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dennyse_barros Nós também agradecemos, foi de 
grande valor, recebi uma injeção de ânimo

aline.castelobranco Gratidão! Foi perfeito!

Post:Vídeo de agradecimento a todos os participantes 
do evento Nova Era Contábil (19/11)

prof.marcosmoura Excelente post... parabéns

prisciladsalvador Parabéns @crcrjoficial pela iniciativa

Post: CRCRJ Dia da Consciência Negra (20/11)

laisrodrigues1995 Sou de outra UF... e desde já 
venho acompanhando o trabalho de vcs CRCRJ! 
Quero deixar meus parabéns e agradecimentos, 
um dia melhores de todo país (digo isso por serem 
ativos, promoverem eventos, etc). Todas as UF 
deveriam ser assim, certamente teríamos grandes 
ganhos e prosperidade contábil em serviços pres-
tados a sociedade.

Post: Pesquisa de satisfação do CRCRJ (29/11)

thailaamarante O bom do CRC é isso. Sempre 
investindo na qualificação e atualização da classe. 
Parabéns.

Post: Parceria entre CRCRJ e Senac RJ para oferecer qualificação 
a profissionais de contabilidade (03/12)

CAPA

elainebelaineb Que lindo. Era tudo que eu queria!

Post: Parceria entre CRCRJ e MPRJ oferece cargo de 
curador para contadores (04/12)



VALOR CONTÁBIL     l     3

EDITORIAL

C hegou ao fim o ano de 
2020. E, apesar de tantos 
desafios enfrentados, te-

nho a convicção de que entrega-
mos nossa parcela de contribui-
ção ao CRCRJ e à classe contábil 
em nosso primeiro ano de gestão. 

Foi preciso adiar alguns projetos, 
remodelar outros, mas o saldo, 
sem dúvidas, foi positivo: de for-
ma muito tempestiva, prezamos 
pela segurança e pela saúde dos 
nossos colaboradores, mantive-
mos as articulações institucionais 
e conquistamos vitórias para a 
categoria, como adiamentos de 
prazos de obrigações principais 
e acessórias, firmamos parcerias 
que beneficiaram toda a classe 
contábil, realizamos um grande 
evento totalmente online e gra-
tuito e usufruímos da tecnologia 
para permanecer levando educa-
ção continuada gratuitamente e 
sem perder qualidade.

Todos os anos, o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) estabelece 
indicadores de gestão, com metas 
a serem atingidas. Em 2020, elas 
foram criadas antes da pande-
mia. Mas, com acompanhamento 
constante, foco na entrega de qua-
lidade, comprometimento e dedi-
cação, nosso resultado foi extre-

Esta edição traz importantes ma-
térias como uma forma de prestar 
contas aos nossos registrados. 
Na editoria “Em números”, desta-
camos alguns dos resultados dos 
indicadores do CFC, bem como o 
comparativo de superávit dos úl-
timos cinco anos. Na matéria de 
capa, temos a cobertura do evento 
Nova Era Contábil, uma grande re-
alização da Omie em parceria com 
o CRCRJ, que reuniu cinco mil par-
ticipantes para o maior evento de 
contabilidade e tecnologia do ano. 
Também temos, em “Integração”, 
uma nota sobre o novo momento 
vivenciado pelas delegacias, nos-
sas representações regionais. 

Para 2021, nossas expectativas 
são as melhores. A chegada da 
vacina, o retorno de nossos even-
tos presenciais, mais conquistas 
de prerrogativas profissionais e 
ainda mais coragem para inovar 
e fazer diferente.

Boa leitura e um ótimo ano novo,

SAMIR FERREIRA 
BARBOSA NEHME

Presidente do CRCRJ

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

mamente positivo, especialmente 
considerando esse cenário atípico. 

Capacitamos mais gastando menos, 
aumentamos a ação de fiscalização 
em combate ao exercício ilegal da 
profissão, otimizamos os tempos 
dos julgamentos dos processos. 
Inovamos em parcerias inéditas, 
como com a Junta Comercial, o SE-
BRAE e o SENAC e, sem dúvidas, nos 
consolidamos como um verdadeiro 
suporte ao profissional da conta-
bilidade em tempos difíceis, ainda 
que isso extrapole nossas funções 
regimentais. E isso se comprovou 
com a taxa de mais 79% de “Ótimo” 
e “Bom” na pesquisa de satisfação 
anual promovida pelo CFC.

Estar à frente da presidência do 
CRCRJ durante um ano que aba-
lou tanto as estruturas locais e 
mundiais — relações pessoais, de 
trabalho e situações econômicas 
— fez com que o propósito de fa-
zer pela classe e com a classe fi-
casse cada vez mais forte, guiado 
pela convicção que estamos no 
caminho certo. Nos mobilizamos 
e reduzimos despesas. Pensamos 
coletivamente em ações para oti-
mizar o orçamento e não encer-
rar o ano no vermelho. E conse-
guimos um superávit ainda maior 
do que em 2019.
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NIVELAR POR CIMA: LIDERANÇAS NEGRAS 
NA CONTABILIDADE

A representatividade de pessoas negras no mercado de trabalho é um tema que há décadas vem 
sendo debatido na sociedade, especialmente quando o recorte são cargos de liderança. Encontrar 
subsídios para alçar novos voos e ter em quem se espelhar são passos importantes que dão início 

a um processo de reparação histórica, na tentativa de compensar o racismo estrutural. Não diferente, na 
área contábil ainda é necessário percorrer um longo caminho para superar a subrepresentatividade. Mas, 
a passos lentos, grandes lideranças negras surgem e viram inspiração para jovens e adultos que também 
desejam trabalhar com contabilidade.

Primeira mulher e pessoa negra a 
ocupar o cargo de Presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul (CRCRS), em 
70 anos de entidade, Ana Tércia 
Rodrigues desempenha atualmen-
te o seu segundo mandato. Assim 
como tantas outras pessoas negras, 
a presidente, que também é profes-
sora universitária, é a primeira gera-
ção  com diploma na família, além 
da única docente negra para a maio-
ria de seus alunos. De acordo com 
ela, apesar de não ter tido modelos 
para se inspirar, hoje a sua história 
de vida consegue regar sonhos.

“Para mim, é fundamental a presen-
ça de pessoas negras em cargos de 
liderança, para que as novas gera-
ções possam acreditar que é possível 
chegar ao topo das carreiras e das 
organizações, e para que não desis-
tam de investir na própria formação. 
Pessoas como eu não eram conta-
doras, executivas de empresas, pre-
sidentes de entidades, nem estavam 
nas revistas e em lugares chiques, a 
não ser como serviçais”, apontou.

Assim como Ana Tércia, a Conse-
lheira do CRCRJ Ellen Mello encon-
trou na contabilidade obstáculos 
travados pelo racismo e machismo. 
Profissional da contabilidade há 12 
anos, Ellen conta que no começo da 
carreira enfrentou alguns desafios, 
no entanto, agora que encontrou 
conforto na profissão, ela reconhe-
ce o quanto foi importante ocupar 
espaços considerados de privilégio.

ESPECIAL

“É importante lembrar que, por nós 
negros sermos oriundos das cama-
das populares, ao adentrarmos nes-
ses espaços mais privilegiados de co-
mando levamos em nossa bagagem 
— além do aprendizado de nossa 
formação profissional — os conheci-
mentos e os olhares para os proble-
mas sociais. Isto contribui para a for-
mação de lideranças mais conectadas 
com o mundo e capazes de produzir 
com mais eficiência para o mercado 
em que atua”, explicou.

O diretor de Relações Institucionais 
do CRCRJ, Felipe Ribeiro, também 
compactua com a ideia de que a 
representatividade é o principal ca-
minho para transformar realidades. 
Tendo como inspiração na área con-
tábil o seu pai e outras lideranças ao 
redor do mundo, como o primeiro 
presidente negro dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, e o jogador de 
futebol Pelé, ele acredita que pesso-
as negras podem e devem estar em 
todas as áreas do mercado. 

“Você pode ter um cargo e não ter 
liderança. Então acredito que os ne-
gros são líderes nas poucas oportu-
nidades que se abrem. Porque para 
chegar lá precisa tentar muitas ve-
zes e quem mais do que os negros 
para nunca desistir?”, propõe.  

O PERFIL DOS 
LÍDERES
No entanto, apesar dos incentivos e 
inspirações, a realidade permanece 

desigual. Segundo levantamento 
realizado pelo Vagas.com, empresa 
de soluções tecnológicas de recru-
tamento e seleção, de agosto de 
2020, dentre os profissionais negros 
entrevistados, apenas 0,7% ocu-
pam cargos de liderança; quando 
se tratam de profissionais brancos 
empregados, 2% ocupam os cargos 
de liderança. Quando analisado o 
quantitativo de candidatos negros 
que trabalham no nível operacional 
ou de auxiliar, o número sobe para 
47,6%. Entre os brancos, a participa-
ção nos cargos é de 35% – a menor 
verificada na pesquisa. O estudo é 
baseado na autodeclaração racial 
de mais de 200 mil pessoas que ade-
riram ao novo critério de dados da 
instituição, sendo que mais da me-
tade declarou ser parda ou preta.

A diretora de educação e diversi-
dade do Instituto Ser Mais, orga-
nização sem fins lucrativos que 
auxilia na descoberta de talentos e 
conquista do primeiro emprego de 
jovens em vulnerabilidade, Ednalva 
Aparecida dos Santos, explica que 
grande parte das empresas ainda 
reproduz o diálogo da baixa forma-
ção curricular para justificar a não 
contratação de pessoas negras. No 
entanto, dados de escolaridade da 
mesma base do Vagas.com reve-
lam que 47,8% desses profissionais 
possuem formação superior. Se-
gundo Ednalva, tal percentual re-
flete o racismo ainda presente no 
ambiente corporativo.
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“Na maioria das vezes, homens e 
mulheres negros têm as mesmas 
condições de escolaridade que pes-
soas de outra raça, mas precisam 
se provar para adentrar o merca-
do. As empresas devem começar a 
checar as competências de forma 
diferenciada, sem levar em consi-
deração a raça do candidato e sim 
o seu potencial”, declarou.

Ainda de acordo com Ednalva, este 
debate precisa acontecer frequen-
temente entre o time de líderes 
das organizações, com o objeti-
vo de influenciar toda a cadeia de 
funcionários. No Instituto Ser Mais, 
além da oferta de capacitações 
completas e diferenciadas a jovens 
negros — devido à necessidade de 
trabalhar questões de autoestima 
e reconhecimento social — são re-
alizados workshops com empresas 
parceiras para  explicar sobre como 
o racismo acontece e o motivo de 
ser tão necessária a construção de 
empresas antirracistas.

TODO MUNDO 
GANHA
Com o objetivo de atuar coletiva-
mente em prol da diversidade de 
gênero e pluralidade étnico-racial, 
a presidente do CRCRS, Ana Tércia, 
se tornou embaixadora da Rede de 
Contadoras Negras (RECON). O pro-
jeto  tem o intuito de fortalecer a 
imagem da contadora negra, além 
de ser um espaço seguro de acolhi-
mento e potencialização de talentos 
voltado às profissionais de todo o 
país. Para conhecer o projeto e fazer 
parte, basta acessar  o site contado-
rasnegras.com.br.

Projetos como o Rede de Contadoras 
Negras e programas empresariais de 
incentivo à inclusão mostram benefí-
cios para ambas as partes: candida-
tos e empresários. Se por um lado 
gera oportunidade de crescimento 
e transformação social às pessoas 
negras, as companhias com mais di-
versidade étnica em sua composição 
são 35% mais propensas a ter resul-

tados financeiros acima da média 
nacional de seu setor. É o que 
aponta um estudo realizado pela 
McKinsey, com 300 empresas 
do Canadá, Reino Unido, Esta-
dos Unidos e América Latina.

“Além de implementar 
projetos de educação 
profissional, é essencial 
promover os jovens ne-
gros e negras, estagiários 
a trainees e, aos poucos, ir 
promovendo-os à cargos 
de alta gestão. Algumas 
empresas não estão 
aptas para colocar co-
tas, mas é importante 
começar o processo 
de inclusão. O mo-
vimento reparató-
rio é demorado, 
mas faz total 
diferença 
formar times 
antirracistas”, 
complemen-
tou Ednalva.

Ela lista tam-
bém outras 
importantes 
etapas de 
inclusão, como 
ampliar o leque 
de universidades 
consideradas na 
hora de selecionar 
currículos e a essencial que-
bra do chamado viés inconsciente 
– pré-julgamentos que uma pessoa 
faz com base na cor da pele, como 
olhar para alguém negro dentro de 
uma empresa e associar que é um 
funcionário operacional e não um 
diretor, por exemplo. 

Mesmo que a passos curtos — 
mas contínuos — a expectati-
va é que, cada vez mais, pes-
soas negras ocupem espaços 
de liderança e destaque, tam-
bém na contabilidade, assim 
como os perfis inspiradores 
Ana Tércia, Ellen e Felipe. 

ESPECIAL
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VOCÊ SABIA?

CONTADORES PODEM 
SE CADASTRAR PARA 

VAGAS DE CURADORES

MPRJ
Contadores registrados e 

regulares no CRCRJ que de-
sejarem assumir o encargo 

de Curador para fins de prestação 
de contas dos Curatelados podem 
fazer sua inscrição no Cadastro 
disponível no portal www.crc.org.
br. A ação é fruto do Convênio fir-
mado em 2019 com o Ministério 
Público do Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ). Cada contador pode as-
sumir, no máximo, 10 curatelados, 
e o encargo é remunerado.

São requisitos básicos: possuir ao 
menos 3 anos de inscrição ativa no 
CRCRJ e estar regular, conduta ili-
bada, sem qualquer anotação dis-
ciplinar ou criminal, submeter-se a 
capacitação anual para a prestação 
de contas e ler e aceitar os termos 
de condições do Termo de Com-
promisso disponível no cadastro.

No ato do cadastro, é necessário 
anexar as seguintes certidões:

Quando o contador residir no in-
terior do estado do Rio de Janeiro:  
Certidão negativa da Justiça Fede-
ral; Certidão negativa criminal da 
Justiça Estadual.

Quando o contador residir na ca-
pital: Certidão negativa da Justiça 
Federal; Certidão negativa crimi-
nal da Justiça Estadual do 1º ao 4º 
distribuidor.

Além disso, o contador deve au-
torizar a disponibilização de seus 
dados ao MPRJ, se comprometer 
a informar, no prazo de 15 dias 
após a assinatura do termo de 
curatela provisório ou definitivo, 
a sua nomeação, bem como o 
número do processo, respectivo 
Juízo, nome do curatelado e o 
percentual da remuneração fixa-
da pelo Juízo; e apresentar anual-
mente a prestação de contas, sob 
pena de exclusão do cadastro.

Os interessados 
devem se 
cadastrar aqui:



INFORME

VALOR CONTÁBIL     l     7

Atendimento na Receita Federal: ampliação e 
consolidação dos Canais Virtuais

A Portaria RFB 4.261/2020 
estabeleceu novidades 
importantes em relação 

aos canais de atendimento virtual 
da Receita Federal do Brasil:

• Fim dos CAC 12 horas > 
Atendimento em turnos de 
4 ou 8 horas;

• Agendamento de Vagas;

• Atendimento Presencial 
restrito a:

I - atos cadastrais de pessoas físicas, 
inclusive orientações sobre situação 
cadastral;

II - emissão de cópia de documentos 
relativos à DIRPF e DIRF Beneficiário;

III - recepção de documentos, reque-
rimentos, defesas e recursos cujo 
protocolo por meio da internet 
seja facultativo ou inexistente;

IV - parcelamentos não disponí-
veis no sítio eletrônico da RFB, 
na internet;

V - emissão de documentos de ar-
recadação não disponíveis no sítio 
eletrônico da RFB, na internet; e

VI - consulta de débitos e pendências 
fiscais de pessoa física e do Microem-
preendedor Individual (MEI).

AMPLIAÇÃO DO 
ATENDIMENTO VIRTUAL:
•  Aumento dos Serviços oferecidos 
no ChatRFB, com acesso inclusive 
sem Certificado Digital (senha gov.br 
ou código de acesso);

•  Aumento dos Serviços oferecidos 
DDA, inclusive com requerimento da 
Procuração RFB, sem necessidade 
de comparecimento ao atendimento 
presencial, com acesso inclusive sem 
Certificado Digital (senha gov.br ou 
código de acesso);

•  Regularização, inscrição de CPF via 
e-mail ou ChatBot (Telegram)

• Fale conosco: o canal  
presta informações gerais 
sobre serviços e legis-
lação, não substitui o 
Processo de Consul-
ta e não tem acesso a 
procedimentos pertinen-
tes ao atendimento pre-
sencial, assim como não 
informa sobre a situação 
específica de contribuinte 
que exija análise de do-
cumentação ou questões 
que envolvam sigilo fiscal.

• O parcelamento simplificado não previdenciário não 
é feito no e-CAC,  mas sim nos serviços do site RFB (ser-
viços – pagamentos e parcelamentos – parcelamento).

• No portal e-CAC, para protocolar à distância o DDA 
(dossiê digital de atendimento), é preciso que o proces-
so-dossiê seja aberto em nome do interessado. Além 
disso, para cada serviço a ser requerido, deverá ser 
solicitada a abertura de um processo-dossiê digital de 
atendimento específico. Não serão aceitos para jun-
tada ao processo-dossiê documentos que não sejam 
pertinentes à temática do DDA e ao serviço requerido.

Fale
Conosco

CaixaCorporativa

Chatbot

Ch
at

RF
B

DDA a 
Distância

Portal e-cac

Atendim
ento

Presencial

*420 unidades de atendimento (CACs, ARFs e Postos)

ATENÇÃO!

• Atendimento por e-mail: no site é possível en-
contrar o e-mail da unidade de atendimento cor-
respondente à localização do contribuinte.

• Atendimento online (chat)

• Portal e-CAC: verificar “Serviços disponíveis via 
CHAT”

• Perguntas frequentes: um documento útil con-
tendo explicações, disponível em “acesso à infor-
mação”.

NO SITE DA RFB (WWW.GOV.BR/RECEITAFEDERAL) 
ESTÁ DISPONÍVEL:
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 A
FFO

N
SO

d’AZINCO
URT

Natural de Rio Branco (AC) 
e radicado no Rio de Ja-
neiro desde 1976, Affonso 

d’Anzicourt e Silva é contador, 
advogado, perito contábil, peri-
to avaliador, pós-graduado em 
Direito Tributário e Legislação e 
especialista em Direito Societário, 
Tributário e Securitário. Ele acaba 
de assumir como novo Presiden-
te da JUCERJA, em um contexto 
de inovação constante, em espe-
cial após o ano de 2020, em que 
a pandemia de Covid-19 acelerou 
a transformação digital do órgão. 
Nesta entrevista, d’Anzicourt fala 
sobre os próximos passos e a 
aproximação com a classe contá-
bil fluminense.
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atendimento do FALE CONOSCO 
e processos digitais para que o 
usuário perceba o trabalho de 
proximidade da Junta Comercial 
no seu dia a dia, mesmo com ce-
nário virtual implantado.

3) O CRCRJ e a Jucerja viven-
ciam um momento de estrei-
tamento de relações muito im-
portante, visto que o contador 
é o principal usuário dos servi-
ços da Junta. Como aproximar 
ainda mais as instituições, be-
neficiando a classe contábil e o 
empresariado Fluminense?

O CRCRJ e o SESCON repre-
sentam significativa parcela de 
usuários da Junta e estão traba-
lhando ativamente conosco para 
integração dos municípios, sen-
do um canal aberto para suges-
tões e melhorias do órgão, com 
a intenção de aperfeiçoar ainda 

1) Nos últimos anos, a Jucerja 
avançou muito no caminho digi-
tal, reduzindo o tempo de abertu-
ra de empresas de forma impres-
sionante. Quais são as próximas 
metas para essa gestão?

Estamos trabalhando para inte-
gração dos 36 municípios que 
ainda faltam ao sistema REGIN, 
de acordo com a Resolução CO-
GIRE n° 5, para Alvará Automa-
tizado em conformidade com 
a Lei de Liberdade Econômica, 
viabilizando um ambiente de ne-
gócios ainda mais célere ao em-
preendedor.

Vamos entregar o projeto Balcão 
Único em conjunto com DREI e 
estamos em constante busca da 
excelência nos processos e pro-
cedimentos digitais.

2) Como a pandemia de CO-
VID-19 afetou os processos da 
Junta Comercial? E quais são os 
principais desafios para 2021?

Foram necessários esforços no 
sentido de implantação e ace-
leração dos projetos que já es-
tavam em fase de construção, 
de acordo com o cronograma 
da Junta 100% digital, desenvol-
vimento dos sistemas pela Su-
perintendência de Informática, 
adaptação das rotinas internas 
para home office com julgadores 
e funcionários.

O Planejamento para 2021 con-
siste em viabilizar e tornar ain-
da mais eficazes os canais de 

mais essa troca, visando o bene-
fício para todos os empreende-
dores e as pessoas que buscam 
nossos serviços.

4) Como o senhor pretende 
mobilizar os municípios que 
ainda não aderiram ao Regin?

Com a colaboração das enti-
dades integrantes do COGIRE 
(Comitê Gestor de Integração 
de Registro Empresarial), cara-
vanas de conscientização aos 
municípios, com participação 
do SEBRAE, CRCRJ, SESCON, 
CBMERJ, VISA Estadual e demais 
instituições envolvidas.

5) Qual é, em sua visão, a im-
portância de ter um Contador 
como presidente da Junta Co-
mercial do Rio de Janeiro?

O maior sentimento é com re-
lação à possibilidade de tra-
zer para a JUCERJA as vivências 
profissionais adquiridas com 
o objetivo de buscar soluções 
continuamente e, como gestor 
público, estreitar mais os canais 
com sindicatos de classe, conse-
lhos , associações, federações e 
demais instituições importantes 
para a sociedade, buscando o 
crescimento e desenvolvimen-
to do Estado, não importando a 
formação profissional do gestor, 
embora tendo ele que ter  uma 
visão ampla e generalista da ad-
ministração pública.

Em constante busca 
pela melhoria do 
ambiente de negócios

O maior sentimento 
é com relação 

à possibilidade 
de trazer para 

a JUCERJA 
as vivências 
profissionais 

adquiridas com 
o objetivo de 

buscar soluções 
continuamente
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META: ATÉ 45%

RESULTADO: 27,77%
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Desenvolvimento Profissional

Uma vez instaurada a pandemia de Covid-19, rapidamente o CRCRJ se mobilizou para permanecer oferecen-
do capacitação aos seus registrados, e isso se refletiu no atingimento dos indicadores: capacitamos mais 
gastando menos, graças ao uso da tecnologia, e mantivemos a qualidade dos cursos, o que pode ser com-
provado pelo indicador das avaliações.

80%

99,78%

Orçamentário

Índice de Inadimplência Profissional
(Geral)

Índice de Custos com a Estrutura
Meta: até 30%
Resultado: 17,11% (inferior aos últimos 2 
anos)

Mesmo em um ano de pandemia, conseguimos atingir a 
meta estabelecida sobre índice de inadimplência profis-
sional, com ações como a redução de juros e multas 
para quitação e débitos. Reduzimos o índice de custos 
com a estrutura e a despesa, de modo a não afetar 
negativamente o grau de eficiência orçamentária.

Meta: até 70% respostas ótimo e bom
Resultado: 79,47%

Grau de satisfação do profissional
da contabilidade

Posicionamento sobre temas
relevantes de interesse da classe
contábil e da sociedade
Meta: 20
Resultado: 132

Percentual de parcerias e
patrocínios firmados
Meta: 90%
Resultado: 160%

Mantivemos a média de satisfação do profissional da 
contabilidade, aumentamos a quantidade de parcerias 
firmadas em comparação aos anos anteriores e aumen-
tamos de forma perceptível os posicionamentos públi-
cos, atingindo o mesmo resultado de 2018, quando 
havia uma empresa terceirizada de assessoria de 
imprensa contratada. 

RESULTADO: -8,50%

0

META: 0,02%

0

(aumento de apenas 4% em relação a 2019 e 2018, mesmo
em ano de pandemia)

EM ANO DE PANDEMIA, CRCRJ ATINGE 23 
DOS 30 INDICADORES DE GESTÃO
Os indicadores de gestão são estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), fazem a me-
dição dos projetos atrelados ao Plano de Trabalho dos CRCs e são parte integrante de seu Planejamento 
Estratégico. No primeiro ano da gestão 2020/2021, o acompanhamento foi constante, com o objetivo de 
alcançar as metas mesmo em um cenário atípico.

No total, são 35 indicadores, sendo 5 exclusivos do CFC. Assim, dos 30 indicadores do CRCRJ, tivemos o 
seguinte resultado: 23 atingidos totalmente e 7 não atingidos. 

Confira os principais destaques:
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O ano de 2020 foi marcado 
por uma verdadeira re-
volução no mercado con-

tábil, acelerada pela pandemia. 
Diversos profissionais precisaram 
se adaptar a uma nova forma de 
trabalho, que impôs desafios, 
mas escancarou a já existente ne-
cessidade de transformação digi-
tal no setor. O contexto pandêmi-
co foi responsável por acelerar o 
processo de transformação digi-
tal e, ainda, trazer outras neces-
sidades que até então não eram 
valorizadas pela sociedade.

Dentro dos escritórios contábeis, 
a demanda cresceu nos últimos 
meses. Para o além de cumprir 
obrigações, os clientes reconhe-
ceram nos profissionais da conta-
bilidade o papel de consultores. A 
revolução se baseia, portanto, em 
uma contabilidade digital e con-
sultiva. Essa foi a virada de chave 
que 2020 trouxe para a profissão, 
mas que exige estudo e atualiza-
ção constantes. 

Com foco nas novas atribuições 
que o mercado exige do profis-

sional da contabilidade, o CRCRJ 
firmou uma parceria com a Omie 
para promover o maior congres-
so online e gratuito de contabili-
dade e tecnologia, que foi realiza-
do nos dias 17 e 18 de novembro.  

Para o presidente do CRCRJ, Sa-
mir Nehme, o evento despertou 
nos participantes as múltiplas 
possibilidades que esse novo ce-
nário oferece aos profissionais da 
contabilidade. “Foram dois dias 
de imersão em um conhecimen-
to disruptivo e verdadeiramente 
inovador. Nessas mais de 20 ho-
ras de conteúdo, discutimos uma 
nova era para a nossa profissão, 
propondo uma contabilidade con-
sultiva, dinâmica, alinhada às pos-
sibilidades que as novas tecnolo-
gias oferecem e, cada vez mais, 
demonstrando sua essencialida-
de” comemora Samir Nehme. 

Para a realização de um projeto 
dessa magnitude, o CRCRJ con-
tou com a parceria da Omie, pla-
taforma de gestão (ERP) na nu-
vem número um do Brasil e que 
se propõe a oferecer  educação 

MAIOR CONGRESSO ONLINE DA ÁREA DISCUTIU AS 
MUDANÇAS E TENDÊNCIAS DO SETOR E TEVE COMO 
FOCO A CONTABILIDADE DIGITAL E CONSULTIVA

O evento mobilizou 
mais de cinco mil 
participantes que 

puderam refletir as 
novas perspectivas do 
mercado e aprender 

noções práticas 
com 31 palestrantes 

de renome, que 
totalizaram mais de 
20 horas de conteúdo 

de qualidade 
sobre gestão, 

empreendedorismo e 
inovação digital.

REALIZADO PELO CRCRJ E PELA OMIE, O EVENTO OFERECEU AOS 
CINCO MIL PARTICIPANTES MAIS DE 20 HORAS DE CONTEÚDO 

CAPA
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transformadora e acesso a servi-
ços financeiros para contadores e 
empreendedores.

“Organizações de todos os por-
tes e setores se depararam com 
diversas dificuldades e adapta-
ções no período de pandemia. 
O evento foi pensado como mais 
uma iniciativa para fomentar 
nossa parceria de longa data com 
a comunidade contábil. Desde 
a nossa fundação, promovemos 
ações que trazem inovação para 
o ecossistema – seja por meio da 
educação empreendedora, even-

tos, ou com ferramentas que au-
xiliam a transformação dos con-
tadores em profissionais mais 
consultivos e menos operacio-
nais; acreditamos que esses es-
pecialistas desempenham papel 
fundamental para a sobrevivên-
cia das empresas e para a econo-
mia brasileira”, afirma Marcelo 
Lombardo, CEO da Omie. 

Entre palestras, talkshows e 
workshops, o evento contou com 
três trilhas de conhecimento. A 
primeira,  voltada para os estu-
dantes e recém-formados profis-

sionais da contabilidade, propôs 
a discussão de temas como em-
pregabilidade, áreas de atuação e 
gestão de carreira.

Com foco nos que representam 
o futuro da contabilidade, a trilha 
seguiu o embalo do Primeiro En-
contro de Estudantes e Jovens Li-
deranças Contábeis, realizado pelo 
CRCRJ em 2019, que reuniu dois mil 
participantes no Riocentro. 

Na primeira palestra, o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme, junto ao Presi-
dente do CRCDF, Daniel Fernandes, 
e à Presidente do CRCES, Carla Tasso, 
falaram da importância da consul-
toria contábil para a valorização da 
profissão e fortalecimento da relação 
contador-empresário.

Apesar de ser uma das atividades 
essenciais do contador desde o sur-
gimento da profissão, a consultoria 
foi facilitada com o desenvolvimen-
to tecnológico. Segundo o Presiden-
te Samir Nehme, utilizar softwares 
que auxiliem o trabalho burocrático 
da classe contábil é essencial para 
otimizar o tempo e investir em as-
sessoramento aos clientes, especial-
mente em períodos de crise.

“O nosso evento Nova Era Contábil 
foi pensado justamente para que o 
profissional tenha consciência de 
que as plataformas digitais são fer-
ramentas essenciais para desburo-
cratizar os procedimentos e propor-
cionar tempo hábil para investir em 
consultoria e prestação de serviço 
individual ao cliente. Apenas dessa 
forma iremos valorizar as empresas 
e, consequentemente, nos tornar-
mos cada vez mais uma profissão 
essencial”, afirmou.

Os palestrantes Carol Larson, 
CEO da Larson Accounting 

Group e Senior Accountant EA/
CAA, e Bryan Caulkins, Financial 
Advisor, registrado e licenciado nos 
EUA e fundador da Proxy Financial, 
contaram suas experiências de su-
cesso trabalhando em solo norte 
americano. Segundo eles, o plano 
de sucesso consiste em aplicar o 
conceito de contador-consultor, 
atuando desde o cumprimen-
to das obrigações acessórias até o 
assessoramento do cliente em âm-
bito fiscal, tributário e contábil.

O PODER DO NETWORKING 
NA ÁREA CONTÁBIL

Na palestra sobre networking na 
Nova Era, o especialista em estra-
tégias digitais e consultor de negó-
cios, Eduardo Costa, explicou como 
a ausência de redes de contato, 
baixo interesse por aprender sobre 
as mídias digitais e falta de posicio-
namento impactam negativamente 
nas vendas das empresas.

OPORTUNIDADES DE PES-
QUISA NA CONTABILIDADE

O professor e doutor em contabi-
lidade Ricardo Lopes apresentou 
as inúmeras possibilidades de pes-
quisas acadêmicas que podem ser 
desenvolvidas para aperfeiçoar a 

atuação do contador. De acordo 
com Ricardo, é a partir da análise e 
levantamento de teses que se tor-
na possível descobrir inovações na 
área. Entre elas: o conceito de big 
data na contabilidade, política de 
transparência e portais de dados 
abertos, planejamento estratégico 
para empresas de pequeno, médio 
e grande porte, etc.

Também no dia 17 de novembro, foi 
a vez  da trilha de gestão, que reuniu 
CEOs de grandes empresas e espe-
cialistas em tendências do mercado. 
A rodada de palestras se dedicou 
aos profissionais da contabilidade 
que também lideram suas empresas. 
Afinal, ser contador e empresário 
demanda conhecimentos diferentes, 
especialmente em um cenário de 
tantas transformações. Na trilha de 
gestão, Roberto Dias Duarte, con-
selheiro da Omie, mentor e especia-
lista em inovação, fez um panorama 
das tendências do mercado contá-
bil, passando a mensagem de que 
os empresários e gestores precisam 
levar essas novas vertentes em con-
sideração para a tomada de decisão 
em suas organizações.

Contando sua experiência com a 
adequação à realidade pós pande-
mia, Roberto trouxe o aprendizado 
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das oportunidades criadas com um 
mundo mais digital, sem as limita-
ções do analógico.

E apontou como tendência o foco 
em serviços de alto valor, o que tem 
sido possível a partir da terceiriza-
ção de serviços mais básicos. A lógi-
ca por trás dessa estratégia é liberar 
mais tempo para as atividades de 
mais alto valor, o que só é possível 
com o investimento em tecnologia.

Para o segundo dia de evento, o con-
gresso teve como foco palestras de 
conhecimento técnico e demonstrou 
como as múltiplas possibilidades de 
atuação para o profissional da conta-
bilidade, de perícia a auditoria. 

Neste período de pandemia, a con-
sultoria prestada pelos contadores ao 
setor foi imprescindível para compen-
sar as despesas. A partir de sua expe-
riência no terceiro setor, o contador 
e engenheiro civil Marcelo Roberto 
Monello pontuou que, além de 
apurar e divulgar as ações da en-
tidade onde atua, o contador deve 
medir os impactos destas ações, 
demonstrar a importância da enti-
dade e, em última análise, contri-
buir para a continuidade de suas 
atividades.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Paulo Henrique Pêgas, Superinten-
dente Contador do BNDES, e Carlos 
Frederico Rangel, Superintendente 
da Área de Integridade e Complian-
ce do BNDES, fizeram um panora-
ma sobre a atuação do profissional 
da contabilidade no setor público, a 
partir de suas experiências na área.

Foi pontuado que no setor, o conta-
dor atua para além das atividades ti-
das como convencionais, ele partici-
pa das análises de risco de mercado 
e de crédito, processo de controle e 
fiscalização, além de ler e interpre-
tar balanços patrimoniais. Segundo 

os palestrantes, no setor público o 
contador é peça chave para o pleno 
desenvolvimento e consultoria às or-
ganizações, além do profissional res-
ponsável pela tradução da vida real.

NOVAS TECNOLOGIAS E LGPD 

Na palestra de Renan Vilas Boas, Ar-
quiteto de soluções em nuvem para 
dados e IA na Microsoft, o especia-
lista demonstrou como criar o fluxo 

de passar pela IA, extrair dados e 
automatizar serviços. Segundo 

ele, existe muita flexibilidade na 
aplicação do RPA, mesmo nos apli-
cativos customizados. Os softwares 
são flexíveis para lidar com qualquer 
tipo de cenário que os escritórios e 
empresas em geral demandem.

Renan ainda deu a dica das trilhas de 
conhecimento disponibilizadas pela 
Microsoft, focadas em novas tec-
nologias, para 
os profissionais 
se qualificarem 
sobre a temáti-
ca. As trilhas es-
tão disponíveis 
no QR code.

Sobre LGPD, Renan acrescenta que 
com a automação é possível facilitar 
os processos que a Lei exige, garan-
tindo a privacidade e a segurança que 
a lei espera para toda a sociedade. 

E por falar em LGPD, a palestra se-
guinte foi apresentada pela especia-
lista Cristiane Beaux, que falou so-
bre como a lei repercute de forma 
específica na contabilidade. E pediu 
atenção já que, apesar das sanções 
e multas só começarem no próxi-
mo ano, as empresas já devem se 
adequar. E lembrou que o conceito 
da LGPD é justamente repensar se 
todos os dados pessoais captados 
são de fato necessários, ou se para 
aquele finalidade específica há uma 
captação de dados sobressalentes. 

Um dos destaques do evento, a 
palestra de Luciana Camargo, VP 

Global de RH da IBM trouxe um pa-
norama do mercado atual. “O que 
se espera é que o novo profissional 
saiba usar o dado. Assim ele formula 
hipóteses, ele faz perguntas. E es-
sas perguntas e hipóteses levam a 
caminhos novos para a solução dos 
problemas. Outras características 
essenciais para o novo profissional 
é a adaptabilidade, a facilidade em 
se adequar às adversidades”, afirma.  

Quando se traça esse perfil para os 
profissionais da contabilidade, Lu-
ciana indica que é imprescindível 
que os contadores tenham entendi-
mento dos negócios, para atuarem 
de fato como consultores. E acima 
disso precisam analisar dados, por-
que é essa visão estratégica que os 
diferencia das tecnologias. 

ESSENCIALIDADE DA PROFISSÃO 

O fechamento do evento contou 
com um bate-papo entre o presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme, e os 
executivos Armando Ahmed, CEO 
da Venâncio, e Jorge Luiz Neves, só-
cio da empresa Ferragens Ramada, 
que debateram a essencialidade do 
profissional da contabilidade para a 
sobrevivência dos negócios. 

Jorge deixou aos profissionais da 
contabilidade a seguinte mensagem 
durante o evento: “Neste momento 
triste que vivemos, de pandemia, 
com toda a certeza sem o suporte 
da contabilidade a sobrevivência do 
meu negócio não seria possível. Aqui, 
o Contador que toma as decisões. 
Mesmo depois...” Mesmo depois 
de qualquer mudança de legislação 
anunciada pelo governo, só demos 
qualquer passo após a confirmação e 
a orientação dos nossos contadores” 
esclareceu o empresário. 
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Homenagens em Cabo Frio e Búzios

N o dia 10 de dezembro, o CRCRJ concedeu Moção de Aplausos ao vereador Silvio David Pio Oliveira, 
conhecido como BlauBlau, do município de Cabo Frio. A homenagem foi motivada pela atuação do 
parlamentar e sua iniciativa de demonstrar à casa legislativa a importância da categoria contábil 

como peça fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico do município.

A Moção de Aplausos celebra, ain-
da, o apoio dado pelo parlamen-
tar na proposta de dois Projetos 
de Lei, que contribuem em muito 
para a valorização da categoria. 
São eles: o PL 0136/2020, que 
dispõe sobre atendimento prefe-
rencial e diferenciado aos profis-
sionais da contabilidade no âm-
bito das repartições públicas de 
Cabo Frio, e o PL 0120/2020, que 
institui a semana de incentivo de 
ações contábeis no calendário ofi-
cial do município.

Já no dia 14 de dezembro, em ses-
são solene realizada pela Câmara 
Municipal de Búzios, foi a vez de 
conceder Moção de Aplausos à 
vereadora e Presidente da Câma-
ra de Vereadores de Armação dos 
Búzios, Joice Costa, autora de dois 

Projetos de Lei que contribuem 
para a valorização da classe con-
tábil e para melhorar o dia a dia 
do profissional da contabilidade 
no município.

Entre as resoluções, estão o PL 
60/2020, que institui o Dia do 
profissional da contabilidade (25 
de abril) no calendário oficial do 
município, bem como a semana 
de incentivo de ações contábeis, 
que já foi aprovado pela Câmara 
e promulgado. E o PL 82/2020, 
que dispõe sobre atendimento 
preferencial e diferenciado aos 
profissionais da contabilidade no 
âmbito das repartições públicas.

Em ambas as ocasiões, parti-
ciparam da cerimônia o presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme, 

o vice-presidente de Registro, 
Ademilton Dantas, o vice-pre-
sidente de Interior, Rafael Ma-
chado, a delegada do CRCRJ em 
Cabo Frio, Luciane Fernandes e 
o presidente da APCCAA (Asso-
ciação de profissionais de con-
tabilidade de Cabo Frio, Arraial 
do Cabo e Armação dos Búzios), 
Waldenir Pimentel Nascif Junior.

A Moção de Aplausos do CRCRJ 
é uma iniciativa para homena-
gear e reconhecer a importância 
de personalidades que apoiam e 
contribuem para a construção de 
uma classe contábil mais forte e 
valorizada.

O
 Presidente Sam

ir Nehm
e hom

enageia a Presidente 
da Câm

ara de Vereadores de Búzios, Joice Costa, ao 
lado do Presidente da APCCAA, Nascif Jr.

A Delegada do CRCRJ em
 Cabo Frio, Luciane 

Rodrigues, o Presidente da APCCAA, Nascif Jr., o 
vereador BlauBlau, o Presidente Sam

ir Nehm
e e os 

Vice-Presidentes Adem
ilton Dantas e Rafael M

achado
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P ara atender à Resolução 
CFC nº 1.557, que dispõe 
sobre as representações 

regionais dos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade, o CRCRJ 
modificou a estrutura das dele-
gacias e, a partir de dezembro 
de 2020, serviços como registro, 
baixa e demandas de fiscalização 
deverão ser feitos exclusivamen-
te online. Os delegados passam a 
assumir um papel com mais rele-
vância política-institucional: esta-
belecer conexões locais em busca 
de prerrogativas profissionais e 
ser, cada vez mais, a ponte entre 
a administração do Conselho e os 
registrados no interior.

“Esse momento atual foi funda-
mental para avançarmos com os 
Delegados representantes. Du-
rante a pandemia, todas as dele-
gacias já foram automaticamen-

ATENÇÃO, 
PROFISSIONAIS 

DO INTERIOR 
DO ESTADO!

Não há mais recebimento 

de reposta a documentos 

lavrados pela fiscalização 

nas delegacias do CRCRJ. 

Os atendimentos serão 

realizados na sede ou 

pelo e-mail fiscalizacao@

crcrj.org.br

Denúncias fiscais podem 

ser feitas diretamente no 

portal: www.crc.org.br

te para atendimento remoto e 
facilitou bastante esse avanço, 
porque desde novembro o con-
tato do profissional com o CRCRJ 
passou a ser direto com a Sede, 
já que as Delegacias não recebe-
rão mais protocolo de proces-
sos e esse procedimento passou 
a ser digital, através de nossos 
canais de comunicação como 
site, e-mail e WhatsApp”, explica 
o Vice-Presidente de Interior do 
CRCRJ, Rafael Machado.

“Com o papel de representação 
institucional do delegado, as 
atribuições passaram a ser apro-
ximação com as instituições de 
ensino, entidades de classe, bem 
como acompanhamento dos pro-
jetos de Lei que tramitam nas ca-
sas legislativas”, complementa.

Delegacias do CRCRJ assumem novo papel 
e processos físicos são redirecionados

BALCÃO DE 
EMPREGOS E 

ESTÁGIOS
DO CRCRJ:

EMPRESAS DE QUALQUER
PORTE E SEGMENTO PODEM

CADASTRAR VAGAS VOLTADAS
PARA PROFISSIONAIS

DA CONTABILIDADE
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O CRCRJ anunciou, no dia 18 de 
dezembro, os vencedores do Prê-
mio Contador Geraldo de La Roc-
que, que está em sua 21ª edição, 
e o Prêmio Contador Américo Ma-
theus Florentino, que completou 
10 anos em 2020. 

Os três primeiros colocados de 
cada premiação receberão grati-
ficações em dinheiro, nos valores 
de dois, três e cinco mil reais. Além 

Confira os vencedores de dos prêmios 
Contador Geraldo de La Rocque e Contador 
Américo Matheus Florentino

disso, os cinco primeiros coloca-
dos de ambas premiações serão 
certificados.

As premiações têm o intuito de in-
centivar a pesquisa no plano técni-
co e ético do exercício da profissão 
contábil. O Prêmio Contador Amé-
rico Matheus Florentino é dedicado 
a premiar pesquisas da graduação 
em Ciências Contábeis. Já o Prêmio 
Contador Geraldo de La Rocque é 

dedicado exclusivamente aos pro-
fissionais da contabilidade.

Diante do aumento dos casos de 
COVID-19 neste final de ano, o CR-
CRJ optou por dar continuidade ao 
seu posicionamento de preservação 
da saúde e do bem-estar de todos, 
adiando para o primeiro bimestre 
de 2021 as solenidades presenciais 
para entrega dos certificados e ou-
torga dos prêmios. 

21º EDIÇÃO DO PRÊMIO 
CONTADOR GERALDO 
DE LA ROCQUE - 2020 

10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO CON-
TADOR AMÉRICO MATHEUS 

FLORENTINO - 2020  

BALCÃO DE 
EMPREGOS E 

ESTÁGIOS
DO CRCRJ:

EMPRESAS DE QUALQUER
PORTE E SEGMENTO PODEM

CADASTRAR VAGAS VOLTADAS
PARA PROFISSIONAIS

DA CONTABILIDADE
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Cinco dias de imersão em BPO Financeiro
Nos dias 07, 09, 11, 14 e 15 de 
dezembro a Comissão de BPO 
Financeiro do CRCRJ realizou o 
grande Programa de Imersão 
BPO Financeiro. O evento, reali-
zado de forma online e gratuita, 
foi dedicado aos profissionais da 
contabilidade interessados em 
aprender mais sobre as tendên-
cias de mercado e benefícios da 

terceirização do setor financeiro 
em escritórios contábeis.

Entre as principais temáticas 
abordadas estavam: gestão finan-
ceira para empresários, conceitos 
detalhados do BPO Financeiro, 
como executar a terceirização 
das finanças em uma empresa e 
como vender o BPO Financeiro. 

No último dia do evento, a Comis-
são convidou empresários de su-
cesso para contar suas histórias e 
inspirar a classe contábil.

Todas as lives do programa estão 
salvas e podem ser acessadas no 
canal TV CRCRJ, em youtube.com/
tvcrcrj.

Encontro Anual de Dirigentes e Docentes do 
Curso de Ciências Contábeis é realizado online
O Encontro Anual de Dirigentes e 
Docentes de Cursos de Ciências 
Contábeis do Estado do Rio de 
Janeiro foi realizado no dia 28 de 
novembro e transmitido pela TV 
CRCRJ, através do Youtube, uma 
realização da Comissão de Coor-
denadores do CRCRJ.

Na ocasião, foram debatidos te-
mas como: educação no Brasil; 

desafios atuais e perspectivas 
futuras; caminhos para a forma-
ção do contador; plágio acadê-
mico, a qualificação acadêmica 
e a Educação Profissional Conti-
nuada; e as transformações ne-
cessárias na docência para con-
vívio com a pandemia.

Entre as autoridades presentes, o 
Presidente Samir Nehme, a Vice-

-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRCRJ, Ilan Renz, o 
Conselheiro Francisco José Alves, 
coordenador da comissão orga-
nizadora, e o Senador Cristóvam 
Buarque, ex-governador e um 
dos grandes expoentes do tema 
“Ensino” no país. Se você perdeu, 
assista na íntegra na TV CRCRJ.

O Senador Cristovam Buarque foi um dos participantes do Encontro Anual de Dirigentes e Docentes do CRCRJ
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No dia 25 de novembro, a Comis-
são de Contabilidade Condominial 
do CRCRJ realizou o evento on-li-
ne Questões Contábeis, Legais e 
Tributárias em Condomínios. O 
objetivo era debater sobre os de-
safios e a importância da atuação 
de contadores em condomínios, 
bem como suas principais ativida-
des no ramo.

O evento contou com debates 
sobre quatro diferentes espe-

Contabilidade Condominial é tema de live
cialidades da área e com a par-
ticipação de cerca de 500 pes-
soas. O tema que deu início à 
reunião foi: um primeiro olhar 
sobre a ciência da contabilida-
de nos condomínios edilícios.  
Em seguida, foi a vez de abordar 
questões do contas a pagar em 
condomínios e suas retenções, 
bem como a importância do eSo-
cial e departamento pessoal em 
administradoras de condomínios. 

O assunto escolhido para finalizar 
o evento foi o processo de aber-
tura de conta bancária para con-
domínios, documentos exigíveis 
e aspectos legais - atribuições 
essenciais para o profissional da 
contabilidade que atua ou preten-
de atuar na área. Assista na ínte-
gra na TVCRCRJ.

CRCRJ e Senac RJ firmam parceria para 
oferecer qualificação a profissionais 
de contabilidade
Em mais uma ação em prol da 
classe contábil, no dia 02 de de-
zembro o CRCRJ e o Senac RJ assi-
naram um termo de cooperação 
técnica, que prevê a implemen-
tação de um espaço educacional 
conjunto. A iniciativa tem como 
objetivo central criar salas de aula 
e laboratório para estimular a 
educação continuada de estudan-
tes, contadores, empresários con-
tábeis e demais colaboradores 
dos escritórios de contabilidade.

A parceria prevê a instalação em 
2021, no edifício-sede do CRCRJ 

no centro do Rio de Janeiro, que 
terá salas de aula e um Escritório 
Modelo, laboratório de prática 
profissional onde os alunos po-
derão aplicar o que aprenderam. 
Haverá cursos nas áreas Tributá-
rio/fiscal, Departamento Pessoal, 
Gestão Financeira, Societário e 
Contabilidade.

Para Samir Nehme, presidente do 
CRCRJ, a iniciativa vai de encon-
tro ao interesse do conselho de 
oferecer educação continuada e 
oportunidades para que os pro-
fissionais da contabilidade este-

jam cada vez mais capacitados, 
para atuarem como consultores. 

“Para o CRCRJ, capacitar o con-
tador para um melhor exercício 
profissional é impactar positiva-
mente a economia do país, por-
que esse conhecimento refletirá 
na melhora dos resultados e ges-
tão das empresas, na geração de 
empregos e arrecadação de im-
postos. É um ciclo virtuoso, com 
ganhos para toda a sociedade”, 
celebra Nehme. 

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, Diretor Regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro, e Conselheiro do CRA-RJ Wagner Siqueira na reunião / 
Foto: Larissa Zanchetta
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Prazo ampliado para entrega da Prestação 
Anual de Contas do Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC)

Novembro Azul: CRCRJ realiza live de 
conscientização ao câncer de próstata

O prazo para a entrega da presta-
ção anual de contas do Programa 
de Educação Profissional Continu-
ada (PEPC) foi ampliado do dia 31 
de janeiro para o dia 31 de março 
de 2021. A decisão, tomada pelo 
Conselho Federal de Contabilida-
de, leva em consideração o   ha-
ckeamento sofrido no sistema do 
CFC, em 13 de maio de 2020, que 
resultou na perda de atualizações 
importantes do Sistema Web EPC.

O mês de novembro, nacional-
mente denominado como “No-
vembro Azul’’, é o período dedica-
do à conscientização e prevenção 
do câncer de próstata, segundo 
mais comum entre os homens, 
de acordo com o Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA). Em apoio à 
causa, o CRCRJ realizou, no dia 26 
de novembro, uma live especial 
sobre o tema.

Foram identificados a perda de 
documentos e dados necessários 
para o fechamento da prestação 
de contas dos profissionais e a  
necessidade de convocação dos 
profissionais prejudicados com 
a perda de dados para o sanea-
mento das pendências.

Além disso, a  liberação do link de 
acesso à nova versão do Sistema 
Web EPC aos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade e Capacita-

O objetivo do evento foi alertar 
sobre a importância dos exames 
diagnósticos preventivos, que 
podem salvar vidas. O convidado 
para explicar os principais alertas 
do câncer de próstata foi o médi-
co urologista do Hospital Federal 
do Andaraí/RJ, Dr. Eduardo Vasco.

A mediação foi realizada pela con-
selheira e integrante da Comissão 

doras foi feita em 9 de dezembro 
de 2020, após hackeamento.

Sendo assim, o CFC decidiu pela 
ampliação do prazo para março 
do próximo ano. Cabe esclarecer, 
no entanto, que a prorrogação do 
prazo faz referência ao prazo de 
entrega das prestações de contas 
e não ao prazo para a conclusão 
das atividades para fins de pontu-
ação no Programa.

da Mulher Contabilista do CRCRJ 
Patrícia Sena e pelo ouvidor e 
conselheiro do CRCRJ Jarbas Bar-
santi. Para conferir a transmissão 
na íntegra, acesse: www.youtube.
com/tvcrcrj.
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JUCÉIA BARBOSA
C om 50 anos de carreira 

na contabilidade, ela 
dedicou grande parte 

de sua vida à profissão, mas, 
além da trajetória de sucesso, 
a entrega à solidariedade e ao 
trabalho social também mar-
cam sua história.

Há 36 anos, Jucéia dedica seu 
conhecimento, tempo e cari-
nho ao abrigo A Minha Casa, 
que acolhe crianças em situa-
ção de vulnerabilidade e ofe-
rece educação formal e não 
formal, atendimento médico, 
odontológico e psicopedagó-
gico. “Quando atravessamos 
os portões do abrigo, esque-
cemos títulos e diplomas, so-
mos iguais. É uma satisfação 
fazer o bem e ajudar quem 
precisa, ver o sorriso de uma 
família que recebe alimento, 
tirar uma criança do sofrimen-
to. É especial” refletee. 

O empenho pela solidarie-
dade existe antes mesmo 
da história com o abrigo 
acontecer. “Minha primeira 
lembrança na caridade é de 
quando ajudava meu pai nas 
barracas de quermesses da 
igreja, para arrecadação de 
fundos. Também ouvia da 
minha mãe que eu herdei da 
minha avó esse interesse em 
fazer o bem”, relata. 

E o exemplo segue sendo pas-
sado adiante na família, já que 
seus filhos, Samir e Samira, 
trabalham com ela na contabi-
lidade e também se envolvem 
com as atividades do abrigo. 
“Meus filhos foram criados 

brincando no quintal com as 
crianças do abrigo e mantêm 
contato com muitos deles até 
hoje”, conta. Inclusive, sua fi-
lha assume hoje uma das fun-
ções que Jucéia teve no abri-
go, atuando como tesoureira. 

Ao relembrar o início dessa 
história, juceia diz ter tido 
receio em assumir o cargo de 
tesoureira do abrigo, por não 
estar segura se conseguiria 
conciliar com a gestão de seu 
escritório de contabilidade e 
a criação dos filhos, que eram 
pequenos na época. 

“Quando fui convidada para 
trabalhar no abrigo, ele já fun-
cionava há 5 anos. As fundado-
ras moravam distante da insti-
tuição e receberam o conselho 
de buscar apoio justamente 
entre pessoas da comunida-
de, que morassem em Campo 
Grande. Eu não aceitei o tra-
balho de primeira. Mas elas in-
sistiram, disseram que eu era a 
única pessoa que poderia assu-
mir esse papel, caso contrário o 
abrigo fecharia. Resolvi tentar. 
Desde então, trabalhei como 
tesoureira, cuidando da parte 
financeira do abrigo, depois me 
tornei vice-presidente e por úl-
timo presidente da casa”, conta.

E já são 20 anos no comando 
da instituição. Ao contar dos 
inúmeros obstáculos que su-
peraram para manter o proje-
to, Jucéia relembra de quando 
correram o risco de perder o 
imóvel onde funciona o abri-
go. Em novembro de 1997, 
o Instituto de Resseguros do 

“SE NÃO TEMOS COMO AJUDAR O PRÓXIMO, NÃO TEMOS VALOR NENHUM, NOSSO PAPEL NO 
MUNDO É FAZER BEM”, É ASSIM QUE JUCÉIA BARBOSA, PERSONAGEM DESTA EDIÇÃO DA 
EDITORIA PERFIL, DESCREVE O SEU PROPÓSITO.

Jucéia recebe homenagem do CRCRJ

Brasil (IRB) solicitou a devolução do imóvel, 
com um prazo de 7 meses para a desocupação, 
pois naquela época, o Instituto estava na lista 
de privatização do governo. 

“Fizemos uma grande mobilização para impedir 
a venda. Entramos em contato com políticos, 
empresas e até a imprensa. A venda foi adian-
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te, mas no anúncio informava que 
o terreno se tratava de um abrigo 
para crianças. Por um milagre, não 
apareceu nenhum interessado. Com 
a cara e a coragem, nos mobilizamos 
novamente para conseguir a quantia 
e comprar o abrigo. Hoje ele perten-
ce às crianças! O abrigo não fechou e 
nunca fecha, funciona 24h, todos os 
dias”, orgulha-se. 

Os desafios, no entanto, fazem par-
te da rotina. A instituição possui, no 
total, 39 funcionários. E conta com 
uma equipe especializada de assis-
tentes sociais, psicólogos, pedagogas 
e nutricionista. “Temos uma despesa 
mensal de cerca de 100 mil reais. O 
governo federal e municipal repas-
sam verbas, mas que não chegam à 
metade dos nossos gastos”, relata. 

As doações são imprescindíveis para 
suprir a demanda do trabalho desem-
penhado, que é complexo. “Recebe-
mos crianças a qualquer momento, 
até nas madrugadas. A partir daí, ini-
ciamos um trabalho de acolhimento. 
Tanto nossos profissionais, quanto 
os técnicos do juizado acompanham 
essas crianças no acolhimento, no 
pós adoção ou na reintegração fami-
liar”, explica Jucéia. 

Para suprir o valor necessário e sus-
tentar a instituição, a presidente do 
abrigo conta que toda a comunida-
de se envolve de alguma maneira. 
“Temos nosso brechó e costuma-
mos fazer muitos eventos de cari-
dade. Com a pandemia, nosso últi-
mo evento aconteceu em março de 
2020. Nesse período, temos recebi-
do doações, os clientes do escritório 
nos ajudam muito. Assim como em-
presários que não são nossos clien-
tes e também nos ajudam. Quando 
as escolas se fecharam, o município 
também nos forneceu o material 
que seria utilizado para produzir as 
merendas”, conta.

Ao relembrar com saudade dos 
eventos, Jucéia conta que, nessas 
ocasiões, muitas crianças já atendi-

das pelo abrigo retornam para se re-
encontrar. “Hoje adultos, eles ainda 
mantêm contato. Muitos são forma-
dos, constituíram família e são gra-
tos por tudo que foi feito”. O apego 
e envolvimento com as crianças a 
motivou a se tornar mãe adotiva de 
duas delas. “Cheguei a pegar a guar-
da de duas crianças, uma delas veio 
através do abrigo”, relembra. 

A CONTRIBUIÇÃO DA
CONTABILIDADE PARA
O TRABALHO SOCIAL 

Diretora da Jucéia Barbosa Contabili-
dade – empresa que comanda desde 
os 18 anos, a profissional sente orgu-
lho de, através da contabilidade, po-
der fazer o bem. “Meu pai era fiscal 
de ICMS e eu o ajudava, fui tomando 
gosto pela contabilidade. Ele abriu o 
escritório e me incentivou a estar em 
contato direto com os clientes. Come-
çamos a empresa em uma garagem e 
hoje o escritório assessora 400 em-
presas e 800 pessoas físicas. Agrade-
ço a oportunidade que Deus me deu 
nessa profissão, para que tivesse con-
dições financeiras para ajudar, não só 
no abrigo. Porque é importante olhar 
para o outro, famílias que nessa pan-
demia precisam de ajuda”, conta. 

Além do abrigo, a profissional da 
contabilidade compõe a Comissão 
do Bem do CRCRJ, criada durante a 
pandemia, e relata com orgulho as 
ações já realizadas. “Por conta do 
momento que estamos enfrentan-
do, não estive presencialmente, mas 
me mobilizei e ajudei como pude, de 
dentro de casa”. A contadora espera 
que mais profissionais da contabili-
dade se unam ao projeto e deixa cla-
ro que não é preciso fazer caridade 
só com dinheiro, mas também sen-
do voluntário, divulgando os even-
tos e doando seu tempo. “Temos na 
comissão pessoas de diversas áreas. 
Se todos os profissionais da conta-
bilidade se disponibilizassem a aju-
dar, poderemos potencializar nosso 
trabalho. Temos ainda muitos proje-
tos a realizar”, planeja. 

APONTE SEU CELULAR 
PARA O QR CODE PARA 
ACESSAR O SITE DO 
ABRIGO A MINHA CASA E 
FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO. 

Estrutura do abrigo
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