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federal (PT-PE), Fernando Ferro; o 
Contador Geral do Estado, Carlos 
Alberto de Miranda Medeiros; 
representando o presidente do 
CFC Juarez Carneiro, a Contadora 
Silvia Mara Leite Cavalcante; o atual 
presidente do CRC-PE, Contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira; representando 
o deputado estadual João Paulo (PT-
-PE), coronel José Ramos; o presidente 
do CRC-PB representando todos os 
Conselhos Regionais, Contador Gilsandro 
Costa de Macedo; e representando todas 
as entidades contábeis, a Contadora Alba 
Rosa Nunes Ananias.

A Posse
Logo após a composição da mesa, foi 
iniciada a solenidade de posse dos novos 
membros gestão 2012/2013 do CRC-PE,  
e o assessor jurídico, Mauro César Cruz fez 
a leitura do termo de posse do presidente 
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                          ESPECIAL O CADUCEU 2012

Na noite do dia 29 de março, a Arcádia 
Paço Alfandega serviu de cenário para a 
realização do Prêmio O Caduceu 2012, 
que agraciou contabilistas e uma insti-
tuição de ensino destaque do Estado de 
Pernambuco. Na mesma noite aconteceu 
a posse da gestão 2012/2013 do Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC-PE, 
que tem como presidente o Contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira. E também 
a comemoração do 65º aniversário de 
fundação do Conselho.

Autoridades, políticos, contabilistas e 
convidados marcaram presença no even-
to. Sob a voz inconfundível do jornalista 
Aldo Vilela, que atuou como mestre de 
cerimônia foi dado início a formação 
da mesa e entrega dos certi� cados e 
troféus. Compondo a bancada, estiveram 
presentes, representando a Fenacon, 
o Contador Adelvani Braz; o deputado 

Sucesso do Prêmio 
O Caduceu 2012

José Eraldo. Em seguida, o vice-presi-
dente da gestão 2010/2011 do CRC-PE, 
Contador Francisco de Assis Galvão Barre-
to Pinho, fez a entrega do certi� cado que 
rati� ca o ato de posse. Então, o Contador 
Roberto Vieira do Nascimento proferiu o 
juramento. Terminada a leitura conjunta 
com todos os contabilistas presentes, o 
presidente então empossado para a ges-
tão 2012/2013 fez a leitura da declaração 
de posse. Logo depois foram entregues os 
certi� cados aos novos conselheiros.

federal (PT-PE), Fernando Ferro; o 
Contador Geral do Estado, Carlos 

representando o presidente do 
CFC Juarez Carneiro, a Contadora 
Silvia Mara Leite Cavalcante; o atual 
presidente do CRC-PE, Contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira; representando 

DESTAQUE

II Reunião de 
Coordenadores

Evento aconteceu na sede do CRC-PE...pág 04



MATÉRIAS

02 03

MATÉRIAS

O Dia do Pro� ssional da Contabilidade – 25 de abril – foi 
bastante festejado pelo CRC-PE. O Conselho organizou um 
encontro à noite no auditório da FIEPE. 

Formando a mesa de honra, estiveram o presidente do 
CRC-PE, o Contador José Eraldo Lucio de Oliveira; a presi-
dente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do 

Os Agraciados

Na sequência, os premiados com o troféu O Caduceu 
foram chamados para receber o prêmio. Não há dúvidas 
que a palavra “histórico” de� ne perfeitamente o 
momento.

Alba Rosa Nunes Ananias foi a primeira a receber o tro-
féu. Em seu discurso, lembrou da juventude na escola 
técnica da cidade de Garanhuns, registrou a vitória das 
mulheres na classe contábil.
Como segundo homenageado da noite, o Contador   
Geraldo Queirós discursou sobre a pro� ssão contábil 
e a sua participação para o crescimento da classe 
no estado, como fundador e primeiro presidente do 
SESCAP-PE e como vice-presidente Região Nordeste, 
por duas vezes, da Fenacon.

Em seguida, o Contador Edson de Melo, genuinamente 
caruaruense, subiu para receber seu troféu e compar-
tilhar com todos os seus quase 40 anos de história na 

contabilidade, que é entrelaçada com a história de 
crescimento da sua cidade natal, sendo o primeiro 
presidente da Associação dos Contabilistas de Caruaru 
e Agreste de Pernambuco – ACCAPE.

O quarto troféu foi dado in memoriam do Contador e 
coordenador do mestrado em Ciências Contábeis da 
UFPE, José Francisco Ribeiro Filho. Para receber o troféu 
e prestar homenagem, subiu o contador Paulo Cezar 
Ferreira de Sousa, que falou de José Francisco como 
um dos nomes mais importantes da contabilidade 
brasileira e como amigo.

O quinto troféu foi dado em homenagem a uma 
instituição de ensino que é dedicada em formar pro-
� ssionais de qualidade e engajada em fazer a classe 
crescer no interior do estado, a Faculdade de Filoso� a e 
Letras de Caruaru – FAFICA. Para receber a premiação 
e proferir algumas palavras sobre os valores da institu-
ição, foi convidado ao palco o coordenador geral, Padre 
Everaldo Fernandes da Silva.

Como homenageado especial da noite, o governador 
Eduardo Campos, por sua bagagem política e ética na 
representação das classes e do povo pernambucano, 
seja como deputado estadual, federal, secretário 
da fazenda, ministro das ciências e tecnologia ou 
governador.

O Aniversário do CRC-PE

Encerrada a cerimônia de entrega dos troféus, o presi-
dente José Eraldo cortou o bolo simbólico em comemo-
ração ao 65º ano de fundação do Conselho. Logo após, 
foi servido o coquetel para todos os presentes com 
direito a apresentação de banda.

O Caduceu

Caduceu é o símbolo da Ciência Contábil. Na mitologia 
grega está ligado ao deus Hermes (chamado Mercúrio, 
na mitologia romana), que era o mensageiro de todos 
os deuses por ter agilidade e o dom da adivinhação.

Estado de Pernambuco – SESCAP-PE, a Contadora Alba 
Rosa Nunes Ananias;  o vice-presidente da Associação 
dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco – APJEP, 
o Contador Ulisses Scairato; representando a Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis, Severino Vicente 
da Silva;  o presidente do Sindicato dos Contabilistas 
do Estado de Pernambuco – Sindicon-PE, o Contador 
Rosivaldo Justino da Silva; e o Contador Geral do Estado  de 

Pernambuco, Carlos Alberto de Miranda Medeiros.

Em seguida, o Presidente do CRC-PE, proferiu seu discurso 
abordando a importância da data e da pro� ssão contábil. 
“25 de abril é uma data com mil motivos para comemorar. 
A classe contábil está crescendo a olhos vistos. São mais 
de 500 mil contabilistas em todo o país, ou seja, mais de 

CRC-PE comemora Dia do 
Profissional da Contabilidade 

meio milhão de pro� ssionais. É um número signi� cativo. 
A pro� ssão contábil é a 5° mais procurada no Brasil, isso é 
muito importante para nós”, a� rmou.

A presidente do SESCAP-PE, também falou ao público e 
parabenizou todos os contabilistas. Logo depois, o presi-
dente do Sindicon, reforçou a importância da pro� ssão.

O Contador Geral do Estado de Pernambuco, Carlos Alberto 

de Miranda Medeiros que atualmente está fazendo parte 
do grupo do CFC sobre Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, explanou sobre esta nova experiência.

O ponto alto do evento aconteceu na entrega da medalha 
Mérito Contábil Luiz Pessoa da Silva que, anualmente, é 
entregue a um pro� ssional cuja trajetória foi construída 

sob sólida base acadêmica e empresarial voltada para 
valorização do pro� ssional contábil. Em 2012, o agraciado 
foi o Contador Adelvani Braz. Foi um momento muito 
emocionante para todos. Adelvani discursou falando da 
honra em receber a medalha.

Ao � nal, um coquetel para celebrar a confraternização 
desta data tão importante.

CRC-PE comemora Dia do 
Profissional da Contabilidade 
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De acordo com a Receita Federal, desde o dia 31 de 
maio de 2012, aconteceram mudanças no acesso com 
Certi� cado Digital. A alteração foi necessária por motivo de 
expiração do prazo dos certi� cados emitidos pelo Serpro e, 
apesar de não afetar a disponibilidade do serviço, exigirá 
que o usuário, por meio de download e instalação da nova 
cadeia de certi� cados, faça as adaptações necessárias 
para que ocorra a devida atualização. Caso não sejam 
feitas essas atualizações, o acesso ao sistema poderá � car 
comprometido.

Na página de entrada do e-CAC, o usuário encontrará todas 
as orientações necessárias à instalação da nova cadeia de 
certi� cados, inclusive com a disponibilização do respectivo 
programa para download. Obtenha mais informações no 
sítio da Receita http://www.receita.fazenda.gov.br/ no 
link e-CAC. 

Fonte: Receita Federal

RFB muda acesso com 
Certificado Digital

O CFC publicou no Diário O� cial da União, em 16 de 
maio de 2012, a relação dos candidatos aprovados na 
terceira edição do Exame de Su� ciência, realizada em 25 
de março de 2012. Os recursos interpostos de questões 
integrantes das provas estão em fase de análise e, 
caso sejam julgados procedentes, as alterações serão 
reti� cadas no DOU.

Aos candidatos aprovados, especialmente os que já 
trabalham na área contábil, é importante que 

busquem imediatamente seu registro no 
CRC. Os aprovados podem dirigir-se à sede 

ou delegacias do CRC-PE com o diploma ou o 
certi� cado de conclusão de curso, duas fotos 3 x 4 e os 
documentos pessoais.

Publicado resultado do 
Exame de Suficiência

maio de 2012, a relação dos candidatos aprovados na 
terceira edição do Exame de Su� ciência, realizada em 25 
de março de 2012. Os recursos interpostos de questões 
integrantes das provas estão em fase de análise e, 
caso sejam julgados procedentes, as alterações serão 
reti� cadas no DOU.

Aos candidatos aprovados, especialmente os que já 
trabalham na área contábil, é importante que 

ou delegacias do CRC-PE com o diploma ou o 
certi� cado de conclusão de curso, duas fotos 3 x 4 e os 
documentos pessoais.

GIRO DE NOTÍCIA
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II Reunião de 
Coordenadores 

Liderança na Era 
da Turbulência 
Econômica

No último dia 18 de abril, o CRC-PE realizou no 
auditório de sua sede, a II reunião entre a Câmara 
de Desenvolvimento Pro� ssional e os Coorde-
nadores de Cursos de Ciências Contábeis, com 
a � nalidade de discutir o primeiro concurso de 
trabalho técnico-cientí� co de alunos de ciências 
contábeis, além do desenvolvimento pro� ssional 
e a manutenção da qualidade da classe contábil 
estadual, que é iniciada pela formação dos 
Contadores nas IES. 
De acordo com o vice-presidente da Câmara de 
Desenvolvimento Pro� ssional, contador Francisco 
Galvão, também estiveram em pauta as deman-
das dos coordenadores com relação os treinamen-
tos e eventos do Conselho. “Esse entrosamento 
entre o CRC e as IES é muito importante. Quem 
ganha são os estudantes, os futuros 
pro� ssionais da contabilidade”, 
a� rmou Galvão. Na ocasião 
estiveram presentes 15 coor-
denadores das seguintes IES: 
FOCCA, FADE, METROPOLITA-
NA, FAJOLCA, SOPECE, FSH, 
FAREC, FMN, FJN, UNICAP, 
FNR, FACCOR.

Esta edição do 
CRC Notícias 
traz a cobertura 
de grandes 
eventos contábeis 
realizados pelo 
nosso Conselho: o 
Prêmio O Caduceu 
2012 e o Dia do 
Pro� ssional da 

Contabilidade. Aqui, você � ca sabendo dos detalhes 
destes encontros. Em destaque também estão as 
notícias institucionais, realizações e ações durante 
o primeiro trimestre do ano. Fique à vontade e boa 
leitura!

Contador José Eraldo Lucio de Oliveira
Presidente CRC-PE

A cada edição, a opinião 
do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 
em Pernambuco. EXPEDIENTE
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SABER CONTÁBIL

GIRO DE NOTÍCIA VISÃO CRC-PE   

No começo do mês de março, o Presidente do CRC-PE, 
o Contador José Eraldo Lucio e os vice-presidentes e 
Contadores José Gonçalves Campos Filho (Fiscaliza-
ção), Geraldo de Paula Batista Filho (Administração) 
e Roberto Nascimento (Controle Interno) estiveram 
em Caruaru, a convite da ACCAPE - Associação dos 
Contabilistas de Caruaru e Agreste de Pernambuco 
– para participar da Reunião Ordinária Mensal da 
entidade. 

Na ocasião, o Contador José Eraldo explanou sobre 
o funcionamento do Conselho; plano de metas para 
2012/2013; convênio com a JUCEPE; Resoluções CFC-
1363 e 1364 (DHP e DECORE eletrônicas); procedi-
mentos de � scalização, entre outros pontos.

No mesmo dia, a comitiva do CRC-PE foi à FAFICA - 
Faculdade de Filoso� a, Ciências e Letras de Caruaru 
(Instituição de Ensino Superior agraciada no prêmio 
O Caduceu 2012). Na oportunidade, a diretoria do 
Conselho foi recebida pelo diretor geral da faculdade, o 
Padre Everaldo Fernandes, quando foi possível divulgar 
as ações desenvolvidas pelo CRC, além da possibilidade 
da formação de parcerias visando ao fortalecimento da 
pro� ssão contábil.

Para o presidente do Conselho, foi um dia bastante 
proveitoso. “Tanto a reunião na ACCAPE, quanto na visita 
à FAFICA foi possível alcançar um estreitamento de 
relacionamento, aproximando mais a nossa entidade ao 
interior do Estado”, explica.

O consultor Ram Charan faz uma 
visita guiada aos campos minados 
do cenário empresarial, onde mercados em contração, fal-
ta de liquidez e incertezas representam as novas normas 
com as quais as empresas têm de conviver. Seguidor do 
lema de que as fraquezas se podem transformar em boas 
oportunidades. Vale a pena ler!

REALIZAÇÕES

do cenário empresarial, onde mercados em contração, fal-

ganha são os estudantes, os futuros 
pro� ssionais da contabilidade”, 
a� rmou Galvão. Na ocasião 
estiveram presentes 15 coor-
denadores das seguintes IES: 
FOCCA, FADE, METROPOLITA-
NA, FAJOLCA, SOPECE, FSH, 
FAREC, FMN, FJN, UNICAP, 

Comitiva do CRC-PE 
vai à Caruaru 
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Quali� cadas Não Quali� cadas

Auditoria = 22 Organizações Contábeis =118

Perícia –= 4 Empresas Comerciais -=172

Escrituração Contábil = 229 Inst. Sem Fins Lucrativas =25

Demonstrações Contábeis = 164 Órgãos Públicos = 32

Contratos de P. de Serviços = 116 Condomínios  = 1

Decore = 348 Partidos Políticos -0 

Processos Abertos = 49

DDP EM FOCO

Presidente concede 
entrevista a diversos 
veículos de comunicação

CRC-PE NA MÍDIA

Durante período de entrega da DIRPF 2012, o 
CRC esteve em vários programas de rádio e TV 
do estado para tirar dúvidas e prestar esclareci-
mentos à sociedade. Na Região Metropolitana, 
o presidente, Contador José Eraldo conversou, 
no dia 07/03, com o comunicador Samir Abou 
Hana, na TV Nova Nordeste; nos dias 16 e 30/04, 
foi entrevistado pelo comunicador Mário Neto, 
no programa CBN Manhã, da Rádio JC/CBN 
Recife; e no dia 17/04, concedeu entrevista ao 
TV Jornal Manhã, na TV Jornal/SBT Nordeste.  
No Agreste pernambucano, o presidente foi 
entrevistado pelo comunicador Antônio Carlos, 
na Rádio Liberdade AM, nos dias 16/03 e 17/04. 
Já no Sertão, José Eraldo entrou no ar  no 
programa Nossa Voz Petrolina, na Rádio Grande 
Rio FM, no dia 19/04.
Entre o circuito de entrevistas, o presidente 
participou, no dia 27/03, na rádio JC/CBN Recife, 
de uma mesa redonda junto com o coordenador 
técnico da JUCEPE, Felipe Jardelino, o advogado 
tributarista, Walter Manzi, e o apresentador 
do programa CBN Total, Aldo Vilela. Estiveram 
em pauta, análises focadas nas questões 
envolvendo pessoas físicas e jurídicas, abertura 
e fechamento de empresas, funcionamento dos 
impostos, alta carga tributária brasileira e as 
formas de retorno para a sociedade.

O CRC-PE preparou uma ampla programação de cursos que vão da capital ao interior 
de Pernambuco. Con� ra a lista de cursos para o 2° semestre e aproveite a oportunida-
de para adquirir mais conhecimento. Atualize-se!

Local Cursos/Instrutor C.H. HORÁRIO DATA

Recife CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamental e CPC 12 - Ajuste a Valor Presente 06/jul

Recife CPC 16 - Estoques e CPC 17 - Contratos de Construção 20/jul

Recife IFRS para micro e pequenas Empresas - Turma 02 08h 08h às 17h 24/jul

Arcoverde Substituição Tributária do ICMS 08h 08h às 17h 21/jul

Palmares Lucro Real e Presumido 08h 08h às 17h 27/jul

Recife Perícia Contábil 08h 08h às 17h 02/ago

Recife CPC 18 - Investimento em Coligada e em Controlada e CPC 15 - Combinação de negócios 03/ago

Recife CPC 36 - Demonstrações Consolidadas 17/ago

Recife CPC 20 - Custos de Empréstimos, CPC 23 - Póliticas Contábeis, mudanças de Estimativa e Reti� cação de 
Erro e CPC25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

19/set

Serra Talhada Substituição Tributária do ICMS 08h 08h às 17h 15/set

Recife Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público 08h 08h às 17h 20/set

Recife CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 01 - Custo Atribuído e CPC 28 - Propriedadepara investimento 28/set

Recife CPC 30 - Receitas, CPC 31 - Ativo não Circulante Mantido para venda e operação Descontinuada e CPC 
33 - Bene� cios a Empregados 

05/out

Recife Contabilidade - Básico/Avançado 08h 08h às 17h 18/out

Recife Instrumentos Financeiros: CPC 38 - Reconhecimento e Mesuração e CPC 39 - Apresentação (parte I) 26/out

Recife Instrumentos Financeiros: CPC 38 - Reconhecimento e Mesuração e CPC 39 - Apresentação (parte II) 09/nov

Salgueiro Lucro Real e Presumido 08h 08h às 17h 10/nov

Arcoverde IFRS para micro e pequenas Empresas 08h 08h às 17h 17/nov

Recife CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade 23/nov

Recife Lucro Real e Presumido 08h 08h às 17h 29/nov

Recife Auditoria Contábil - Turma 2 08h 08h às 17h 07/dez

Programação de 
cursos 2012.2

R E C E I T A S
DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$ ACUMULADO EM  R$

  Fev/12 Mar/12 Total

Contribuições 4.881.902,76 417.763,92 353.809,09  771.573,01 
Exploração de Bens e 
Serviços

120.684,69 6.248,29 22.891,94  29.140,23 

Financeiras 512.740,92 37.896,45 44.317,58  82.214,03 

Outras Receitas Correntes 144.671,63 50.023,87 13.208,93  63.232,80 

T O T A L  5.660.000,00   511.932,53    434.227,54   946.160,07 

DESPESAS
DESCRIÇÃO FIXADA EM R$

ACUMULADO 
EM  R$

  Fev/12 Mar/12 Total

Pessoal e Encargos 1.555.000,00 116.696,28 142.071,95 258.768,23
Uso de Bens e Serviços 1.789.900,00 53.350,31 146.885,80 200.236,11
Financeiras 81.322,54 8.422,93 8.484,06 16.906,99

Transferências Correntes 10.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Tributárias e Contributivas 1.158.387,66 128.873,52 94.612,40 223.485,92

Outras Despesas Correntes 44.100,00 373,21 957,17 1.330,38

Investimentos 1.021.289,80 0,00 46.385,91 46.385,91

T O T A L 5.660.000,00 307.716,25 441.897,29   749.613,54 


