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CRC  Notícias
12º ENECON entrou para a história da 
contabilidade

“Foram três dias muito 
enriquecedores para a classe 
contábil e para os estudantes de 
várias regiões do país que passaram 
por aqui. Parabéns aos CRCs do 
Nordeste”. Com essas palavras o 
presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, encerrou na noite de 
2 de outubro, no Mar Hotel, de Boa 
Viagem, em Recife-PE, as atividades 
do 12º Encontro Nordestino de 
Contabilidade.

O evento teve início na noite de 30 
de setembro, com a presença de 
autoridades de várias regiões do 
Brasil. Em seu discurso, o presidente 
do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), contador José Martonio Alves 
Coelho demonstrou a satisfação em 

ver uma plateia tão diversificada. Já 
a presidente da Academia Brasileira 
de Ciências Contábeis (ABRACICON), 
contadora Maria Clara Cavalcante 
Bugarim, por muitas vezes se 
emocionou e teceu elogios aos jovens 
presentes. A noite foi encerrada com 
apresentação artística de Cabras de 
Lampião e show do pernambucano 
Nando Cordel.

As atividades do dia 1º de outubro 

seguiram com a programação 
determinada pela organização do 
ENECON. Pela manhã foram realizados 
os minicursos e mini cases de sucesso 
e no período da tarde, os participantes 
acompanharam dois painéis de 
exposição. 

Também merecem destaque o evento 
do Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil (PVCC), conduzido pela 
palestrante Maria Constança Galvão; 
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Especial 12º ENECON

o Encontro dos Coordenadores das 
IES e das Jovens Lideranças Contábeis, 
com a participação da presidente da 
ABRACICON, Maria Clara Bugarim; e a 
Feira de Negócios. O terceiro e último dia 
emocionou ainda mais o público. O 5º 
Encontro Pernambucano de Contadores 
com a Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis (ACADEMICON), 
contou com palestra da presidente 
da Academia Sergipana de Ciências 
Contábeis, Maria Salete Leite. Na ocasião, 
o evento comandado pelo presidente da 
Academia Pernambucana de Ciências 
Contábeis, professor Francisco de Assis 
Galvão Barreto Pinho, foi marcado pela 
comovente posse de quatro novos 
acadêmicos da APECICON, escolhidos 

em votação secreta realizada no dia 25 
de agosto, pelos membros da Academia. 

“Fico extremamente orgulhoso em 
poder, como presidente da APECICON, 
eleger esses quatro profissionais, que 
vão engrandecer a Academia, foco 
acadêmico dos contadores do estado 
de Pernambuco”, declarou Francisco 
Galvão. 

Tomaram posse: a diretora social de 
Eventos do SESCAP-PE, contadora Maria 
Dorgivânia Arraes Barbará (cátedra nº 
37); o vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRCPE, contador José 
Gonçalves Campos Filho (cátedra nº 30); 
o ex-presidente e atual conselheiro 
do CRCPE, contador José Lucio 
de Oliveira (cátedra nº 25) e 

o presidente da 2ª Seção Regional 
do IBRACON, Marcelo Galvão Guerra 
(cátedra nº 36).

“Perspectivas e Tendências Futuras 
da Contabilidade no Ensino do 
Brasil” fechou com chave de ouro as 

apresentações de 
painéis do ENECON. 

acompanharam 
dois painéis de 
exposição. 

Também merecem 
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Especial 12º ENECON 

destaque o evento do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), 
conduzido pela palestrante Maria 
Constança Galvão; o Encontro dos 
Coordenadores das IES e das Jovens 
Lideranças Contábeis, com a participação 
da presidente da ABRACICON, Maria Clara 
Bugarim; e a Feira de Negócios. O terceiro 
e último dia emocionou ainda mais o 
público. O 5º Encontro Pernambucano 
de Contadores com a Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis 
(ACADEMICON), contou com palestra da 
presidente da Academia Sergipana de 
Ciências Contábeis, Maria Salete Leite. 

Na ocasião, o evento comandado pelo 
presidente da Academia Pernambucana 
de Ciências Contábeis, professor 
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho, 
foi marcado pela comovente posse de 
quatro novos acadêmicos da APECICON, 
escolhidos em votação secreta realizada 
no dia 25 de agosto, pelos membros da 
Academia. 

“Fico extremamente orgulhoso em 
poder, como presidente da APECICON, 
eleger esses quatro profissionais, que 
vão engrandecer a Academia, foco 
acadêmico dos contadores do estado de 
Pernambuco”, declarou Francisco Galvão. 

Tomaram posse: a diretora social de 
Eventos do SESCAP-PE, contadora Maria 
Dorgivânia Arraes Barbará (cátedra nº 
37); o vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRCPE, contador José 
Gonçalves Campos Filho (cátedra nº 30); 
o ex-presidente e atual conselheiro do 
CRCPE, contador José Lucio de Oliveira 
(cátedra nº 25) e o presidente da 2ª Seção 
Regional do IBRACON, Marcelo Galvão 
Guerra (cátedra nº 36).

“Perspectivas e Tendências Futuras da 
Contabilidade no Ensino do Brasil” fechou 
com chave de ouro as apresentações de 
painéis do ENECON. 

Evento do PVCC

Da esq. para a dir.: Geraldo Batista (pres. CRCPE); Verônica Souto (vice-pres. Técnica 

CFC); Maria Clara Bugarim (pres. ABRACICON) e José Martonio Coelho (pres. CFC)
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Passaram previamente pela avaliação 
de uma Comissão Técnica para definir 
quais seriam apresentados. No total 
foram enviados 124 trabalhos, sendo 
selecionados para apresentação 
apenas 36. Abordando vários temas da 
Contabilidade, os criativos trabalhos 
enriqueceram o ENECON durante o 
segundo e terceiro dia, com vastos 
conhecimentos acadêmicos, onde os 
participantes puderam acompanhar não 
só as pesquisas que foram apresentadas, 
mas também o empenho e a dedicação 

de estudantes e profissionais da 
contabilidade que explanaram temas 
considerados relevantes para a classe 
contábil.

O presidente da comissão do Encontro, 
professor Francisco Galvão chamou 
ao palco os vencedores dos Trabalhos 
Técnicos e Científicos, que receberam as 
premiações de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 
mil reais, entregues por toda a comissão 
do evento. 

Com o terceiro lugar: Percepção dos 

Contadores sobre o Exame de Suficiência 
do Conselho Federal de Contabilidade, 
apresentado por Nadielli Maria dos 
Santos Galvão; em segundo lugar: Um 
estudo sobre as doações realizadas pelas 
companhias listadas na BM&FBOVESPA 
aos partidos políticos nas eleições 
brasileiras em 2014, por Mayke Douglas 
Xavier de Lima, Rodrigo Vicente dos 
Prazeres e Juliana Gonçalves de Araújo; 
e o grande vencedor, conquistando 
o primeiro lugar: Motivos de Rejeição 
de Artigos em Periódicos de Ciências 
Contábeis, apresentado por Leilson V. B. 
da Silva, Nadielli Maria dos Santos Galvão 
e Rayssa K. M. das Mercês. Os vencedores 
foram todos do estado de Pernambuco.

Em seguida os organizadores 
anunciaram o Rio Grande do Norte como 
estado sede do 13º ENECON.

Premiação dos Trabalhos Técnicos 

Alguns momentos  do 12º ENECON 

Fotografe o QR 
code ao lado e 

acesse a galeria 
de fotos do 12º 

ENECON

Premiação dos Trabalhos Técnicos

Painel

Painel

5º ACADEMICON e posso de 
acadêmicos

Feira de Negócios
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Visão CRCPE

A crise política e econômica a qual o 
País vem passando, parece não estar 
perto do seu fim. A cada dia que 
abrimos os jornais, nos deparamos 
com noticiais que nos afligem. A 
alta dos juros, o câmbio acelerado, 
o desemprego... E amanhecemos 
com mais um desafio de “reinventar 
tudo”.

Depois de ver o envolvimento de 
políticos e grandes empresários nos 
escândalos de corrupção, chegamos 
a uma afirmativa: teremos 
muito o que trabalhar. Talvez o 
reconhecimento da crise pelos 
nossos governantes tenha sido 
tardio, por isso empresas públicas e 
privadas, especialmente os estados 
e municípios, não tomaram medidas 
restritivas apropriadas para amenizar 
os efeitos. Resultado:  falta recursos 
para pagamento até mesmo da folha 
de salários. O estado de Pernambuco 
se destacou nos últimos anos com 
PIB superior ao nacional, mas o que 
já foi crescimento e desempenho 
econômico, hoje são considerados 
tempos de desemprego. 

No entanto, acredito que pode ser o 
momento do novo empreendedor 
começar sua própria empresa, 
e a contabilidade tem um papel 
fundamental contribuindo para 
a busca de soluções, ajudando a 
repensar operações, lucratividades e 
equilibrar o fluxo de caixa. A decisão 
não é simples, mas temos que nos 
reinventar para continuar sonhando. 
Vamos comemorar o Natal e o 
nascimento de Jesus Cristo, e pedir 
a Deus que nos ilumine neste novo 
ano que se aproxima.

Vamos pensar positivo. “Viva a 
Contabilidade”!

Contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, Presidente CRCPE

Editorial

CRC promove

Conselhos Regionais de Contabilidade 
realizam eleições 2015 

Exame de Suficiência 2015.2 

O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) está organizando a maior eleição 
do Sistema CFC/CRCs já realizada. 
Nos dias 17 e 18 de novembro, 
mais de 520 mil profissionais da 
contabilidade devem participar do 
processo que escolherá 1/3 (um terço) 
dos integrantes dos Plenários dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade 
(CRCs) de todos os Estados e do 
Distrito Federal.

As eleições dos CRCs ocorrem a cada 
dois anos para mandatos de quatro 
anos. Nesta oportunidade, será 
renovado um terço dos plenários e, 
em 2017, os outros dois terços. 
O voto é obrigatório para todos 
os profissionais da contabilidade 
e facultado aos maiores de 70 
anos. Para votar é preciso estar em 
situação regular com o Conselho 
Regional de Contabilidade de sua 
jurisdição, quanto a débitos de 
qualquer natureza. Diferentemente 
do que ocorria em outros exercícios, 
quando o profissional podia 
regularizar sua situação financeira 
durante o processo eleitoral, este ano 
ele tem até o dia 6 de novembro para 
quitar débitos existentes.

Desde 2009 as eleições ocorrem por 
meio eletrônico. No dia 18 de agosto, 
a Comissão Eleitoral do CFC realizou 
treinamento com representantes de 
todos os CRCs para tirar as dúvidas 
sobre as normas eleitorais, apresentar 
o sistema e detalhar o calendário do 

Aconteceu em todo o território 
nacional no dia 20 de setembro, com 
um total de 43.376 inscritos bacharéis 
em Ciências Contábeis.  Lista dos 
aprovados já se encontra disponível 
nos sites do CFC e da FBC.

pleito. Todo o processo eleitoral ocorre 
em site específico, o www.eleicaocrc.
com.br.

As eleições começam no dia 17 de 
novembro, às 8h, e terminam no 
dia 18 de novembro, às 18h, horário 
local. Os resultados serão anunciados, 
simultaneamente, para todos os 
Estados e para o DF, logo após o 
término das eleições em todo o Brasil.

Fonte: Portal CFC
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Projeto Rota Contábil do CRCPE  aproxima 
Conselho e profissionais da contabilidade
Criado com o objetivo de aproximar 
cada vez mais o Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco da 
classe contábil e os profissionais da 

Santa Cruz do Capibaribe 

Aconteceu no dia 17 de julho, tendo 
como participantes da comitiva, 
o presidente Geraldo Batista, os 
vice-presidentes, José Campos 
(Administração e Finanças) e Jocemi 
Sidney Barbosa Vieira (Registro); e 
a coordenadora do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC), Joana Dark Nascimento Lima. 

Naquela ocasião visitaram as 
instituições: SEFAZ/PE; JUCEPE e 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 
Capibaribe. Geraldo Batista realizou 
ainda uma palestra no auditório 
do Moda Center Santa Cruz, com 
a presença de representantes do 
Conselho, de entidades contábeis, 
além de empresários, estudantes e 
autoridades locais. 

Garanhuns 
Em 25 de setembro o município de 
Garanhuns recebeu mais uma edição. 
A comitiva do Conselho seguiu a 
programação do projeto realizando 
visitas às entidades e órgãos público 
locais. Com Geraldo estavam os 
vice-presidentes, José Gonçalves 
Campos Filho (Administração e 
Finanças) e Josemi Sidney (Registro); 

além do delegado do Conselho em 
Garanhuns, José Paulo e o presidente 
do SINDICON-PE, Rosivaldo Justino. No 
Hotel Palace Garanhuns o presidente 
Geraldo palestrou sobre o CRCPE, 
e a especialista em Contabilidade e 
Controladoria, professora Umbelina 
Lagioia, sobre “Demonstrações 
Contábeis”. 

contabilidade, da capital ao interior 
do estado, e também estreitar os laços 
com as entidades das regiões, o Projeto 
Rota Contábil levou atualização, 

Garanhuns

Realizações CRCPE

aprimoramento da técnica, e 
promoveu troca de conhecimentos 
nos municípios de Santa Cruz do 
Capibaribe e Garanhuns. Veja:

Delegacia de Santa cruz do Capibaribe é inaugurada

Por iniciativa da gestão do presidente 
Geraldo Batista, o CRCPE inaugurou 
mais uma unidade do Conselho no 
estado, contemplando o município 
de Santa Cruz do Capibaribe. À frente 
da delegacia do CRCPE no município, 
a contadora Janaína Marques, que 
tomou posse naquela mesma noite. 

Também estiveram presentes os 
vice-presidentes, José Campos 
(Administração e Finanças), Josemi 
Sidney Barbosa Vieira (Registro); e 
a coordenadora do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC), Joana Dark Nascimento Lima. 
Participaram ainda o vereador Luciano 

Bezerra; Fábio Aragão (secretário de 
Mobilidade e Defesa Social); Fernando 
Aragão; Michelly Lira (coordenadora 
local da JUCEPE), Ricardo Verçosa 
(representante local CDL) e alguns 
conselheiros do CRCPE.
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Realizações CRCPE

CRCPE concede registro a novos profissionais em PE  
Entre os meses de julho e outubro, 
o CRCPE realizou através do seu 
presidente, contador Geraldo Batista, 
o sonho de aproximadamente 400 
novos contabilistas, com a entrega 
do tão esperado registro profissional. 
Dos profissionais agraciados com 
as merecidas carteiras estão os 

Garanhuns

Recife

Santa Cruz do Capibaribe

Petrolina

Recife Recife

dos municípios de Santa Cruz do 
Capibaribe; Garanhuns; Petrolina; 
Recife e Arcoverde. 
Em um de seus discursos o presidente 
lembrou que o estudo continua, 
pois todos os dias o profissional da 
contabilidade enfrenta desafios para 
concretizar o seu trabalho. “Educação 

Profissional Continuada faz parte das 
nossas vidas, uma vez que surgem 
constantemente novas ferramentas 
tecnológicas e a necessidade de 
aprimoramento das técnicas”, concluiu 
Geraldo
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Notícias CRC 

CRCPE na revista Good Pernambuco

CRCPE participa de seminário promovido 
pela Confederação Nacional dos 
Municípios

CRCPE solidário  
em Petrolina

Fraldas geriátricas arrecadados 
por estudantes e profissionais da 
contabilidade de Petrolina, durante 
o curso “Escrituração Contábil Fiscal”, 
promovido pelo CRCPE, em parceria 
com a Faculdade de Ciências Aplicadas 
e Sociais de Petrolina (FACAPE), foram 
entregues à Casa Geriátrica Luska 
Portela, pelo vice-presidente da Câmara 
Técnica do Conselho, Rinaldo Remígio 
e o delegado do CRCPE em Petrolinal, 
Romério Galvão.

Contador em 
envidência na 
Globo NE

O presidente Geraldo Batista concedeu 
no dia 8 de setembro uma entrevista 
à repórter Cacyone Gomes, para o 
Bom Dia PE, da Rede Globo Nordeste, 
e explicou a importância do Micro 
Empreendedor Individual (MEI) buscar o 
auxílio do profissional da contabilidade, 
para receber orientação acerca da carga 
tributária, tipos de impostos, bem como 
as obrigações acessórias que ele precisa 
transmitir. O momento ocorreu na 
sede da JUCEPE. Geraldo voltou a ser 
entrevistado pela mesma emissora, no 
dia 1º de outubro, e na oportunidade, 
falou sobre o eSocial, conhecido 
também como Simples Doméstico.

O CRCPE participou nos dias 22 
e 23 de outubro, do seminário 
Diálogo Municipalista, promovido 
pela Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), em parceria 
com a Associação Municipalista de 
Pernambuco (AMUPE), no Mercure 
Recife Mar Hotel Conventions, em 
Boa Viagem. O Conselho esteve 
representado pelo presidente Geraldo 

O presidente do CRCPE firmou parceria 
com a revista Good Pernambuco. Em 
cada edição, o leitor terá informações 
sobre tudo que acontece no universo 
contábil.

Batista. Na ocasião, o evento que vem 
sendo realizado em vários estados 
com o objetivo de valorizar a realidade 
de cada região e encontrar caminhos 
para a atual crise Federativa que o 
Brasil vive, reuniu em Pernambuco, 
figuras ilustres do cenário político, 
como o senador Fernando Bezerra 
Coelho, além de prefeitos, secretários, 
vereadores e gestores.

Convenções na Bahia, Rio Grande do 
Sul e Alagoas

Geraldo Batista marcou presença na 
XII Convenção de Contabilidade do 
Estado da Bahia – CCB, realizada no dia 
26 de agosto, no Centro de Convenções 
Divaldo Franco, em vitória da Conquista. 
No mesmo dia, o vice-presidente 
de Fiscalização do CRCPE, contador 
Jorge Luiz de Souza, representou o 
Conselho durante a XV Convenção de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul.Já no 
dia 5 de setembro, o presidente Geraldo 
Batista e o seu vice-presidente de 
Administração e Finanças, José Campos, 
estiveram na III Convenção Alagoana 
de Contabilidade, evento realizado no 
Hotel Jatiúca, em Mangabeiras-AL, que 
abordou “Profissional Contábil, Mercado 
e Oportunidades”.



10

JUL - OUT 2015

Realizações CRCPE

Dia do Contador é comemorado na sede do CRCPE

Conselho renova sua frota de carros

O Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco realizou na noite de 
22 de setembro, uma palestra especial 
em homenagem ao Dia do Contador. 

Além de garantir a atualização dos 
participantes, o importante evento 
alusivo à data teve o objetivo de 
proporcionar momentos de interação e 
confraternização entre os profissionais 
da contabilidade do estado.

Na atual gestão, e com o apoio do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
o Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), conseguiu 

Com uma mesa composta pelos 
presidentes Geraldo Batista, do 
CRCPE; Albérico de Morais, do 
SESCAP-PE; Rosivaldo Justino da 
Silva, do SINDICON-PE; Francisco de 
Assis Barreto Pinho, da APECICON; 
Marcelo Guerra, do IBRACON; e 
pela diretora de Eventos e Social da 
FENACON, Alba Rosa Nunes Ananias, 
os participantes assistiram a palestra 
“Como alcançar o sucesso em tempos 

de adversidade”, ministrada por André 
Brendel. Em seguida, a solenidade 
de descerramento de quadro do 
ex-presidente José Eraldo Lucio 
de Oliveira (gestão 2012 – 2013), 
conferiu ao profissional uma merecida 
e emocionante homenagem.  A 
participação no evento aconteceu 
por meio de investimento solidário de 
pacotes de fraldas geriátricas.

renovar a sua frota de veículos.  Na 
ocasião, estiveram presentes o 
presidente do CRCPE, Geraldo Batista, 
seus vice-presidentes, José Campos 

(Administração e Finanças) e Jorge 
Luiz de Souza (Fiscalização) e fiscais do 
Conselho.
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Especial Espaço do Contador

CRCPE lança 1º Espaço do Contador de PE em 
parceria com SESCAP-PE e JUCEPE   

O CRCPE inaugurou na manhã do 
dia 31 de agosto, juntamente com 
o SESCAP-PE, o primeiro Espaço 
do Contador de Pernambuco. A 
iniciativa, tem como parceira a 
Junta Comercial de Pernambuco 
(JUCEPE), objetiva simplificar e 
facilitar a vida dos profissionais 
da contabilidade, empresários e 
futuros empreendedores do estado, 
oferecendo atendimento acerca de 
todas as necessidades em Títulos e 
Documentos, Notificações, Certidões 
de Pessoas Jurídicas, entre outros. 
Durante a cerimônia de inauguração o 
presidente do CRCPE, contador Geraldo 
Batista, falou sobre a relevância desta 
parceria. “Este novo espaço é mais um 
passo para o fortalecimento da categoria 
contábil do estado que renderá muitos 
frutos, pois permitirá ao empresário e 
ao profissional da contabilidade dirimir 
dúvidas, ter mais suporte e fazer novos 

negócios”, destacou Geraldo.

Já a presidente da JUCEPE, Terezinha 
Nunes, lembrou que o trabalho vai 
contribuir para dar mais agilidade nos 
procedimentos da Junta. “O ideal é 
que esses processos já cheguem em 
condições de serem imediatamente 
analisados. O atendimento vai orientar 
esses profissionais, e público em geral, 
para que continuemos reduzindo o 

tempo de aprovação de um processo, 
que hoje é de três dias, já considerado 
um recorde nacional”, declarou. 

Para o presidente do SESCAP-PE, Albérico 
de Morais, com esta iniciativa será 
possível auxiliar os seus representados 
no atendimento que antecede ao da 
Junta. “Estamos inaugurando um espaço 
de ouvidoria, que também irá estreitar 
relacionamentos e promover melhorias 
no atendimento da JUCEPE aos 
associados do Sindicatos e à sociedade 
pernambucana”, concluiu. 

O novo Espaço do Contador está 
instalado próximo aos guichês de 
recepção da JUCEPE, no Recife, e o horário 
de atendimento ao público é de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 13h. A sede da 
Junta fica na Rua Imperial, número 1.600, 
no bairro de São José, região central da 
cidade. Mais informações podem ser 
obtidas através do telefone do Espaço do 
Contador: (81) 3182.5255.

Incentivo à cultura foi debate na FIEPE   
No início de setembro o contador 
Geraldo Batista, acompanhado de 
membros do CRCPE e de representantes 
de entidades pernambucanas, 
participou de uma reunião da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), 
que tem entre suas funções analisar 
e oferecer pareceres para subsidiar 
decisões relativas à aprovação dos 
projetos culturais que se candidatam à 
captação de recursos de renúncia fiscal 
por meio da Lei Rouanet. O momento 
aconteceu na sede da FIEPE e foi 
conduzido pelos secretários de Cultura 
municipal, estadual e nacional, reunindo 
empresários e classe contábil do estado 
de Pernambuco.

Da esq. para a dir.: Geraldo Batista (CRCPE); Terezinha 
Nunes (JUCEPE) e Albérico de Morais (SESCAP-PE)
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A comitiva do CRCPE participou da 
décima edição do Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista (ENMC), realizado 
entre os dias 12 e 14 de agosto, em Foz 
do Iguaçu, Paraná-SC. Tendo à frente da 
delegação de Pernambuco o presidente 
Geraldo Batista, os participantes 
acompanharam a solenidade de 
abertura, caracterizada por algumas 
autoridades presentes à mesa de honra, 
e um belíssimo espetáculo cultural 
intitulado “Lenda das Cataratas” - um 
símbolo  da força do amor que fez surgir 
as fascinantes cataratas do rio Iguaçu. 

Dentre as autoridades que compuseram 
a mesa estavam os presidentes, José 
Martonio Alves Coelho, do Conselho 
Federal de Contabilidade; Lucélia 
Lecheta, do CRCPR; além do prefeito 
de Foz do Iguaçu, Reni Clóvis de Souza 
Pereira; a coordenadora da Comissão 
Nacional da Mulher Contabilista e 
presidente da Academia Brasileira 

As mulheres contabilistas de 
Pernambuco fizeram bonito 
no Encontro. Coordenada pela 
conselheira Maria Dorgivânia Barbará, 
a Comissão CRCPE Mulher participou 
de todas as atividades propostas pela 
organização do evento e junto às 
demais representações dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs, comprovou a 
força feminina no cenário contábil 
brasileiro.

O CRCPE parabeniza as guerreiras 
contabilistas do estado, que em meio 
a tantas funções, entre elas, a de 
mães, filhas, esposas, administradoras 
do lar e de empreendimentos, 
desempenham também, e de forma 
brilhante, o papel de contadoras, 
elevando a classe contábil ao nível 
que a profissão merece.

Delegação de Pernambuco   
no X ENMC, em Foz do Iguaçu

de Ciências Contábeis (ABRACICON), 
Maria Clara Cavalcante Bugarim; e a 
presidente da Federação Internacional 
de Contadores (Ifac, na sigla em inglês), 
Olivia Kirtley. Também participaram do 
momento solene o representante da 
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
de Portugal, António Domingues de 
Azevedo; a presidente do Conselho 
Diretor do Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA, 
na sigla em inglês), Tommye Barie; e 
alguns representantes de entidades 
contábeis brasileiras. 

Realizado pelo CFC, em parceria 
com a ABRACICON, FBC e CRCPR, o X 
ENMC discutiu temas da área contábil 
e assuntos voltados à liderança e 
gestão de pessoas e, como é tradição 
nos Encontros Nacionais, debateu 
relevantes questões relacionadas ao 
universo feminino. 

CRCPE Mulher    
brilhou em Foz  

Notícias CRC 

Outubro Rosa: CRCPE encerra com palestra, mês 
de conscientização e prevenção do câncer de mama   
Uma importante e esclarecedora palestra 
aconteceu na noite de 27 de outubro, 
na sede do CRCPE, encerrando o mês 
dedicado a atividades voltadas para a 
conscientização e prevenção do câncer 
de mama. Em um auditório lotado de 
contabilistas, em sua maioria mulheres, 
foram esclarecidas as principais dúvidas 
sobre o tema, pela médica Isabel Cristina 
Pereira, que atualmente é diretora do 
Real Mama, do Real Hospital Português 
e chefe do Departamento de Mastologia 
do Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP).
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Encontro de delegados:  1º semestre com saldo 
positivo 

O encontro que reuniu no dia 10 de 
julho, em Recife, delegados, funcionários 
e representantes do CRCPE no interior 
de estado, marcou o fechamento do 
ciclo de atividades do 1º semestre do 
Conselho. 

Na ocasião, os responsáveis pelos setores 
do CRCPE apresentaram os resultados 
alcançados. Delegados e representantes 
também exibiram suas atividades 
executadas de janeiro a junho de 2015. 
E todos ouviram comentários elogiosos 
do presidente Geraldo Batista e do seu 

vice-presidente de Administração e 
Finanças, José Campos.

Em seguida, Geraldo e Campos falaram 
sobre o plano de ações da regional 
Pernambuco para os próximos seis 
meses, entre elas, a divulgação em 
massa do 12º ENECON. “Ainda temos 
muito a realizar no 2º semestre, mas 
sem dúvida o ENECON é o nosso maior 
desfio, pois é de nossa responsabilidade 
fazer com que a classe contábil e os 
estudantes da capital e do interior 
tenham conhecimento da importância 

que o evento terá para o nosso estado”, 
indagou Geraldo.

O momento também foi de descontração, 
com atividades voltadas para a dinâmica 
de grupo, onde os envolvidos analisaram 
a confiança e valorização do trabalho 
em equipe. “O CRCPE conta hoje com 
colaboradores preparados, dedicados e 
muito eficientes, por isso os resultados, 
em todos os setores, estão sendo 
satisfatórios”, concluiu Campos.

Realizações CRCPE
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DDP em Foco
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Para aumentar seu alcance, o Conselho possui no interior do estado as suas 
subsedes, delegacias e representações. Conheça agora algumas delegacias do 
CRCPE:

CRCPE: da capital ao interior do estado 

Você conhece a 
Agenda Ambiental 
na Administração 
Pública (A3P)?  

Subsedes, Delegacias e Representações do CRCPE

Francisco Everardo Alves Maria do Carmo Alves

Luzinete de Souza Santos José Paulo da Silva

Por Ludmila Valença - gestora de 
Sustentabilidade

Araripina

Tem como delegado o contador 
Francisco Everardo Alves, e delegado 
Adjunto, Mabel de Melo Silva Modesto. 
A mesma possui sob sua jurisdição os 
munícios de Bodocó, Exu, Granito, 
Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Trindade.

Localização: Rua Ver. José Barreto 
Alencar, 217-A, Centro

Delegada: Francisco Everardo Alves / 
CRC: PE-018381/O

Contato da delegacia: (87) 3873-0436

O A3P é um programa idealizado 
pelo Ministério do Meio Ambiente 
e adotado pela Prefeitura do Recife, 
para estimular os gestores públicos, e 
quem mais se interessar, a aprenderem 
e adotarem as boas práticas em 
sustentabilidade.

Os princípios do A3P são disseminados 
através de um manual orientador, 
que explica quais atitudes devem ser 
tomadas para a aquisição da postura 
responsável nas atividades rotineiras 
nas seguintes áreas: uso racional 
dos recursos, gestão dos resíduos, 
qualidade de vida no trabalho, 
capacitação dos servidores e licitações 
e compras sustentáveis.

O Programa A3P é de adesão 
voluntária, porém, quem não quer 
ser reconhecido pela postura de 
responsabilidade socioambiental, e 
ainda ter um ambiente de trabalho 
harmônico e equilibrado através da 
sustentabilidade? 

Cabo de Santo Agostinho

No município do Cabo de Santo 
Agostinho, atua como delegada da 
delegacia do CRCPE a contadora 
Luzinete de Souza Santos. 

Localização: Avenida Historiador 
Pereira da Costa, 774, Sala 102, Centro

Delegada: Luzinete de Souza Santos / 
CRC: PE-008657/O

Contato da delegacia: (81) 3524-1124

Garanhuns

Tem como delegado o contador 
José Paulo da Silva. Sob jurisdição: 
Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, 
Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, 
Capoeiras, Correntes, Iati, Ibirajuba, 
Jucati, Jupi, Jurema, Lajedo, Lagoa do 
Ouro, Palmeirina, Paranatama, Saloá, 
Sao João e Teresinha.

Localização: Rua 15 de novembro, 
383, Santo Antônio

Delegada: José Paulo da Silva/ CRC: 
PE-013194/O

Contato da delegacia: (81) 3761-3172

Arcoverde

Como delegada, a técnica em 
contabilidade, Maria do Carmo Alves de 
Oliveira e delegada Adjunta, Lucileide 
da Silva Gomes. Sob jurisdição estão:  
Buique, Ibimirim, Inajá, Itaíba, Jataúba, 
Manari, Tupanatinga do Norte, 
Toritama e Vertentes.

Localização: Rua Cel. Antônio 
Japiassu, 669, Sala 4, 1º andar, Centro

Delegada: Maria do Carmo Alves de 
Oliveira / CRC: PE-010435/O

Contato da delegacia: (87) 3821-1165

Meio ambiente e Sustentabilidade

Treinamento com funcionários do 
CRCPE sobre sustentabilidade
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Como faço para 
agendar uma visita 
ao Conselho Regional 
de Contabilidade de 

Pernambuco?(Pergunta formulada por 
internauta)

O profissional que desejar uma reunião 
com o presidente, deverá entrar em 
contato com a analista Cynthia Ferraz 
para agendar a visita, conforme 
disponibilidade de datas, pelo telefone: 
2122-6061.

Acompanhe as atividades do CRCPE 
pelo Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Geraldo de Paula Batista Filho (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: José Gonçalves 
Campos Filho
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: Rinaldo Remígio Mendes

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Geraldo de Paula Batista Filho
José Gonçalves Campos Filho
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Jorge Luiz de Souza
Rinaldo Remígio Mendes
Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Fábio Firmino Cabral
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Claudio Lino Lippi
Gilberto Bagaiolo Contador
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Roberto Vieira do Nascimento

Técnicos em Contabilidade

Emanuel Rodrigues de Santana
Joana Dark Nascimento de Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Maria Célia Duarte de Souza Melo
Milton Rafael Brayner Lins Filho
Paulo Fernando do Nascimento

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Marcos José Campos de Alcântara
Alberto Nogueira Ferreira
Fábio de Oliveira Lima
Maria Alciene Oliveira de Araújo
Rodrigo Lucena de Queirós
Walter Wilson Henrique de Souza
Maria do Socorro Duarte Martins
João Eudes Bezerra Filho
José Eraldo Lucio de Oliveira
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Magna Lúcia Beserra de Melo
Paulo Cézar Ferreira de Souza
 

Técnicos em Contabilidade
José Alberto Morais Pinto
Antônio Nivaldo de Almeida
Cybelle Greice Ramos Galvão
Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos

Eleições 2015

Totalmente WEB

Controle online das tarefas diárias, semanais
e mensais de todos os clientes

Segurança no envio e recebimento de
documentos e informações entre escritório
de contabilidade e clientes 

comercial@mastermaq.com.br

VANTAGENS

Entre em contato: 

0800 941 7500

Conheça a solução da Mastermaq que deixa o 
seu escritório de contabilidade conectado 24x7 e o 

seu cliente mais próximo de você.
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