1 - IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO
IV Caminhada Contabilista
Tendo obtido sucesso na primeira, segunda e terceiras edições com a aceitação e a
presença de grande público, o evento entrou para o calendário anual regular do Conselho
Regional de Contabilidade de Pernambuco CRC PE.
1.1 – Lema
QUALIDADE DE VIDA TEM VALOR
1.2 – Entidade Promotora / Responsável
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco CRC PE
1.3 – Entidade Beneficiada
Será definida posteriormente
1.4 – Data e Horário do Evento
Dia 29/04/2017, em comemoração ao dia do Contabilista, no horário de 8 as 12h.
1.5 – Local e Trajeto
O evento será realizado no Bairro do Recife Antigo. Terá sua concentração em frente ao
Marco Zero, seguindo para a Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, Forte do Brum, Cais do Apolo,
Rua Madre de Deus, Av. Alfredo Lisboa e Marco Zero, totalizando aproximadamente 4
Km.
2 – OBJETIVOS
• Celebrar o dia do Contabilista através de um evento de integração entre os
contabilistas e estudantes da área contábil do estado de Pernambuco;
• Alcançar o reconhecimento da classe perante a sociedade e mostrar a importância
da profissão contábil;
• Implementar uma atividade física, como alternativa para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas, unindo saúde, equilíbrio físico e emocional;
• Promover a inclusão social por meio da atividade física;
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• Estimular o lado social dos participantes, com a arrecadação de alimentos a serem
doados a instituições de caridade.
3 – PÚBLICO-ALVO
• Contadores;
• Técnicos em Contabilidade;
• Professores;
• Estudantes;
• Profissionais de áreas afins.
4 – FORMATO DO EVENTO
A concentração para o início da Caminhada Contábil será no Marco Zero às 08h00
do dia 29 de Abril. Os inscritos deverão doar 2 kg de alimentos não perecíveis ou 01
pacote de fralda e receberão um kit contendo 01 camisa, 01 boné e 02 garrafas de água
mineral.
Haverá um mini trio elétrico que conduzirá os participantes da Caminhada, saindo
as 08h30, logo após a abertura pelo Presidente do CRCPE e do Vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional e alongamento feito por um professor de educação física.
O mini-trio terá um animador orientando os participantes e incentivando-os por
todo o percurso. Os participantes serão escoltados pela CTTU e pelo BPM de acordo com
a estrutura municipal; terá um carro de apoio para entrega de água mineral, assim como
uma ambulância para caso de emergências. O SAMU também estará de plantão, no fone
192.
5 – DIVULGAÇÃO DO EVENTO
Serão utilizados os seguintes meios de divulgação para o evento:
• Internet e Redes Sociais, inclusive as institucionais;
• E-marketing com o banco de dados do CRC/PE.
Obs: Não serão permitidas utilização de faixas pelas IES ou qualquer outra empresa, sem
prévia autorização do CRCPE.
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6 - EMPRESAS PARCEIRAS
A organização do evento fará parcerias com faculdades, universidades, academias
de ginásticas e empresas diversas.
As empresas parceiras ficarão responsáveis pela aquisição e distribuição dos kits
ao público participante, quais sejam: 1000 camisetas e 1000 bonés, além do mini-trio e o
animador para orientar os participantes durante o trajeto.

Recife, PE, 07 de Abril de 2017.

Contador FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO BARRETO PINHO
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional
Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRC-PE
Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco
81 2122.6090 | 81 2122.6091
educacao@crcpe.org.br
www.crcpe.org.br

De acordo:
Departamento Jurídico
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