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Editorial
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Quando falamos sobre a Valorização da 
nossa Classe, não podemos esquecer 
daqueles que serão o futuro da Profissão: 

as Jovens lideranças Contábeis! sejam 
Profissionais recém-formados ou estudantes da 
graduação, é preciso motivá-los desde já sobre 
a importância da Categoria que fazem ou farão 
parte e a necessidade de atualização constante, 
bem como a possibilidade de se envolverem com 
a política classista para que, em breve, assumam 
os lugares que deixaremos, continuando a luta 
por autoestima do Profissional em relação ao seu 
poder de entrega, prerrogativas profissionais e 
reconhecimento por parte da sociedade.

Pensando nisso, o CRCRJ apoiou o Primeiro 
Encontro de Estudantes e Jovens lideranças de 
Ciências Contábeis do Estado do rio de Janeiro 
(EEJL), realizado pela Academia de Ciências 
Contábeis do Rio de Janeiro (ACCERJ), por re-
conhecer a importância do evento, que ofereceu 
conhecimento e networking a cerca de dois mil 
Profissionais e futuros Profissionais Contábeis.

Para mobilizar tantas pessoas, fizemos uma 
grande força tarefa, juntamente com nossos 
Confrades e Confreiras de nossa ACCERJ, 
Conselheiros, Delegados e Membros de 
Comissões. organizamos e realizamos dezenas 
de palestras nas Instituições de Ensino Superior 
(IEs) por todo o nosso Estado, apresentando o 
trabalho do CRCRJ e convidando para o EEJL. 

E o resultado?
Um evento inesquecível. Que sem dúvidas vai 

entrar para a história da Contabilidade em nosso 

Estado! Doze oficinas, três palestras, um grande 
show com a banda Jamz e dois mil participantes 
extremamente realizados e satisfeitos! 

O que comprova que a Contabilidade, en-
quanto Ciência e enquanto Profissão, terá um 
futuro brilhante! 

renovamos nossa gratidão a todas as 
Entidades Congraçadas que somaram esforços, 
com muita União e Cooperação, para o resulta-
do alcançado no EEJL, especialmente a nossa 
ACCERJ, que foi a realizadora, na pessoa do 
Presidente Aroldo Planz, o Sescon e todos os 
seus Associados, na pessoa do Presidente Renato 
Mansur, e nosso Vice-Presidente Samir Nehme, 
que conduziu essa grande realização!

Nesta edição da Valor Contábil, além da 
cobertura deste grandioso Encontro, trazemos 
uma prestação de contas parcial referente ao 
ano de 2019 das três áreas que são atividades-
fins do Conselho: Registro, Desenvolvimento 
Profissional e Fiscalização. Também abor-
damos as principais dúvidas a respeito das 
Eleições CRCRJ, que acontecerão nos dias 19 
e 20 de novembro de 2019, cuja participação 
é obrigatória a todos os Profissionais regis-
trados. Exerça seu direito de voto e contribua 
para um CRCRJ mais forte e atuante, que sem 
dúvidas trará ainda mais conquistas para a 
nossa Classe!

Boa leitura!

Waldir Ladeira – Presidente do CRCRJ

Caro colega Profissional da Contabilidade,

Visão no futuro
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EVENTOS

nos meses de setembro e outubro aconteceram 
três edições da Quarta do Conhecimento. A primeira, no 
dia 11 de setembro, teve a participação da Contadora, 
Consultora e especialista em Compliance, Elaine 
Sampaio, que falou sobre a importância do Programa 
de Compliance e aspectos da Lei Estadual nº 7.753/17, 
que que dispõe sobre a instituição do Programa de 
Integridade nas empresas que celebrarem contrato com 
a administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Ela 
lembrou que a legislação estadual teve como referência 
a Lei 12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção ou 
Lei da Empresa Limpa, a qual determina que empresas 
privadas serão punidas por atos de corrupção contra a 
administração pública. 

Elaine Sampaio destacou os avanços do Programa 
de Integridade, como o alinhamento às instruções 
normativas externas e internas, o desenvolvimento da 
cultura da organização e o aperfeiçoamento dos pro-
cessos. E pontuou os impactos negativos e penalidades 
que podem incorrer sobre as organizações que não 
adotarem o Programa, lembrando que a Lei Estadual 
7.753/17 visa proteger a administração de atos lesivos 
que resultem em prejuízos financeiros, como irregula-
ridades, desvios de ética e de conduta e fraudes contra-
tuais, entre outros. 

A palestra foi complementada pela Contadora, 
Auditora e Perita Judicial, Sheila Iglezias, a qual desta-
cou que um dos pilares do Programa de Compliance, no 
que diz respeito ao levantamento de fraudes, é o uso 
da Inteligência Emocional no processo de investigação 
das denúncias.

LGPD e simPLificação De reGistro  
De emPresas

No evento do dia 25 de setembro, a Pós-Graduada 
em Direito Empresarial, Andrea Salles, discorreu sobre 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que chega 
como uma adequação aos sistemas internacionais de 
proteção que já estão em vigor, buscando proteger e 
regular as atividades de tratamento de dados pessoais, 
ou seja, de pessoa física. 

Já no dia 02 de outubro, a Chefe da Equipe de 
Cadastros da Superintendência da Receita Federal na 7ª 
Região Fiscal, Carolina Rique, e o Supervisor da Equipe 
de Atendimento de Retaguarda do DBE, Márcio Nunes 
Simões, destacaram as novidades da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios, a Redesim, um sistema integrado 
que permite a abertura, fechamento, alteração e legali-
zação de empresas em todas as Juntas Comerciais do 
Brasil.

A rede tem como principal objetivo simplificar 
procedimentos e reduzir a burocracia.

Na ocasião, os palestrantes sanaram as dúvidas 
dos participantes sobre situações de empresas ina-
tivas, atualizações cadastrais, desburocratizações 
e deferimento de matriz, além esclarecerem como 
será o funcionamento da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, que passará a integrar a Redesim, com 
exceção da capital.

você encontra todas as edições da Quarta do 
Conhecimento em nosso canal no youtube: 

www.youtube.com/tvcrcrj/

Quarta do 
conhecimento

Andrea Salles em Quarta do Conhecimento sobre a LGPD

em foco comPLiance, Lei GeraL 
Proteção De DaDos e LeGaLização  
De emPresas
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Elaine Sampaio e Sheila Iglezias recebem certificados 
pela Quarta do Conhecimento

Carolina Rique palestra sobre Registro Empresarial
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EVENTOS

Parlamentares e Profi ssionais da Contabilidade aprofundam o debate sobre questões 
importantes relacionadas ao fisco

Profissionais Da contabiLiDaDe Debatem 
tema com ParLamentares

Desburocratização do fisco

crcrJ DiVuLGa encontro 
De estuDantes e JoVens 
LiDeranças De ciÊncias 
contÁbeis em instituiçÕes 
De ensino

durante setembro e outubro o 
CRCRJ realizou uma grande ação: 
Conselheiros, Delegados e mem-
bros de Comissões visitaram di-
versas universidades do Estado do 
Rio de Janeiro para apresentarem o 
trabalho do Conselho, convidando 
os estudantes a participarem do 
Encontro de Jovens lideranças de 
Ciências Contábeis, que aconteceu 
no dia 26 de outubro.

Entre as lideranças que 
participaram da ação estão o 
Vice-Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, o Vice-Presidente de 
Interior, Ademilton Dantas, o 
Vice-Presidente de Desenvolvi-
mento Profi ssional, Antonio Ranha, 
o Vice-Presidente de Pesquisa e 
Estudos Técnicos, Jorge Ribeiro, 
o Conselheiro Ouvidor, Luiz 
Antonio Ochsendorf, o Delegado 
do CRCRJ em Jacarepaguá, 
Arthur Santos, o membro da 
Comissão Jovens lideranças 
Contábeis Mauro Benevenuto 
e o membro da Comissão de 
Esportes Flávio Pires, além do 
Diretor de Relações Institucionais 
do CRCRJ,  Felipe Ribeiro.

circuito 
De PaLestras De PaLestras 

No dia 11 de outubro, os 
Profi ssionais da Contabilidade 
debateram medidas que auxi-
liem na desburocratização do 
Fisco, em evento promovido 
pelo CRCRJ em parceria com 
as Frentes Parlamentares de 
redução da Carga tributária 
e pela Desburocratização, da 
Alerj. Participaram dos debates 
o Presidente do CRCRJ, Waldir 
Ladeira, o Vice-Presidente, Samir 
Nehme, os Deputados Estaduais 
Anderson Moraes, Chicão 
Bulhões, Alexandre Freitas e 
Renan Ferreirinha; o subsecre-
tário de tributação da Sefaz-RJ, 
Eduardo Mello, o representante da 
Fecomércio Gilberto Alvarenga, o 
representante da Firjan, Rodrigo 
Barreto, o membro do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB), Paulo 
Renato Fernandes, e o especialista 
em Direito Tributário Paulo André 
Azevedo, entre outros.

Samir Nehme defendeu a ne-
cessidade urgente de desburocra-

tização para benefi ciar a socieda-
de como um todo. “O Profi ssional 
da Contabilidade é o maior refém 
desse emaranhado burocrático, 
que o impede de priorizar o mais 
importante do nosso trabalho, 
que é fornecer informações de 
qualidade para que a empresa 
possa crescer”, ressaltou. Já os 
parlamentares defenderam uma 
reforma administrativa que viabi-
lize a redução na carga tributária. 

O Simples Nacional, a MP da 
liberdade Econômica e os autos 
de infração a que estão sujeitos 
os Profi ssionais da Contabilidade 
foram discutidos pelos parti-
cipantes, que sugeriram maior 
integração no Fiscofácil, como o 
DEC; o fi m do envio duplicado de 
informação; a simplifi cação e au-
mento da validade de certidões e 
os parcelamentos ordinários onli-
ne no Estado, com o fi m da taxa de 
parcelamento e atendimento faci-
litado em órgãos como a Receita 
Federal.
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EVENTOS

abuso De autoriDaDe e LaVa 
Jato em Debate

Profi ssionais de contabilidade, juristas, autoridades 
e parlamentares se reuniram no dia 18 de outubro 
no Rio de Janeiro, na sede da Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), 
para debater alguns dos temas mais relevantes no cená-
rio nacional, como o abuso de autoridade e a operação 
Lava Jato, entre outros. Resultado da parceria entre 
a CRCRJ e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Rio de Janeiro (OABRJ), o evento, que teve o apoio 
da Comissão de Direito Contábil da seccional, e da 
Associação de Imprensa do Brasil (AIB), foi aberto pelo 
presidente do CRCRJ, Waldir Jorge Ladeira dos Santos.

“Para nós é motivo de muito orgulho disseminar a 
temática do Direito Contábil e promover a aproximação 
entre as categorias dos Contadores e dos Advogados”, 
declarou Ladeira, que foi condecorado com a Medalha 
Contábil de Duque de Caxias, criada pelo Decreto-
Legislativo nº 1.541/19 entregue pelo Vereador 
Nivan Almeida, em homenagem aos Profi ssionais da 
Contabilidade. O Presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJ-RJ), Claudio de Mello Tavares, pre-
sente ao evento, também recebeu a homenagem, assim 
como o presidente da OABRJ, Luciano Bandeira.

união De esforços
Bandeira destacou a importância da aproximação en-

tre os profi ssionais de contabilidade e de direito. “Acredito 
que são atividades complementares e, juntos, conquista-
remos muitas coisas para ambas as categorias”, afi rmou, 
ao abrir a seção de palestras, com o tema "Refl exões sobre 
o PL 7.596 — Lei de Abuso da Autoridade” — projeto que 
atualiza a legislação e foi aprovado no Congresso, sendo a 
Lei 13.869/2019 sancionada no dia 5 de setembro.

Observando que em todas as democracias ociden-
tais existem regulações sobre o abuso de autoridade, 
ele frisou: “A lei não impede o combate à corrupção, não 

acaba com a atuação de que dispõem hoje o Ministério 
Público, o Poder Judiciário e a Polícia Federal em relação 
ao combate aos crimes de colarinho branco. Ela regula 
os excessos”, concluiu, afi rmando que os profi ssionais da 
Contabilidade têm um papel importante ao dar suporte 
técnico do cidadão e às empresas.

contaDor De meDiação
“Mediação como forma de resolução de confl itos”, foi 

o tema abordado pela vice-presidente da OABRJ, Ana 
Tereza Basílio, que observou o risco de os contadores 
estarem perdendo espaço como mediadores, na grande 
maioria de confl itos que demandam ‘um artífi ce econômi-
co’. Por isso mesmo, considera o seminário importante por 
abrir novas oportunidades de trabalho na Contabilidade. 
"Seria interessante o Conselho criar uma comissão de 
mediação para estudar medidas e promover treinamen-
to dos Contadores para atuarem nessa área. Para tanto, 
poderia chamar pessoas qualifi cadas para capacitar 
Contadores de Mediação e, eventualmente, num futuro 
próximo, criar uma Câmara de Mediação no CRCRJ, 
abrindo espaço para uma nova forma de trabalho”, sugeriu 
a jurista, aniversariante do dia, que recebeu homenagem 
do público. O evento teve ainda as palestras “Das mãos 
limpas à Lava Jato”, do Desembargador Federal André 
Fontes, e “Cruzamento de dados fi scais entre a Receita 
Federal e o Ministério Público”, feita pelo Procurador da 
República, Renato Silva de Oliveira.

O debate que mobilizou os mais de 100 presentes 
confi rmou o sucesso dessa iniciativa, que busca refor-
çar relacionamento entre os Profi ssionais das Áreas 
Contábil e Jurídica. O objetivo dessa aproximação entre 
CRCRJ e OABRJ é fazer com que os Profi ssionais da 
Área Contábil tenham uma atuação mais ampla na atual 
conjuntura econômica. A parceria foi reforçada com 
a criação da Comissão de Direito Contábil na OABRJ, 
presidida por Márcio Benedito da Silva, com o apoio da 
presidência do CRCRJ.

seminário estadual de Direito contábil 

Profi ssionais de Contabilidade, juristas e autoridades se reuniram no dia 18 de outubro na sede do CRCRJ; à direita  Presidente do CRCRJ, 
Waldir Ladeira recebe título de Cidadão Duque-Caxiense pelo Porfessor e Vereador de Duque de Caxias, Nivan Almeida
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Em uma aula sobre a Estrutura 
de Regulação Contábil no Brasil, no 
curso de Teoria da Contabilidade 
da UFRJ, percebi que nenhum 
aluno tinha conhecimento sobre a 
existência da FACPC. Para minha 
surpresa, também notei que poucos 
profissionais conheciam a FACPC e 
sabiam sobre a sua importância.

A Fundação de Apoio ao 
Comitê de pronunciamentos 
Contábeis (FACPC), criada em 
10/02/2010, é uma pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, com o objetivo de assistir, promo-
ver, apoiar, incentivar e desenvolver ações científicas, 
tecnológicas, educacionais, culturais e sociais, que 
visem o desenvolvimento das ciências contábeis, 
principalmente por meio do apoio ao Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para tanto, a 
FACPC (a) realiza estudos e pesquisas; (b) desenvolve 
atividades educativas, tais como cursos, palestras, 
seminários e congressos; e (c) busca parceiras e de-
senvolve projetos com outras entidades, por exemplo.

Vale lembrar que, o CPC, criado pela Resolução 
CFC no 1.055/2005, tem o objetivo de estudar, 
preparar e emitir Pronunciamentos Técnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgação de 
informações dessa natureza visando à centralização e 
uniformização do seu processo de produção, conside-
rando a convergência da Contabilidade Brasileira aos 
padrões internacionais. (art. 3º)

Basicamente, a FACPC é importante porque é 
a instituição responsável pela captação e gestão 
dos recursos necessários ao desenvolvimento das 
atividades do CPC. Notadamente, a qualidade do 
processo de regulação contábil no Brasil depende da 
existência de uma estrutura regulatória adequada, 
que, por sua vez, necessita de recursos financeiros 
suficientes para seu adequado funcionamento, assim 
como para a independência institucional do CPC e de 
seus membros.

No âmbito internacional, também existem fun-
dações similares. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
o Financial Accounting Foundation Trustees (FAF 
Trustees) é o órgão responsável pela governança e 
supervisão do FASB (Financial Accounting Standards 
Board). Do mesmo modo, a IFRS Foundation de-
sempenha funções similares com relação ao IASB 

(International Accounting Standards Board). 
Nota-se que, os conselheiros das funda-
ções mencionadas não se envolvem em 
qualquer matéria técnica, no entanto são 
responsáveis pela indicação dos membros 
dos conselhos e comitês responsáveis 
pela elaboração e aprovação de normas 
contábeis.

A FACPC é formada pelo Conselho 
Curador, Conselho de Vogais, Conselho 
Fiscal e por uma Diretoria Executiva, 
onde seus membros exercem suas 

atividades como trabalho voluntário (não remu-
nerado). O Conselho Curador é o órgão máximo 
de deliberação e orientação, sendo composto 
por seis membros que representam as entidades 
instituidoras da FACPC (ABRASCA, APIMEC 
NACIONAL, BM&FBOVESPA – atualmente B3, 
CFC, IBRACON e FIPECAFI). O Conselho de 
Vogais é um órgão de aconselhamento composto 
por um número indeterminado de membros, com 
reconhecida especialização nos campos de atua-
ção da Fundação, sendo atualmente represen-
tantes da ANEFAC, BNDES, CVM, FEBRABAN, 
IBGC, IBRI e SERASA Experian. A Diretoria 
Executiva é formada pelo Diretor Presidente, 
Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, 
sendo todos eleitos pelo Conselho Curador. Por 
fim, o Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da 
administração da fundação, sendo composto por 
três membros efetivos e três membros suplentes, 
eleitos pelo Conselho de Vogais.

Destaca-se que, na FACPC os mandatos são de 
dois anos, sendo admitidas reconduções sucessivas, 
enquanto no CPC o mandato é de quatro anos. Em 
geral, os órgãos da FACPC se reúnem ordinariamente 
uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que 
necessário.

Considerando a relevância das normas contábeis 
para o bom funcionamento dos mercados de capitais 
e de crédito no Brasil, como disse no início do artigo, 
é estranho pouco se ouvir falar do FACPC. Assim, 
para concluir este texto, convido a todos que visitem 
o site (http://www.facpc.org.br/FACPC/) a fim de 
conhecer com mais detalhes a função e a forma de 
atuação desta fundação. No site indicado, também é 
possível visualizar o Relatório Anual de Atividades e 
as Demonstrações Financeiras auditadas da FACPC.

Quem conhece o facPc?

OPINIãO
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Por Adolfo Henrique 
Coutinho e Silva
Doutor em Contabilidade 
e Controladoria
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 FISCALIzAçãO:
• 625 processos julgados – 499 penalizados
• 337 autos de infração emitidos
• 751 notificações emitias
• 1.848 ofícios fiscalizatórios emitidos
• Total de fiscalizações e agendamentos: 2.091

 REGISTRO:
• Processos analisados e relatados pela 

Câmara de Registro: 3.952
• Novos registros de Pessoas Físicas: 1.157
• Novos registros de Pessoas Jurídicas: 256

 CRCRJ Em SETEmBRO DE 2019
• 54.061 Profissionais Registrados
• 23.185 mulheres
• 30.876 homens
• 36.000 contadores
• 18.061 técnicos em contabilidade

 DESENVOLVImENTO PROFISSIONAL:
• Cursos realizados: 368
• Jurisdição Sede: 198 cursos 
• Jurisdição Delegacias: 170 cursos 
• Total de participantes:  11.805
• Carga horária: 4029
• Webinar: 14 edições em 2019
• Participantes: 5.518

Apresentamos, a seguir, os principais resultados 
dos Departamentos Atividades-Fim do CRCRJ: 
Registro Profissional, Desenvolvimento 
Profissional e Fiscalização. Lembramos que 
todos os dados ficam disponíveis no Portal 
da Transparência do CRCRJ, acesso em  
www.crc.org.br/

2019 em números

CRC Em AçãO
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COmISSÕES

nbc tG 01 redução ao Valor recuperável dos ativos: 
UmA NORmA ImPRESCINDÍVEL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAm 
NA ÁREA DE PERÍCIA ENVOLVENDO AS DEmONSTRAçÕES CONTÁBEIS

Em 2010, o Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC, aprovou o pronunciamento técnico CPC 01 (R1) - 
Redução ao valor recuperável de ativos que foi elaborado a partir do IAS 36 - Impairment of Assets. Em dezembro 
de 2017, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC publicou a NBC TG 01 (R4) que revisa suas versões 
anteriores e corresponde ao CPC 01(R1). Assim, após convergência da contabilidade brasileira para os novos 
padrões internacionais – IFRS, o Perito Contador tem que estar atualizado para saber aplicar todo conjunto 
de normas em perícias de apuração de haveres, recuperação judicial, falência, dentre outras demandas que 
envolvam as demonstrações contábeis.  Neste artigo abordaremos apenas alguns aspectos relevantes do CPC 
01 (R1) visando chamar a atenção dos profi ssionais que atuam na área.

Esta norma estabelece procedimentos para a realização do teste de recuperabilidade ou teste de 
impairment. Ela não se aplica a todos os tipos de ativos. Abrange apenas o ativo imobilizado; controladas, 
coligadas e joint ventures; propriedades para investimento mensuradas ao custo, ativos intangíveis e goodwill. 

Os conceitos a seguir, defi nidos pela NBC TG 01 são fundamentais para o entendimento de como o teste de 
impairment deve ser realizado.

• Valor Contábil Líquido - Montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução 
de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas.

• Unidade geradora de caixa (UGC) - Menor grupo identifi cável de ativos que gera entradas de caixa, 
entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou 
outros grupos de ativos.

• Valor justo - Preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de 
um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração.

• Valor em uso - Valor presente de fl uxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou de 
uma unidade geradora de caixa.

• Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa - Maior montante entre o seu 
valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso.

• Perda por desvalorização - Montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou 
de unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável.

A NBC TG 01 (R4) defi ne que o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade 
geradora de caixa (UGC) é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa 
de venda e o seu valor em uso. Caso seja identifi cado que o ativo está registrado acima 
de seu valor recuperável, faz-se necessário reconhecer no resultado uma perda 
por desvalorização. Caso contrário, não há desvalorização e não há também a 
necessidade de estimar o outro valor conforme preconiza o item 19 da NBC TG 01.

Quanto à periodicidade do teste, a entidade deve, no mínimo, em 
cada data de fechamento de balanço patrimonial, revisar seus ativos para 
verifi car se existem indicadores de desvalorização. 

Logo, sem esgotar o assunto, é importante o perito contador se 
conscientizar que a aplicabilidade desta norma é imperiosa para a 
elaboração de um laudo pericial que envolva as demonstrações contábeis e 
fornecer informações confi áveis para a justiça.

Sergio Barbosa
Contador, Administrador, Perito 
Judicial e Membro da Comissão 
de Perícia Contábil do CRCRJ
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INTEGRAçãO

Auxiliando na capacitação dos Profissionais 
da Contabilidade que atuam no setor público das 
prefeituras, o CRCRJ, por meio da Comissão da Área 
Pública, realiza o Seminário Itinerante de Contabilidade 
na Área Pública. Em setembro, foram realizadas edições 
em Niterói, Saquarema e São João da Barra.

Nos dias 04 e 05, o evento realizado em Niterói 
contou com a presença das seguintes autoridades: o 
Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do 
CRCRJ, Jorge Ribeiro, a Secretária de Fazenda, Giovanna 
Victer, a Subsecretária de Planejamento, Marília Ortiz, 
o Procurador Geral do Município, Carlos Raposo e o 
Subsecretário de Orçamento, Marcelo Bandeira.

Após  a abertura, o Conselheiro do CRCRJ 
Gustavo Cretton fez palestra sobre “Ética, Controles 
e Transparência”, seguido por curso sobre “eSocial, 
EFD-Reinf e DCTFWeb”, ministrado pelo Professor 
Wanderlei Lagoas. A Conselheira e Coordenadora 
da Área Pública do CRCRJ, Ana Luiza Lima, e 
o Conselheiro Luiz Francisco Peyon também 
prestigiaram o evento.

A edição em Saquarema aconteceu nos dias 17 e 
18, na sede da OAB no município. A Coordenadora da 
Comissão da Área Pública do CRCRJ, Conselheira Ana 
Luiza Lima, participou da abertura do evento, na terça-
feira (17), seguida por palestra sobre "A importância da 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público", ministrada 
por Miriam Lepsch, também da Comissão.

A programação do evento também incluiu o curso 
sobre Orçamento Público com a Mestre em Ciências 
Contábeis e Subsecretária de Contabilidade Geral na 
Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, Yasmin 
Monteiro. Também esteve presente o Conselheiro Luiz 
Francisco Peyon.

Já nos dias 19 e 20, o Seminário Itinerante 
aconteceu em São João da Barra, com a presença 
do Presidente Waldir Ladeira e do Presidente da 
Câmara de Vereadores do Município, Vereador 
Aluízio Siqueira, que entregou Moção de Aplausos em 
agradecimento aos Profissionais da Contabilidade.

A edição do evento incluiu o curso sobre Matriz 
de Saldos Contábeis, ministrado pela Mestre em 
Ciências Contábeis e Gestora Pública na SEFAZ/
RJ, Marilda Sant Anna Maciel, e palestra sobre 
Ética, Controle Interno e Transparência, ministrada 
pela Coordenadora da Comissão da Área Pública, 
Conselheira Ana Luiza Lima.

Participaram do evento em São João da Barra o 
Secretário de Fazenda, Renato dos Santos Timótheo, o 
Secretário de Planejamento, Allan Barcellos, a Contadora 
na Prefeitura de São João da Barra, Juliana Sant Anna 
Cardoso, o Conselheiro Ivanildo Carvalho, o Delegado 
da jurisdição de Campos dos Goytacazes, Roberto 
Nascimento, o membro da Comissão da Área Pública 
José Alves, a integrante da Comissão de Contabilidade 
Partidária, Tânia Scher, e o Professor João Batista.

seminário itinerante da Área Pública percorre três municípios

No dia 17 de setembro foi realizada mais uma edição do Café Com a Classe Itinerante, 
dessa vez em Saquarema, na Câmara Municipal.

O evento, que abre espaço para que os Profissionais da Contabilidade levem 
suas demandas e sugestões à administração do CRCRJ, contou com a participação 
do Presidente, Waldir Ladeira, do Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas, 
do Delegado em Araruama, Fillipe dos Santos e do Presidente da Associação dos 
Contabilistas de Araruama (ACA), Fernando Daniel Lima.

Realizados pela Comissão da Área Pública do CRCRJ, Seminários Itinerantes percorreram os 
municípios de Niterói, Saquarema e São João da Barra

Profissionais de Saquarema 
participam de uma edição do Café 
Com a Classe Itinerante

café com a cLasse itinerante acontece em saQuarema 
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O Delegado do CRCRJ em Nova Iguaçu, Jorge Miguel de Moura, recebeu, 
no dia 19 de setembro, Moção de Aplausos e Louvor pelo trabalho em defesa da 
Classe Contábil na Baixada Fluminense. A homenagem foi entregue pelo Depu-
tado Estadual Dr. Deodalto, em encontro que teve a participação do Conselheiro 
e membro da Comissão Jovens Lideranças do CRCRJ, Victor Mota.

Victor mota, Jorge miguel de moura 
e o Deputado Estadual Dr. Deodalto

DeLeGaDo Do conseLho em noVa 
iGuaçu recebe moção De aPLausos

Foi realizada no dia 27 de setembro reunião do 
Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial 
(Cogire), na sede da Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (JUCErJa). 

Representando o CRCRJ, o Delegado em Nova Iguaçu, 
Jorge Miguel de Moura, foi parabenizado pelo sucesso 
consolidado na CONCIT Baixada, realizada nos dias 22 
e 23 de agosto, em Nova Iguaçu, que reuniu cerca de 450 
participantes. O Delegado destacou a luta em prol da 
adesão ao Alvará Automatizado na Baixada Fluminense.

O Delegado em Resende, Ronaldo Gouveia, apresen-
tou as ações realizadas na região, com destaque para a 
implantação do Alvará Automatizado no município, além 
de sugerir a inclusão de representantes do Interior do 
Estado, como uma possibilidade de criar regionais com 
representantes no COGIRE e a realização de Webinar e 
Quarta do Conhecimento sobre o Alvará Automático em 
parceria com o CRCRJ.

Em pauta, o Presidente da Junta e também 
Conselheiro do CRCRJ, Vitor Hugo Feitosa, ressaltou a in-
tegração dos Alvarás Automatizados em grande parte dos 
municípios, dando destaque para o papel do CRCRJ, junto 
à Classe Contábil, nessa conquista e na luta pela desburo-
cratização.

Na ocasião, o Prefeito em Teresópolis, Vinicius 
Claussen, assinou o termo de adesão do Alvará 
Automatizado no município, mais uma conquista para o 
segmento contábil e empresarial. A reunião ainda contou 
com a participação do Presidente da Frente Parlamentar 
da Desburocratização da Alerj, Deputado Chicão Bulhões, 
e do Presidente do Sescon Rio de Janeiro, Renato Mansur.

União de esforços em prol do segmento

comitê Gestor de integração do 
registro empresarial se reúne

No dia 16 de setembro, aconteceu no Plenário do 
CrCrJ reunião entre as associações e autoridades 
Sindicais de Contabilidade do Rio de Janeiro. Na oca-
sião, o Presidente, Waldir Ladeira, agradeceu as entida-
des presentes pelo papel que têm exercido durante os 
últimos anos, seguido pelo Vice-Presidente de Interior, 
Ademilton Dantas, que agradeceu o comprometimento 
da delegação do Rio de Janeiro no XII Encontro Nacio-
nal da Mulher Contabilista, realizado em Porto de Gali-
nhas/PE, do dia 11 a 13 de setembro.

Participaram o Vice-Presidente Operacional do 
CRCRJ, Elias Martins, o Diretor de Relações Institucionais 
do CRCRJ, Felipe Ribeiro, o Presidente do Sindicato das 
Empresas Contábeis do Rio de Janeiro (Sescon Rio de 
Janeiro), Renato Mansur, a Presidente da Federação dos 
Contabilistas RJ/ES/BA (FEDCONT), Lygia Sampaio, o 
Presidente da Associação dos Contabilistas de Araruama 
(ACA), Fernando Daniel Lima, o Presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de Niterói, Magno Pacheco, o Presidente 
da Associação dos Contabilistas da Região Metropolitana 
(ASCOM RJ), Evandro Gonçalves, o Presidente da 
Associação das Empresas de Serviços Contábeis de 
Volta Redonda (AESCON), Leandro Cunha, a Presidente 
da Associação dos Contabilistas de Petrópolis (APCP), 
Rosângela Mathias Inocêncio e os Conselheiros Evandro 
Queiroz e Ivanildo Silva.

INTEGRAçãO

Associações e Entidades 
sindicais se reúnem no 
Plenário do crcrJ

CRCRJ recebe dirigentes de Associações e Sindicatos de Contabilidade
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CAPA
CAPA

1º encontro de estudantes 
e Jovens Lideranças de ciências 
contábeis supera expectativas

“Construindo o Futuro” foi o mote 
do 1o Encontro de Estudantes e Jovens 
lideranças de Ciências Contábeis do rio 
de Janeiro, realizado no dia 26 de outubro, 
no Centro de Convenções Riocentro, na 
capital fluminense, que reuniu cerca de 2 
mil participantes, não somente do estado 
fluminense como também de outras regiões 
do País, superando as expectativas da 
academia de Ciências Contábeis do Estado 
do Rio de Janeiro (ACCERJ), realizadora do 
evento, e do CRCRJ, apoiador; consagrando 
mais uma parceria de sucesso.

O Encontro reuniu 15 palestrantes,  
em 12 oficinas na parte da manhã e três palestras à 
tarde. Na abertura das oficinas, as boas vindas foram 
dadas em vídeo pelo Presidente do CRCRJ, Waldir 

Ladeira, que agradeceu aos idealizadores 
e realizadores do Encontro, destacan-
do que o objetivo dessa iniciativa é 
promover maior aproximação com es-
tudantes e recém-formados, visando 
proporcionar aos futuros Profissionais 
da Contabilidade um espaço para 
compartilhar conhecimento prático e 
teórico, estimular o networking, o de-
senvolvimento de habilidades, a troca de 
experiências e o debate sobre a Profissão 
e a Ciência Contábil. 

Em cada rodada de oficinas – eram 
quatro simultâneas, os palestrantes se 

posicionavam no palco 360º e a plateia escolhia o 
tema de seu interesse, acompanhando por meio de 
um rádio.

Aproximadamente dois mil estudantes e Profissionais participaram do evento disruptivo no 5o Pavilhão do Riocentro

Que este 
momento seja 
útil para que, no 
futuro, cada um 
de vocês tenha 
orgulho da 
profissão que 
escolhemos!”

aroldo Planz
Presidente da accerJ
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O Professor Hélio Azevedo falou so-
bre o “TCC e Exame de Suficiência”, pas-
sando tranquilidade àqueles que fariam 
a prova no dia seguinte. “Me formei, e 
agora?” foi o tema abordado por Sérvulo 
Mendonça, que falou à revista do CRCRJ 
sobre a importância dessa iniciativa. 
“É um evento disruptivo, que deve se 
repetir. O caminho é esse: trazer a classe 
estudantil para dentro do CRCRJ para 
garantir Profissionais com qualidade, 
com desenvolvimento e reciprocidade 
do mercado". 

Ao falar sobre "Marketing Digital", 
Glauco Barboza insistiu na participação do Contador 
nas redes sociais usando estratégias de marketing 
no dia a dia. "Dos 210 milhões de pessoas, 70% têm 
acesso à internet. Uma enorme oportunidade de 
mercado", pontuou. A professora do Senac Kelly 
Siqueira deu orientações e dicas aos estudantes que 
estão querendo entrar no mercado de trabalho em 
duas oficinas: “Como Conseguir o Primeiro Emprego” 
e “Como construir um currículo campeão”. No final 
da apresentação, afirmou: "Precisamos de outros 
eventos como este para essa juventude cheia de 

energia fazer networking, compartilhar 
conhecimentos, estabelecer relações 
profissionais".

Empreendedorismo foi o tema aborda-
do pelo fundador e CEO do Guia IR, Bruno 
Ferreira, na palestra “Criando uma Startup 
do Zero”, enquanto Levi Ramos frisou a im-
portância do domínio de outra língua na pa-
lestra “Segundo Idioma: impulso para sua 
carreira”. Já na palestra "LinkedIn: a Rede 
do Networking", o Top Voice Fernando 
Villela destacou que "todo mundo que está 
iniciando no mercado precisa fazer um 
LinkedIn. Quanto mais você utilizar, gerar 

conteúdo, mais se conecta ao seu público”, ressaltou.
Os assuntos financeiros foram abordados por 

dois palestrantes: Guilherme Reche destacou a im-
portância em gerenciar as "Finanças Pessoais", en-
quanto o CEO da Alterdata, José Ronaldo da Costa, 
falou sobre "Contabilidade e Inteligência Artificial". 

Na parte da tarde, houve a abertura oficial do 
Encontro, com a palavra em vídeo do Presidente do 
CRCRJ, Waldir Ladeira,  seguido por Aroldo Planz, 
Presidente da ACCERJ, que discursou: “Que este 
momento seja útil para que, no futuro, cada um de 

CAPA

Este é o maior 
evento para 
o segmento 
na história 
do sistema 
Contábil 
Brasileiro.”

Weberth fernandes 
– coordenador da 

comissão Jovens 
Lideranças contábeis

O bicampeão olímpico e técnico de vôlei do Sesc Giovane Gávio, um dos palestrantes.  Idealizador do evento, o Vice-Presidente do CRCRJ,  
Samir Nehme, discursa na abertura. Acima, os Acadêmicos da ACCERJ foram convidados ao palco
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vocês tenha orgulho da Profissão que escolhemos!”,  
quebrando o protocolo ao convidar os Acadêmicos da 
ACCERJ presentes no evento para subirem ao palco.

Ele foi endossado por Samir Nehme, Vice-
Presidente do CRCRJ, que discursou: “Esta é a maior 
prova: na primeira edição do Encontro, colocamos duas 
mil pessoas aqui! Querem maior demonstração de que 
o futuro da Contabilidade, o futuro dos Profissionais 
da Contabilidade, é brilhante? Que os Contadores 
serão, cada vez mais, reconhecidos pela sociedade?”, 
frisou. Já o Coordenador da Comissão Nacional Jovens 
Lideranças Contábeis, Conselheiro do CFC Weberth 
Fernandes, disse que “é o maior evento para o segmen-
to na história do Conselho Federal de Contabilidade”.

Na parte da tarde, os estudantes assistiram a 
três palestras. Luís Roberto Cunha, Professor do 
Departamento de Economia da PUC-Rio, fez uma 
retrospectiva da economia brasileira desde a década 
de 1942, falando de perspectivas e cenários para 
2020. “É motivo de alegria falar para estudantes e 
Profissionais da Contabilidade, porque vocês têm 

um papel fundamental para o desenvolvimento eco-
nômico do nosso País”, destacou.

A palestra “A Glória é fruto de um excelente traba-
lho”, proferida pelo bicampeão Olímpico e técnico de 
vôlei do Sesc, Giovane Gávio, levantou a plateia. “O 
segredo do sucesso está dentro da gente − coração, 
mente e fé", afirmou, destacando que é necessário 
excelência sempre. “Trabalho diário constrói a vitória. 
Devemos nos perguntar: qual é o meu máximo? E ter 
também a capacidade de se reinventar", concluiu o 
atleta, que recebeu certificado de participação das 
mãos do Presidente ACCERJ, Aroldo Planz.

O Superintendente da Receita Federal 7ª 
Região Fiscal, Mário José Dehon, encerrou o ciclo 
de palestras com o tema "O papel imprescindível 
do Contador na Relação Fisco-Contribuinte". Numa 
linguagem simples e com exemplos, mostrou uma 
RFB atuante, eficiente, enfatizando que qualquer 
serviço da Receita Federal pode ser feito via celu-
lar. No final do Encontro houve sorteio de brindes e 
show da Banda Jamz.

CAPA

1) Participantes e integrantes da Banda Jamz durante encerramento  2) O Coordenador Nacional da Comissão Jovens Lideranças 
Contábeis, Weberth Fernandes, participou da abertura do Encontro   3) 2 mil pessoas lotaram o Riocentro para o primeiro Encontro EJL   
4)  Estudantes formam fila para fotografias no painel do Encontro EJL  5) Em vídeo, o Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, deu boas-
vindas aos participantes  6) As oficinas foram divididas em rodadas, com quatro palestras simultâneas em cada 7) Edilson Jr. abordou 
a temática “marketing Pessoal: a arte de encantar”  8) Idealizador do evento, o Vice-Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, discursa na 
abertura  9) Haendel Praciano, membro da Executiva Estadual dos Estudantes de Ciências Contábeis  10) O Presidente da ACCERJ, Aroldo 
Planz, o bicampeão olímpico Giovane Gávio e o Vice-Presidente do CRCRJ, Samir Nehme  11) A estudante Adrielle Reis, da Unilasalle
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O Conselheiro e Acadêmico Ril Moura 
apontou o sucesso do evento, devido à forte 
participação dos estudantes, destacando a 
importância de todos incorporarem as novas 
tecnologias. “Ninguém pode fugir da tecnologia: 
no início a pessoa reage, depois se adapta, e 
observa que a tecnologia só traz mudanças em 
benefício da humanidade”, afirmou. Para ele, o 
CrCrJ e a aCCErJ vão crescer ainda mais com 
eventos como esse.

Concordam com ele os estudantes Haendel  
Praciano, integrante da Executiva Estadual dos 
Estudantes de Ciências Contábeis e estudante 
da Universidade Federal do Ceará (UFC),e 
Adrielle Pereira Reis, 21 anos, que está no 4º ano 
de Ciências Contábeis no Centro Universitário 
La Salle do Rio de Janeiro, em Niterói. Haendel 

participou do Encontro com a tarefa de 
conhecer os pontos essenciais para se realizar 
evento similar na região dele, o 23º ERECIC – 
Encontro Regional dos Estudantes de Ciências 
Contábeis do Norte/Nordeste, que vai acontecer 
na Semana Santa de 2020 em Fortaleza. “O 
Encontro forneceu importantes subsídios e 
ainda informações sobre a profissão que vou 
compartilhar com estudantes e jovens lideranças 
de meu estado”. 

Já Adrielle afirmou que o evento foi benéfico 
tanto para sua vida pessoal, quanto profissional. 
“O Encontro me deu uma base forte para agora 
e futuramente, porque saio daqui sabendo 
como fazer um currículo, como ser uma boa 
Profissional, o que procurar. Me identifiquei e 
vou me formar em Auditoria”, concluiu.

eVento Gera aPrenDizaGem

Realização: Organização: Patrocinador Ofi cial:

Patrocinador Estanho:

CAPA

      Os destaques docentes do CRCRJ – professores Anderson Fumaux, Valério Lopes, Frederico Cavalcante, 
Wanderlei Lagoas e Márcia Ramos – também foram homenageados durante o Encontro, com placas ofertadas 
pelo CRCRJ, por meio da Vice-Presidência de Desenvolvimento Profi ssional, e entregues pelo Conselheiro 
Jorge Ribeiro, Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos.

11

     Mais um atrativo para os Estudantes de Ciências Contábeis, o Encontro contou com um grande painel 
contendo vagas de estágio e trainee ofertadas por empresas contábeis, resultado de uma grande parceria com 
o sescon rio de Janeiro.

Patrocinador Prata:Patrocinador Ouro: Patrocinador Bronze:

Apoio:
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As eleições no CRCRJ acontecem entre os dias 19 e 20 
de novembro para renovação de 1/3 do conselho?

Wanderley Nogueira – Sim. Serão eleitos 8 
Conselheiros efetivos e mais 8 Conselheiros suplentes, 
totalizando 16 Conselheiros, com mandato de 
01/01/2020 até 31/12/2023.

Quantas chapas foram inscritas?
Wn – Somente uma chapa, que, no ambiente de 

votação digital (pela internet) a ser disponibilizado pelo 
CFC, aparecerá identifi cada como Chapa de Número 1.

Houve alguma alteração nas regras eleitorais em 
relação à eleição anterior que mereça ser destacada?

Wn – A grande novidade nesta eleição é que, pela 
primeira vez em todo o sistema CFC/CRCs, as chapas con-
correntes deverão ter no mínimo de 30% de integrantes 
de cada gênero (masculino ou feminino). Isto é uma ação 
positiva do CFC, reconhecendo o crescimento da parti-
cipação feminina em nossa categoria. Em um um futuro 
bem próximo, elas poderão ser maioria e isso deverá estar 
refl etido nos plenários do CFC e dos CRCs.

Qual o quórum mínimo? Se não for alcançado haverá 
outra convocação? 

Wn – Não há quórum mínimo. Entretanto, é impor-
tante que cada profi ssional da Contabilidade entenda a 
necessidade de participar deste processo, pois é a principal 
forma de assegurarmos a escolha democrática de nossos 
representantes no sistema CFC/CRCs. Hoje temos a 
ameaça real, por parte de setores do governo, de acabar 
com os órgãos de fi scalização profi ssional como o CRC, e 
isto só favorece a prática ilegal, clandestina e irresponsável 
de leigos, gerando prejuízos para todos nós que dedicamos 
anos de nossa vida em estudos e recursos para nossa qua-
lifi cação e prática profi ssionais de modo responsável, além 
de prejudicar toda a sociedade brasileira. Quanto maior 
a participação pelo voto, mais peso o sistema CFC/CRCs 
terá para impedir este retrocesso, em parceria com outras 
categorias ameaçadas como Advogados, Engenheiros etc.

O voto é obrigatório? Quem pode votar?
Wn – Conforme dispõe o Artigo 2º da Resolução 

1.570/2019 do CFC, o voto é obrigatório para todos os 

Contadores e Técnicos em Contabilidade registrados 
no CRCRJ, sendo que para os que têm idade igual ou 
superior a 70 anos o voto é facultativo. Estarão aptos a 
votar os Profi ssionais com registros ativos no CRCRJ e 
situação regular em relação a quaisquer de seus débitos 
até o dia 8 de novembro próximo. Para se regularizar, 
o Profi ssional deverá entrar em contato com o CRCRJ 
antes dessa data, presencialmente em nossa sede ou 
pelos telefones 2216-9570 ou 9528 em caso de débi-
tos, senão estará impedido de votar.

Como é feita a votação?
Wn – Ela acontece somente pela internet, em 

ambiente exclusivo disponibilizado pelo CFC, das 
08:00 horas do dia 19 até às 18:00 horas do dia 20 
de novembro. O Profi ssional deve receber do CFC 
uma correspondência, via Correios, para o endereço 
constante em nosso cadastro, contendo uma senha de 
acesso provisório e instruções para a votação. Todo o 
procedimento de votação é coordenado pelo CFC, não 
havendo nenhuma ingerência do CRCRJ ou qualquer 
outro Conselho Regional. Portanto, caso o Profi ssional, 
ao se aproximar a data de votação, não tiver recebido a 
correspondência do CFC, deverá acessar o site www.
eleicaocrc.org.br para recuperar sua senha provisória 
de acesso e obtenção de instruções. Problemas com a 
senha acessarem o “Fale Conosco” no mesmo site.

O que acontece com quem não participar da votação?
Wn – A Resolução 1.571/2019 do CFC estabelece 

que o Profi ssional da Contabilidade que estiver apto a 
votar e não o fi zer terá o prazo de 30 dias, a partir de 21 
de novembro, para apresentar justifi cativa documenta-
da por meio do site www.eleicaocrc.org.br.  Após este 
prazo, ao faltante será aplicada multa equivalente a 20 
por cento da anuidade do Técnico em Contabilidade 
em vigor, cabendo recurso. Por fi m, recomendo a todos 
visitarem o site www.eleicaocrc.org.br antes do dia de 
votação e acessarem os itens "Perguntas e Respostas" 
e "Tutoriais", que contêm instruções para a correta ob-
tenção de senha e como votar. O site já está no ar e é de 
grande utilidade para o esclarecimento de dúvidas.

outras dúvidas? Enviar e-mail para eleicao@crcrj.org.br

tire suas DúViDas e Vote Para o crcrJ!

ENTREVISTA

Eleições 2019Conselheiro e Coordenador da 
Comissão Eleitoral do CRCRJ

WANDERLEY NOGUEIRA
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Mais alta condecoração concedida pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), a 
Medalha Tiradentes foi entregue ao Presidente do 
CRCRJ, Waldir Ladeira, no dia 30 de setembro, em 
homenagem aos Profissionais da Contabilidade 
Fluminenses por sua importância para o Estado.

Outorgada pelo Deputado Giovani Ratinho, a 
Medalha foi entregue em Solenidade realizada no 
Auditório do CRCRJ, que reuniu diversas autoridades 
como o Presidente da Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (JUCERJA) e Conselheiro do CRCRJ, 
Vitor Hugo Feitosa Gonçalves, o Presidente da 
academia de Ciências Contábeis do Estado do rio de 
Janeiro (ACCERJ), Aroldo José Planz, o Presidente 
do SESCON-RJ, Renato Mansur, o Presidente do 
Sindicato dos Contabilistas do Municípios do Rio de 
Janeiro (SINDICONT-Rio) e representante do CRCRJ 
no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Diva 
Gesualdi, a Vice-Presidente da Academia 
Nacional de Economia (ANE), Vitória Maria 
da Silva, a Presidente da Federação dos 
Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia (FEDCONT Rio), 
Lygia Sampaio e o 1º Secretário do Avante 
Rio de Janeiro, Edinaldo Basílio.

O Deputado Giovani Ratinho destacou 
o trabalho do Presidente do CRCRJ 
e o papel ativo dos Profissionais da 
Contabilidade para o Estado do Rio de 
Janeiro. Na ocasião, o Vice-Presidente, 

Samir Nehme, entregou, em nome do CRCRJ uma 
Placa de agradecimento ao Deputado.

O Presidente Waldir Ladeira lembrou o Dia do 
Contador, celebrado em 22 de setembro, e a força 
da Classe Contábil para o crescimento econômico 
do País. "Temos cerca de 10 mil escritórios, alguns 
com até 500 funcionários. Ou seja, 500 funcionários 
que a profissão diretamente emprega, sem contar 
os empregos indiretos", salientou Ladeira. “Nós não 
fazemos ideia da força que temos, por isso que esse 
momento é tão importante para que os Profissionais 
da Contabilidade tenham, sobretudo, autoestima, e 
que seja reconhecido o poder que temos em relação a 
arrecadação municipal, estadual, federal e, acima de 
tudo, na geração de emprego, que é o desenvolvimento 
econômico e social dos nosso Brasil”, concluiu.

Também prestigiaram o evento o Vice-Presidente 
de Registro, Carlos Alexandre de Paiva, o Vice-

Presidente de Pesquisa e Estudos 
Técnicos, Jorge Ribeiro dos Passos 
Rosa, a representante dos Técnicos em 
Contabilidade no Conselho Diretor, 
Conselheira Neide Peres Ferreira, a 
Coordenadora do PVCC/RJ, Conselheira 
Sandra Pedroso, o Conselheiro Ouvidor, 
Luiz Antônio Ochsendorf, o Delegado 
em Itaperuna, Jader Barbosa, e os 
Conselheiros Fernando Amil, Ivanildo 
Carvalho, Ril Moura, Ilan Renz, Maria de 
Fátima e Giovane Colli dos Santos.

Uma homenagem 
aos profissionais 
da Contabilidade 
do estado do  
Rio de Janeiro

Presidente do CRCRJ recebe medalha Tiradentes.

Nós não fazemos 
ideia da força
que temos, ... que 
os Profissionais 
da Contabilidade 
tenham, 
sobretudo, 
autoestima”

ATUALIDADES

Waldir Ladeira
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ATUALIDADES

O CRCRJ, SINDICONT-Rio e SESC Rio se uniram 
para comemorar o Dia do Contador (22 de setembro) 
promovendo a primeira edição da Corrida e X Ca-
minhada da Contabilidade, na Praia de Charitas, em 
Niterói (RJ). Uma oportunidade para os Profissionais 
da Contabilidade confraternizarem com os colegas e, 
claro, se exercitarem. 

Ao subir no pódio, como primeira colocada na ca-
tegoria Feminina/Contadores, Nina Sanglard declarou 
estar duplamente emocionada: “Foi o meu primeiro 
pódio e justamente na corrida da Contabilidade, a pro-
fissão que tanto amo, no Dia do Contador!”, exclamou. 
A atleta amadora corre desde 2015 e pediu para seu 
treinador intensificar o ritmo, focando em velocidade, 
pois seu objetivo era realmente alcançar o primeiro 
lugar no  evento.

O Contador Ronaldo Miranda, 1º lugar categoria 
Masculina/Contadores, parabenizou a iniciativa. “Foi 
um grande incentivo competir em uma prova no Dia do 
Contador e, felizmente, com uma comemoração dupla 
– pelo dia e pela vitória! ”. Miranda, que participa de 
corridas regularmente, afirmou que a iniciativa valori-
za a Classe e demonstra preocupação com a saúde e o 
bem-estar dos Profissionais, além de promover maior 
visibilidade da Categoria.

Aos 80 anos, o Contador Everaldo Motta participou 
da atividade, na modalidade Corrida. Apesar de fazer em 
média 15 corridas por ano, com percursos de 5, 10, 15 e 
21 km, ele garante que esta foi especial. “Foi a minha pri-
meira corrida do CRCRJ, no qual sou inscrito há 51 anos, 
desde 1968! Foi uma grande motivação correr pela pri-
meira vez representando minha entidade”, destacou. 

O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, o Vice
-Presidente, Samir Nehme, a Coordenadora da Comis-
são da Mulher Contabilista do CRCRJ, Conselheira Ilan 

Renz, os membros da Comissão Esportiva do CRCRJ 
Andrea Souza, Flavio Pires, Paulo Amaral e Rafael 
Machado e o Diretor de Relações Institucionais, Felipe 
Ribeiro prestigiaram ao evento.

“A rotina de atividades do Contador é muito des-
gastante: sistemas, guias, prazos ... e nesse contexto, 
a prática de atividade física é muito importante, até 
mesmo como forma de liberar o estresse. Esporte é 
vida, é superar limites e estabelecer outros. A prática 
esportiva é disciplinadora e dita um ritmo de vida mais 
saudável! ”, declarou o Contador Ronaldo Miranda.

Dia do contador é comemorado com 
corrida e caminhada da contabilidade

O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, e o Vice-Presidente, Samir Nehme, prestigiaram o evento esportivo 
que mobilizou Profissionais da Contabilidade

Foi grande a adesão à 1ª Corrrida e Caminhada da 
Contabilidade, em Niterói
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O  CRCRJ, a Controladoria-Geral do Estado (CGE-
RJ) e a Secretaria de Fazenda (SEFAZ-RJ), assinaram 
um Termo de Cooperação Técnica no dia 9 de 
setembro, prevendo a criação de um banco de talentos 
de Contadores da Área Pública para integrarem os 
quadros técnicos da CGE e da SEFAZ. O acordo foi 
fi rmado pelo Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, o 
Controlador-Geral do Estado, Bernardo Barbosa, e o 
Secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Carvalho.

Barbosa afi rmou que a iniciativa surgiu em função 
da demanda por profi ssionais com expertise na área 
pública, principalmente quando o Estado vivencia 
um regime de recuperação fi scal, o que impede, 
temporariamente, a realização de concursos públicos 
para suprir esta necessidade. “Daí a iniciativa de 
consolidar essa grande parceria com o CRCRJ, criando 
um banco de talentos com a chancela do CRCRJ, 
quanto à  qualifi cação e preparação dos profi ssionais”, 
pontuou.

 “Estamos muito felizes com a assinatura deste 
Termo que em muito contribuirá para o Controle e a 
Transparência, fatores extremamente importantes 
para o Estado do Rio de Janeiro. Essa parceria trará, 
além de mão de obra qualifi cada, um arejamento 
necessário à nossa máquina”, disse o Secretário de 
Fazenda, Luiz Cláudio.

O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, observou 
que o banco de talentos será coordenado pela Vice-
Presidência de Desenvolvimento Profi ssional, com 
oferta de cursos de capacitação específi cos para a área 
pública que serão a origem das listagens que constarão 
no banco.

Já o Termo com o Ministério Público (MPRJ) tem 
por objetivo organizar um cadastro de Profi ssionais 
da Contabilidade interessados em assumir a função 
de curador. Para participar, o contador deve possuir ao 
menos três anos de inscrição ativa no CRCRJ, conduta 
ilibada – sem qualquer anotação disciplinar ou criminal 
–, bem como se submeter à capacitação anual para 
prestação de contas.

O CRCRJ disponibilizará ao MPRJ acesso ao 
cadastro, bem como a qualifi cação completa dos 
contadores inscritos, conferindo transparência aos 
dados e viabilizando um canal de contato para eventuais 
comunicações sobre o desempenho dos curadores. As 
instituições fi cam, ainda, responsáveis por oferecer 
capacitação anual aos contadores constantes no 
cadastro.

União de esforços em prol do 
Profi ssional da Contabilidade

ATUALIDADES

A Delegação do Rio de Janeiro, representando o 
CRCRJ, esteve presente no XII Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista, nos dias 11, 12 e 13 de setembro, 
em Porto de Galinhas/PE. O evento é uma realização 
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com 
apoio do Regional de Pernambuco (CRCPE), e tem 
como principal objetivo discutir temas da área 
contábil com enfoque principal no universo feminino.

  O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira e a 
Conselheira e Coordenadora da Comissão da Mulher 
Contabilista do CRCRJ, Ilan Renz, participaram da 
solenidade de abertura junto com todos os Presidentes 
regionais e Coordenadoras da Comissões.

Durante o evento, aconteceu a Reunião de 
Presidentes do Sistema CFC/CRCs, na qual foi aprovado 
o congelamento da anuidade para 2020, pleito 
defendido pelo CRCRJ, representado pelo Presidente 
Waldir Ladeira e pelo Vice-Presidente Samir Nehme. 

Xii encontro nacionaL Da 
muLher contabiLista

A representatividade da mulher Contabilista foi demonstrada 
mais um vez em um evento nacional

Termos de cooperação técnica visam reforçar a geração de 
conhecimento e a qualifi cação profi ssional

crcrJ, sefaz e cGe trazem oPortuniDaDes 
Para Profissionais Da Área PúbLica
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No domingo, 27 de outubro, foi realizada a 
Caminhada Contra o Câncer de Mama na orla da Praia 
do Forte, em Cabo Frio. A iniciativa é da ONG Amigas 
da Mama de Cabo Frio em parceria com a Comissão 
da Mulher Contabilista do CRCRJ e a União dos 
Profi ssionais de Contabilidade do Interior do Estado do 
Rio de Janeiro – Região dos Lagos (UNICON).

Dezenas de mulheres participaram da Caminhada, 

entre elas a Coordenadora 
da Comissão da Mulher do 
CRCRJ, Conselheira Ilan Renz, 
a Presidente da UNICON, Ellen 
Mello e a Delegada em Cabo Frio, Luciane Carvalho.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), cerca de 30% dos casos de câncer de mama 
podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis.

O Presidente do CRCRJ, Waldir 
Ladeira, prestigiou a 9ª edição do 
ENECONT (Encontro de Empresários 
de Contabilidade), evento realizado 
dia 11 de outubro pelo SESCON-RJ 
(Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações E Pesquisas do Estado 
do Rio De Janeiro). O evento, que 
é realizado anualmente, em 2019 
teve o mote "Conectando Ideias, 

Inspirando Negócios", com o objetivo 
de suscitar o debate sobre gestão 
empresarial e o empreendedorismo.

Na ocasião, Ladeira entregou 
Placa de Homenagem ao Presidente 
do SESCON-RJ, Renato Mansur, em 
reconhecimento ao trabalho desen-
volvido em prol da valorização da 
Classe Contábil. O Vice-Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme, o Presidente 
da JUCERJA, Conselheiro Vitor Hugo 

Gonçalves, e a Conselheira do CRCRJ 
e Vice-Presidente do Sescon Rio de 
Janeiro, Ilan Renz, também participa-
ram do evento.

9º enecont: conhecimento e homenagem

O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, e o Vice-Presidente, Samir 
Nehme, participaram de reunião realizada no dia 11 de outubro, com os 
representantes regionais do Sistema CFC/CRCs, na qual foi aprovado 
o congelamento da Anuidade para 2020, tema defendido pelo CRCRJ. 
A medida é um reconhecimento das demandas da Classe frente às 
difi culdades enfrentadas no atual contexto socioeconômico. O Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) ainda irá editar a resolução referente aos 
valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade para o exercício de 2020.

reunião De 

PresiDentes aProVa 

conGeLamento Da 

anuiDaDe Para 2020 

com aPoio Do crcrJ

Renato mansur, Presidente do SESCON-RJ 
recebe Placa de Homenagem do 
Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira

Novembro Rosa 
mobiliza Profi ssionais 
da Contabilidade

cabo frio é tomada por dezenas de mulheres 
em caminhada pelo outubro rosa

ATUALIDADES

Para comemorar o Dia do Contador (22 de setem-
bro), o CRCRJ promoveu uma bela homenagem nas 
redes sociais. Em um vídeo emocionante, contadores 
que trabalham no Conselho contam suas trajetórias 
na profi ssão. O objetivo é ressaltar a responsabilidade 
e o orgulho de ser Contador. Confi ra a homenagem 
em www.youtube.com/tvcrcrj/

Outra iniciativa do CRCRJ em comemoração à 
data foi o pleito, junto à Assembleia Legislativa, para 
inclusão dos dias do Contador (22 de setembro) e do 
Profi ssional da Contabilidade (25 de abril) no calen-

dário ofi cial do Estado do Rio de Janeiro. Esse último 
teve Projeto de Lei  incluindo essa propositura apro-
vado em reunião plenária do dia 03 de outubro de 
2019, e já foi  publicado no Diário Ofi cial do Estado do 
Rio de Janeiro o Projeto de Lei 1222/2019,  relativo 
ao primeiro pleito.

Já no dia 25 de outubro, foi sancionada pelo 
Governador do Estado do rio de Janeiro a lei nº 
8.584/19, que cria no calendário ofi cial do Estado o dia 
25 de  abril como o Dia do Profi ssional da Contabilidade.

Parabéns à Classe Contábil Fluminense!”

22 de setembro: Dia do contador
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O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, e o Vice-Presidente, Samir 
Nehme, participaram da solenidade de inauguração da sede própria da 
Federação dos Contabilistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia 
(FEDCONT-RJ/ES/BA), realizada no dia 4 de outubro. 

A Presidente da entidade, Lygia Sampaio, o Presidente do CRCRJ, o 
primeiro Presidente da FEDCONT-RJ/ES/BA, José Augusto de Carvalho, 
o Presidente do Ibracon, Paulo Buzzi, e o Secretário de Relações Globais 
da Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), Divanzir 
Chiminacio integraram a mesa de abertura da solenidade.

Na ocasião, o auditório da sede da Federação foi batizado de “Contador 
José Augusto de Carvalho”, em homenagem ao profissional, que também foi 
Presidente do CRCRJ na Gestão 1992-1993.

CRCRJ prestigia inauguração da sede própria da Federação 
dos contabilistas do rio de Janeiro, espírito santo e bahia

ATUALIDADES

No dia 7 de outubro, representantes do CRCRJ 
participaram do 6º Painel de Auditoria e Contabilidade 
do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(ibracon).

O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional 
do CRCRJ, Antonio Ranha, participou da abertura 
junto com Presidente Nacional do Ibracon, Francisco 
Sant'Anna, e o Presidentes do Ibracon 3ª Seção Regional, 
Paulo Buzzi. O Conselheiro Luiz Francisco Peyon 
ministrou palestra sobre os ‘Desafio da Governança 
Corporativa no Terceiro Setor’. O Vice-Presidente de 
Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ, Jorge Ribeiro, 
também prestigiou o evento.

ibracon realiza painel de 
auditoria e contabilidade

Inauguração da sede própria da 
Federação dos Contabilistas do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e Bahia 
(FEDCONT-RJ/ES/BA)

CRCRJ presente no 6º Painel de Auditoria e 
Contabilidade do Ibracon

Na segunda-feira (28), foi realizada Reunião 
Plenária no CRCRJ, dessa vez com a presença do 
presidente da academia de Ciências Contábeis 
do Estado do Rio de Janeiro (ACCERJ), Aroldo 
José Planz, que ressaltou a parceria com o 
CRCRJ e destacou o sucesso conquistado no 1º 
Encontro de Estudantes e Jovens lideranças de 
Ciências Contábeis do Rio de Janeiro, realizado no 
último sábado, 26 de outubro, que levou dois mil 
participantes para o Riocentro.

A Plenária ainda contou com entrega de Moção de 
Aplausos para o Professor José Paulo Cosenza pelos 
serviços prestados à Classe Contábil, uma indicação 
da Conselheira Lygia Sampaio. O Professor foi autor 
do livro "Os 100 anos do SINDICONT-Rio", publicado 
em 2016.

reunião Plenária é marcada 
por presença de Presidente 
da accerJ e entrega de 
moção de aplausos

O Professor José Paulo Cosenza recebe moção de 
Aplausos na Reunião Plenária da CRCRJ
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A valorização do Profissional da Contabilidade 
foi a pauta do evento Um dia no Conselho, realizado 
em 30 de outubro, no Plenário do CRCRJ. O foco 
era apresentar o Conselho aos graduados em 
Ciências Contábeis recém-aprovados no Exame de 
suficiência.

Na abertura, o Vice-Presidente de Registro, 
Conselheiro Carlos Alexandre de Paiva, lembrou que 
depois de graduar-se em Ciências Contábeis, que 
habilita o graduado a atuar em pelo menos 23 áreas 
catalogadas até o momento, é necessário passar pelo 
Exame de Suficiência para poder dar entrada no pedido 
do Registro Profissional de Contador.

Conselheiro Ademilton Dantas, Vice-Presidente 
do Interior, abriu a segunda palestra, sobre “A estrutura 
de um Escritório Contábil”, chamando o Conselheiro 

Fabiano Ricardo Castro, CEO da JR Contabilidade, 
para falar sobre o tema. “Nós temos que participar 
da gestão junto com nossos clientes, orientá-los, e 
até interceder apresentando que o caminho que o 
cliente está seguindo é errado”, destacou o empresário 
contábil. “Quem deve dar a importância à nossa 
Profissão somos nós mesmos. Você faz o melhor para 
servir à sociedade. Importância, agora, ampliada com 
tecnologias como a inteligência artificial, que dará mais 
tempo ao Contador para ser partícipe das decisões, na 
Gestão Contábil”, afirmou Waldir Ladeira, Presidente 
do CRCRJ, ao falar sobre a “Importância da Profissão 
no contexto atual e sua área de atuação”. 

Na parte da tarde houve ainda as palestras “Ética 
na Profissão”, Conselheiro José Antônio Felgueiras – 
Vice-Presidente de Controle Interno do CRCRJ; “O 
contador na área pública”, Conselheiro Elias Costa 
Martins, Vice-Presidente Operacional do CRCRJ; “O 
Terceiro Setor: um nicho de mercado a ser ocupado”, 
Conselheiro Luiz Francisco Peyon; e, “Literacia 
Financeira”, Conselheiro Ouvidor Luiz Antonio  
Ochsendorf Leal.

ATUALIDADES

um Dia no conseLho 
reitera relevância do 
Registro Profissional

O Presidente do CRCRJ, 
Waldir Ladeira, participou da 
vii Convenção paraibana de 
Contabilidade, realizada nos dias 
24 a 26 de outubro com o tema “a 
Contabilidade Contemporânea, 
vencendo os desafios na era da 
inteligência artificial”. Na ocasião, 
Ladeira participou da mesa de 

abertura representando todos 
os Presidentes dos Conselhos 
Regionais. Em discurso, ressaltou 
os eventos realizados no Sistema 
CFC/CRCs e apontou a tecnologia 
como aliada da Classe, além de 
reafirmar a necessidade da contí-
nua capacitação do Profissional da 
Contabilidade.

Presidente representa crcs 
na abertura da convenção 
Paraibana de contabilidade

Waldir Ladeira, presidente do CRCRJ, fala 
da importância da capacitação contínua

Os profissionais aprovados no Exame de Suficiência assistiram palestras e posaram para fotos durante o evento
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BOLETIm TÉCNICO

Existem momentos específi cos em que o Estado, 
almejando atingir objetivos ou interesses comuns, 

abre mão de parte da arrecadação de tributos, po-
dendo se dar em três modalidades: incentivos fi scais, 
isenções e imunidade. 

Em 2019, serão concedidos R$376 bilhões em 
incentivos fiscais, valor muito superior aos orça-
mentos de áreas importantes do governo, como 
educação, saúde e segurança pública que somam, 
juntas, R$ 228 bilhões. O maior benefício fiscal 
é o Simples Nacional, que equivale a 87 bilhões, 
sendo a tributação menor para as micro e peque-
nas empresas, pelo fato de representarem 80% dos 
empregos formais no país. 

Atualmente existem os seguintes benefícios 
fi scais:

LEI ROUANET: a ser feito diretamente a um pro-
jeto aprovado pelo Ministério da Cultura, prevendo 
contrapartidas (mercadológicas, acessibilidade, de-
mocratização e retorno social). O patrocinador deve 
ser tributado pelo regime do lucro real. O patrocínio 
é abatido diretamente do imposto devido, até o limi-
te de 4% do IRPJ;

LEI DO ESPORTE: a ser feito diretamente a um 
projeto aprovado pelo Ministério dos Esportes, 
prevendo contrapartidas. A empresa patrocinadora 
deve ser tributada pelo regime do lucro real, com 
abatimento diretamente do imposto devido até o 
limite de 1% do IRPJ;

LEI ESTADUAL, a ser feito diretamente a um 
projeto aprovado pelas respectivas Secretarias de 
Cultura ou Esporte, prevendo contrapartidas. A 
empresa patrocinadora deve ser contribuinte direta 
e não por substituição do ICMS. O patrocínio feito é 
abatido diretamente do imposto devido, com limites 
de até 6% do ICMS. 

LEI mUNICIPAL, a ser feito diretamente a um 
projeto aprovado pela Secretaria Municipal de 
Cultura, prevendo contrapartidas. A empresa pa-
trocinadora deve ser contribuinte direta e não por 
substituição do ISS. O patrocínio feito é abatido 
diretamente do imposto devido, com limite de até 
20% do ISS;

FUNDO DA CRIANçA: a ser feito diretamente a 
um dos Fundos de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Federal, Estaduais ou Municipais). 
A patrocinadora deve ser tributada pelo regime do 
lucro real e o patrocínio é abatido diretamente do 
imposto devido, até o limite de 1% do IRPJ; 

FUNDO DO IDOSO: a ser feito diretamente a um 
dos Fundos de Defesa dos Direitos do Idoso (Federal, 
Estaduais ou Municipais). Em algumas localidades, o di-
recionamento do valor patrocinado para determinado 
projeto é possível, mas em outras é vedado. A empresa 
patrocinadora deve ser tributada pelo regime do lucro 
real e o valor é abatido diretamente do imposto devido, 
até o limite de 1% do IRPJ;

LEI DA SAÚDE: a ser feito diretamente a um pro-
jeto aprovado pelo Ministério da Saúde, por meio do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
– PRONON ou do Programa Nacional de Apoio 
à Atenção da Saúde da Pessoa com Defi ciência – 
PRONAS-PCD. A contrapartida pode ser apenas de di-
vulgação. A empresa patrocinadora deve ser tributada 
pelo regime do lucro real. O patrocínio feito é abatido 
diretamente do imposto devido, até o limite de 1% do 
IRPJ para projetos enquadrados no PRONON e 1% do 
IRPJ para projetos enquadrados no PRONAS-PCD

Em 2016, o Brasil teve 500 empresas que fatura-
ram mais de U$800 bilhões. Se tivéssemos apenas 1% 
destinado a projetos sérios, certamente poderíamos, 
em menos de uma década, reverter o atual quadro 
que assola o país. 

Assim, entendemos que o papel do Profi ssional da 
Contabilidade é de suma importância, orientando o 
empresário na elucidação de algo tão complexo como 
a renúncia fi scal, e indicando projetos sérios que pos-
sam ser contemplados com a mesma.

saiba mais sobre o assunto entrando em contato 
com o NUAREF – Núcleo de Estudos e Apoio de 
Renúncia Fiscal: nuaref@aierj.org  e 21-3522-1180.

ANDRÉ LUIS

Presidente da Associação de Imprensa do Estado do 
Rio de Janeiro – AIERJ 

a imPortÂncia Do incentiVo fiscaL 
Para o DesenVoLVimento sociaL



Qualicorp. 
Acesso à saúde  
de qualidade  
para milhões 
de brasileiros.
Em parceria com as mais importantes entidades  
de classe, a Qualicorp oferece planos de saúde 
coletivos por adesão das melhores operadoras, 
em condições especiais.

A Qualicorp está do lado do cliente na hora  
de escolher, usar e manter o seu plano,  
inclusive defendendo seus interesses  
na negociação do reajuste frente à operadora.

Saiba mais em www.qualicorp.com.br


