
A REVISTA DO CRCRJ

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro      l      Ano XII      l      Set/Out      l      Nº 73      l      Distribuição Gratuita

VALOR CONTÁBIL

DIA DO CONTADOR É 
MARCADO POR HOMENAGENS



Conselho Editorial: Samir Ferreira Barbosa Nehme, Manuel 
Domingues de Jesus e Pinho, José Vicente de Paula, Claudia 
Marchioti Nicolau dos Reis e Wanderley Wesley Nogueira Marques
Coordenação: Fernanda Ribeiro
Coordenação Editorial: Gabriela Vasconcellos
Produção e Design: CRCRJ | Gerência de Comunicação 
Projeto Gráfico: Breno Moreira
Reportagem e Redação: Gabriela Vasconcellos, Bianca Rangel e 
Roberta Ruchiga
Design Gráfico: Breno Moreira
Fotografias: Arquivo/CRCRJ
Tiragem: 1 mil exemplares

Edição Eletrônica nº 73 
Setembro/Outubro 2021. 
Periodicidade bimestral.

Rua Primeiro de Março, nº 33 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 

CEP: 20010-000 
Tel: (21) 2216-9595.

jornal@crcrj.org.br | www.crc.org.br
Os artigos e matérias assinados são de 
responsabilidade de seus autores.

03 EDITORIAL

10 CAPA

04 ESPECIAL

05 INFORME

06 ENTREVISTA

13 VOCÊ SABIA

08 OPINIÃO

15 INTEGRAÇÃO

18 ACONTECEU

22 PERFIL

23 EXPEDIENTE

contadora.giselelima Que trabalho espetácular!

Post: Sobre reunião do Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme com o prefeito de Pinheiral, 

Ednardo Barbosa. (01/09)

sergiofigueira5 Parabéns Presidente Samir

Post: sobre reunião entre o Presidente Samir 
Nehme e o Secretário Estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Vinicius Farah. (09/09)

renan.xavier.71 Ótimos cursos, tenho feito alguns.

Post: sobre os cursos EAD do CRC do mês de outubro. (27/09)

pedromendescontador Orgulho em ser contador 
e fazer parte desse conselho maravilhoso.

Post: Reunião com representantes do Ministério da 
Economia e da Receita Federal do Brasil (29/04)

rmachado1982 Sensacional!

Post sobre a 59ª edição da CONCERJ. (13/10)

velloso.luiz Excelente iniciativa, parabéns 
Presidente Samir, CRC/OAB/CAARJ

Post: Sobre a assinatura da Cooperação 
Técnica com OAB-RJ e CAARJ. (14/10)

sandrosouza.consultoria Sensacional!

Post: Sobre participação do Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme na Convenção Interamericana 

de Contabilidade. (20/10)

14 CRCRJ EM
NÚMEROS



VALOR CONTÁBIL     l     3

EDITORIAL

S etembro é um mês festivo e 
muito importante para nós, 
porque no dia 22 comemora-

-se o Dia do Contador. E, a cada ano 
que passa, percebo que temos mais 
motivos para celebrar enquanto ca-
tegoria: embora ainda tenhamos um 
caminho de lutas a percorrer, esta-
mos conquistando mais visibilidade, 
mais reconhecimento, e demons-
trando que somos indispensáveis 
para as empresas, os municípios, o 
Estado e a sociedade como um todo.

Não existe lado positivo no que es-
tamos vivendo com a pandemia de 
COVID-19, mas nossa classe soube 
demonstrar a essencialidade da pro-
fissão. Em meio a resoluções, auxí-
lios empresariais e uma rotina um 
tanto instável, fomos nós que demos 
suporte e segurança às empresas, 
apoiados em números, em uma atu-
alização constante de conhecimento, 
e na correta interpretação desses 
dados. Mas, sobretudo, na entrega e 
na dedicação característicos de uma 
profissão que se doa para fazer a di-
ferença na vida das pessoas. Por isso, 
fica registrado aqui meus Parabéns a 
todos os contadores pela data! 

Tradicionalmente, o CRCRJ outorga 
sua maior honraria, a Medalha Mé-
rito Contábil Professor Orlando Mar-
tins Pinto, no dia 25 de abril (Dia do 

rio para todos os registrados em situ-
ação regular, e o não comparecimen-
to poderá acarretar multa. A eleição é 
totalmente online e este ano teremos 
três chapas concorrentes à renova-
ção de 1/3 do plenário. Uma alteração 
é que as cartas-senha para acessar o 
sistema de votação foram enviadas 
exclusivamente por e-mail. Por isso, 
verifique sua caixa de entrada e spam 
e, se não tiver recebido, atualize seu 
cadastro diretamente no Aplicativo 
CRCRJ, disponível na sua loja de apli-
cativos no celular.

Também em novembro, entre os 
dias 11 e 13, teremos a 59ª edição 
da Convenção de Contabilidade do 
Estado do Rio de Janeiro – CONCERJ, 
pela primeira vez totalmente onli-
ne e gratuita! O tema escolhido foi 
“Inovação: caminho para o prota-
gonismo contábil”, e serão diversas 
palestras extremamente relevantes, 
disponíveis para você assistir quan-
do puder. Garanta já a sua vaga em 
bit.ly/59CONCERJ!

Boa leitura e espero encontrá-los, 
virtualmente, na nossa Convenção!

SAMIR FERREIRA 
BARBOSA NEHME

Presidente do CRCRJ

22 de setembro: 
dia de celebrar e 
homenagear

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

Profissional da Contabilidade). Em 
2020 não pudemos realizar a entre-
ga, e este ano preferimos adiar para 
o dia 22 de setembro, esperançosos 
com o avanço da vacinação e a redu-
ção de casos da COVID-19. 

Felizmente, conseguimos realizar uma 
bela solenidade em nosso Auditório, 
entregando a Medalha aos homena-
geados Raimundo Jurandir e Aroldo 
Planz! Na ocasião, também entrega-
mos Moções de Aplausos a pessoas 
que contribuíram com o fortalecimen-
to da nossa profissão, e descerramos 
a placa da gestão 2020/2021. Foi um 
momento memorável para todos, e 
vocês poderão conferir mais detalhes 
na matéria de capa.

Um dos avanços que precisamos 
pontuar foi a assinatura de mais um 
Termo de Cooperação Técnica, des-
ta vez com a OAB-RJ e a CAARJ. Ele 
prevê a realização de ações em con-
junto de capacitação em temáticas 
comuns a contadores e advogados, 
como: prestação de contas eleitorais, 
área condominial, tributária, LGPD... 
Em breve teremos muitos eventos 
utilizando a estrutura da OAB-RJ em 
todo o Estado!

Agora, um alerta: nos próximos dias 
23 e 24 de novembro, acontecerão as 
eleições do CRCRJ. O voto é obrigató-



ESPECIAL

CÂNCER DE MAMA: 
O AUTOEXAME 
SALVA VIDAS
Um dado alarmante e outro 

reconfortante. O câncer de 
mama é o que mais atinge 

mulheres no Brasil, mas também é 
um dos que mais possuem chances 
de cura, se o diagnóstico for preco-
ce. Se no momento do diagnóstico o 
tumor tiver menos de 1 centímetro 
(estágio inicial), as chances de cura 
chegam a 95%. 

Mas, para isso, é preciso assumir o 
hábito de rastrear as possibilidades 
da doença. E no posto de importante 
aliado na garantia de um diagnóstico 
precoce está o autoexame mamário. 
Apesar de não ter  finalidade diagnós-
tica, o autoexame é um ato simples e 
que pode ajudar a mulher a conhecer 
o próprio corpo e identificar alterações 
que precisam de avaliação médica.

O exame pode ser feito uma vez por 
mês, todos os meses, entre o 7º e o 
10º dia depois da menstruação, que é 
quando as mamas estão mais flácidas 
e indolores, ou em uma data fixa nas 
mulheres que já não têm menstruação. 

Cabe salientar que não só mulheres 
são afetadas pela doença: cerca de 
1% dos casos acomete os homens. 
Ou seja, a cada cem mulheres diag-
nosticadas, um homem pode apre-
sentar a doença. 

Quanto ao tratamento, por ser uma 
doença bastante presente na socie-
dade e muito estudada no meio cien-
tífico, possui tratamentos altamente 
eficientes e cada vez mais multidisci-
plinares. E, nesse contexto, o fisiote-
rapeuta é um profissional importante 
porque age nas três fases da doença: 
a prevenção, a etapa pré-cirúrgica e 
no pós-cirúrgico.  

CÂNCER DE MAMA 
EM QUATRO TÓPICOS 
Tem um dia certo do mês para 
fazer o autoexame?

O indicado é fazer o 
autoexame entre o 7º e 10º dia 
da menstruação. Para as mulheres 
que não apresentam ciclos mens-
truais, recomenda-se realizar o 
autoexame uma vez ao mês. 

Mesmo se não encontrar nada 
no autoexame, é preciso fazer 
mamografia?

O autoexame não substitui a mamo-
grafia. Ele é importante no caso de 
algo novo ou diferente aparecer nas 
mamas no intervalo entre a realiza-
ção do exame ou entre as consultas 
de rotina com seu médico.

O uso de silicone representa 
algum risco?

As próteses de silicone podem ser 
utilizadas com segurança tanto 
em pacientes que desejam cirur-
gia estética das mamas, quanto 
naquelas que necessitam de cirurgia 
reparadora pós câncer de mama. 
Importante frisar que a mulher com 
prótese também deve realizar o 
autoexame regularmente.

Mulheres com menos de 35 anos 
podem ter câncer de mama?

A faixa etária de maior incidência 
do câncer de mama encontra-se 
entre 50 e 60 anos. Ainda assim, 
a doença pode se manifestar em 
mulheres mais jovens, por isso é 
importante fazer regularmente o 
autoexame das mamas. 
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Eleições CRCRJ
As eleições para escolha de 
dois terços (2/3) do Plenário 
do CRCRJ acontecerão nos dias 
23 e 24 de novembro de 2021. 
O voto é obrigatório a todos os 

profissionais registrados, mas 
só poderão participar aqueles 
que estiverem com seus dados 
cadastrais atualizados e em si-
tuação de regularidade quanto 

a débitos de qualquer natureza. 
Acesse www.eleicaocrc.org.br e 
saiba mais. Confira, abaixo, as 
chapas habilitadas para o CRCRJ:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090200166
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n.° 42/2021 - Dispensa de Licitação
Contratante: CRCRS, CNPJ 92.698.471/0001-33. Contratada: Green Card S/A Refeições
Comércio e Serviços, CNPJ n.º 92.559.830/0001-71. Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição, com a utilização de meio eletrônico
(cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em pvc), via cartões únicos para cada
serviço (um cartão-alimentação, para aquisição de produtos alimentícios, e um cartão-
refeição, para a aquisição de refeições prontas), com valores a serem creditados
mensalmente. Valor da taxa de desconto de 3,12 % (três inteiros e doze décimos por
cento) a incidir sobre o valor das cargas realizadas. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV da
Lei n.º 8666/93. Justificativa: Contratação emergencial. Vigência: 120 dias a contar de
30/08/2021. Ato de Declaração de Dispensa Emergencial de Licitação, em 27/08/2021 por
Luciano de Moraes Juskoska, Diretor Adjunto de Gestão Operacional. Ratificação em
30/08/2021. Autoridade: Ana Tércia Lopes Rodrigues, Presidente do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO
AV I S O

RELAÇÃO DAS CHAPAS HABILITADAS A CONCORREREM NO PLEITO DE RENOVAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO CRCRJ
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro comunica que as chapas abaixo relacionadas estão habilitadas a concorrerem na eleição a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro

de 2021.
CHAPA N.º 1

. MANDATO DE 2022 a 2025

. CO N S E L H E I R O S

. N.º Categoria
Profissional

Nome Registro n.º Categoria
Profissional

Nome Registro n.º

. 1 Contador Samir Ferreira Barbosa Nehme RJ-092975/O Contador Patrício Marques Roche RJ-081115/O

. 2 Contador Elias Costa Martins RJ-093150/O Contador Bárbara Pereira do Nascimento RJ-124754/O

. 3 Contador Ilan Rodrigues de Farias Renz RJ-078550/O Contador Paloma Muniz Furtado Carvalho RJ-118190/O

. 4 Contador Ril Moura RJ-009786/O Contador Viviane Leite Ventura RJ-109398/O

. 5 E Contador Paulo Henrique Barbosa Pegas RJ-077370/O S Contador Paulo Buzzi Filho RJ-071138/O

. 6 F Contador Edilson Conrado Ferreira Junior RJ-108831/O U Contador Alexandra Rodrigues da Silva RJ-070272/O

. 7 E Contador Patrícia Gonçalves Telles RJ-099376/O P Contador Luis Claudio França de Araújo RJ-091559/O

. 8 T Contador Patrícia Porto Guimarães Paiva RJ-092817/O L Contador Manuel Domingues de Jesus e Pinho RJ-022102/O

. 9 I Contador Mariana Pereira Bonfim RJ-115753/O E Contador Leandro Cunha Gloria RJ-084311/O

. 10 V Contador Yasmim da Costa Monteiro RJ-114428/O N Contador Kleber Ferreira de Souza RJ-091063/O

. 11 O Contador José Ribamar do Amaral Cypriano RJ-060038/O T Contador Silvia Souza Soares Silva RJ-094765/O

. 12 S Contador Gisele Carvalho de Lima RJ-109716/O E Contador Roberto Dias do Amaral RJ-107515/O

. 13 Contador Guilherme Silva Andrada MG-099193/T S Contador Lícia Laura Craveiro de Souza Queiroz RJ-068225/O

. 14 Contador Anacarolina Pinheiro Ferreira RJ-094014/O Contador Luiz Tranquilino da Silva RJ-122786/O

. 15 Téc. Contab. Ivanildo Silva de Carvalho RJ-045617/O Téc. Contab. Mauro Henrique Benevenuto Machado RJ-094436/O

. 16 Téc. Contab. Flávia da Silva Domingos RJ-097322/O Téc. Contab. Sônia Regina Cardoso Barbosa RJ-093614/O

. MANDATO COMPLEMENTAR DE 2022 a 2023

. CO N S E L H E I R O S

. N.º EFETIVOS Categoria
Profissional

Nome Registro n.º S U P L E N T ES Categoria
Profissional

Nome Registro n.º

. 1 Contador Alexandre de Azevedo Teshima RJ-087983/O

CHAPA N.º 2
. MANDATO DE 2022 a 2025
. CO N S E L H E I R O S
. N.º Categoria

Profissional
Nome Registro n.º Categoria

Profissional
Nome Registro n.º

. 1 Contador Raimundo Aben Athar 053863-O-8 Contador Leandro de Barros da Cunha 126820/O-6

. 2 Contador Sérvulo Mendonça Pinheiro 080846/O-4 Contador Rafael Rodrigues Moreira da Silva 118402/O-1

. 3 Contador Francisco Alves de Oliveira 059470/O-8 Contador Edson Cordeiro da Silva 020386/O

. 4 Contador René Gomes Dutra 028259/O-4 Contador Marcelo Julianelli Serruya 125448/O-0

. 5 E Contador João Antonio da Silva Cardoso 048884/O-7 S Contador Felipe de Almeida Xavier 105572/O

. 6 F Contador Daniel Ferreira Falcão 086709/O-2 U Contador Jose Carlos Nunes Camarinha 091385/O-3

. 7 E Contador Álvaro Élcio César de Castro Júnior 089823/O-0 P Contador Fernando Henrique Neves Figueiredo 119018/o

. 8 T Contador Waldomiro Lucas de Paiva 072992/O L Contador Luiz Felipe Dutra de Sousa 064386/O-3

. 9 I Contador Paulo Sergio Machado Furtado 037998/O- E Contador Linaldo Coy de Barros BA 0 1 1 0 0 9 / O - T

. 10 V Contador Luiz Guilherme Coelho Resende 126754/O-9 N Contador Elaine Cristina Cézar 095129/O-1

. 11 O Contador Leila Batista Mello 087554/O-1 T Contador Mariene Ribeiro de Souza 131113/O-4

. 12 S Contador Cinthia Ferreira Amaral 124554/O-9 E Contador Edinalda Gomes da Costa Ricardo 082969/O

. 13 Contador Cláudia Basílio 090839/O-3 S Contador Élida Cristina Cassundé dos Santos Lopes 093879/O-2

. 14 Contador Maria Conceição da Silva Mendes Pereira 077512/o-8 Contador Gabriela de Ataíde Fernandes 117459/O-0

. 15 Contador Elisangela Castelo Coelho 092131/O Contador Janaína Lino Ferreira 083903/0-6

. 16 Téc. Contab. Eduar Dutra da Silva 068514 Téc. Contab. Walmir Vidal Júnior 115503/0

. MANDATO COMPLEMENTAR DE 2022 a 2023

. CO N S E L H E I R O S

. N.º EFETIVOS Categoria Profissional Nome Registro n.º S U P L E N T ES Categoria
Profissional

Nome Registro n.º

. 1 Contador Fábio Sobral da Silva 082417/O-0

CHAPA N.º 3
. MANDATO DE 2022 a 2025
. CO N S E L H E I R O S
. N.º Categoria

Profissional
Nome Registro n.º Categoria

Profissional
Nome Registro n.º

. 1 Contador Nelson Oliveira dos Santos Cunha RJ-105330/O Contadora Glaucia Campos Rodrigues de Faria RJ-131237/O

. 2 Contadora Paula Alves Pereira de Souza RJ-088574/O Contadora Cristina Pereira Machado RJ-091331/O

. 3 Contador Gleison de Oliveira Silva RJ-109138/O Contador David Rafael dos Santos RJ-061079/O

. 4 Contador Leandro de Souza Paz Baltazar RJ-107127/O Contador Marcio Cruz Pimenta RJ-082612/O

. 5 E Contadora Maria Roseane Ferreira dos Santos RJ-087111/O S Contador Tafarel Eugênio Rodrigues Toledo RJ-115024/O

. 6 F Contadora Danielly Diniz Macedo Pacheco RJ-111688/O U Contadora Katia Maria Duarte Pinheiro dos Santos RJ-107352/O

. 7 E Contadora Solange dos Santos Pacheco RJ-073686/O P Contadora Rose Cleide de Oliveira de Cerqueira RJ-066955/O

. 8 T Contador Bruno Rodrigues Fonseca RJ-101693/O L Contador Leonam Tomé Barbosa RJ-093541/O

. 9 I Contador Mauricio Luiz Monteiro de Jesus RJ-119248/O E Contador Edson Pestana Vieira RJ-108947/O

. 10 V Contador Sérgio Vidal dos Santos Dias RJ-081978/O N Contadora Fátima Lorena Gonçalves de Lima RJ-088442/O

. 11 O Contadora Laisla Cesar da Silva Francisco RJ-125115/O T Contador Lincoln Abrahão Azaro RJ-101552/O

. 12 S Contadora Silvia Conceição Fernandes RJ-062589/O E Contadora Cristiane Oliveira dos Santos Cunha RJ-077077/O

. 13 Contador André Luís Cantuária Cardoso Oliveira RJ-084375/O S Contador Rafael Perpétuo da Conceição RJ-078740/O

. 14 Tec. Contab. Weslley Gustavo Augusto de Faria MG-094919/O-T RJ Tec. Contab. Marcius Roberto Pires de Souza Barreto RJ-122490/O

. 15 Tec. Contab. Rosangela Capella da Fonseca da Silva RJ-097227/O Tec. Contab. Jussara de Moura Alves RJ-104260/O

. 16 Tec. Contab. Fátima Bernardo da Silva RJ-058758/O Tec. Contab. Mauro Miranda Brito RJ-121577/O

. MANDATO COMPLEMENTAR DE 2022 a 2023

. CO N S E L H E I R O S

. N.º EFETIVOS Categoria Profissional Nome Registro n.º S U P L E N T ES Categoria
Profissional

Nome Registro n.º

. 1 Contadora Ingrid Coelho Eler RJ-116865/O

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2021.
WANDERLEY WESLEY NOGUEIRA MARQUES

Coordenador da Comissão Eleitoral

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 42/2021 - Contrato n.º 05/2021 - Dispensa de Licitação
Contratante: CRCRS, CNPJ n.º 92.698.471/0001-33. Contratada: Green Card S/A Refeições
Comércio e Serviços, CNPJ n.º 92.559.830/0001-71. Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição, com a utilização de meio eletrônico
(cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em pvc), via cartões únicos para cada
serviço (um cartão-alimentação, para aquisição de produtos alimentícios, e um cartão-
refeição, para a aquisição de refeições prontas), com valores a serem creditados
mensalmente. Valor da taxa de desconto: 3,12 % (três inteiros e doze décimos por cento)
a incidir sobre o valor das cargas realizadas. Vigência:120 dias a contar de 30/08/2021.
Data da Assinatura: 30/08/2021. Signatários: Ana Tércia Lopes Rodrigues, Presidente do
CRCRS, e Carlos Alex D'Avila de Avila, Representante Legal da Contratada.
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Eleições CRCRJ: 
Tire suas dúvidas!

A Valor Contábil conver-
sou com o Coordenador 
da Comissão Eleitoral 
do CRCRJ, Conselheiro 
Wanderley Nogueira, para 
tirar todas as dúvidas so-
bre o pleito, que aconte-
cerá nos dias 23 e 24 de 
novembro, de forma to-
talmente online. Confira!

VC - As eleições para 
renovação de 2/3 do 
Plenário do CRCRJ acon-
tecerão nos dias 23 e 24 
de novembro, exclusiva-
mente online, e o voto é 
obrigatório para todos 
os profissionais da con-
tabilidade que estão em 
situação ativa e regular, 
sendo facultativo para 
aqueles com 70 anos ou 
mais. Qual é a impor-
tância de exercer esse 
direito democrático e 
participar do pleito?

WN: Uma categoria pro-
fissional só será forte e 
com suas reivindicações 
atendidas pelos gover-
nantes se suas entidades 
representativas estiverem 
amplamente respaldadas 
pelo voto de seus elei-
tores, no caso do CRCRJ 
não é diferente. Além da 
maioria do seu plenário, 
nota-se que nesta elei-
ção, independente de 
qual chapa vença, ocor-
rerá uma grande reno-
vação no perfil de seus 
conselheiros e conselhei-

ras, a maioria ocupará o 
cargo pela primeira vez e, 
a meu ver, isto é positivo, 
pois leva mais profissio-
nais a conhecer o siste-
ma CFC/CRCs por dentro. 
Há bem pouco tempo 
houve autoridade do go-
verno federal querendo 
desobrigar o registro nos 
conselhos profissionais e, 
se isto tivesse sido levado 
a termo, seria um pra-
to cheio para os leigos 
e golpistas, com sérios 
riscos para as empresas, 
para o próprio governo e 
para a sociedade em ge-
ral, pois a razão de existir 
dos conselhos baseia-se 
no tripé: registro, fiscali-
zação e educação profis-
sional continuada. Com 
mais profissionais tendo 
a oportunidade de ocupar 
o assento no plenário do 
Conselho, mais pessoas 
conhecerão melhor o sis-
tema e poderão melhor 
defendê-lo e apresentar 
ações como desejam os 
seus profissionais. Por 
isso, o exercício do voto e 
o acompanhamento pos-
terior das ações de man-
dato são fundamentais 
para o desenvolvimento 
e o fortalecimento do 
CRCRJ e da categoria 
como um todo.

VC - Quais questões o 
profissional da contabi-
lidade deve estar atento 
para conseguir votar? E 



VALOR CONTÁBIL     l     7

lho os seus dados cadastrais para 
poderem exercer o seu direito ao 
voto e escaparem de penalidades 
futuras, já que o voto é obrigatório 
para a maioria dos profissionais.

VC: Como, em sua visão, a pande-
mia de COVID-19 pode impactar 
a propaganda eleitoral? E quais 
cuidados foram tomados pela 
Comissão do CFC e pela Comis-
são do CRCRJ nesse sentido?

WN: O sistema CFC/CRCs possui 
experiência acumulada de anos 
em relação à votação via internet, 
sem nenhuma ocorrência com-
provada de fraude ou contestação 
fundamentada de seus resultados. 
O grande desafio, diante deste 
cenário de pandemia, será justa-
mente em relação à campanha, à 
divulgação do material de propa-
ganda e as propostas pelas chapas 
concorrentes, pois o uso de ferra-
mentas de mensagens instantâne-
as como grupos de whatsapp e te-
legram, as redes sociais e canais no 
YouTube tendem a ser bem mais 
utilizados, em substituição ao tra-
dicional “corpo a corpo”. Para isso, 
a comissão eleitoral do CRCRJ está 
em sintonia com as orientações 
emanadas pela comissão eleitoral 
do CFC, pois é o Conselho Federal 
quem normatiza e organiza todo o 
processo, a comissão eleitoral do 
CRCRJ é um “braço” operacional 
desta ação, sem qualquer ingerên-
cia, dentro do território fluminen-
se. Para tanto, estamos vigilantes 
para o recebimento e apuração de 
qualquer denúncia comprovada 
de abusos ou desvios praticados 
pelas chapas e seus apoiadores 
que estejam em desacordo com 
a Resolução 1.604/2020 do CFC, 
através do e-mail da comissão: 
eleição@crcrj.org.br. Por fim, refor-
çamos a necessidade das chapas 
e seus apoiadores, na busca pelos 
votos, em manter o bom nível dos 

qual é a penalidade por não par-
ticipar das eleições?

WN: Além de conhecer as propostas 
apresentadas pelas chapas concor-
rentes e compará-las para formar 
o seu juízo, é fundamental o pro-
fissional estar com o seu registro 
no CRC com o status “ativo” e sem 
nenhum tipo de débito. Para tanto, 
poderá ser feita consulta na pági-
na do Conselho na internet (seção 
SERVIÇOS/ ALVARÁ E CERTIDÕES / 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PRO-
FISSIONAL), pelo seu canal no apli-
cativo whatsapp ou mesmo fazer 
contato com o setor de registro por 
telefone ou e-mail. Existindo débi-
tos, estes deverão ser regularizados 
(quitando-os ou parcelando-os) até 
o dia 12 de Novembro, quando o 
cadastro será bloqueado e formado 
o banco de dados com os eleitores 
aptos ao voto, a ser enviado ao CFC, 
que é quem organiza todo o pro-
cesso eleitoral. Caso o profissional 
não vote e não justifique posterior-
mente, estará sujeito a uma multa 
equivalente a 20% do valor da anui-
dade do Técnico em Contabilidade, 
conforme definido pelo CFC através 
da Resolução 1.571/2019.

VC: A Resolução CFC nº 1604/2020, 
que trata sobre as Eleições no 
Sistema CFC/CRCs, traz alguma 
modificação em relação aos plei-
tos anteriores? 

WN: No que tange ao eleitor, a 
principal mudança é em relação à 
forma como o CFC enviará para o 
profissional a comunicação com 
instruções para obter a senha que 
dará o acesso ao sistema de vota-
ção, pois agora será exclusivamen-
te pelo e-mail que consta no cadas-
tro deste mesmo profissional junto 
ao CRC, não mais via Correios. Por 
isso, é fundamental que todos 
aproveitem este momento de elei-
ção e atualizem junto ao Conse-

debates e das propostas, sem no-
tícias falsas nem ofensas à honra 
e reputação dos candidatos e do 
próprio sistema. Numa campanha 
com baixo nível de debate, os elei-
tores se afastam e conquistar o 
voto se torna mais difícil. Ou seja: 
todas as chapas e o processo de-
mocrático perdem.

VC: Caso o profissional tenha al-
guma dificuldade na hora da vo-
tação, como deverá proceder?

WN: Atualmente, o profissional po-
derá equacionar dúvidas a respeito 
de seu cadastro ou débitos, po-
dendo impedir o exercício do voto, 
pelo whatsapp do CRCRJ ou pelo 
e-mail da sua Ouvidoria (ouvido-
ria@crcrj.org.br), que dará o trata-
mento e encaminhará para o setor 
responsável.  Em breve, será dispo-
nibilizado no sítio e redes sociais 
do CRCRJ material informativo, a 
ser elaborado pelo CFC, contendo 
instruções sobre o acesso ao siste-
ma de votação.  No dia da votação, 
tanto o Conselho Federal quanto 
o próprio CRCRJ deverão formar, 
como em eleições passadas, uma 
equipe de suporte para o eleitor 
neste dia, caso tenha alguma difi-
culdade no acesso ao sistema de 
votação, apenas. É importante fri-
sar que o sistema de votação deve-
rá ficar disponível para acesso, de 
modo ininterrupto pela internet, 
das 8 horas do dia 23 às 18 horas 
do dia 24 de novembro, podendo 
o eleitor votar a qualquer tempo 
dentro deste período, evitando as-
sim horários de “pico”. Por fim, re-
forçamos, caso o profissional não 
regularizar seus débitos e atualizar 
o seu cadastro no CRC o quanto 
antes, seu exercício ao voto poderá 
ser prejudicado, pois o CFC é quem 
mandará para o profissional todas 
as instruções para o acesso ao sis-
tema de votação, exclusivamente 
por e-mail.
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No último dia 24 de setembro 
de 2021, o Plenário do STF – 
no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 1.063.187 
(classificado como Tema 962) 
– conclui, por maioria de seus 
Ministros, que: “É inconstitu-
cional a incidência do IRPJ e 
da CSLL sobre os valores ati-
nentes à taxa Selic recebidos 
em razão de repetição de in-
débito tributário.”

Gerson Stocco de Siqueira

O Ministro Dias Toffoli, rela-
tor do caso, sustentou a tese 
de que os juros de mora são 
receitas que não são capa-
zes de trazer riqueza nova e, 
portanto, não representam 
acréscimo patrimonial: “A 
meu sentir, os juros de mora 
estão fora do campo de inci-
dência do imposto de renda 
e da CSLL, pois visam, preci-
puamente, a recompor efe-
tivas perdas, decréscimos, 
não implicando aumento de 
patrimônio do credor. Como 
consignei no julgamento do 
Tema nº 808 da repercussão 
geral, cuidando-se de obri-
gação de pagar em dinhei-
ro, é preferível dizer que o 
atraso em seu adimplemen-
to gera danos emergentes 
para o credor a dizer que, se 
houvesse o pagamento tem-
pestivo disso normalmente 
decorreriam acréscimos em 
seu patrimônio.” 

O MINISTRO RELATOR 
AINDA ACRESCENTA:

“Não vislumbro a possibilida-
de de submetê-los à tributa-
ção pelo imposto de renda 
e pela CSLL sem se ferir o 
conteúdo mínimo das mate-
rialidades previstas no artigo 
153, III, e o artigo 195, I, c da 
Constituição. Isso porque, se 
fosse aceita a ideia de que 

Por Gerson Stocco de Siqueira – Advogado especialista em Direito Tributário e Societário.

A NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE 
OS JUROS SELIC E O IMPACTO PARA 
CONTRIBUINTES QUE RECUPERAM O ICMS 
CONTIDO NA BASE DO PIS/COFINS

Importantíssima para as empresas de um modo geral a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
que afastou a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros SELIC recebidos pelo contribuinte em repetição do 

indébito tributário.

tais juros de mora legais são 
tributáveis pelo IRPJ e pela 
CSLL, essa exação acabaria 
incidindo não apenas sobre 
lucros cessantes, mas tam-
bém sobre danos emergen-
tes, parcela que não se adé-
qua à materialidade desses 
tributos, por não resultar em 
acréscimo patrimonial.”

Dada a caracterização de da-
nos emergentes, os juros de 
mora têm natureza indeniza-
tória nos casos de repetição de 
indébito tributário. Assim sen-
do, não é renda, senão mera 
recomposição de patrimônio.

À evidência, a contabilidade 
deverá espelhar o incremen-
to dos indébitos tributários 
em contrapartida de receitas. 
Mas essas receitas, embora 
contabilmente acresçam o 
patrimônio líquido das socie-
dades, representam – para 
fins tributários –  meras re-
composições de perdas pas-
sadas. Na prática, significa 
que o operador contábil, ao 
apurar o IRPJ e CSLL no regi-
me de Lucro Real, deverá pro-
ceder à exclusão dos juros 
Selic que forem derivados de 
qualquer indébito tributário 
decorrente de ações judiciais 
particulares ou mesmo de 
decisões do STF que tenham 
repercussão geral e alcance 
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todos os contribuintes. Se a 
sociedade é optante pelo lu-
cro presumido, tampouco os 
juros Selic, nestas hipóteses, 
deverão compor a base inci-
dental do IRPJ e CSLL.

A propósito da repercussão 
geral, é de bom alvitre expli-
car que decisões do STF que 
ganham esta conotação são 
extensivas a todos os contri-
buintes que se encontrem em 
situação semelhante, indepen-
dentemente se ingressaram 
ou não com ações judiciais.

O ponto de inflexão impor-
tante que normalmente di-
vide os contribuintes que 
entraram ou não com ações 
judiciais para ter esse - ou 
qualquer direito quando o 
STF trata a matéria em re-
percussão geral - é saber se 
haverá ou não aplicabilidade 
do instituto da modulação 
dos efeitos. Quando o STF 
modula os efeitos, ordinaria-
mente demarca o momento 
a partir do qual estará va-
lendo os efeitos abrangentes 
da decisão, mesmo para os 
atores que não ingressaram 

com ações judiciais sobre a 
matéria. Quando o contri-
buinte ingressa com ação ju-
dicial antes da decisão, lhe é 
assegurado, a rigor, efeitos 
retroativos a recuperar in-
débitos tributários de 5 anos 
pretéritos contados da data 
em que protocolou a sua pe-
tição inicial.

No caso do Tema 962, obje-
to desta análise, ainda cabe 
aguardar eventual definição 
sobre modulação dos efeitos, 
pois o STF ainda não se mani-
festou sobre este marco.

Mas falando em modula-
ção de efeitos, vem à mente 
recente decisão favorável 
aos contribuintes no RE nº 
574.706-PR no qual o STF de-
cidiu sobre a exclusão da base 
imponível do PIS e da COFINS 
do valor do ICMS destacado 
na nota fiscal. Após a análise 
dos embargos, o STF modu-
lou os efeitos para dizer que 
o marco seria a data do início 
do julgamento daquele pro-
cesso no STF, qual seja, 17 
de março de 2017. Logo, as 
empresas que não haviam in-

gressado com ações judiciais 
para o PIS e COFINS pagos a 
maior pela inclusão do ICMS 
na base, só podem recupe-
rar os indébitos de março de 
2017 em diante. As socieda-
des que ingressam com as 
ações judiciais antes daquela 
data têm ou terão seus direi-
tos retroativos assegurados.

É aí que surge a interseção e 
a importância da decisão no 
Tema 962, pois já se aplicará 
aos juros Selic recuperados 
em face das compensações 
de pagamentos indevidos de 
PIS e COFINS pela extração 
do ICMS de sua base. Logo, é 
bem de ver, a receita contá-
bil dos juros Selic derivados 
deste recobro, não sofrerá 
tributação do IRPJ e CSLL, 
rendendo uma boa econo-
mia para os contribuintes.
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N o dia 22 de setembro de 
1945, o então presidente 
Getúlio Vargas assinava o 

Decreto-lei nº 7.988, criando o pri-
meiro curso superior de Ciências 
Contábeis do Brasil, na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Por isso, a data foi esco-
lhida como “Dia do Contador”. 

Exatos 76 anos depois, no dia 22 
de setembro de 2021, o CRCRJ 
realizou, em seu auditório, uma 
solenidade comemorativa, que 
contou com a entrega da Medalha 
Mérito Contábil Professor Orlando 
Martins Pinto aos contadores Rai-
mundo Jurandir Gomes (2020) e 
Aroldo José Planz (2021), a outorga 

SOLENIDADE NA SEDE DO CRCRJ CONTOU COM OUTOR-
GA DA MEDALHA MÉRITO CONTÁBIL ORLANDO MARTINS 
PINTO. SISTEMA CFC/CRCS PROMOVEU CAMPANHA EM 
GRANDES MEIOS DE COMUNICAÇÃO

de Moções de Aplausos a pessoas 
que contribuíram com o fortale-
cimento e o engrandecimento da 
classe contábil, e o descerramento 
da placa da Gestão 2020/2021.

MEDALHA MÉRITO CONTÁBIL 
PROFESSOR ORLANDO MAR-
TINS PINTO

Criada em 1999, a Medalha Mé-
rito Contábil Professor Orlando 
Martins Pinto é outorgada anual-
mente pelo CRCRJ a profissionais 
que tenham contribuído signifi-
cativamente para o engrandeci-
mento da classe contábil e para 
o bem da sociedade. O Profis-
sional que dá nome à medalha, 

Professor Orlando Martins Pinto, 
foi Presidente do CRCRJ de 1982 
a 1985 e ocupou diversos cargos 
importantes no cenário contábil 
na década de 1980.

Os currículos dos profissionais in-
dicados são submetidos à análise 
do Conselho Diretor e da plenária 
do CRCRJ, seguindo rigorosamen-
te os critérios da resolução que 
trata da premiação. 

Foram dois premiados em 2020, os 
contadores Raimundo Jurandir Go-
mes e Flávio Licht; e dois premia-
dos em 2021: os contadores Aroldo 
José Planz e Vitória Maria da Silva. 
Porém, por questões de saúde, Flá-

22 DE SETEMBRO: DIA DO 
CONTADOR É MARCADO 
POR HOMENAGENS 
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vio e Vitória não puderam compa-
recer à solenidade, e receberão a 
Medalha em outra ocasião.

Em agradecimento por rece-
ber a maior honraria outor-
gada pelo CRCRJ, a Medalha 
Mérito Contábil Professor Or-
lando Martins Pinto, o conta-
dor Jurandir Gomes falou so-
bre sua atuação aos 90 anos 
de idade e fez um breve histó-
rico da política brasileira, rei-
terando a relevância social da 
profissão contábil. 

Também agraciado, o contador 
Aroldo José Planz, atual Presiden-
te da Academia de Ciências Con-
tábeis do Estado do Rio de Janeiro 
(ACCERJ) declarou:

“Receber esta honraria me enche 
de orgulho e também renova mi-
nha obrigação de maiores compro-
missos e responsabilidades com a 
classe e a profissão contábil”.

CONHEÇA OS AGRACIADOS:

Medalha Prof. Orlando Martins 
Pinto – 2020: Contador Raimundo 
Jurandir Gomes

Com 90 anos de idade e ainda na 
ativa, Raimundo Jurandir é per-
sonalidade atuante na Baixada 
Fluminense. Técnico em Conta-
bilidade desde 1964, formou-se 
contador em 2016. Ao longo de 
sua vida, exerceu cargos em re-
levantes instituições. De 1989 a 
2003, foi presidente da Associação 
de Moradores e Amigos da Glória, 
exercendo liderança comunitária.

Em 2006, criou o Centro de Estu-
dos Econômicos Sociais, em Jar-

dim Meriti, com a finalidade de 
despertar, formar e fortalecer o 
conceito de Cidadania através 
de palestras e mensagens, abor-
dando assuntos econômicos, 
políticos e sociais. 

Medalha Prof. Orlando Martins 
Pinto – 2021: Contador Aroldo 
José Planz

Contador, Perito Judicial, Em-
presário Contábil e Professor, é 
Membro Titular Efetivo da Cadei-
ra nº 16 da Academia de Ciências 
Contábeis do Estado do Rio de Ja-
neiro “ACCERJ”, entidade que pre-
side no triênio 2019/2021. 

Foi Vice-Presidente de Desenvol-
vimento Profissional do CRCRJ, 
Presidente da Associação Profis-
sional dos Contabilistas de Petró-
polis e Suplente de Delegado do 
Sindicato dos Contabilistas de Pe-
trópolis, atuando, também, como 
Membro junto ao Conselho Fede-
ral de Contabilidade da Comissão 
de Educação Continuada.   

 MOÇÕES DE APLAUSOS

As Moções de Aplausos do CR-
CRJ buscam reconhecer pessoas 
que contribuíram com a classe 
contábil através de ações con-
cretas no âmbito do Rio de Ja-
neiro. Cada Conselheiro tem di-
reito a oferecer uma moção de 
aplausos por gestão. Durante a 
solenidade, 14 personalidades 
receberam o documento, refe-
rente aos anos de 2020 e 2021.

“Como temos a clareza que nada 
se constrói sozinho, nossa ges-

tão tem sido extremamente for-
talecida pelas parcerias e pelos 
termos de cooperação técnica 
que firmamos. Essas pessoas, 
que acreditam em nosso propó-
sito de fortalecimento da classe 
contábil, merecem todo o nos-
so agradecimento e os nossos 
aplausos”, discursou o Presiden-
te Samir Nehme.

As autoridades homenageadas 
com Moções de Aplausos foram: 
Ivandro de Almeida Oliveira, 
Magno Pacheco de Andrade, Ly-
gia Maria Vieira Sampaio, Denise 
Schalom, Wagner Siqueira, Ema-
nuel Ferreira, José Vanderlei Mas-
son dos Santos, Wallace de Souza 
Vieira, Jorge Humberto Moreira 
Sampaio, Flávio Graça, Ricardo 
Sedeu, José Geraldo Abunahman, 
Maurício Germano da Luz e Ga-
briel de Oliveira de Souza Voi.

Em seguida, o Presidente do CR-
CRJ convidou os conselheiros pre-
sentes para o descerramento da 
Placa da Gestão 2020/2021, loca-
lizada no hall de entrada da sede 
do Conselho.

“Mesmo diante deste cenário inu-
sitado, nos reinventamos para 
continuar levando a melhor en-
trega possível aos profissionais 
da contabilidade Fluminenses. É 
por isso que eu agradeço a cada 
um pela contribuição, e faço o 
descerramento da placa da ges-
tão 2020/2021, uma gestão que 
foi, sim, marcada pela pandemia, 
mas que foi, certamente, ainda 
mais marcada pela coragem e 
pela inovação. Muito obrigado 
a todos e parabéns pelo nosso 
dia!”, concluiu Samir Nehme.
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DIA DO CONTADOR: SISTEMA 
CFC/CRCS REALIZA CAMPANHA 
EM GRANDES VEÍCULOS DE CO-
MUNICAÇÃO E AUTORIDADES 
PARABENIZAM A CATEGORIA 
PELA DATA

Entre os dias 07 e 25 de setem-
bro, o Sistema CFC/CRCs promo-
veu uma campanha nacional que 

destacava a essencialidade do 
profissional da contabilidade. A 
partir da voz de diversos repre-
sentantes da sociedade, a campa-
nha “Profissional da Contabilida-
de. Essencial para todos” relatava 
o trabalho da classe contábil está 
presente no dia a dia das pessoas 
e das organizações, contribuindo 
para a eficiência e desenvolvi-

mento dos setores público e pri-
vado, e do terceiro setor.

O conteúdo foi exibido nos canais 
Globo News e CNN em todo o país 
e, no Rio de Janeiro, foi veiculado 
também nas rádios CBN e Band-
News FM, além da exibição de um 
outdoor no Metrô Rio e anúncios 
nas redes sociais.

O CRCRJ prestou sua homenagem 
aos profissionais através de três 
vídeos: um do Presidente Samir 
Nehme; um vídeo falando sobre a 
essencialidade da profissão, com 
depoimentos; e um compilado 
com falas de parabenização de 
autoridades, como Deputados Fe-
derais, Estaduais, representantes 
de órgãos como SEFAZ-RJ e Recei-
ta Federal, entre outros.

Escaneie o QR Code e assista na 
íntegra:

“Nossa profissão é histórica. Li-
damos com a riqueza, com o 
patrimônio das pessoas e das 
empresas. Atuamos no exercício 
do compliance, do controle. Sabe-
mos de toda a carga de responsa-
bilidade a que somos submetidos 
cotidianamente. Mas, poder divi-
dir essa carga com uma categoria 
unida, forte, e que tem o mesmo 
propósito – o de contribuir com o 
crescimento das empresas, com 
o desenvolvimento das pessoas, 
e com a construção de um Rio de 
Janeiro melhor e mais justo – é ex-
tremamente recompensador.

Neste 22 de setembro, quero re-
conhecer e parabenizar a sua atu-
ação, contador. Você, que todos 
os dias exerce seu trabalho de for-
ma honesta, ética e comprometi-
da. Que permanece em constan-
te desenvolvimento profissional 

para oferecer aos seus clientes, 
e à sociedade como um todo, o 
que há de melhor. Você, que não 
esmorece diante das dificulda-
des, mesmo neste momento tão 
difícil que estamos atravessando. 
Que todos os dias se levanta e dá 
sua parcela de contribuição para 
que nossa classe demonstre sua 
essencialidade.

A você, o meu 
agradecimento, 
o meu abraço, e 
o meu parabéns 

pelo Dia do 
Contador!” 

 
Samir Nehme 

Campanha de Essencialidade do Sistema CFC/CRCs na estação General Osório do Metrô Rio



VALOR CONTÁBIL     l     13

VOCÊ SABIA?

CRCRJ AGORA 
TEM ATENDIMENTO 

PELO WHATSAPP
Para tornar o atendimento ao 
profissional da contabilidade 
mais rápido e eficiente, o CR-
CRJ lançou no segundo semes-
tre de 2021 o Autoatendimen-
to pelo WhatsApp.

Por lá, é possível ter mais agili-
dade para resolver as deman-
das de registro, cobrança e 
relacionamento, fiscalização, 
desenvolvimento profissional, 
informática, departamento ju-
rídico e biblioteca.

“Essa foi mais uma ação para 
tornar o CRCRJ mais acessí-
vel aos nossos registrados. 
Importante pontuar que dife-
rente de outros tipos de aten-
dimento pelo WhatsApp, o 
nosso não é feito por meio de 
robôs, mas sim pelos nossos 
próprios funcionários. Todos 
estão empenhados em dar 
retorno imediato, e o feedba-
ck até o momento é extrema-
mente positivo”, comemora o 
Presidente Samir Nehme.

Entre em contato através 
do número (21) 96564-0134 
ou pelo QR code ao lado:
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A atuação do setor de fis-
calização do CRCRJ é uma 
das bases da valorização 

da profissão contábil, por atuar 
com o objetivo central de expur-
gar o mau profissional, o leigo 
que atua como contador, e coibir 
práticas que vão contra as diretri-
zes da atividade contábil. 

No último ano, o setor intensifi-
cou os procedimentos fiscaliza-
tórios, por conta de ações macro. 

Uma das ações é o Acordo de Co-
operação Técnica entre o CFC e a 

Receita Federal, com o intuito de 
fiscalizar organizações contábeis 
sem registro junto ao Conselho, 
com o foco em combater a con-
corrência desleal e fortalecer a 
fiscalização do exercício ilegal da 
profissão contábil.

E ainda a parceria do CFC com o 
Ministério da Economia, por meio 
da Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho (SEPRT). Esse 
trabalho é desenvolvido através 
do cruzamento de informações 
que são registradas no Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) e na Relação 
Anual de Informações Sociais 
(Rais), que são sistemas utiliza-
dos na rotina dos profissionais 
da contabilidade. Depois, essas 
informações são utilizadas para 
fazer uma comparação com o 
registro profissional do contador 
que existe no CFC. 

Através disso, são identificadas as 
pessoas que estão atuando sem 
o registro profissional ou que não 
possuem formação.

Em relação aos empregados que estão ocupando cargo contábil em empresas, de acordo 
com o Código Brasileiro de Ocupação - CBO (relativo à atividade de contabilidade) sem 
possuir o registro profissional ou estando com ele baixado no CRCRJ.

Denúncias que de fato foram averiguadas 
e tiveram embasamento para se tornar 
uma ação de fiscalização e que foram 
admitidas por meio de denúncias fiscais 
online, representações de órgãos públicos  
e comunicações de irregularidades. 
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Niterói e Miguel Pereira assinam Termo de 
Cooperação Técnica com o Conselho
Como resultado da articulação 
política-institucional que o CRCRJ 
vem fazendo com as prefeituras 
do Rio de Janeiro, os municípios 
de Niterói e Miguel Pereira foram 
os primeiros a assinarem Termos 
de Cooperação Técnica.

Em Niterói, no dia 08/09, o prefei-
to de Niterói, Axel Grael, assinou 
o documento em uma solenidade 
repleta de autoridades, com o in-
tuito de desenvolver de ações de 
fomento à integridade nas con-
tratações públicas nos órgãos e 
entidades da Administração Pú-
blica do município. Como princi-
pal frente de atuação, o convênio 
prevê a capacitação do corpo 
funcional de profissionais da con-
tabilidade que atuam na Contro-
ladoria e Procuradoria do muni-

cípio, em funções de compliance.

“É muito importante que faça-
mos esse controle, que a integri-
dade, o compliance e todos os 
cuidados que estamos buscando 
na Prefeitura de Niterói repercu-
tam em uma sociedade cada vez 
mais transparente e eficiente. 
Essa parceria com o CRCRJ vai 
trazer capacitação, treinamen-
to da equipe, integração e fazer 
com que identifiquemos nesse 
diálogo os gargalos, para melho-
rarmos cada vez mais” celebrou 
o prefeito Grael.  

Em Miguel Pereira, a cerimônia 
aconteceu no dia 26 de outubro, 
com o Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, o Prefeito, André Por-
tuguês, o Presidente da Câmara 

Municipal, Eduardo Corrêa, o vi-
ce-Presidente da Câmara, Vitor 
Ralha, o Vice-Presidente de Inte-
rior, Contador Rafael Machado e 
a Delegada Elizabeth Soares.

“Para nós é uma honra assinar 
esse termo que vai beneficiar não 
só os profissionais da contabili-
dade que aqui atuam, mas toda a 
população de Miguel Pereira, com 
uma instituição respeitada em 
todo o Estado, o CRCRJ”, declarou 
o prefeito.

O Termo objetiva contribuir com 
a melhoria do ambiente de ne-
gócios da cidade, a partir da im-
plementação de ações conjuntas 
para apoio técnico, capacitação, 
estudos legislativos, fiscalização e 
orientação ao contribuinte.

Barra Mansa e São José de Ubá homologam 
leis em prol da classe contábil
Os municípios de Barra Mansa e 
São José de Ubá sancionaram, na 
primeira quinzena de setembro, 
leis em benefício da classe contábil. 
Em São José, a Lei nº 575, 10 de se-
tembro de 2021, que incluiu o dia 
do profissional da contabilidade (25 
de abril) e o dia do contador (22 de 
setembro) no calendário comemo-

rativo do município; e a Lei nº 576, 
10 de setembro de 2021, que passa 
a considerar os serviços de contabi-
lidade como atividade essencial no 
município, não se aplicando regras 
de restrição de funcionamento.

Em Barra Mansa, foi sanciona-
da a Lei nº. 4940/21, incluindo o 

Dia Municipal do Contador (22 de 
setembro) no calendário come-
morativo da cidade. Anualmente, 
será realizada pela Casa Legislati-
va uma solenidade em homena-
gem aos profissionais contábeis 
com entrega de títulos.

Solenidade de assinatura com o município de Niterói Prefeito de Miguel Pereira, André Português, e o Presidente Samir Nehme
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Presidente do CRCRJ se reúne com 
prefeituras do Sul Fluminense, 
Médio Paraíba e região Serrana
O CRCRJ continua percorrendo os mu-
nicípios para apresentar pauta institu-
cional e buscar assinatura do Termo 
de Cooperação Técnica com as prefei-
turas, de modo a contribuir com o de-
senvolvimento local através da Ciên-
cia Contábil e buscar reconhecimento 

nardo Ramos, para levar proposta de 
Termo de Cooperação Técnica entre o 
CRCRJ e as prefeituras.

“Para nós, está sendo uma grande 
honra receber o Conselho. Nós já te-
mos uma parceria muito grande com 
os profissionais da contabilidade de 
Volta Redonda. Ampliar essas ações 
conjuntas e reconhecer a categoria, 
a quem o poder municipal é muito 
grato, será importante para a cidade”, 
declarou o prefeito de Volta Redonda, 
Antônio Neto.

Em Barra Mansa, a reunião foi com o 
Secretário Leonardo Ramos, o Subse-
cretário de Receita Leonardo Salazar. 
“Vamos trabalhar este termo, que visa o 
equilíbrio econômico e financeiro da ci-
dade, uma cooperação e um reconheci-
mento aos profissionais da contabilida-
de. Será um instrumento que tornará, 
cada vez mais, a relação entre a classe 
e o poder público cooperativa, trans-
parente e que traga benefícios para a 
cidade e para os munícipes”, afirmou.

Região Sul-Fluminense

Entre os dias 14 e 19 de setembro, o 
CRCRJ, através do Presidente Samir 
Nehme, do Vice-Presidente de Interior 
Rafael Machado, e da Delegada Eliza-
beth Soares, se reuniu com represen-
tantes de Barra do Piraí, Piraí, Valença, 
Vassouras, Paulo de Frontin, Mendes, 
Paty do Alferes e Miguel Pereira.

“As visitas pela região Sul Fluminen-
se foram extremamente proveitosas. 

Agradecemos à Delegada Elizabeth 
Soares e à Controladora de Vassou-
ras, Gilda Muniz, pela condução das 
agendas, proporcionando estreita-
mento do relacionamento do CRCRJ 
com os representantes das prefeitu-
ras de Barra do Piraí, Piraí, Valença, 
Vassouras, Paulo de Frontin, Mendes, 
Paty do Alferes e Miguel Pereira. Es-
tamos confiantes que vamos avançar 
na assinatura do Termo de Coopera-
ção Técnica com todos eles”, avaliou o 
Vice-Presidente Rafael Machado.

Petrópolis:

A visita a Petrópolis aconteceu no dia 
27/10. O Presidente do CRCRJ Samir 
Nehme e o Vice-presidente de Interior 
Rafael Machado se reuniram com o 
prefeito Hingo Hammes, o Secretário 
de Fazenda Jair Nunes e o Secretário-
-Chefe de Gabinete Fábio Silva.

“Apresentamos nossa proposta e fo-
mos muito bem recepcionados pelo 
prefeito e sua equipe. Reconhecendo 
as contribuições que o Conselho e a 
classe contábil podem trazer para o 
município, se comprometeram a avaliar 
nossa proposta e trabalhar pela apro-
vação”, relatou o Presidente Samir.

Também participaram da agenda a 
Delegada Carolina Licht, o Diretor 
de Relações Institucionais do CRCRJ, 
Felipe Ribeiro, a Presidente da As-
sociação dos Profissionais de Petró-
polis, Marília Thomaz Bernardo, e o 
Diretor de Receitas de Petrópolis, 
Paulo José Viana.

CRCRJ reunido com o prefeito de Volta 
Redonda, Antonio Neto

Reunião com Vinicius Claussen, prefeito de 
Teresópolis

A Secretária de Fazenda de Piraí, Viviany 
Taranto, recebeu os representantes do CRCRJ

Reunião com o prefeito de Petrópolis Hingo 
Hammes

à classe contábil através das seguintes 
demandas: atendimento preferencial 
em órgãos públicos, reconhecimento 
da atividade contábil como essencial, 
inclusão das datas comemorativas 
da categoria no calendário oficial da 
cidade e capacitação gratuita a todos 

os profissionais da contabilidade que 
atuam na administração pública de 
forma direta ou indireta. Entre janeiro 
de 2020 e 31 de outubro, 51 municí-
pios foram visitados.

Confira as cidades visitadas no bimestre:

Teresópolis:

Teresópolis recebeu a visita da comiti-
va do CRCRJ no dia 29/09, para reunião 
entre o Presidente Samir Nehme e o 
Prefeito Vinicius Claussen. Com o obje-
tivo de apresentar pauta institucional 
e buscar assinatura do Termo de Coo-
peração Técnica entre o Conselho e a 
Prefeitura, o encontro também contou 
com a participação do Vice-presidente 
de Interior Rafael Machado, do Secretá-
rio de Fazenda Fabiano Latini, do Dele-
gado de Teresópolis Alexandre Castro, 
do Presidente da APCTere Heber Sou-
za e das contadoras Paloma Furtado e 
Cláudia Barroso. Demandas locais tam-
bém foram debatidas, como a oferta de 
apoio do CRCRJ à reforma tributária que 
acontecerá no município e a melhoria 
no ambiente de negócios, em especial 
no que toca a vigilância sanitária. “Essas 
propostas estão em total sinergia com 
o que acreditamos: temos que contar 
com a visão especializada do profissio-
nal da contabilidade para apoiar o mu-
nicípio e melhorar ainda mais o ambien-
te de negócios”, declarou o Prefeito.

Região Médio Paraíba:

Em visita pelo Médio Paraíba nos dias 
01/09 e 02/09, o Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, acompanhado do Vi-
ce-Presidente de Interior, Rafael Ma-
chado, e da Delegada Gisele Confort, 
reuniu-se com os prefeitos de Volta 
Redonda, Antônio Neto, de Pinheiral, 
Ednardo Barbosa, de Rio Claro, José 
Osmar de Almeida, e com o secretá-
rio de finanças de Barra Mansa, Leo-
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Café com a Classe chega em Volta Redonda, 
Niterói, Valença, Teresópolis e Petrópolis
No mês de setembro, o CRCRJ reali-
zou edições do Café com a Classe nos 
municípios de Volta Redonda (03/09), 
Niterói (08/09), Valença (15/09), Tere-
sópolis (29/09) e Petrópolis (27/10). O 
evento é uma oportunidade para co-
nhecer as ações do CRCRJ e debater 
demandas com o Presidente Samir 
Nehme, o Vice-presidente de Interior 
Rafael Machado e o Delegado local.

A edição de Petrópolis, realizada na 
Associação local (APCP) foi marcada 
por uma homenagem especial: a ou-
torga da medalha Prof. Orlando Mar-
tins Pinto ao profissional Flávio Licht, 
indicado para o ano de 2020 pela 
sua contribuição à classe contábil, 
histórico profissional e comprometi-
mento durante mais de duas déca-
das como delegado do CRCRJ, tendo 
sido, ainda, Presidente do Sindicato 
e da Associação dos profissionais da 
contabilidade de Petrópolis.

A honraria foi entregue pelo Presi-
dente Samir Nehme, pelo Vice-pre-
sidente de Fiscalização Carlos Ale-
xandre de Paiva, responsável pela 

indicação, e pelo Vice-presidente de 
Interior Rafael Machado.

“Quero prestar minha homenagem 
ao profissional Flávio Licht, que tem 
uma vida dedicada à Contabilidade a 
ao Associativismo, sendo uma figura 
ilustre aqui do município de Petrópo-
lis e um grande exemplo de compro-
metimento com a categoria que faz 
parte”, discursou o Presidente Samir.

Em Volta Redonda, o evento aconte-
ceu no auditório da CDL, com a parti-
cipação da Delegada Giselle Confort. 
Na ocasião, também foi entregue o 
Certificado de Mérito ao profissional 
José Flávio Fialho de Resende, por ter 
completado 70 anos de idade com 
registro ativo e conduta ilibada. Entre 
os temas debatidos, decore, respon-
sabilidade solidária e capacitação so-
bre declaração de investimento em 
Bolsa de Valores na DIRPF. 

Em Niterói, a reunião foi na sede da 
OAB, marcada por homenagens: os 
profissionais Plínio Sampaio, José 
Alberto Faria e Umbelino Morais re-
ceberam certificados de mérito por 

terem completado 70 anos de idade 
com registro ativo e conduta ilibada; 
e os ex-delegados José Ribamar do 
Amaral Cypriano (Delegado entre 
2015 e 2020) e Patrícia Rebel (Dele-
gada entre abril de 2020 e junho de 
2021) receberam placas de home-
nagens pela contribuição enquanto 
representantes regionais em Niterói. 

Já a edição em Valença, com a partici-
pação da Delegada Elizabeth Soares, 
debateu temas como a retomada 
do conselho de contribuintes com a 
participação de profissionais da con-
tabilidade; a necessidade de revisão 
do plano diretor da cidade, contando 
com a visão do profissional contábil; 
e a importância dos cursos EAD ao 
vivo do Conselho para educação con-
tinuada dos profissionais do interior.  
A profissional Maria das Graças Neto 
recebeu o Certificado de Mérito.

Em Teresópolis, cerca de 40 profis-
sionais da contabilidade comparece-
ram à CDL para prestigiar o Café com 
a Classe, conduzido pelo Delegado 
Alexandre Castro.

O Vice-Presidente de Fiscalização, Carlos Alexandre de Paiva, o Vice-Presidente de Interior, Rafael Machado, o detentor da Medalha Orlando Martins Pinto Flávio Licht, a Delegada 
do CRCRJ Carolina Licht e o Presidente Samir Nehme
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Solenidade de boas-vindas aos aprovados no 
Exame de Suficiência emociona os presentes

Inscrições abertas para a 59ª edição da CONCERJ!

Emocionante! É como pode ser 
descrita a Solenidade de Boas-
-Vindas aos Aprovados no Exame 
de Suficiência 2021.1. A iniciati-
va do CRCRJ tem como objetivo 
parabenizar os futuros profis-
sionais da contabilidade e apre-
sentar um pouco mais sobre a 
atuação do Conselho. 

O evento aconteceu de forma re-
mota em 25/09 e teve a participa-

O maior evento da Contabilidade 
Fluminense, a Convenção de Conta-
bilidade do Estado do Rio de Janeiro, 
acontecerá entre os dias 11 e 13 de 
novembro de 2021 e pela primeira 
vez, o evento será totalmente on-li-
ne e gratuito

Realizado em conjunto com a BSSP 
Centro Educacional, a CONCERJ po-

ção do Presidente Samir Nehme, 
do Vice-Presidente de Interior e 
Coordenador da Comissão Jo-
vem, Rafael Machado, do Vice-
-Presidente de Administração e 
Finanças, Elias Martins, do Vice-
-Presidente de Controle Interno, 
José Antonio Felgueiras, e do Con-
selheiro Luiz Francisco Peyon.

Os aprovados foram citados no-
minalmente e convidados a com-

derá ser pontuada para o Programa 
de Educação Profissional Continua-
da (PEPC), além de certificar carga 
horária de palestras e atividades 
complementares para estudantes.

Com o tema “Inovação: caminho 
para o protagonismo contábil”, se-
rão 19 trilhas sobre as mais diver-
sas áreas contábeis. Entre elas, o 1º 

partilharem suas experiências. 
Larissa Soares, aprovada recen-
temente, conta que já trabalhava, 
mas que o registro profissional 
abrirá novos caminhos: “a habi-
litação para fazer o registro pro-
fissional no CRCRJ, sem dúvidas, 
abrirá muitas portas para minha 
carreira, pois nossa profissão 
possibilita inúmeras oportunida-
des de trilhar uma extensa e de-
safiadora jornada”, disse.

Encontro Estadual de Técnicos em 
Contabilidade e o 1º Simpósio de 
Sustentabilidade Ambiental.

Garanta sua vaga gratuitamente em 
https://bsspce.com.br/lp-concerj/
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CRCRJ realiza entrega de kits de alimentação para 
idosos em situação de vulnerabilidade
Com a sua doação, mais uma vez 
conseguimos fazer o bem! A cam-
panha promovida pela Comissão 
do Bem do CRCRJ, com apoio da 
Comissão da Mulher e do PVCC/RJ, 
reuniu mais de 100kgs de alimentos, 

100 pacotes de biscoitos, 40 itens de 
higiene pessoal e 324 unidades de 
fraldas geriátricas.

A entrega dos kits aconteceu em um 
domingo (03/10), para famílias com 

idosos em situação de vulnerabilida-
de e para o “Abrigo Doce Morada”. 

O CRCRJ agradece a todos os voluntá-
rios por mais essa ação que faz a dife-
rença na vida de quem mais precisa!

Presidente do CRCRJ palestra na 5ª CONBCON
Em sua 5ª edição, a CONBCON, 
evento do Portal Contábeis, convi-
dou o Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme para palestrar sobre “As 10 
habilidades do Contador do Futuro”.

Entre as habilidades destacadas, 
“busca pela excelência tecnoló-

gica aliada a julgamento e toma-
da de decisão”, “encantamento e 
influência social” e “resolução de 
problemas complexos”.

O Congresso Online Brasileiro 
de Contabilidade contou com 
mais de 184 mil inscritos, além 

Candidatos do Exame de Suficiência são 
recepcionados pela Comissão Jovem
A Comissão Jovem do CRCRJ nova-
mente preparou uma ação para 
recepcionar os candidatos da edi-
ção do Exame de Suficiência de 
2021, que aconteceu no dia 24/10.

Acompanhados do Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, e do Vi-
ce-Presidente de Interior e Coor-
denador da Comissão, Rafael Ma-
chado, os membros distribuíram 

brindes, além de água e álcool 
70 para apoiar os candidatos na 
prova. A ação foi patrocinada pela 
Omie, KPMG, Faculdade Unileya e 
Faculdade Mackenzie.

de workshops, palestras e arti-
gos relevantes para atualizar os 
profissionais frente às constantes 
mudanças do mercado.
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CRCRJ, OAB-RJ e CAARJ assinam Termo 
de Cooperação Técnica para capacitação 
das categorias

Reunião de Presidentes Sul/Sudeste 
acontece em Vitória

Com o objetivo de promover ações 
de capacitação que beneficiem 
profissionais da contabilidade e da 
advocacia em temáticas comuns 
às duas áreas, o CRCRJ, a OAB-RJ e 
a CAARJ assinaram, através de seus 
Presidentes Samir Nehme, Luciano 
Bandeira e Ricardo Menezes, um 
Termo de Cooperação Técnica em 
solenidade na sede do CRCRJ no dia 
14/10.

“Esta assinatura está em total acor-
do com o que acreditamos ser o 
presente e o futuro da profissão 
contábil: a colaboração e a integra-
ção com outras categorias, a busca 
pelo conhecimento multidisciplinar 
e o compartilhamento da capacita-

O Presidente do CRCRJ, Samir Neh-
me, participou da reunião de Pre-
sidentes Sul / Sudeste no dia 01/10 
realizada no CRCES, em Vitória. En-
tre os assuntos discutidos, fortaleci-
mento da fiscalização dos regionais 

ção e da educação continuada”, de-
clarou Samir Nehme.

Para o Presidente da OABRJ, Luciano 
Bandeira, todo a sociedade será be-
neficiada com a parceria: “a Contabi-
lidade e a Advocacia se complemen-
tam, especialmente sob o viés da 
atividade empresarial. A estrutura 
da OABRJ em todo o Estado estará à 
disposição do CRCRJ e, com isso, va-
mos trazer muito avanço para con-
tadores, advogados e a sociedade 
como um todo”.

O Vice-Presidente de Interior do CR-
CRJ, Rafael Machado, que assinou 
o documento como testemunha, 
discorreu sobre a importância da 

através do RAIS/CAGED, carteira 
profissional, eleições do Sistema e a 
correção do valor da anuidade.

“Mais uma vez, o CRCRJ votou pelo 
não reajuste dos valores de anuida-

aproximação entre as entidades, 
considerando diversas áreas com 
atuação de ambas as categorias 
profissionais, como tributária, elei-
toral e condominial.

Prestigiaram a cerimônia a Presi-
dente da FEDCONT RJ/ES/BA, Lygia 
Sampaio, o Presidente da APJERJ, 
José Heriberto Costa, o Assessor da 
Jucerja Affonso D’Anzicourt, o Asses-
sor da Fecomércio Luiz Velloso, o 
Assessor da OABRJ Luan Cordeiro, a 
Vice-Presidente de Desenvolvimen-
to Profissional do CRCRJ, Ilan Renz, e 
o Vice-Presidente de Administração 
e Finanças do CRCRJ, Elias Martins.

de para 2022, considerando o mo-
mento sensível que o país e a classe 
estão passando”, afirmou o Presi-
dente Samir.
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Ações inovadoras no CRCRJ são tema 
de palestra durante Conferência 
Interamericana de Contabilidade

CRCRJ marca presença no 1º Seminário 
Elas Fazem Acontecer

O Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, participou do painel “Me-
lhores Práticas na Gestão dos 
Conselhos de Contabilidade”, na 
Convenção Interamericana de 
Contabilidade, que aconteceu en-
tre os dias 19 e 21 de outubro em 
Porto Alegre/RS.

A tarde do dia 26/10 foi marcada 
pela realização do 1º Seminário 
de Gestão e Empreendedorismo 
Feminino - “Elas fazem acontecer”, 
capitaneado pelo instituto Mulhe-
res que Contam, que teve o apoio 
institucional do CRCRJ.

Ele apresentou as principais inova-
ções desenvolvidas no período ja-
neiro/2020 a setembro/2021, como 
a inauguração do Espaço Compar-
tilhado, o desenvolvimento do Apli-
cativo do CRCRJ, o atendimento 
pelo WhatsApp, a implementação 
dos cursos EAD e a busca por Ter-

Na fala de abertura, cercado 
pelas fundadoras do instituto, 
o presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, saudou a iniciativa e o 
papel de protagonismo que as 
mulheres vem conquistando na 
contabilidade.

mos de Cooperação Técnica com o 
Estado e as prefeituras.

Os Presidentes dos CRCs SP, PR, 
ES, GO, PE e RR também partici-
param do painel, que foi mediado 
pelo Presidente do CRCDF, Daniel 
Fernandes.

O evento contou com palestras de 
mulheres contadoras, falando so-
bre suas trajetórias inspiradoras e 
os desafios de conciliar a vida pro-
fissional e pessoal. Para conferir a 
íntegra do evento, acesse o canal 
Mulheres que Contam no YouTube.
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MAURÍCIO LUZ
MAURÍCIO ASSUME DIVERSOS CARGOS NA CONTABILIDADE: É COORDENADOR 
DA COMISSÃO DE ESCRITÓRIOS, DIRETOR NO SESCON E ASCOM, E LIDERA O 
ESCRITÓRIO AQUÂNTICA CONTABILIDADE. MAS, EM SEU TEMPO LIVRE, É A 
PILOTAGEM QUE O FAZ RECARREGAR AS ENERGIAS

Conexões são ativos importantes 
para gerar aprendizados e opor-
tunidades na carreira. Mas as co-
nexões não são necessariamente 
criadas apenas no ambiente cor-
porativo. Para Maurício Luz, esse 
networking aconteceu através da 
sua paixão pelo motociclismo.

“Ando de moto há cinco anos, e 
frequento motoclubes há qua-
tro. Pelo fato de ter vários amigos 
nestes grupos, não sou associado 
a nenhum deles, mas sou muito 
bem recebido por todos. As ami-
zades que você faz neste meio são 
impressionantes. Há profissionais 
de diversas áreas - do motoboy 
ao empresário, do funcionário ao 
mais alto posto de um cargo públi-
co, de um advogado a um desem-
bargador. E todos são iguais, sem 
distinção, todos buscam o prazer 
de liberdade e a felicidade”, conta. 

E além das amizades, a prática 
traz inúmeros outros ganhos para 
Maurício. “A liberdade não tem 
preço.  Quando estou pilotando 
minha moto, só penso em coisas 
boas e em chegar em lugares mais 
lindos que os outros”.

Quanto aos aprendizados que o in-
teresse por motociclismo traz para 
sua evolução na carreira, Maurício 
conta que a troca entre os prati-
cantes dos motoclubes faz toda 
a diferença.”Conversamos sobre 
assuntos variados e aprendemos 
muito, quer evolução maior do que 
o aprendizado, do que o conheci-
mento? Isto é o motociclismo no 
mundo”, comemora. 

O interesse por motociclismo e 
também pela contabilidade já foi 
passado para outra geração. A fi-
lha de Maurício, Ludmilla Luz, o 
acompanha tanto nos passeios 
de moto, quanto em sua carreira 
profissional. Estudante de Ciências 
Contábeis, ela atua como colabora-
dora no escritório contábil com o 
pai. “Minha filha mais velha é uma 
companheira imbatível”, afirma o 
pai, orgulhoso. 

A satisfação na carreira contábil 

Apesar de ter no motociclismo uma 
válvula de escape, Maurício se con-
sidera realizado na contabilidade e 
dedica parte dessa satisfação a sua 
equipe e colegas de profissão. 

“A minha equipe é fantástica. Te-
nho sucessores nota mil, que bus-
cam desenvolver tudo que peço e 
determino com perfeição. E o meu 
Conselho proporcionou que eu fi-
zesse novos amigos, tanto da con-
tabilidade, quanto de novas áreas. 
Dentro do CRCRJ tem pessoas que 
admiro muito, são fantásticas, não 
só abrem portas pelo aprendiza-
do e ensinamento, abrem portas 
pela satisfação de viver cada dia 
melhor. Todas estas pessoas es-
tão sempre prontas a ajudar, seja 
nas comissões que participo, seja 
no meio deles no dia a dia, sejam 
funcionários, conselheiros, presi-
dente ou até mesmo um colega, 
a maioria sempre está disposta a 
ajudar. Por isso, vivo minha profis-
são com satisfação e curto minha 
vida da forma que Deus me pro-
porciona, 1 km a cada dia”, finaliza. 

Maurício Luz e sua filha, Ludmilla Luz
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