Recife respirou contabilidade
com grandes nomes do cenário
nacional e internacional

Com o objetivo de promover
três dias de reflexão e debates
acerca da contabilidade na realidade social e econômica do
país, o Conselho Regional de

Contabilidade de Pernambuco
(CRCPE) realizou de 2 a 4 de
outubro, no Mar Hotel de Boa
Viagem, em Recife, a sua décima edição da Convenção dos
Contabilistas de Pernambuco.
Em seu discurso de abertura
o presidente do CRCPE, contador José Gonçalves Campos Filho, falou da emoção em reunir
personalidades do segmento

contábil e jovens estudantes
para agregar valor à profissão,
promovendo interação e troca
de experiências. Emocionado,
o contador declarou: “olhando
para esse auditório repleto de
amigos e de futuros companheiros de profissão, é que tenho ainda mais certeza de que
estou trilhando os melhores caminhos neste ofício que escolhi
e tanto amo”.
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Além de José Campos, a mesa
de honra esteve composta pelos
presidentes José Martonio Alves
Coelho, do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC); Maria Clara
Bugarim, da Academia Brasileira
de Ciências Contábeis (Abracicon); Albérico de Morais (SESCAP-PE); o juiz de Direito, João
José Rocha Targino; a desembargadora do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Érika de Barros Lima Ferraz, e os diretores Pedro Jorge
Braga, da Fundação Brasileira de
Contabilidade (FBC) e Oswaldo
Ramos, do Sebrae-PE.
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Um dos momentos mais marcantes da noite ficou por conta da participação mais que
especial da Orquestra Criança
Cidadã, do projeto social regido pela Associação Beneficente
Criança Cidadã (ABCC), e que
tem como idealizador o juiz
de Direito João José Rocha Targino. Do repertório, o público
conferiu canções tipicamente nordestinas, tendo como
destaque, as do mestre Luiz Gonzaga.
Uma confraternização
encerrou a grande noite da
abertura da X CCP.

Olhando
para esse
auditório repleto
de amigos e
de futuros
companheiros de
profissão, é que
tenho ainda mais
certeza de que
estou trilhando
os melhores
caminhos neste
ofício que escolhi
e tanto amo.
José Gonçalves
Campos Filho
Presidente do CRCPE

Feira de negócios
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Dia 3.10

Padre Airton Freire de Lima e a
Fundação Terra

Um deles contou com a presença do padre Airton Freire
de Lima, criador da Fundação
Terra dos Servos de Deus, que
há 33 anos transforma as vidas
de homens, mulheres e crianças do município de Arcoverde,
mesorregião do Sertão pernambucano, através de educação,
saúde, assistência social e cultura.
O padre Airton abençoou o público presente e compartilhou

um pouco da sua doutrina baseada na fé e dedicação aos
mais necessitados. Em poucas
palavras, falou sobre o seu primeiro contato com uma comunidade no entorno do antigo
depósito de resíduos sólidos
(lixão) em Arcoverde. Lá surgiu a Fundação e o seu sonho
de proporcionar uma vida mais
digna para aquelas pessoas que
se alimentavam de restos e comida encontrados e de esmolas
conseguidas nas ruas. Aplaudi-

do de pé, o padre agradeceu ao
CRCPE o espaço cedido para falar sobre a Fundação, e aproveitou a oportunidade para fazer
um pedido. “Espero que mesmo
com a minha partida esse projeto possa continuar, por isso
peço a todos que nos ajudem a
dar prosseguimento a esse sonho, pois sou um homem vestido com um saco e uma corda na cintura, que viveu para
servir e vai continuar assim até
quando Deus quiser”, concluiu.

40 anos no ar: jornalista Francisco José
apresenta livro comemorativo na X CCP
Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, o repórter e
apresentador da Rede Globo,
Francisco José abrilhantou inda
mais o evento com a apresentação do seu livro comemorativo “40 anos no ar – A jornada de um repórter pelos cinco
continentes”.
Muito emocionado, Francisco
José revelou momentos impor-
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Doação sem dor:
auditor fiscal da
RFB ensinou passo a
passo da campanha

tantes da sua carreira ao lado
do padre Airton, entre eles,
uma reportagem sobre a seca
no Sertão de Pernambuco e,
mais tarde, uma série de reportagens com uma tribo indígena
– sugestão do padre que lhe
rendera um dos maiores prêmios do jornalismo mundial.
O livro reúne histórias e situações do cotidiano do repórter,
nascido no Crato, Ceará, e radicado em Pernambuco, que

acumula no currículo mais de
duas mil reportagens pelo Brasil e nos cinco continentes do
mundo.
Doação - Toda a renda arrecadada com a venda dos exemplares será diretamente repassada
para a Fundação Terra. “Uma
forma de continuar contribuindo com esta obra tão significativa do padre Airton”, disse
Francisco José.

O auditor fiscal da Receita Federal, Luiz Gonzaga Ventura
Leite Júnior, apresentou o passo a passo para a realização da
campanha “Doação sem Dor’,
via Imposto de Renda da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica.
Um momento ímpar para os
profissionais da contabilidade,
que tiveram a oportunidade de
entender os benefícios da campanha, bem como os prazos e
modalidades do processo.

Corrupção e exercício da cidadania foi
tema de painel da X CCP
Em tempos de corrupção e escândalos envolvendo várias esferas no cenário político e econômico do Brasil, a X CCP teve
como painel o tema “O exercício da cidadania e o combate à
corrupção”, ministrado pela presidente da Abracicon e vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Interamericana de Contabilidade, contadora Maria Clara Bugarim.
Na ocasião, a contadora reforçou o papel da sociedade nesse
trabalho efetivo de combate à corrupção como mecanismo de
proteção à cidadania. “Esse problema é de todos, por isso devemos unir forças para fazer um efetivo combate a esse mal que
vem prejudicando o nosso país”.
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Mais um painel abordou a necessidade
de conter a corrupção
Ministrado pelo presidente do
Tribunal de Contas do Estado
da Bahia (TCE-BA), Inaldo da
Paixão Araújo, e pelo diretor de

Comunicação do Ibracon, Francisco Antonio Sant’Anna, o painel “Auditoria como instrumento de contenção à corrupção”.

Os palestrantes reforçaram para
o público a importância da luta
contra a corrupção, e detalhou
os meios de conter ações corruptíveis, através da auditoria.

Reforma previdenciária – você é contra
ou a favor
Ao apresentar mais um painel
da Convenção, a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Norte (CRCRN), Liêda
Amaral de Souza, levantou a
seguinte questão: você é contra ou a favor da reforma tributária?
A contadora esclareceu as principais dúvidas dos presentes
sobre a reforma, mas ressaltou
que é preciso estar atento para
a forma como ela é elaborada.
“O problema não está na reforma e sim na forma como ela é
feita”.
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Eventos Paralelos

Mulher Contabilista:
fórum abordou desafios
e conquistas
Momento abordou os temas “O papel da mulher na
sociedade contemporânea e desafios: como equilibrar família, carreira e sonhos” e “Liderança feminina: conquistas e sucessos”. No palco, a advogada
tributarista Mary Elbe Queiroz, a vice-presidente de
Administração e Finanças do CRCPE, Maria Dorgivânia Barbará e a deputada estadual Roberta Arraes
(PSB) distribuíram simpatia e deram um show motivacional, reforçando a importância da mulher no âmbito familiar e profissional.

7ºAcademicon abordou crimes contra a ordem
tributária e Apecicon empossou acadêmicos
A Academia Pernambucana de
Ciências Contábeis (Apecicon),
que tem como presidente o
professor Francisco Galvão, realizou a sua sétima edição do
Encontro de Contadores com
a Academia Pernambucana de
Ciências Contábeis (Academicon).

detentores de currículos de
alta expressão: Albérico de
Morais, Cacilda Andrade, José
Emílio Calado (que por motivos
de força maior não esteve presente), Ivo Barbosa de Lima e
Flávio Cesário.

Presentes à mesa de honra os
presidentes Maria Clara Bugarim (Abracicon) e José Martonio (CFC), além dos acadêmicos da Apecicon, Josivaldo
Justino e Márcio Henrique B. M.
de Souza.

Um sucesso de público, o
evento promoveu a palestra
“Crimes contra a ordem tributária”, com os especialistas na
área, José Lopes Oliveira Filho,
Eduardo Carlos de Amorim e
Wilson Aquino. Ao final, os palestrantes abriram espaço para
momento de perguntas, proporcionando total interação
entre os participantes.
Durante o Academicon,empossou cinco novos acadêmicos
notadamente reconhecidos e
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IBRACON/APJEP ministrou palestras sobre
IFRS 15 e perícia contábil

Dia 4.10

As principais alterações no
IFRS 15 (Receitas) foi tema da
palestra do especialista em
auditoria de demonstrações
financeiras, José Vital Pessoa
Monteiro Filho. Já perícia contábil e a reforma trabalhista foi
conduzida pelo professor da
UFPE e perito contábil, Paulo
Cezar Ferreira de Souza e pelo
especialista em auditoria fiscal
e perícia contábil, Gleidson Ramos Ferreira.

Paulo Henrique Amorim falou sobre
economia e política no Brasil e no mundo
A tão esperada palestra do jornalista da Rede Record, Paulo
Henrique Amorim, teve início
às 14h. Em clima de descontração, o apresentador se dirigiu
ao público informando que citaria um amigo, e soltou o seu
famoso bordão: “Olá, tudo bem?”,
arrancando risos da plateia.
Conhecedor do tema escolhido para palestrar: “Economia
no Brasil, conjuntura e impacto
nos negócios”, Paulo Henrique
transcorreu sobre os fatores
determinantes que levaram o
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país a chegar à crise que se encontra hoje, e fez comparações
com outros países da Europa e
da América.
Atento ao que ocorre na economia mundial, o jornalista fez
um passeio pelos últimos acontecimentos nos países, dando
uma aula de geografia, história
e ciências políticas.
Ao concluir a sua apresentação,
Paulo Henrique participou de
um momento especial de autógrafos das suas obras.

A contabilidade em tempos de corrupção
“A contabilidade em tempos de
corrupção” foi tema do painel
apresentado pelo professor
doutor e conferencista, José
Matias Pereira, e pelo especialista em Direito Tributário,
Rodrigo Moraes e pelo auditor
das Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), João Eudes
Bezerra Filho, que explicou o
programa “Tome Contas” – que
tratou de irregularidades nas
merendas escolares do estado
de Pernambuco.
Dentre os assuntos muito mencionados pelos palestrantes, o
mau uso do dinheiro público,
algumas críticas ao sistema
brasileiro atual e a importância da contabilidade como ins-

trumento de fiscalização nas
prestações das contas públicas
e das contas de campanhas

eleitorais, bem como a identificação de irregularidades no
processo eleitoral.

As implicações do teste de impairment no
cenário econômico

“O painel foi ministrado pela
professora da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE)
e doutora em Administração,
Umbelina Lagioia.
Os comentários ficaram por
conta do auditor independente, Gilberto Bagaiolo, e do engenheiro da Petrobras e colaborador Emérito do Exército
Brasileiro e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Ricardo Maranhão.
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Medalha São Mateus: CRCPE prestigiou
alunos de excelência acadêmica
O CRCPE homenageou 11 alunos de Instituições de Ensino
Superior (IES) de Pernambuco
com a “medalha de mérito acadêmico São Mateus”, por terem
se destacado em suas atuações
como discentes.
Dentre os estudantes que receberam a honraria estavam:
Ana Paula Lucianeti (Faculdade
Estácio), Andreza da Silva Breda (Faculdade de Ciências Humanas de Olinda), Danilo José
Campos Coelho (UFPE), Daniele
de França Rodrigues (Faculdade
Metropolitana da Grande Recife), Silvio César de Araújo Teófilo (FACET), Sérgio Renato da
S. M. Martins (Faculdade Frassi-

netti do Recife), Francisco Monteiro Taboza (Faculdade Nova
Roma), José Ernildo Santos Silva
(Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro), Luiz Carlos

Silva dos Santos (Faculdade do
Recife), Mayra Mioki Saita (Faculdade de Igarassu) e Walkiria
Ramos dos Santos (Faculdade
de Santa Catarina).

Premiação dos trabalhos técnicos fechou com
chave de ouro as atividades da Convenção

Entrando pelos momentos finais da
CCP, o mestre de cerimônia anunciou a última atividade da Convenção, onde são premiados os três
melhores trabalhos técnicos apresentados durante o evento.
Cerca de 60 trabalhos foram
inscritos, sendo 33 deles aprovados mediante avaliação criteriosa da comissão organizado-
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ra da X CCP. As apresentações
ocorreram no período da manhã
da terça e quarta-feira, em três
salas da Convenção.
Os premiados foram: em Gleidson Ramos Ferreira, com “a relevância da informação contábil
para a perícia contábil: uma análise em um processo de dissolução parcial de sociedade” (1º

lugar); Ana Paula Ferreira da
Silva e Monick Maria da Silva,
com “Perfil dos profissionais de
contabilidade demandado pelo
mercado de trabalho no Brasil”
(2º lugar) e Nadielli Maria dos
Santos Galvão e Nédia Maria Bizarria dos Santos Galvão, com
“Síndrome de burnout e o profissional contábil: quando trabalhar se torna pesado” (3º lugar).

Eventos Paralelos

Coordenadores das IES, Jovens Contabilistas
e Associações discutem educação na
contabilidade e corrupção
“Perspectivas da educação na
contabilidade”, teve como palestrantes a professora doutora
e especialista em Contabilidade
Empresarial, Cacilda Andrade e
o especialista em Planejamento
Tributário, Fernando Salvino.
Já o tema “Corrupção, estruturas e sistemas” teve o especialista em Administração Mercadológica, Estudos de Política e
Estratégia, com pós-doutorado em Gestão de Engenharia,
Afonso Farias.

SESCAP-PE abordou ciência atuarial na
reforma previdenciária e contabilidade
forense
O SESCAP-PE trouxe assuntos
importantes para debate na
CCP. Entre os que estiveram
presentes à mesa, o vice-presidente do Sindicato, contador
ítalo Mendes e o presidente do
CRCPE, contador José Campos.
Para falar sobre “a contabilidade e a ciência atuarial frente à
reforma” previdenciária, o momento teve como palestrantes
doutor e o mestre em estatísticas, Cícero Dias e Vítor Navarrete, respectivamente.
“A contabilidade forense e sua
contribuição na economia do
país” foi ministrada pelo espe-

cialista em Direito Tributário
(UFBA) e em Ciência Policial
e Investigação Criminal pela
Academia Nacional de Polícia,
Adilson Carvalho Silva e pelo
consultor com atuação no setor
público, Márcio Henrique Barbosa Maciel de Souza.
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Planejamento financeiro e práticas de
observatório social foram temas do PVCC

Expediente
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
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Claudio Lino Lippi
Fabio Firmino Cabral
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Gilberto Bagaiolo Contador
Jorge Luiz de Souza
José Gonçalves Campos Filho
Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Marcos José Campos de Alcântara
Rinaldo Remigio Mendes
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
Maria de Lourdes Gama Moraes
Paulo Fernando do Nascimento
Conselheiros Suplentes:
Contadores
Alberto Nogueira Ferreira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Érico Xavier de Morais Pinto
Fabio de Oliveira Lima
Geraldo José Moura de Almeida Braga
João Eudes Bezerra Filho
Rodrigo Lucena de Queirós
Marco Antonio Granha
Maria Alciene Oliveira de Araujo
Maria do Socorro Duarte Martins
Paulo Cezar Ferreira de Souza
Walter Wilson Henrique de Souza
Técnicos em Contabilidade
Antonio Nivaldo de Almeida
Maria do Socorro Galdino de Oliveira
Severino Vicente da Silva
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O Programa de Voluntariado
da Classe Contábil do CRCPE
tratou de assuntos relevantes
para a vida profissional e pessoal dos contabilistas. Antes
das palestras, a coordenadora
do Programa, Joana Dark, mostrou as ações desenvolvidas no
estado de Pernambuco.
As palestras “Planejamento Financeiro pessoal – uma oportunidade para o profissional da

contabilidade” e “Boas práticas
dos observatórios sociais” foram
ministradas pelos especialistas
Luiz Antonio Ochsendorf Leal,
que é doutorado em Psicologia, e
Iara Dórea, especialista em Contabilidade Gerencial, Auditoria e
Consultoria Empresarial Tributária, membro do Comitê Gestor
Nacional do PVCC e vice-presidente de Tecnologia e Gestão do
Observatório Social do Brasil.

Grandes momentos #XCCP

