooperativa, contribuir para esse 
propósito que é cuidar de como está 
sendo aplicado o recurso dos nossos 
agentes públicos. 

É natural que em uma prefeitura ou câ-
mara o prefeito não tenha condições de 
cuidar de tudo sozinho. Por isso, nós ci-
dadãos, que elegemos o prefeito como 
nosso servidor número um, temos o 
dever de não apenas votar nas eleições; 
mas de ajudar a cuidar no gerenciamen-
to da cidade que é nossa. O desperdício 
dos recursos acontece debaixo dos nos-
sos olhos, nas nossas cidades, pois nós 
permitimos que isso aconteça. Se nós 
queremos que as coisas mudem nós te-
mos que fazer a nossa parte. Não adian-

ta ficarmos indignados, reclamando, se 
nós não ajudamos a cuidar da rua onde 
nós moramos, da escola onde os nos-
sos filhos estudam, da forma como está 
sendo servida a alimentação escolar, ou 
mesmo do posto de saúde.       

Os eixos principais de um OSB 

Os benefícios que o Observatório pro-
move à população são os mais diversos. 
Trabalhamos em alguns eixos básicos: 

O eixo da gestão, que resumindo, é o 
cuidado com o dinheiro, com os im-
postos da nossa cidade, ou seja, todas 
as atividades da prefeitura e da Câmara 
são da nossa conta. Desde o momento 
da publicação de um edital até o mo-
mento em que se entrega esse produto; 
por exemplo, a alimentação escolar lá 
de onde o nosso filho estuda.

O segundo eixo é a questão da educa-
ção cidadã, a educação para a cidada-
nia. A educação fiscal.

Ney Ribas, Presidente do OSB, enaltece 
a importância do Observatório Social

O terceiro eixo é a educação de negó-
cios, que promove mudanças na própria 
economia local, pois é o trabalho que 
nós fazemos junto com os contabilistas, 
com as associações e com o SEBRAE, 
para capacitar as empresas locais. As-
sim estas empresas serão fornecedoras 
dos serviços e produtos que a prefeitura 
precisa comprar. 

O quarto eixo é o eixo da transparên-
cia. Neste eixo nós buscamos, cada vez 
mais, fazer com que os portais de trans-
parência, das prefeituras e das câmaras, 
efetivamente, atendam ao que a Lei de 
Acesso à Informação exige; ou seja, tudo 
que é gasto precisa estar disponível. 
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Joana, para você, qual o principal pa-
pel do Observatório Social do Brasil?

Promover a conscientização da socieda-
de para a cidadania fiscal e propor aos 
governos locais a adequada e transpa-
rente gestão dos recursos públicos.

De que modo este projeto contribui 
para a melhoria da gestão pública? 

Monitorando as licitações públicas e 
contratações, desde o procedimento 
interno até a entrega final do objeto 
contratado, visando a boa e adequada 
utilização dos recursos.

De que maneira o Conselho Regio-
nal de Contabilidade de Pernambu-
co participará deste observatório?

Joana Dark
Coordenadora do PVCC no estado de 
Pernambuco e membro da Comissão 
Gestora Nacional

Através de um convênio nacional entre 
o CFC e o OSB, os Conselhos Regionais 
através do Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil, representado pelos 
coordenadores regionais, assumem a 
responsabilidade de liderar nos muni-
cípios a constituição dos OSB.

Quais melhorias os pernambucanos 
podem esperar a partir da realiza-
ção deste evento no Recife?

 O que podemos esperar é que com o 
monitoramento possam ser evitados 

Membros do OSB no Recife falam sobre o projeto

desperdícios de recursos em compras 
e nas execuções de obras. O OSB age 
preventivamente. Sabemos que o re-
curso quando sai de forma irregular, 
mesmo quando é observado depois do 
acontecimento, o dinheiro não retorna.

Qual a importância do Seminário 
Controle Social e Cidadania para a 
abertura das atividades do Obser-
vatório Social do Brasil no Recife? 
Fale um pouco sobre a ideia deste 
seminário. 

O seminário teve o objetivo de des-
pertar no público (representantes de 
Entidades, Instituições e nas pessoas 
individualmente) a consciência da 
cidadania fiscal. Fazer com que eles 
percebam a importância da nossa par-
ticipação efetiva para um País melhor. 
Para construir a Ordem e o Progresso é 
necessário: Políticas Sociais, Educação, 
Trabalho e Participação. 
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Marco Granha 
Conselheiro do CRCPE e membro da Comissão de Constituição do OSB-Recife
Atualmente há OSB em mais de 130 
municípios brasileiros. Como foi re-
cebida a conquista de trazê-lo pela 
primeira vez à capital pernambuca-
na? Quais as expectativas?

Esse número vem crescendo, atual-
mente já são 134 cidades em 16 es-
tados. São mais de 3.500 voluntários 
trabalhando pela causa da justiça 
social nos Observatórios Sociais pelo 
Brasil afora. Estima-se que nos últi-
mos quatro anos (2013 – 2016), com 
a contribuição desses voluntários, 
houve uma economia de mais de R$ 
2 bilhões para os cofres municipais. 
E a cada ano mais de R$ 300 milhões 
do dinheiro público deixam de ser 
gastos desnecessariamente. O mais 
importante não são os números, mas 
a nova cultura que está se formando: 
da participação do cidadão de olho 
no dinheiro público.

Estamos muito satisfeitos com a re-
ceptividade da sociedade, pois a 
adesão ao projeto tem sido imediata. 
Mostramos o projeto, apresentamos 
as conquistas que outros observató-
rios sociais já conseguiram e já saímos 
com a adesão confirmada.

Temos uma grande expectativa de que 
será um divisor de águas na contribui-
ção que a sociedade recifense passará a 
dar para a gestão pública do município.

Que tipos de orientações serão ofe-
recidas aos contribuintes a partir do 
OSB no Recife?

Os voluntários que se apresentarem 
para exercer sua cidadania junto ao 
Observário Social, receberão capa-
citação e treinamento regulares e 
constantes, que serão oferecidos por 
instrutores do próprio OSB-Nacional, 
por servidores dos órgãos oficiais de 
controle (CGU, TCE, TCU, MPF, MPPE), 
servidores da Receita Federal e pelos 
voluntários locais nas suas especiali-
dades (advogados, auditores, conta-
dores, e demais profissionais).

Fale um pouco sobre sua experiên-
cia com o Observatório, expectati-
vas ou informações adicionais.

Desde que fui apresentado ao Observa-
tório Social do Brasil, no início de 2017 
por nossa coordenadora do PVCC, Joa-
na Dark, que abracei a ideia junto com 
ela, uma entusiasta do projeto.

Em abril/2017, foi realizado um en-
contro na sede do CRCPE onde diver-
sas entidades foram convocadas para 
tomar conhecimento do projeto de 
constituição do OSB-Recife.

A partir desse momento, começamos 
a receber as adesões e os voluntários 
foram se juntando a nós; não apenas  
contadores, mas diversos outros profis-
sionais e estudantes. Tivemos um apoio 
muito grande da OAB, através da Co-
missão de Anticorrupção, e do CRCPE 
através do presidente Campos que deu 
apoio total, publicando uma portaria 
onde fui designado para apoiar Joana 
Dark, para que o projeto avançasse.
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Artigo

Cumulonimbus
Professor Dr. Afonso Farias
Bacharel em Ciências Contábeis e em Administração; Graduado em Logística e Especializado 
em Política e Estratégia; Análise Internacional/Economia; Mercadologia; e Gestão Financeira. É 
Mestre em Administração e Doutor em Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é professor 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea. 

Esse novo milênio 
promete muita 

disrupção, convulsão 
social e alterações 

financeiras extremas. 

Os tempos caóticos de gestão estão 
mostrando um mundo em desarmonia. 
Não é a gestão pela gestão, mas o efeito 
que as ausências ou a má execução 
das políticas públicas provocam 
nas bandas públicas e privadas. 

Politizaram a gestão e judicializaram 
a política. Como devolver a política e 
a gestão para seus devidos espaços? 
Difícil arriscar um prognóstico ou 
uma linha de ação neste momento de 
desalinhamento entre os poderes da 
República, deficiência na fiscalização 
da execução das politicas públicas 
e decisões legislativas, executivas 
e judiciárias que não atendem às 
necessidades, interesses e aspirações 
do povo.

Esse novo milênio promete muita 
disrupção, convulsão social e alterações 
financeiras extremas. O planeta não 
funciona no compasso analógico 
do século passado. As intensidades 
e velocidades são outras... Tudo 
acontece rapidamente. Os imigrantes 
debandam em busca de paz, emprego/
renda e oportunidades saudáveis 
para sobreviverem. Indústrias e 
comércio global transformam-se para 
atender demandas locais, regionais 
e planetárias. Focam lucros cada vez 
maiores e desenha-se uma tendência 
de permanecer no mercado global 
somente conglomerados gigantes.

Competitividade e produtividade no 
Brasil são inexpressivas frente aos 
grandes centros internacionais. O 
País está em penúltimo lugar, à frente 
somente da Argentina num ranking 
de 18 países, segundo pesquisa da 
CNI/2018. O Brasil tem a colocação mais 
baixa em variáveis como Pagamentos 
irregulares e subornos, Transparência 
das decisões políticas, Facilidade em 
abrir uma empresa e Regras trabalhistas 
de contratação e demissão. 

Relativo à produtividade, segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), em 

pesquisa em 2018, o Brasil deixa 
muito a desejar na produtividade do 
trabalho. Um empregado brasileiro 
gera, em média, US$ 16,80 (ou R$ 
54,09) por hora trabalhada, o que o 
coloca na 50ª posição dentre uma 
lista que inclui 68 países. Produzindo 
US$ 64,40 por hora, a Alemanha, 
modelo de produtividade e quinto no 
ranking, possui  trabalhadores quase 
quatro vezes mais produtivos do que 
os brasileiros, inclusive trabalhando, 
em média, 340 horas menos por ano 
que o trabalhador no Brasil.

Outra questão relevante é o spread 
bancário brasileiro, um dos mais altos 
do mundo. Os especialistas alegam 
que a falta de competição entre os 
bancos e a inadimplência são dois 
dos fatores que contribuem para 
isso. O spread bancário é a diferença 
entre o que os bancos pagam na 
captação de dinheiro e o que eles 
cobram do cliente final ao conceder 
um empréstimo para pessoa física 
ou jurídica. No entanto, empresários 
e empreendedores insinuam que o 
alto custo na contratação de crédito 
é o maior responsável pelo fraco 
desempenho da economia brasileira. 
 
Desde o impeachment da última 
governante do Brasil que o atual 
governo lançou novas bases para 
controle de inflação, redução dos 
juros e estabilidade cambial. No 
fundo, o governo direcionou-se ao 
ajuste de contas públicas, mas até 
agora o povo não sente que esses 
arranjos chegaram até seus bolsos. 
Atualmente, tem-se uma inflação 
acumulada (12 meses) de 2,86, taxa 
Selic diária de 6,40 e câmbio (em 08 
jun 2018) R$ 3,70 – dólar comercial.
A desigualdade no Brasil é conhecida 
e vetor de inúmeros problemas 
nacionais. O que não é conhecido é 
que a concentração de renda é ainda 
mais alarmante do que as estatísticas 
oficiais. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 

apontou que, em 2017, as famílias da 
classe A ganharam 22 vezes a renda 
das famílias das classes D/E, mas esse 
gap social tem praticamente o dobro 
do tamanho – a diferença entre os 
extremos da pirâmide é de cerca de 
42 vezes. A Tendências Consultoria 
Integrada, com base em dados da 
Receita Federal de 2016, mostra que 
as famílias com renda mensal acima 
de 20 salários mínimos abocanhavam 
38% da renda nacional. Já segundo os 
dados oficiais, da Pesquisa Nacional 
de Amostra de Domicílios (Pnad), a 
classe A detinha 14,9% da massa de 
renda.

Essa enorme diferença destrói 
qualquer possibilidade de ajustes 
socioeconômicos, pois o fundamento 
dessa realidade é uma profunda 
injustiça social – que impera há 
anos. Qualquer iniciativa que 
não seja economicamente viável, 
ambientalmente correta e socialmente 
justa, em breve espaço de tempo, 
gerará prejuízos incomensuráveis 
ao povo e à soberania do Estado. O 
Brasil está nesse rumo... Entrou em um 
grande cumulonimbus!

“

” 
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XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista em 
pauta: CRCPE foi notícia na Folha de Pernambuco 

O CRCPE foi destaque na edição impressa da Folha de Pernambuco do fim de semana de 30 
de junho/1º de julho. O tema trazido à editoria Mercado foi o XII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, que acontecerá em Pernambuco em 2019. Confira o texto na íntegra: 

Um evento nacional de contabilidade 
será realizado em Pernambuco no 
próximo ano. Pelo potencial identificado 
no Estado, o Conselho Federal de 
Contabilidade aprovou a realização 
do XII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista no Hotel Enotel, em Porto 
de Galinhas, no Litoral Sul. Marcado 
para setembro de 2019, o evento tem 
a expectativa de reunir entre 1,5 a 2 mil 
profissionais da área. 

Para o conselheiro do CFC, José 
Eraldo, Pernambuco assume uma 
grande responsabilidade para sediar o 
encontro. “Será muito importante, um 

evento técnico que vai congregar toda 
a categoria contábil do Brasil, além 
de ser um fomento a integração dos 
profissionais da área’’, destacou Eraldo, 
que recebeu a Comissão Nacional do 
Conselho Federal para conhecer o 
Estado. A visita foi acompanhada pelo 
presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, José 
Campos, da conselheira Dorgivânia 
Arraes e do conselheiro do CFC, Geraldo 
Batista.

Pernambuco concorreu com mais 
dois estados para sediar o evento. “Foi 
depositada grande confiança no Estado 

de Pernambuco, que foi avaliado 
juntamente com o Rio de Janeiro e 
o Espirito Santo. Se não tivéssemos 
maturidade, não seríamos escolhidos”, 
disse José Eraldo, complementando 
que a delegação visitou a Prefeitura de 
Ipojuca, o centro de convenções, além 
de oito hotéis, para apresentar o turismo 
de negócios que também é oferecido 
pelo Estado. A comissão nacional 
ainda fez uma visita ao presidente da 
Empresa de Turismo de Pernambuco 
(Empetur), Adaylton Feitosa. “Será um 
evento que irá surpreender o Brasil”, 
afirmou o presidente do Conselho de 
Contabilidade, José Campos. 

Pernambuco atrai evento de contabilidade

Notícias CRCPE 

CRCPE na 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e 
Auditoria Independente do Ibracon
O Vice-Presidente da Câmara Técnica do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), Claudio Lippi, esteve 
presente nos dias 11 e 12 de junho na 8ª Conferência Brasileira 
de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon, em 
São Paulo.

A Conferência abordou temas atuais, debatidos 
internacionalmente, que contribuem para a inserção 
dos profissionais brasileiros na vanguarda da auditoria 
independente. O momento também promoveu a 
apresentação de temas mais técnicos direcionados a auditores 
independentes.
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CRCPE e JUCEPE 
se reuniram para 
tratar de temas 
da classe contábil 

Participações CRCPE

O Presidente do CRCPE, José Campos, 
se reuniu com a presidente da 
Junta Comercial de Pernambuco, 
Taciana Coutinho Bravo e o diretor 
administrativo da Jucepe, João Lira; 
com o presidente do SESCAP-PE, Ítalo 
de Melo Mendes; e a vice-presidente 
de Administração e Finanças do CRCPE, 
Dorgivânia Arraes Barbará, na tarde 
de 17 de maio. O encontro abordou 
diversos temas voltados para a Classe 
Contábil, como a parceria entre as 
entidades, treinamentos e ofertas de 
novos serviços, além da reestruturação 
da unidade da JUCEPE em Arcoverde.

CRCPE se reúne com a Sefaz para discutir o 
Projeto Piloto para implantação do Sped
O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, esteve presente no dia 24 de 
maio em uma reunião com a Secretaria 
da Fazenda do Estado de Pernambuco 
(SEFAZ). O encontro discutiu o Projeto 
Piloto para implantação do Sped, que é 
obrigatório para empresas do PROIND 
a partir de setembro de 2018 e demais 
empresas a partir de agosto de 2019. 

Estiveram presentes na reunião o vice-
presidente do Sescap-PE, Christian 
Watanabe; o diretor geral de Política 
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Notícias CRCPE 

Fazendária da SEFAZ, Roberto Almeida; 
Jader Toscano, da Coordenação 
Tributária da SEFAZ; Erico Morais, 

diretor financeiro do Sescap-PE; e Ítalo 
Mendes, presidente do Sescap-PE.

O Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) esteve representado 
pelo seu presidente, José 
Campos, durante o lançamento 
do Projeto Abraçando o Controle 
Social. A ocasião contou com 
o Talk Show Contabilizando 
Atitudes, Multiplicando Boas 
Práticas, sediado no Hotel Best 
Western Premier, localizado em 
Maceió.

O lançamento reuniu diversos 
profissionais da contabilidade 

CRCPE no lançamento do 
projeto Abraçando o Controle 
Social, em Maceió

de vários estados, que logo após o 
lançamento do projeto, assistiram a 
assinatura do termo de cooperação e, 
em seguida, ao lançamento do Primeiro 
Sistema Eletrônico da Ouvidoria do 
Estado de Alagoas. 

O evento contou com o apoio da 
Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (ABRACICON), da Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC), 
do Conselho Nacional de Controle 
Interno (CONACI), do Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da 
União e da Escola de Contas do TCE-AL.



ABR - MAI - JUN 2018

14

Aprovação das Contas do CRCPE de 2017

JAN - FEV - MAR 2018

Notícias CRCPE 

Hoje temos a grata satisfação, de com 
muita alegria, dizer-lhes um pouco da 
gestão e da prestação de contas da 
nossa casa, o Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco (CRCPE).

O Presidente José Campos, nos 
orientou numa gestão austera, 
observando os princípios da 
administração pública, a rigidez 
nos controles, objetivando alcançar 
todos os objetivos institucionais 
da nossa entidade, para que 
se produzisse um resultado 
satisfatório para entidade, órgãos 
de controles, sociedade em geral, 
para os profissionais contábeis, e 
colaboradores.

Desta forma, informamos que as 
nossas contas relativas ao ano 
calendário de 2017 tiveram parecer 
favorável, aprovadas sem ressalvas,  

concluindo pela regularidade das 
referidas contas,  pela Câmara de 
Controle Interno do Conselho Federal 
de Contabilidade, cujo parecer 
foi homologado pelo Plenário do 
Conselho Federal de Contabilidade na 
forma regimental.

Este é um momento de gratidão, 
a todos, pela confiança em nós 
depositada, para fazermos o melhor 
pela nossa classe, e nosso orgulho 
é ainda maior, quando recordamos 
a história, que as contas dos 2 (dois) 
anos (2012-2013) da gestão do ex-
presidente José Eraldo Lúcio de 
Oliveira, dos 2 (dois) anos (2014 – 
2015) da gestão do ex-presidente 
Geraldo Batista e estes últimos 2 
(dois) anos (2016-2017) da gestão do 
atual Presidente José Campos; todas, 
foram aprovadas, opinando pela 
regularidade das contas sem ressalvas.

É relevante salientar que o nosso 
trabalho exige transparência, pois 
é submetido ao parecer da nossa 
Câmara de Controle Interno, Conselho 
Diretor e Plenário do nosso regional, 
auditoria do Conselho Federal de 
Contabilidade, juízo da Câmara de 
Controle Interno do CFC, Plenário do 
Conselho Federal de Contabilidade; 
além de ser submetido à análise do 
Tribunal de Contas da União. Para 
este último, em cumprimento ao que 
determina a Constituição Federal em 
seu Art. 70 parágrafo único.

A todos vocês, nosso agradecimento 
e recomendações para continuarem 
fazendo o melhor pela nossa profissão 
e pela sociedade. 

CT Roberto Vieira 
do Nascimento.
Vice-Presidente de 
Controle Interno.

 

Doação com dedução no imposto de renda 
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Delegado da Sub-sede Petrolina avalia cenário 
contábil no interior do estado

Romério Galvão
Contador, especialista em auditoria. 
Nascido em Petrolina/PE.

1 – Como o Sr. enxerga o cenário 
contábil no interior? Quais os 
desafios e as oportunidades 
vividas no momento?

Diminuída a crise, a qual ainda 
prejudica todo o desenvolvimento 
econômico brasileiro, –precisamente 
nos últimos três anos–, entendemos 
que muitas das melhores 
oportunidades se encontram no 
interior dos estados. Isto é observado 
tendo em consideração a política 
de interiorização promovida 
pelos governantes, sobretudo em 
Pernambuco, que possibilitou a 
instalação de empresas por todas as 
mesorregiões. Diante disso, existe 
a geração de empregos diretos e 
indiretos. Acredito que hoje temos 
dois grandes desafios:

a) Qualificação dos profissionais, tendo 
em vista que tradicionalmente nos 
grandes centros há maior facilidade de 
encontrar educação continuada;

b) Valorização dos profissionais sob 
a ótica da remuneração, quer seja 

ABR - MAI - JUN 2018

como funcionário ou como empresário 
contábil. 

2 – Quais as contribuições da 
gestão atual para o profissional 
do interior? Fale um pouco sobre 
os projetos para 2018 e 2019.

A política de interioriorização 
implementada pelo CRCPE surgiu na 
gestão do saudoso Genival Ferreira. 
No entanto, foi durante as gestões de 
Eraldo de Oliveira e Geraldo Batista 
que houve a sistematização dessa 
política. Recentemente, na gestão 
de José Campos, houve a ampliação 
desse projeto e consequentemente 
a aproximação dos profissionais.

3- Como surgiu a admiração e 
dedicação pela Contabilidade?

Durante a faculdade de bacharel em 
Ciências Contábeis (1997 a 2001), 
passei por vários estágios na área 
administrativa e contábil de empresas 
públicas, como a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e a 
Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf ). Em seguida, fui estagiário 
na multinacional GERDAU e ao longo 
dos anos passei para assistente 
administrativo. Após a conclusão do 
curso, fui trabalhar como gerente 
de um escritório de contabilidade. 
Em paralelo, fiz a especialização 
latu sensu em auditoria e logo após 
a formação comecei a lecionar na 
faculdade em que me formei. No ano 
de 2008 decidi abrir o meu escritório, 
onde desenvolvo meu trabalho até a 
presente data.

Comitê de Revisão Externa de 
Qualidade realizou treinamento no Recife

Foi realizado no dia 3 de maio o 
treinamento sobre Revisão Externa 
de Qualidade pelos Pares, conhecida 
como “Revisão pelos Pares”. A 
Revisão constitui-se de processo 
de acompanhamento e controle de 
qualidade dos trabalhos realizados 
pelos auditores independentes. 
O objetivo da revisão pelos pares 
é a avaliação dos procedimentos 

adotados pelo contador que atua 
como auditor independente e pela 
firma de auditoria, com o intuito de 
assegurar a qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos.

Os profissionais que participaram 
dos treinamentos garantiram 3 (três) 
pontos no Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC). 

CRCPE integrou Reunião de 
Presidentes do Nordeste 
sobre o Enecon

O presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), José Campos, esteve presente 
e coordenou a Reunião de Presidentes 
do Nordeste sobre o Enecon (Encontro 
Nordestino de Contabilidade), no dia 
29 de maio, em Alagoas.
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CRC responde

De que forma o cidadão 
pernambucano pode se 
envolver com o Observatório 
Social e contribuir para o 
desenvolvimento deste projeto?

Você pode ser um voluntário pela 
transparência e melhoria da gestão pública. 
Treinados e capacitados, os voluntários terão 
projetos e atividades de campo, além de 
ferramentas tecnológicas já desenvolvidas 
ou que venham a ser desenvolvidas por 
profissionais da área de informática. É muito 
simples participar desse time. Se você deseja 
trabalhar como voluntário ou mesmo fazer 
uma doação para ajudar na manutenção 
do projeto, acesse: http://osbrasil.org.br/ e 
http://voluntariadocontabil.cfc.org.br/

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco
      Instagram: @CRCPE
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Roberto Vieira do Nascimento
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Alberto Nogueira Ferreira
Cleto Gilberto Leite de Siqueira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Erico Xavier de Moares Pinto
Geraldo José Moura de Almeida Braga
João Eudes Bezerra Filho
Marcelo Lins e Silva
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Maria Alciene Oliveira de Araujo
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R E C E I T A S   2 0 1 8

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 2º Trimestre ACUMULADO 
DO SEMESTRE

abr/18 mai/18 jun/18 Total

Receitas Correntes  8.613.616,00  654.536,95  595.173,86  509.795,15  5.685.626,50 

Contribuições  7.282.273,00  492.959,84  375.370,23  339.213,43  4.735.957,21 

Exploração de Bens e Serviços  365.213,00  38.764,89  46.703,20  36.301,31  220.575,09 

Financeiras  738.114,00  92.599,29  92.565,51  97.832,82  527.307,90 

Transferências  98.415,00  -    -    -    -   

Outras Receitas Correntes  129.601,00  30.212,93  80.534,92  36.447,59  201.786,30 

Receitas de Capital  5.000.000,00  -    -    -    6.171,60 

Operações de Créditos Internas  5.000.000,00  -    -    -    -   

Transferências de Capital  -    -    -    -    6.171,60 

T O T A L  13.613.616,00 654.536,95  595.173,86  509.795,15  5.691.798,10 

D E S P E S A S   2 0 1 8

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 2º Trimestre ACUMULADO 
DO SEMESTRE

abr/18 mai/18 jun/18 Total

Despesas Correntes  8.671.616,00  570.104,82  538.134,61  425.994,98  3.727.417,22 

Pessoal e Encargos  3.560.861,62  252.117,06  276.447,83  223.628,42  1.491.704,86 

Uso de Bens e Serviços  3.203.954,38  187.889,54  138.736,53  104.183,43  1.028.970,55 

Financeiras  143.960,00  10.501,84  9.205,88  7.946,51  93.323,41 

Transferências Correntes  2.000,00  -    -    -    -   

Tributárias e Contributivas  1.673.640,00  117.373,40  103.321,49  88.217,48  1.092.381,48 

Outras Despesas Correntes  87.200,00  2.222,98  10.422,88  2.019,14  21.036,92 

Despesas de Capital  4.942.000,00  23.060,00  -    -    23.060,00 

Investimentos  4.942.000,00  23.060,00  -    -    23.060,00 

T O T A L  13.613.616,00  593.164,82  538.134,61  425.994,98  3.750.477,22 

Execução Orçamentária - 2º Trimestre 2018


