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CRC  Notícias
CRCPE promoveu palestra em 
homenagem ao Dia do Contador

Foi realizada, no dia 25 de setembro, 
palestra em homenagem ao Dia 
do Contador, comemorado em 
22 de setembro. O momento, que 
aconteceu em Boa Viagem, zona 
Sul do Recife, é realizado todos os 

anos pelo Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE). Além de promover o 
conhecimento e o encontro 
de grandes profissionais da 
contabilidade pernambucana, o 

evento ainda valoriza estudantes 
que se destacam na área contábil 
através da entrega da ‘Medalha de 
Mérito São Mateus’.
Além do presidente do CRCPE, o 
contador José Campos, também 
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participaram da mesa de abertura: 
o presidente da APECICON, Francisco 
de Assis Galvão Barreto Pinho; o 
presidente da APJEP, Clenilson 
Lima de Souza; o diretor de 
Administração e Finanças do Ibracon 
2ª Região, Nelson Mitimasa Jinzenji; 
o presidente do SESCAP/PE, Ítalo de 
Melo Mendes e José Geraldo Queirós, 
representando a FENACON.

“É gratificante comemorar o Dia 
do Contador e vermos o auditório 
completamente lotado. Me sinto feliz 

e realizado por poder participar deste 
evento de sucesso”, comentou o 
presidente do CRCPE. Campos ainda 
acrescentou: “Ver tantos estudantes 
aqui também é renovador. A medalha 
São Mateus é um estímulo a toda a 
classe estudantil de Pernambuco, 
para que os estudantes busquem 
sempre o conhecimento, e, assim, 
tenhamos profissionais cada vez 
melhores no futuro.”

Para a palestra, foi apresentado 
o tema “A educação como fator 

prioritário para o desenvolvimento 
econômico”, ministrado pelo 
professor doutor Amaro Henrique 
Pessoa Lins, graduado em 
engenharia civil pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
mestre em engenharia civil pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), com doutorado em 
engenharia civil pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) / 
Universidade de Oxford-Inglaterra 
(1991) e pós-doutorado pela 
Universidade do Colorado-EUA (2002).

Presidente do CRCPE realizou abertura do evento Auditório do Mar Hotel ficou lotado durante a palestra

Na ocasião, estiveram presentes profissionais da contabilidade pernambucana e estudantes de diversas instituições 
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“Os jovens de hoje já nasceram 
dentro da era da tecnologia e do 
conhecimento. Com isso, eu creio 
que eles estão conscientes de que é 
fundamental que permaneçam no 
conhecimento; além de terem na 
educação a sua principal base. Cabe 
ao CRCPE motivá-los dando meios 
de capacitação, como está sendo 
feito através de cursos e palestras”, 
afirmou o professor. 

Entre os nove estudantes 
agraciados, estava  Valessa Maria 
Gomes, estudante da Faculdade 
Metropolitana da Grande Recife, 
que comentou sobre a experiência: 
“É muito gratificante receber essa 
medalha, ainda mais do CRCPE. Eu 
também acabei de fazer o Exame 
de Suficiência, onde tive um ótimo 
resultado, então tudo isso me deixa 
muito feliz. A contabilidade é uma 
área de alta relevância que deve se 
modificar, mas nunca ser extinta”, 
concluiu.

A palestra foi ministrada pelo professor doutor Amaro Henrique Pessoa Lins 

Estudantes de Ciências Contábeis agraciados com a Medalha de Mérito São Mateus 
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Visão CRCPE

Ao passo que vivencio o ano de 2018, 
vou percebendo o quão esperançosos 
podemos ser sobre a contabilidade 
pernambucana. No dia a dia, através 
de meu papel de presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), e, principalmente, 
como contador, vejo que cresce o 
número de pessoas determinadas a 
preservar e investir na contabilidade 
honesta e transformadora.

Um exemplo disso, foi a experiência de 
ver o auditório lotado na palestra que 
promovemos em homenagem ao Dia do 
Contador, realizada em 25 de setembro. 
Na ocasião, pude ver muitos rostos de 
estudantes determinados a seguir uma 
carreira contábil em nosso estado com 
dedicação e inteligência que só quem 
ama o que faz possui. 

Durante a entrega da medalha de mérito 
São Mateus, nove estudantes que se 
destacaram dentro de suas instituições 
de ensino foram agraciados. Acredito 
que esses estudantes são apenas uma 
pequena parcela de todas as pessoas 
talentosas que temos em nosso estado. 
Me inspiro em pessoas que buscam, 
dentro de suas rotinas diversas, fazer 
a diferença pela área contábil, pela 
economia e pela igualdade.

Tenho a certeza, de que o CRCPE 
continuará a fazer o seu papel, 
como entidade que traz sempre 
novas orientações, oportunidades e 
capacitações a todos que trabalham 
em prol da boa contabilidade. Construir 
espaços que sejam repletos de 
transparência, espírito de cooperação e 
desejo de aumentar as conquistas pelo 
bem maior, é, sem dúvida, um desafio 
diário, ao qual eu, como presidente, e 
todos aqueles que fazem este conselho, 
não cansam de buscar.  

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

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

Comissão Mulher 
contabilista se reune na 
sede do CRCPE  

A Reunião da Comissão Mulher 
Contabilista Estadual, realizada 
no Plenário do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), aconteceu no dia 17 de 
setembro.

Entre os assuntos que fizeram 
parte da pauta da reunião, um dos 
principais foi o planejamento de 
um dos maiores eventos para as 
profissionais de contabilidade do 
estado de Pernambuco, que acontece 
em 23 de outubro, com o intuito de 
debater tendências da atualidade na 
vida e nos negócios. 

Segundo Dorgivânia Arraes, coordenadora 
do projeto, o tema em foco é a inteligência 
artificial (IA), onde a expansão 
da tecnologia da informação se 
torna essencial, sendo a troca de 
informações o insumo principal para 
a sobrevivência de qualquer negócio, 
equilibrando a velocidade tecnológica 
com a vida pessoal.
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ABR- MAI - JUN 2018

José Campos e Dorgivânia Arraes participaram 
do 8º Academicon Na noite de 21 de agosto, o presi-

dente do CRCPE, José Campos, e a 
vice-presidente de Administração e 
Finanças, Dorgivânia Arraes, partici-
param do 8º Academicon - Encontro 
Pernambucano de Contadores com 
a Academia Pernambucana de Ciên-
cias Contábeis.

O evento foi promovido no Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas - CCSA, na 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Na ocasião, foram realizadas a 
posse da nova diretoria, entrega da 
Medalha de Mérito Acadêmico Pro-
fessor Dr. João Francisco Ribeiro Filho 
a João Eudes; além de palestra sobre 
a importância das academias nas pro-
fissões.

Na ocasião, também foi realizada a 
posse de Umbelina Lagioia como 
nova acadêmica da Apecicon. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio-crc-meia-pagina.pdf   1   06/06/2018   12:14



JUL-AGO-SET 2018

7

José Campos 
participou do Curso 
Bases Capilares, da 
Apecicon

CRCPE participou do Seminário 
Acadêmico de Ciências 
Contábeis (Seacon) na Bahia

85 anos do Sindicon reúne 
conselheiros do CRCPE e líderes 
da Contabilidade

Aconteceu no dia 15 de setem-
bro, o curso Bases Capilares 
para Formação dos Profissionais 
da Contabilidade.

O curso foi promovido pela 
Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis (Apecicon) 
e aconteceu no auditório da 
Faculdade Frassinetti do Recife 
(Fafire).

O presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), contador 
José Campos, participou do 
evento ao lado do presidente 
da Apecicon, Francisco Galvão.

O presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco  
(CRCPE), contador José Campos, par-
ticipou no dia 4 de setembro da so-
lenidade de abertura da 23ª edição 
do Seminário Acadêmico de Ciências 
Contábeis (Seacon), que foi realizada 
em Juazeiro (BA). O evento aconteceu 
até o dia 6 de setembro, na Faculda-
de de Ciências Aplicadas e Sociais de 
Petrolina (FACAPE), em Petrolina (PE). 
Com o tema “Empreendedorismo na 
profissão contábil, desafios e oportuni-
dades”, o evento teve uma introdução 
do empreendedorismo e da tecnolo-
gia na contabilidade, trazendo inova-
ções, estratégias, gestão, tecnologia e  
marketing, valorizando ainda mais o 
profissional contábil. O CRCPE foi uma 
das entidades apoiadoras do even-

Aconteceu no dia 1º de setembro, 
no Sindicatos dos Contabilistas de 
Pernambuco (Sindicon/PE), sessão 
solene pelos 85 anos do Sindicon/PE. 
Representando o Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), participou o presidente, 
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contador José Campos. Na ocasião, 
também foi realizada a entrega da me-
dalha de Mérito Sindical aos familiares 
do Contador Rosivaldo Justino (in me-
moriam), pelos serviços prestados e 
contribuição à classe contábil.

to. Na ocasião, ainda foi ministrada 
uma palestra magna com o tema  
“ Revolucionando o Desempenho do 
Acadêmico de Contabilidade”, pelo 
professor Gilberto José Miranda. 
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Rota Contábil foi realizado nas cidades 
de Garanhuns e Timbaúba
Timbaúba

Foi realizado no dia 27 de setembro, 
o Rota Contábil, um projeto do Con-
selho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), em Timbaúba.

Na ocasião, foi ministrada a palestra 
EFD – REINF e a nova DCTF WEB, pelo 
palestrante e contador Israel Ferreira 
de Lima. Na noite anterior, foi entre-
gue a medalha de Mérito São Mateus 
a André Luiz da Silva, um aluno que 
não pôde comparecer à Palestra Mag-
na realizada no dia 25 de setembro. A 
entrega aconteceu na Faculdade de 
Ciências de Timbaúba.

Durante a passagem pelo município, 
o presidente do CRCPE, José Campos, 
concedeu entrevista à Rádio Nova 
Timbaúba FM, onde participou com 
o locutor Cláudio Lopes, do programa 
Cidade Alerta.

Garanhuns 

No dia 23 de agosto, Garanhuns re-
cebeu o Rota Contábil. As atividades 
começaram no dia 22, com uma pa-
lestra na Faculdade UNOPAR, onde 
José Campos falou para os futuros 
contadores sobre a importância da  
profissão contábil no Brasil.

No dia 23, o presidente concedeu 
entrevista para a rádio Sete Colinas, 

acompanhado pelos vice-presiden-
tes de Registro, Josemi Sidney; de 
Fiscalização, Jorge Luiz; e de Controle 
Interno, Roberto Nacimento; além da 
participação do Delegado do CRCPE 
em Garanhuns, José Paulo.

Durante todo o dia, foram realizadas 
atividades diversas, como palestras 
e visitas à Receita Federal de Ga- 
ranhuns, à prefeitura do município e 
Gerência Regional de Educação (GRE).  

 

Garanhuns

Timbaúba
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José Campos participou do 
Encontro de Presidentes dos 
CRCs do Brasil

No dia 15 de agosto, o presidente do 
CRCPE, José Campos, participou do 
Encontro de presidentes dos CRCs de 
todo Brasil, na sede do Conselho Fe-
deral de Contabilidade, em Brasília.

O presidente do Conselho Regio-
nal de Pernambuco, José Gonçalves 

Campos Filhos, exibiu o vídeo, pro-
duzido pelo CRCPE, para lembrar do 
lançamento do XII Encontro Nacional 
da Mulher Contabilista. O consagrado 
evento será realizado na paradisíaca 
praia de Porto de Galinhas, em Per-
nambuco, no período de 11 a 13 de 
setembro de 2019.

CRCPE esteve 
na inauguração 
do novo prédio 
da Faculdade 
Imaculada 
Conceição

O presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade de Per-
nambuco (CRCPE), José Campos 
e a vice-presidente de Adminis-
tração e Finanças, Dorgivânia 
Arraes, participaram no dia 9 de 
agosto da inauguração do novo 
prédio da Faculdade Imacula-
da Conceição do Recife (FICR). 
Também esteve presente o pre-
sidente do SESCAP-Pernambuco, 
Ítalo Mendes. A FIRC agora está 
localizada na Av. Caxangá, 384, 
no bairro da Iputinga.
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Seminário Regional de Participação e Controle 
Social foi realizado com apoio do CRCPE

Aconteceu no dia 14 de agosto, o Se-
minário Regional de Participação e 
Controle Social, no Auditório Denis 
Bernardes – UFPE/CCSA. A parceria 
entre o Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC) e o Ministério da Trans-
parência, Fiscalização e Controlado-
ria-Geral da União (CGU), firmada em 
2017, teve o objetivo de fomentar a 
criação de ouvidorias em todo o Brasil 

e de informar gestores sobre as boas 
práticas de governança. 

Teve como objetivo, também, infor-
mar a sociedade sobre a importância 
da comunicação entre os entes fede-
rados e a população beneficiada pe-
los serviços públicos. Representando 
o CRCPE, participou do evento o pre-
sidente do Conselho, o contador José 

Campos. Na ocasião, foram abordados  
os temas  “O papel das ouvidorias como 
instrumento de proteção do usuário 
de serviços públicos” e “Ouvidorias  
em rede e a experiência do Programa 
de Fortalecimento das Ouvidorias”.       
O seminário contou com o apoio do 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE) e foi aberto 
aos profissionais da contabilidade, en-
tidades públicas e à sociedade.
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Artigo

Carreira contábil: a importância da 
formação continuada
Lucélia Lecheta 
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC. Contadora, 
formada em Ciências Contábeis pela FAE e pós-graduada em 
Planejamento Tributário pela Universidade Positivo, Lucélia atua na 
área contábil desde 1986.

(...)  É preciso ficar atento 
à mudança no perfil dos 

profissionais exigida 
pelo mercado. Maior 

qualificação, visão de 
negócios e habilidades 

analíticas e de 
comunicação estão entre 

os requisitos essenciais 
exigidos pelo mercado. 

. 

Não é difícil perceber, tendo em vista a 
própria história e as tendências futuras, 
que o profissional da contabilidade foi, 
é, e sempre será essencial a qualquer 
empreendimento. Em tempos de crise, 
como o vivenciado pela economia 
brasileira nos últimos anos, a Ciência 
Contábil se destaca pela amplitude 
dos assuntos de seu domínio – além 
das normas contábeis, temas como 
legislação tributária, controladoria, 
comércio internacional e finanças 
públicas fazem parte da rotina do 
profissional.

Nesses momentos de instabilidade, 
é necessário que o profissional esteja 
atento ao cenário econômico e as 
expectativas de mercado. Com a 
recessão e o acesso mais difícil ao 
crédito, torna-se essencial a redução 
de custos por meio de planejamento e 
posicionamento estratégico da empresa 
buscando o equilíbrio das contas. Nesse 
sentido, a presença do profissional 
contábil torna-se imprescindível, visto 
que auxilia o empresário a manter seu 
empreendimento saudável nos tempos 
de turbulência.

Nos momentos de bonança, a figura 
do contador também é crucial, já que 
é preciso garantir a segurança das 
informações de natureza contábil, fiscal, 
societária, trabalhista e previdenciária, 
além de analisar estratégias de 
investimento buscando valorizar e 
expandir o empreendimento.

Esses fatores reforçam que o diálogo 
entre a direção da empresa e 
sua área contábil deve se dar de 
maneira constante e não mais como 
antigamente, quando o profissional 
responsável pela contabilidade era 
consultado em momentos específicos.

“

” 

Ressaltamos esses aspectos de 
forma sucinta com o intuito de 
lembrar o quão fundamental e nobre 
é essa profissão e como isso vem se 
consolidando no decorrer dos anos. 
É notável o quanto ela beneficia 
a sociedade, contribuindo para o 
crescimento e desenvolvimento 
econômicos, uma vez que está 
diretamente relacionada ao bom 
andamento dos negócios.

Um artigo intitulado “O mercado 
vai ferver para estes cargos de 
finanças em 2018”, publicado na 
revista Exame (18 de dezembro 
de 2017) destaca que este é um 
ano promissor para a profissão. 
Mesmo com a retomada acanhada 
dos indicadores econômicos até o 
momento, as expectativas apontam 
para um crescimento do PIB de 
1,5% para 2018 e cerca de 2,6% 
para 2019 (Boletim Focus/junho). E, 
simultaneamente ao crescimento, 
espera-se uma recuperação do 
mercado de trabalho. A matéria 
detalha as carreiras mais promissoras 
para 2018 segundo as consultorias 
de recrutamento Hound, Resch RH, 
Hays, Michael Page, Robert Half e 
Stato. Os cargos de diretor financeiro 
e de diretor de impostos estão entre 
os mais demandados pelo mercado, 
sendo a formação em Ciências 
Contábeis um diferencial para se 
ocupar essas funções. Entre os 
outros cargos que estão em alta para 
os profissionais da contabilidade, 
se destacam o controller, o analista 
contábil de report e o gerente de 
compliance e risco.

Diante dessas informações, é 
preciso ficar atento à mudança no 
perfil dos profissionais exigida pelo 

mercado. Maior qualificação, visão de 
negócios e habilidades analíticas e de 
comunicação estão entre os requisitos 
essenciais exigidos pelo mercado. 

Tendo em vista a rapidez com que 
as transformações vêm ocorrendo, o 
profissional deve estar preparado para 
absorver informações e se adaptar 
a nova era tecnológica em que se 
destacam termos como Big Data, 
business intelligence e inteligência 
artificial, saindo do nível operacional 
de trabalho rumo a um patamar mais 
estratégico.

É preciso ter em mente que, 
diferentemente do que se apregoa, os 
avanços tecnológicos devem ser vistos 
como aliados do profissional. Como 
toda novidade vem naturalmente 
acompanhada de certa resistência, 
urge derrubar essa barreira e tomar ao 
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seu lado a tecnologia – os softwares 
de gestão contábil oferecem muitas 
vantagens para otimizar processos 
e facilitar tarefas diárias, o que 
traz ganhos quanto ao tempo que 
é poupado e pode ser utilizado 
em outras atividades, de modo a 
potencializar os resultados.

Nesse aspecto, o profissional pode 
estar assegurado de que suas 
habilidades e capacidade analítica são 
insubstituíveis. Os softwares podem 
gerar dados, contudo, estes precisam 
ser explorados, cuidadosamente 
analisados e transformados em 
planejamento de modo que o cliente 
tenha clareza das melhores escolhas 
que o levarão a alcançar o sucesso em 
seu empreendimento.

Assim, a atualização de 
conhecimentos é imprescindível para 
que o profissional não fique para 
trás. As boas novas apontam que o 
profissional contábil tem sido levado 
ao campo da gestão na medida 
em que contribui para identificar e 
desenvolver as melhores ações que 
visam garantir o sucesso e a expansão 
do negócio. Destarte, é fundamental 
que esse profissional esteja disposto a 
investir em atualização constante.

Nessa linha de entendimento é que 
foi criado o Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC) do 

Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) que, desde 2003, visa atualizar 
e expandir os conhecimentos e 
competências técnicas e profissionais, 
juntamente com as habilidades 
multidisciplinares. Além disso, 
busca promover a elevação do 
comportamento social, moral e ético 
dos profissionais da contabilidade.

O PEPC é direcionado aos auditores 
independentes, responsáveis técnicos 
pelas demonstrações contábeis ou 
que exerçam funções na área de 
gerência no processo de elaboração 

Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e pela Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). Engloba, 
também, empresas consideradas de 
grande porte nos termos da Lei n.º 
11.638/2007 e entidades sem fins 
lucrativos que se enquadrem nos 
limites monetários da lei citada.

De acordo com a Norma Brasileira 
de Contabilidade (NBC PG 12), para 
cumprir o Programa, o profissional 
deve atingir, no mínimo, 40 pontos de 
EPC por ano. Essa pontuação pode ser 
obtida de várias maneiras, como por 
exemplo, lecionando, participando 
de congressos, conferências ou 
seminários, entre outras. Atualmente, 
existem mais de dois mil cursos e 
eventos credenciados pelo CFC que 
podem ser consultados nos sites dos 
CRCs. Vale mencionar que, além dos 
profissionais que são obrigados a 
prestar contas ao EPC, o CFC incentiva 
a participação voluntária. E essa 
iniciativa tem obtido sucesso, já que, 
em 2018, o Conselho recebeu mais de 
32 mil prestações de contas ao EPC 
referente ao ano calendário 2017.

(...) Ao longo dos próximos anos, 
a expectativa é de que todos os 
segmentos da Contabilidade sejam 
incluídos no PEPC, cumprindo assim 
as normas internacionais de educação 
da IFAC.

daquelas empresas reguladas e/
ou supervisionadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), pelo 
Banco Central do Brasil (BCB), pela 

O Programa Excelência 
na Contabilidade, tem 

como proposta intensificar 
a implantação de cursos 
de pós-graduação stricto 
sensu em Contabilidade e 
participa financeiramente 

de projetos específicos, 
mediante convênios 

firmados com IES 
recomendados pela 

Capes.

“

” 

CRCPE se reuniu com representantes da 
prefeitura de São Lourenço da Mata

O presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), José Campos, e a vice-pre-

sidente de Finanças e Administração, 
Dorgivânia Arraes, participaram de 
reunião no dia 6 de setembro, na sede 

do Conselho, no Recife. Na ocasião, 
foi trazido como tema o 1º SCIAP - 
Seminário de Controle Interno na 
Administração Pública, que acon-
tecerá no dia 22 de novembro em 
São Lourenço da Mata e terá Cam-
pos como palestrante. 

Estiveram presentes José Felipe 
Pereira da Silva - Procurador Geral 
do Município de São Lourenço da 
Mata; Igor Rodrigues - Procurador 
Geral Adjunto; e Jonathan Araújo - 
Assessor Administrativo.

Fonte: CFC
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Notícias CRCPE 

Inscrições abertas para o XII Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista em 2019

http://enmc.cfc.org.br/
Inscrições

O ano de 2019 será 
marcado pela realização 
de um grande evento da 
Contabilidade. Trata-se do 
XII Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista, que, 
dessa vez, acontecerá na 
paradisíaca praia de Porto 
de Galinhas, no Estado de 
Pernambuco, no período 
de 11 a 13 de setembro de 
2019.

Responsável por sua realização, o 
Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Contabilidade contam 
com o apoio do Conselho Regional 
de  Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) e com a organização da 
Academia Pernambucana de Ciências 
Contábeis (Apecicon).

Inseridos em um contexto altamente 
participativo do público, não 
somente feminino, mas também  
de  profissionais da contabilidade 

do sexo masculino, os  Encontros 
Nacionais têm o objetivo de 
incentivar a participação feminina no 
cenário contábil nacional, além de 
promover a educação continuada dos 
profissionais da contabilidade.

Os eventos ocorrem a cada dois anos 
e contam com uma trajetória de 
quase três décadas de  sucesso, que 
começou, em 1991, na cidade do 
Rio de Janeiro. Desde os primeiros 
movimentos organizados, constata-
se, a partir desses encontros, uma 
evolução permanente das mais 
de 224 mil mulheres contabilistas 

brasileiras, as quais passaram a 
assumir, qualitativamente, seu 
merecido espaço no mundo 
contábil.

Em Porto de Galinhas, os 
participantes serão convidados 
a usufruir de eclética e 
rica programação técnico-
científica e diversificada 
agenda sociocultural, 

envolvendo temas voltados para a 
sua atualização e capacitação.

Ao aliar a programação técnica 
à social, a inteligente escolha de 
Porto de Galinhas, vem oferecer o 
momento propício para a troca de 
múltiplas experiências e a integração 
profissional. Detentora do título de 
uma das praias mais bonitas do Brasil, 
Porto de Galinhas esbanja beleza, 
principalmente por abrigar piscinas 
naturais e por oferecer passeios 
variados, artesanato diferenciado e 
gastronomia peculiar.
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Notícias CRCPE 

Com o alcance da necessária 
credibilidade e popularidade na área 
contábil, os Encontros Nacionais 
da Mulher Contabilista tornaram-
se capazes de nortear as demandas 
mais urgentes do universo feminino, 
transformando-se em um fórum 
permanente para a manifestação 
natural da evolução e mudanças da 
mulher contabilista brasileira.

 

Doação com dedução no imposto de renda 

http://enmc.cfc.org.br/

Hospedagens e Transfer:
Pontestur - eventos@pontestur.com.br
(81) 3302-4516 ou 3302-4549

Inscrições abertas:
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Ítalo Mendes fala sobre seus projetos na 
presidência do SESCAP-PE

Ítalo de Melo Mendes
Presidente do SESCAP-Pernambuco

1.    Sindicato que representa:

SESCAP-PE (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas do Estado de Pernambuco)

2. Qual a representatividade do 
sindicato?

O SESCAP-PE é um dos principais 
sindicatos do Nordeste, ficando em 
3º Lugar com uma base de 4.000 
empresas representadas; além de 
se posicionar entre os 8 melhores 
sindicatos do sistema Fenacon no 
SEGS, no critério Rumo à Excelência.

3.   Período da Gestão:
2018 - 2022

4.  Há quanto tempo o presidente 
atua na área sindical?

Participei como Associado em algumas 
comissões (Quadriênio 2007-2010) – 
Gestão do Presidente José Félix;
Diretor de Eventos (Quadriênio 2010-
2014) – Gestão da Presidente Alba 
Rosa;
Vice-Presidente (Quadriênio 2014-
2018) – Gestão do Presidente Albérico 
Morais;
Presidente (Quadriênio 2018-2022).

5.       O que o sindicato oferece hoje, 
de produtos e serviços?

Representação junto aos órgãos 
públicos, negociações coletivas, cursos 
do Programa Treina SESCAP-PE; PQEC 
(Programa de Qualidade das Empresas 

ABR - MAI - JUN 2018
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de Serviços Contábeis); Certificação 
Digital Fenacon CD para os contadores 
e empresários; Café & Negócios com 
temas de gestão; Mesa Redonda para 
compartilhamento de experiências e 
informações; Gescap (Seminário de 
Gestão); além de diversos benefícios 
e parcerias com entidades que 
favoreçam os associados.

6.       Quais os projetos futuros para 
melhor atender seus representados?

Ampliação da presença do SESCAP-PE 
no interior do estado, levando para as 
empresas Certificação Digital, Cursos 
do Programa Treina SESCAP-PE, Café 
& Negócios; além de propiciar Missões 
Técnicas para empresas associadas 
e eventos voltados para a Gestão e 
Tecnologia.

7. Fale mais sobre o 2º GESCAP – 
Seminário de Gestão SESCAP.

O 2º GESCAP – Seminário de Gestão 
SESCAP será apresentado neste ano 
com o tema Inovar, Empreender e 
Surpreender – atitudes que superam 
expectativas. 

A proposta do seminário, mais uma vez, 
é de trazer os melhores profissionais da 
área, para promover o conhecimento, 
a capacitação e o debate, acerca dos 
principais temas de interesse dos 
contadores e empresários. 

O evento acontecerá nos dias 23 e 24 
de novembro no Hotel Luzeiros, em 
Recife. Confira a seguir as principais 
palestras:

Blockchain: Como Funcionam as 
Criptomoedas e seus Aspectos 
Jurídicos – Rafael Pontes; Contabilidade 
Consultiva como Caminho da Riqueza 
e da Prosperidade – Fernanda Rocha; 

A Reengenharia Tributária como 
Ferramenta da Inovação: O Contador 
e os Novos Horizontes da Profissão – 
Edison Garcia Junior; 

Os Principais Efeitos da Reforma 
Trabalhista: Uma Análise Crítica Após 
um Ano de Vigência – Leonardo 
Coelho; 

Estratégia para Surpreender o Cliente 
por Meio de Atendimento de Alta 
Performance – Leonardo Moraes e O 
Futuro da Contabilidade do Brasil – 
Luiz Correa.    

Convido a todos para participarem! 
As inscrições podem ser feitas no site: 
http://www.sescappe.org.br/inovar-
empreender-surpreender-atitudes-
que-superam-expectativas/

Ítalo de Melo Mendes é Bacharel em Ciências Contábeis, pela Universidade 
Católica de Pernambuco - UNICAP; pós-Graduado em Contabilidade para 
Negócios Empresariais pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; 
registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco sob o 
nº CRCPE 18.395/O-0; foi Diretor de Eventos (Quadriênio 2010-2014) do SESCAP-
PE e Vice-Presidente (Quadriênio 2014-2018). Atua desde 2002 como Consultor 
contábil-financeiro de diversas empresas e é sócio da Gerencial Contabilidade e 
Consultoria desde 2005. Confira mais na entrevista:
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CRC responde

O estudante de Ciências 
Contábeis pode ter registro 
profissional pelo CRC?

Os Conselhos Regionais 
de Contabilidade somente 

registram Técnicos em Contabilidade 
ou Bacharéis em Ciências Contábeis, 
conforme previsto no Decreto Lei 9.295/46 
e na Resolução CFC 1.167/2009. Não há em 
nossa legislação previsão para registro de 
estagiários.

Os estudantes podem participar de trabalhos 
de Auditoria e trabalhos auxiliares da 
profissão, desde que supervisionados por 
profissional legalmente habilitado, conforme 
disciplinam as Resoluções CFC nº 648/89 e 
650/89 respectivamente.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco
      Instagram: @CRCPE
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Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Presidente José Gonçalves Campos Filho

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Maria Dorgivânia 
Arraes Barbará
Controle Interno:  Roberto Vieira do Nascimento
Fiscalização: Jorge Luiz de Souza
Registro: Josemi Sidney Barbosa Vieira
Desenvolvimento Profissional: Francisco de 
Assis Galvão Barreto Pinho
Câmara Técnica: Claudio Lino Lippi

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Arnaldo Antonio Duarte Ribeiro
Claudio Lino Lippi
Fabio de Oliveira Lima
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Gilberto Bagaiolo Contador
Jorge Luiz de Souza
José Gonçalves Campos Filho
Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Marcos José Campos de Alcantara
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Raimundo Nonato Farias
Rinaldo Remigio Mendes
Roberto Vieira do Nascimento

Técnicos em Contabilidade
Joana Dark Nascimento de Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Maria Celia Duarte de Souza Melo
Maria de Lourdes Gama Moares
Paulo Fernando do Nascimento

Conselheiros Suplentes:

Contadores
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
Marco Antonio Granha
Maria Alciene Oliveira de Araujo
Maria do Socorro Duarte Martins
Paulo Cezar Ferreira de Souza
Rodrigo Lucena de Queirós
Sabrina Gomes Santos de Lacerda
Walter Wilson Henrique de Souza

Técnicos em Contabilidade
Emanuel Rodrigues de Santana 
Lucileide da Silva Gomes

R E C E I T A S   2 0 1 8

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 3º Trimestre ACUMULADO 
ATÉ 30/9

jul/18 ago/18 set   /18    Total

Receitas Correntes  8.613.616,00  573.708,78  590.370,15  338.712,54  7.188.417,97 

Contribuições  7.282.273,00  381.774,99  375.287,21  200.054,87  5.693.074,28 

Exploração de Bens e Serviços  365.213,00  52.592,45  37.206,59  34.164,05  344.538,18 

Financeiras  738.114,00  106.756,75  171.963,33  105.081,15  911.109,13 

Transferências  98.415,00  -    94.719,86  -    94.719,86 

Outras Receitas Correntes  129.601,00  32.584,59 (88.806,84)  (587,53)  144.976,52 

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  573.708,78   590.370,15  338.712,54  7.194.589,57 

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

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 2º Trimestre ACUMULADO 
ATÉ 30/9

jul/18 ago/18 set/18 Total

Despesas Correntes  8.671.616,00  421.951,94  637.849,36  508.752,31  5.295.970,83 

Pessoal e Encargos  3.560.861,62  205.445,79  338.894,06  274.206,27  2.310.250,98 

Uso de Bens e Serviços  3.203.954,38  108.088,85  122.810,46  169.556,77  1.429.426,63 

Financeiras  143.960,00  8.404,05  6.693,20  4.631,96  113.052,62 

Transferências Correntes  2.000,00  -    -    -    -   

Tributárias e Contributivas  1.673.640,00  97.358,19  85.151,49  57.406,68  1.332.297,84 

Outras Despesas Correntes  87.200,00  2.655,06  84.300,15  2.950,63  110.942,76 

Despesas de Capital  4.942.000,00  2.620,00  7.600,00  -    33.280,00 

Investimentos  4.942.000,00  2.620,00  7.600,00  -    33.280,00 

T O T A L  13.613.616,00  424.571,94  645.449,36  508.752,31  5.329.250,83 

Execução Orçamentária -  3º Trimestre 2018


