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EDITORIAL

ESSE TEMPO
VAI PASSAR
AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

A

edição 64 da Valor Contábil - A Revista do
CRCRJ não poderia abordar outro tema. A
Pandemia da COVID-19 atingiu níveis em
que a preocupação é inevitável. Nos preocupamos
com a nossa vida e com a daqueles que estão próximos a nós. Nos
preocupamos com o futuro da
economia do país. Com nossos
próprios empregos e empresas.
Com toda a dificuldade que nossos clientes estão enfrentando e
ainda enfrentarão.

Nós, profissionais da contabilidade, prestamos um
serviço de valor inestimável para a sociedade, para os
negócios e para o ente público em todas as esferas: federal, estadual e municipal. E no enfrentamento a esta
pandemia temos nos mostrado ainda mais essenciais. Foi nesse contexto que celebramos mais um dia
25 de abril, Dia do Profissional da
Contabilidade, data em que comemoramos o orgulho de fazer parte
desta classe dedicada e resiliente.
Seguimos trabalhando intensamente na consultoria e assessoria aos
nossos clientes. Na certeza que, superada a pandemia, estaremos, enquanto classe contábil, muito mais
fortes, unidos e valorizados.

Parabéns por

não esmorecerem.

Nossa expectativa para esta revista era uma bela matéria de capa
com a cobertura da Solenidade de
Posse da Gestão 2020/2021, que
estava agendada para o dia 16 de
março no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, pela primeira vez aberta à participação de todos os profissionais da contabilidade e com
uma expectativa de público de
duas mil pessoas. Mas, cientes da
nossa responsabilidade, decidimos
pelo adiamento do evento, mesmo
antes da publicação do decreto
estadual que proibiu eventos com
aglomerações de pessoas.

Saibam que podem
contar conosco,

porque também
não vamos
esmorecer.

Desde então, temos nos esforçado em diversas
frentes para ser um ponto de apoio à categoria contábil fluminense. Na matéria de capa, vocês poderão
ver um resumo de tudo que fizemos e que continuaremos fazendo até que a situação seja normalizada.

Parabéns pelo dia 25 de abril. E parabéns por não esmorecerem. Saibam
que podem contar conosco, porque
também não vamos esmorecer.
Cuidem de si e do próximo. E sintam orgulho pela diferença que
estão fazendo.
Um abraço e boa leitura,

SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente do CRCRJ
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ENTREVISTA

LUIZ ROBERTO

CUNHA
D

iante da pandemia
do Coronavírus, decretada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), a equipe da Valor
Contábil conversou com
Luiz Roberto Cunha, economista e professor do
Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) sobre os impactos e as
previsões para a economia
brasileira a curto, médio e
longo prazo.
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CORONAVÍRUS: Previsões
para a economia brasileira
1) Professor, alguns analistas
econômicos estão prevendo o
encolhimento do PIB brasileiro
em até 7% em 2020. Seria esta a
pior crise da história recente?
A crise econômica gerada pelo Coronavírus é, talvez, a mais grave
da história recente da humanidade, pois é uma crise econômica
decorrente de uma crise de saúde
pública, gerada por um “inimigo
invisível”, numa economia globalizada, onde pessoas e bens e serviços circulam por todas as partes,
transmitindo o vírus.

cialmente do setor do comércio
e serviços. Mas é, também, uma
crise de oferta, com a paralisação
da produção no período mais grave das restrições, que, ao começar
na China, um dos maiores centros
de produção de insumos para indústria no mundo, levou à redução de produção em países que
não estavam afetados, e, depois,

Mais do que nunca,
a atuação dos
profissionais da
contabilidade será
fundamental para
que as empresas
possam ser menos
afetadas pela crise

A maior crise econômica recente
foi a crise do sistema financeiro
de 2008/2009, iniciada nos EUA,
que contaminou o sistema financeiro em grande parte dos países
do mundo. Mas, era uma crise
do lado da demanda, ou seja, os
consumidores nos EUA endividados com hipotecas imobiliárias, e
bancos que sofreram perdas com
os títulos que garantiam as hipotecas, levaram a uma redução da
demanda afetando o comércio e a
indústria em muitos países. Mas,
a ação vigorosa do FED, o banco
central dos EUA, reduzindo acentuadamente os juros básicos e
ampliando a liquidez do sistema
financeiro, permitiu, depois de
uma queda acentuada da atividade econômica, uma retomada
relativamente rápida. Também
ajudou essa retomada a expansão
da economia Chinesa, não afetada
pelo pela crise naquela época.

quando a China recomeça sua
produção, os países para as quais
mais exporta, estão com produção
afetada, ou seja, a oferta mundial
também é muito afetada. E a política monetária, atualmente, com
as taxas básicas de juros em níveis
muito baixas no mundo, tem menos impacto para recuperação do
que tinham no passado. Resta a
atuação da política fiscal, a ampliação acentuada de gastos públicos
para, como mencionamos acima,
reduzir o impacto das medidas de
isolamento social sobre a economia.

A crise atual afeta a demanda,
com as medidas de isolamento,
mesmo com atuação do governos
injetando recursos para reduzir a
perda de renda dos trabalhadores e ajudar as empresas, espe-

2) Quando observamos a médio
e longo prazo, diante de uma recente recuperação econômica
brasileira, quais são as suas previsões para os próximos três a
cinco anos?

Dada a dimensão da crise, é difícil
fazer previsões para recuperação
da economia. Mas uma coisa é
certa, diferentemente da crise de
2009, cuja recuperação foi em forma de V, desta vez teremos uma
recuperação em forma de “U”, e
pode ser um “U” longo...
3) Quais serão os impactos reais
da pandemia da COVID-19 no cotidiano dos brasileiros?
As recomendações da OMS, que
tem sido seguidas pela maior
parte dos países, é no sentido do
isolamento horizontal, que reduz
acentuadamente a circulação das
pessoas de modo a permitir que
os sistemas de saúde possam se
ajustar para atender ao enorme
crescimento dos casos que exigem internação hospitalar. Com
isso, as atividades do comércio e
serviços são muito afetadas, além
da necessidades de a população
permanecer em casa.
4) Uma das principais discussões
relativas ao isolamento social é
a queda na receita de empresas,
com consequências no âmbito
do emprego e da renda. Em sua
visão, qual é o papel do profissional da contabilidade na contingência dessa crise?
Mais do que nunca, a atuação
dos profissionais da contabilidade será fundamental para que
as empresas, afetadas pela crise,
possam ser menos afetadas e,
principalmente, possam se beneficiar das mudanças em relação
aos prazos para pagamento dos
tributos e das linhas de crédito e
outros benefícios que estão sendo
oferecidos pelo governo para minorar os impactos da crise.

VALOR CONTÁBIL l 5

VOCÊ SABIA?

SISTEMA INTEGRADO DE

OUVIDORIA
CRCRJ possui canal direto e
simplificado para atender os
Profissionais da Contabilidade

C

om o objetivo de estabelecer
uma comunicação direcionada e sem desgastes aos
Profissionais da Contabilidade, o
CRCRJ implementou, em 2019, um
sistema online de Ouvidoria integrado ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Através do Portal
www.crc.org.br, pessoas físicas e
jurídicas podem encaminhar dúvidas, apontamentos sobre serviços
prestados, elogios, além de sugestões de melhorias, que serão respondidos pelo setor responsável.
Por ser um sistema de proteção
e defesa dos direitos do usuário,
a Ouvidoria, a partir da Lei Federal nº 13.460/17 e Resolução nº
1.544/18 do CFC, possui prazo
legal de 30 dias corridos para resposta. No ato da manifestação,
o Profissional deve indicar seus
dados pessoais, bem como sua
solicitação. Atualmente, as demandas recebidas pelo CRCRJ são
respondidas em um período de
apenas 4 dias, mesmo durante a
pandemia de Covid-19.

“Hoje, não temos nenhum requerimento em aberto, mesmo
durante o período de quarentena, pois entendemos a insegurança das pessoas com o atual
momento socioeconômico. Para
otimizar o tempo de resposta,
estamos antevendo os principais
assuntos, a fim de padronizar
questões recorrentes, mas sempre olhando os casos em particular”, afirma o ouvidor do CRCRJ,
Jarbas Tadeu Barsanti.
Na gestão 2020/2021, o CRCRJ tem
se empenhado na construção de
estudos estatísticos trimestrais,
para quantificar e qualificar os
principais assuntos manifestados
pelos profissionais. O primeiro relatório foi concluído em abril, em
conjunto com todas as gerências,
no intuito de estabelecer melhorias nos serviços prestados. De janeiro a março deste ano, o CRCRJ
recebeu 117 solicitações através
da Ouvidoria, e nenhuma delas
encontra-se pendente.

Entre em contato com o CRCRJ!
Para realizar uma reclamação, denúncia, elogio,
sugestão, solicitação, exigência injustificável ou
quando houver necessidade de revisão de processos, contate a ouvidoria.
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OPINIÃO

TRIBUTAÇÃO EM TEMPOS
DE COVID-19
*Leandro Daumas é Sócio do Escritório Gaia, Silva, Gaede - Advogados, há 25 anos atuando na área de Direito Tributário.Membro do
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF e da Associação Brasileira de Direito Financeiro – ABDF.

A

crise de saúde mundial e o confinamento social com a Covid-19 vem gerando significativos impactos
na economia do Brasil e do mundo e nem os Estados e muito menos as empresas poderiam prever e
estavam preparados para as drásticas e necessárias restrições/mudanças adotadas para a proteção da
vida e da saúde pública em geral.
O crescimento exponencial do
número de infectados/mortos pela
COVID-19 no Brasil nestes últimos
dias traz dúvidas com relação ao
momento da gradual e efetiva retomada das atividades empresariais
e, conjugado com a provável crise
econômica sem precedentes em
2020, impõe a todos, Governo e
empresas, mudanças nas políticas/
estratégias até então adotadas,
a fim de proteger os negócios e a
distribuição de renda vital a todos.
No âmbito tributário, vem sendo
expedidas normas específicas pelos entes públicos para minimizar/
aliviar o impacto econômico às empresas, dentre as quais destacamos
a prorrogação dos prazos para pagamentos de alguns tributos federais e também do Simples Nacional,
a redução em 50% das alíquotas das
Contribuições destinadas ao Sistema “S” e a zero da alíquota do IOF

para as operações de crédito, bem
como a postergação do pagamento
das parcelas de alguns parcelamentos tributários em curso.
Medidas de cunho procedimental
também já foram implementadas
com este mesmo objetivo, como
a suspensão temporária dos atos
de cobrança da dívida ativa e de
tributos questionados em âmbito
administrativo, a prorrogação dos
prazos de vencimento das certidões
de regularidade fiscal (CND) de alguns entes públicos, dentre outras.
Tais medidas estatais, embora bemvindas e essenciais, ainda são tímidas e possuem caráter temporário,
já que, em regra, apenas postergam
e/ou reduzem o pagamento/cobrança dos tributos devidos por um
determinado prazo. Necessário, portanto, que as empresas busquem
alternativas/oportunidades legais
na esfera tributária que possibilitem
uma melhor gestão do seu fluxo de
caixa, a fim de continuar cumprindo
com as suas inúmeras obrigações
durante este cenário desafiador.
A revisão interna dos procedimentos
e rotinas fiscais é primordial e pode
ensejar grandes descobertas com
relação a estas oportunidades, seja
para redução dos tributos devidos,
dos custos financeiros a eles inerentes, inclusive com garantias judiciais,
e até aproveitamento de créditos então desconhecidos ou que, por força
de precedentes judiciais recentes,
podem ser apropriados.

Tomamos, por exemplo, e longe de
esgotar o tema, algumas delas:
(i) apuração de créditos de PIS/
COFINS passíveis de apropriação
no regime não-cumulativo, à luz de
precedente do STJ sobre o tema;
(ii) levantamento de depósitos judiciais mediante apresentação de
outras garantias menos onerosas
ou até por decisão judicial que
suspenda a exigibilidade do crédito
tributário questionado;
(iii) suspensão da retenção de
tributos federais/contribuição previdenciária até efetivo escoamento
de saldos credores acumulados;
(iv) apuração e aproveitamento de
créditos de ICMS -ST sobre vendas
por valor inferior a base de cálculo
presumida (precedente do STF),
bem como do ICMS-Op por vendas
comprovadamente inadimplidas.
Embora algumas providências possam demandar provimento judicial,
ninguém melhor do que o profissional da contabilidade para mapear
tais oportunidades e fazer a diferença na gestão do fluxo de caixa das
empresas, porque vivenciam o cotidiano empresarial, conhecem por
dentro as atividades operacionais e
sabem interpretar adequadamente
a legislação fiscal em cotejo com o
segmento de mercado que atua,
mormente em tempos de COVID-19.

Foto: Leandro Daumas
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O FUTURO É
FEMININO
DESTAQUE EM SUAS ÁREAS, MULHERES FALAM SOBRE SUAS
TRAJETÓRIAS E TENDÊNCIAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS

P

or muito tempo, o universo contábil era majoritariamente composto por homens. Dos cargos operacionais a,
principalmente, os cargos de liderança. Tamanha disparidade deu
lugar a um mercado que vislumbra o equilíbrio e que tem ótimos
exemplos de mulheres chefiando
empresas contábeis, compondo
diretorias de entidades de classe
e abrindo espaço para novas profissionais em sala de aula.
Dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apontam que as
mulheres compõem mais de 40%
da classe contábil e que a tendência é que sejam maioria em até cinco anos. Na percepção de Lorena
Pinho, professora na Faculdade
de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
e Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional
no CRCBA, em sala de aula essa
já é uma realidade. “Hoje, minha
principal função é como professora e tenho observado que na
sala de aula as mulheres já são
a maioria. A gente vem de uma
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Contabilidade muito técnica. Sou
uma entusiasta da Contabilidade
com significado, que enxerga as
questões além dos números. As
mulheres têm esse olhar humano,
acolhedor. Essa sensibilidade tem
muito a acrescentar ao mercado
contábil”, opina Lorena.
Quanto à sua trajetória na Contabilidade, Lorena conta que foi
liderada por uma mulher no início da carreira, o que, para ela, fez
toda a diferença. “A gente percebe alguns entraves por ser mulher. Eu escolho não dar ênfase a
isso. Dedico meu foco e atenção
ao meu trabalho e ao que posso agregar. Construo relações
naquele ambiente e conquisto
a confiança. No início da minha
trajetória, tive como líder uma
mulher, negra e muito humana.
Ser liderada por outra mulher me
impulsionou, mostrou que eu era
capaz”, destaca Lorena.
Com uma carreira de anos na
Domingues e Pinho Contadores,
uma das maiores empresas contábeis do país, Adriana Costa ocupa

hoje cargo de diretora da organização, além de diretora colaborativa no Sescon Rio. A contadora
também enumera os fatores que
contribuem com a valorização da
mulher no mercado de trabalho
como um todo. “As conquistas das
mulheres no mercado tem ocorrido em vários segmentos. E, em minha percepção, deve-se a fatores
como melhor qualificação, equilíbrio emocional mais acentuado,
sensibilidade, organização para o
trabalho em equipe e gestão das
empresas”, afirma Adriana.
No entanto, ela lamenta que, apesar de estarem conquistando espaço, as mulheres ainda enfrentam
barreiras na profissão por conta
do gênero. “Ainda há empresas
machistas (ainda que disfarçadamente, pois política organizacional
nenhuma deixará isso claro) e que
sequer cogitam posições femininas
para cargos de liderança”, relata.
A percepção de que mulheres
são preteridas em escolhas para
cargos de comando é confirmada por dados do relatório Wo-

ESPECIAL
men in Business 2020, realizado
pela organização Grant Thornton, em 32 países. O estudo
demonstra que as mulheres no
Brasil ocupam, hoje, 34% dos
cargos de liderança sênior (diretoria executiva) nas empresas.
Apesar de demonstrar uma crescente na participação feminina
em cargos mais altos, já que o
número saltou 9% em comparação ao relatório de 2019, ainda é
uma porcentagem tímida.
Para Élica Martins, que representa a Grant Thornton no Brasil, o
país ainda precisa melhorar suas
políticas de incentivo à igualdade
de gênero. “Há a necessidade de
mais medidas práticas, como oferecer treinamentos, criar uma cultura inclusiva e permitir trabalho
com horários flexíveis” defende.

A MATERNIDADE E O HOME
OFFICE DURANTE A QUARENTENA
Antes do contexto da pandemia,
a flexibilização da jornada de trabalho, seja na carga horária ou na
possibilidade de realizar o trabalho
remotamente, era uma tendência
que passou a ser discutida com
mais afinco após a Reforma Trabalhista de 2017. No entanto, os
escritórios contábeis que de fato
recorreram ao trabalho remoto
ainda eram poucos, e foram esses
que se adequaram com mais rapidez às determinações de isolamento social, que surpreenderam todo
o mercado em meados de março.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua), divulgada no último ano pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a jornada média de trabalho
das mulheres, incluídos o trabalho,
os afazeres domésticos e o cuidado
de pessoas como filhos, ocupa 53,3
horas semanais, 3,1 horas a mais
que a jornada média de homens.

Questionada sobre a possibilidade de melhora das condições
de trabalho para mulheres com
a possibilidade de trabalho remoto, Adriana Costa pondera
sobre a realidade durante a
pandemia. “Pelo contato mantido com a equipe e experiência
pessoal, sinto que o público feminino tem sofrido mais interferência e maior grau de dificuldade para a gestão de seus
trabalhos em home office, em
decorrência da rotina da casa e
dos filhos. E, naturalmente, não
percebo essa dificuldade entre
o público masculino”, relata.
Adriana pontua que o momento
foge aos padrões, com escolas
fechadas, e por isso não deve ser
considerado para descartar a possibilidade de trabalho remoto em
outras condições. “No momento,
estamos fazendo um home office
forçado, inesperado e ‘sem ajuda’,
uma vez que todos estão mantidos dentro de casa e sem auxílio
para as atividades domésticas.
Então, este cenário de home office é totalmente diferente do que
ocorria antes do período da pandemia”, afirma a executiva.
Para Lorena Pinho, a tendência
- em condições pós quarentena,
pode ser satisfatória para equiparar o mercado em favor das
mulheres. “A mulher normalmente tem uma dupla jornada.
Jornadas flexíveis facilitariam
um equilíbrio para que mais mulheres continuassem trabalhando após a maternidade, sem
terem que optar por uma coisa
ou outra. Pouco tempo atrás,
quando começou a surgir a contabilidade digital, alguns achavam que seríamos substituídos
pela tecnologia. Hoje vemos que
ela é nossa maior aliada. Então,
cabe às pessoas saberem se colocar como profissionais e usá-la
a seu favor”, finaliza.

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA
MULHER CONTABILISTA DO
CRCRJ
Trabalhar em prol do o equilíbrio
entre sua vida profissional e pessoal das mulheres é um dos propósitos da Comissão da Mulher
Contabilista, coordenada por Ilan
Renz, Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ.
A Comissão atua em diversas
frentes, atenta às mudanças e às
quebras de paradigmas.
Ela concorda que a tecnologia deve
ser encarada como aliada das mulheres no propósito de equiparação do mercado. “Não é menosprezável a quantidade de treinamento
e cursos tele presenciais, cursos a
distância, que permitem à mulher
conciliar o cuidado dos filhos, dos
afazeres domésticos, com estudos, o que de certa forma levou ao
desenvolvimento da capacidade
multidisciplinar, de organização, de
inteligência emocional. E que contribuiu para o dinamismo e a excelência das mulheres. Tudo isso contribui para torná-las mais fortes,
competitivas, motivadas” afirma.
Ilan defende ainda que a tecnologia proporcionou espaço para
que mulheres especialistas se coloquem como formadoras de opinião, se valendo da projeção nas
redes sociais. E chama atenção
para a importância de, além do
respeito à capacidade das mulheres como profissionais, sejam respeitadas também suas escolhas
em todas as áreas. “Com as novas
tecnologias é possível ser uma
profissional bem sucedida e ter
uma vida pessoal e familiar plena.
Cada vez mais as mulheres entendem que cabe somente à elas a
escolha de ter uma carreira bem
sucedida, viver exclusivamente
para família ou conciliar ambos,
sem que haja qualquer demérito
na escolha realizada” finaliza a Vice-Presidente.
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CAPA

OS EFEITOS
IMPREVISÍVEIS DO
CORONAVÍRUS
COMO A COVID-19 IMPACTOU A ECONOMIA E ALTEROU
RADICALMENTE AS RELAÇÕES SOCIAIS E DE TRABALHO

A

inda de origem incerta,
o Coronavírus, também
chamado de COVID-19,
chegou ao Brasil no final de janeiro de 2020. Mas, naquele momento, ninguém imaginava que a
doença se transformaria em uma
pandemia e alteraria profundamente não só a economia local e
global, mas também as relações
sociais, de trabalho e o presente
e o futuro das profissões. Entre
elas, a profissão contábil.
O vírus, que teve seu primeiro
caso registrado na China, ainda
em dezembro de 2019, tem sintomas comuns: febre, tosse seca,
dificuldade para respirar. Mas,
sua taxa de transmissibilidade é
altíssima, por isso, já em 11 de
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março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretou pandemia. O vírus havia se
espalhado por todos os continentes do planeta.
Desde o início, as principais recomendações para evitar o contágio
e, no caso do Brasil, o colapso do
Sistema Público de Saúde (SUS),
eram boas práticas de higiene
— como lavar corretamente as
mãos — e isolamento social voluntário. Por isso, no dia 17 de
março de 2020, o Estado do Rio
de Janeiro decretou isolamento social, com cancelamento de
eventos e atividades culturais que
gerassem aglomeração, entre outras medidas. O decreto foi revisitado outras duas vezes, amplian-

do as medidas restritivas para 30
de abril; depois, para 11 de maio.
Se por um lado o gráfico de contaminação está em uma constante ascendente — no dia 30 de
abril de 2020, o Brasil contabilizava 5.901 mortes e 85.380 casos confirmados, ultrapassando,
em número total de infecções, a
China —, por outro, a economia
brasileira, só decresce. A expectativa do mercado é um recuo de
3,75% em 2020 de acordo com
a pesquisa Focus divulgada pelo
Banco Central no final de abril.
E, com tantas medidas publicadas
diariamente, dentre as quais se
destaca-se a Medida Provisória no
936/2020, que prevê suspensão

CAPA

Mas, como fazer isso quando
suas rotinas também foram completamente alteradas?

NOVO VÍRUS, NOVOS DESAFIOS
Apesar de não constarem na lista
de serviços essenciais do governo do Estado, os profissionais da
contabilidade não pararam desde
meados de março. Orientações
sobre férias individuais e coletivas, adaptação para home office,
negociações para redução de salários, consultorias para empréstimos e financiamentos, corte de
custos das empresas.
E como lidar com as mudanças
em seu próprio ritmo de trabalho? A adoção de processos tecnológicos foi providencial. Quem
já utilizava a tecnologia em seu
favor foi menos afetado pelas
mudanças operacionais da COVID-19. E aos que não usavam, o
vírus e o isolamento social foram
o empurrão que faltava para o
profissional migrar para a chamada “Contabilidade 4.0”.
A empresária contábil Patricia
Sena, Conselheira do CRCRJ,
conta como foi sua experiência:
“Mesmo antes da COVID-19, eu
já havia implementado um sistema em nuvem. Assim, os colaboradores acessam os computadores do escritório de qualquer
lugar, inclusive de suas casas. O
próprio sistema fornece os tempos e a produtividade de cada
um”, relata. No momento em
que a pandemia foi decretada

DISTANCIAMENTO SOCIAL

de contratos e redução proporcional de jornadas e salários, o profissional da contabilidade precisa
trabalhar intensamente na orientação e no assessoramento aos
seus clientes, para que possam
passar pela crise econômica da
melhor maneira possível e pensar
em retomar o crescimento quando a situação for normalizada.

pela OMS, Patricia já estabeleceu o regime de home office
para seus colaboradores.
Para Fabiano Castro, empresário
contábil e Conselheiro do CRCRJ,
o processo envolveu mais etapas,
visto que atingiu diretamente 143
funcionários.
“Uma coisa é o Decreto. Outra é
a preocupação que temos com a
nossa equipe. Quando saíram os
primeiros decretos, falando sobre
evitar aglomerações, nosso primeiro passo foi criar um comitê

PRORROGAÇÕES
CONQUISTADAS
- Em 24 de março, a RFB prorrogou,
por 90 dias, o prazo de validade das
certidões negativas de débitos tributários(CND) e as certidões positivas
com efeitos de negativas (CPEND)
- Em 24 de março, a SEFAZ-RJ adiou o
prazo da DUB-ICMS para 30 de abril
- Em 25 de março, o Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN) adiou
para 30 de junho o prazo de entrega da DEFIS
- Em 26 de março, foi a vez de o Banco Central do Brasil adiar a entrega
das declarações anual e trimestral
de Capitais Brasileiros no Exterior
- Em 02 de abril, foi publicada a IN
n. 1.930, ampliando o prazo de entrega da DIRPF para 30 de junho
- Em 03 de abril, o CGSN aprovou
prorrogação do pagamento do ISS
e ICMS por 90 dias
- Ainda em 03 de abril, a RFB prorrogou os prazos da DCTF e EFD-Contribuições
- Na mesma data, a Portaria n. 139
prorrogou prazos do PIS, PASEP,
COFINS e INSS
- Em 15 de abril, o prazo de pagamento da Taxa de Licenciamento
Sanitário foi prorrogado para 30
de junho
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CAPA
de crise e colocar em casa os funcionários do grupo de risco”, afirma.

pal, Estadual e Federal, e elencamos
importantes conquistas”, afirma o
Presidente Samir Nehme.

Colocar 143 funcionários em home office de um dia para outro é uma tarefa
desafiadora: internet, equipamentos,
adaptação da nova rotina, comunicação interna. “Enquanto o Comitê de
crise catalogava todas essas informações, dividimos os funcionários em
dois turnos para evitar aglomeração.
Nossa empresa passou a funcionar
das 6h às 22h”, relata.

No meio de tantas mudanças — rotina
de trabalho e novidades legislativas, o
profissional da contabilidade foi ainda
mais demandado por seus clientes. E
surgiu uma nova dificuldade: a de acessar informações e documentos fundamentais para entregas de obrigações
acessórias e principais, uma vez que os
negócios estão de portas fechadas.
Por isso, mesmo indo além de sua alçada legal - o CRCRJ é uma autarquia
federal criada para registrar, fiscalizar
e oferecer educação continuada aos
seus registrados -, o Conselho abraçou as necessidades e fragilidades da
classe contábil fluminense neste momento de crise, e além de atuar como
portador de informações oficiais, articulou ações que beneficiassem a
categoria, como ampliação de prazos
de entregas de obrigações principais
e acessórias, prorrogação do prazo de
entrega da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) e flexibilização do pagamento da anuidade.
“Neste momento, não poderíamos
nos omitir. Sabendo do peso
institucional que o CRCRJ e o
CFC possuem, iniciamos as
articulações políticas em
todas as esferas: Munici-
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QUARENTENA
AUTOIMPOSTA

“Você contratou um funcionário para
trabalhar em um modelo. Hoje, ele trabalha em outro. Por isso, todos os processos precisam ser revistos! Eu precisei
mudar completamente a minha empresa. Porque o momento mudou, o mundo mudou’’, completa o empresário.

AÇÕES DO SISTEMA CONTÁBIL
BRASILEIRO
A Solenidade de Posse da gestão
2020/2021 do CRCRJ, que seria realizada pelo Sescon Rio de Janeiro no
dia 16 de março, foi imediatamente
adiada. Em seguida, o CRCRJ tomou
uma série de providências para preservar a saúde de seus colaboradores e auxiliar os profissionais da contabilidade para que superem este
momento de crise.
Os funcionários foram colocados em
regime home office a partir de 18 de
março. Todos os prazos processuais
de fiscalização no âmbito do Regional
foram suspensos. E o CRCRJ oficiou o
CFC solicitando prorrogação do prazo
de pagamento da anuidade.
No âmbito do Sistema CFC/CRCs, o
CFC deliberou, por meio da Resolução n. 1.587/2020, a prorrogação
do vencimento para pagamento das
anuidades referentes ao exercício
de 2020 para 31 de julho.
Foram cancelados os Exames de
Qualificação Técnica, adiado o Exame de Suficiência e a pontuação
obrigatória do Programa de Educação Profissional Continuada para
determinados segmentos de profissionais da contabilidade, reduzida
de 40 pontos anuais para 20 pontos.

CAPA

COMBATE AO CORONAVÍRUS
RESUMO DE AÇÕES DO CRCRJ
30/04 - Envio de ofício ao CFC pleiteando intervenção
sobre erros no sistema “Empregador Web”
27/04 - Envio de ofício à Prefeitura do Rio de Janeiro e
Vigilância Sanitária reiterando as dificuldades de acesso
e pleiteando ampliação do prazo de requerimento em
60 dias
20/04 - Envio de ofício à Secretaria de Fazenda Estadual
a respeito da regulamentação da Lei n. 8.645/2019 - Fundo Orçamentário Temporário (FOT)
20/04 - Envio de ofício à Receita Federal do Brasil sobre
erros no processamento da DCTF
09/04 - Envio de ofício à Vigilância Sanitária Municipal do
Rio de Janeiro relatando inconsistências no sistema para
requerimento de licenciamento
27/03 - Envio de ofício ao IBGE para adiamento de recolhimento de dados por parte de profissionais da contabilidade
24/03 - Protocolado, na ALERJ, o PL 2137/2020, adiando
entregas de obrigações acessórias em âmbito estadual
e recolhimento do ICMS, a pedido do CRCRJ
24/03 - CRCRJ lança campanha em prol do adiamento
das obrigações acessórias
23/03 - CRCRJ, SESCON, Sindilojas, CDL, SindRio, AJORIO
e Polo Saara pleiteiam redução nas tarifas de consumo
23/03 - CRCRJ e OAB/RJ protocolam ofício pedindo adiamento prazo de entrega do IRPF
22/03 - CRCRJ articula com vereadores em todo Estado
para adiamento de tributos municipais
20/03 - Suspensos atendimentos presenciais na sede do
CRCRJ
18/03 - Publicadas portarias nº 124, autorizando o trabalho na modalidade home office aos funcionários do
CRCRJ, e Portaria nº 125, suspendendo, por 30 dias, fiscalizações (in loco e eletrônicas), bem como prorrogação
dos prazos processuais
18/03 - CRCRJ envia ofício ao CFC pleiteando a interação
com o Governo Federal para dilatação no prazo de entrega de obrigações acessórias
18/03 - CRCRJ oficia Superintendência da Sétima Região
da Receita Federal pleiteando prorrogação dos prazos
de entrega das obrigações principais e acessórias
17/03 - Protocolados ofícios do CRCRJ, Sescon, CDL e Sindilojas ao Governador e ao Prefeito do Rio, solicitando
suspensão do recolhimento do ICMS e ISS e criação de
linha de crédito especial
16/03 - Publicada nota defendendo suspensão do recolhimento de tributos e prorrogação de obrigações acessórias
13/03 - CRCRJ e SESCON decidem adiar a Solenidade de
Posse, aberta a todos os profissionais, em decorrência
da pandemia do Coronavírus

UMA VISÃO OTIMISTA
Apesar do cenário caótico, o Presidente do CRCRJ,
Samir Nehme, aponta grandes lições que a categoria contábil pode tirar deste momento:
“Essa terrível pandemia nos obrigou a ficar mais
tempo em casa, com as nossas famílias. A enxergar, ainda que de modo forçado, a importância
de uma equipe unida e coesa. A ser mais
solidários e nos colocar no lugar do
outro. Nos mostrou como a união
entre as entidades proporciona
vitórias importantes. Modificou a percepção que alguns
profissionais da contabilidade tinham sobre
o Conselho. E, sem
dúvidas, mostrou ao
empresário como o
profissional da contabilidade é fundamental”, declara.
O CRCRJ investiu
fortemente em
educação a distância, promovendo 25 lives
entre
meados
de março e final
de abril. Também
firmou parcerias
importantes, disponibilizando acesso
gratuito aos cursos da
Universidade Acadêmica do Conselho Regional
de Administração (CRA/RJ)
e SENAC, por exemplo. Também em parceria, promoveu
workshops com grandes nomes,
como Roberto Dias Duarte e Edilson Jr.
A quebra de paradigma é factual. Por isso,
perceber oportunidades de mudança, para permanecer sempre em evolução, é essencial.
“Não tenho dúvidas de que a classe contábil sairá
desta pandemia muito mais unida, fortalecida e
valorizada, perante nossos clientes e a sociedade
como um todo” finaliza o Presidente.
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CRCRJ EM NÚMEROS

EM NÚMEROS:
ATUAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO
DO CRCRJ DE
JANEIRO A
ABRIL DE 2020

MATÉRIAS
NA IMPRENSA

VISUALIZAÇÕES
NO YOUTUBE
A TV CRCRJ produziu 35
vídeos entre janeiro e abril,
que renderam ao canal
mais de 26 mil
visualizações e um ganho
de mais de mil inscritos.
O pico de visualizações
ocorreu no mês de abril,
com a popularidade das
lives promovidas pelo
CRCRJ com diversas
autoridades e especialistas.
Só no canal do Youtube
foram realizadas 11 lives
no mês de abril. No
entanto, o mês teve ao
todo 25 transmissões ao
vivo, realizadas no
instagram, facebook,
youtube e em outras
plataformas.

SEGUIDORES
NO INSTAGRAM
Desde o início do ano, o
instagram do CRCRJ
ganhou mais de 4 mil
seguidores e está prestes a
chegar à marca de 15 mil
pessoas acompanhando as
divulgações e conteúdos
publicados por lá.
No facebook, a página do
CRCRJ conta com 25.210
seguidores e ganhou um
público de 699 novos
seguidores entre
janeiro e abril.

Entre janeiro e abril, o
CRCRJ se posicionou na
imprensa através de 58
matérias, número superior
a toda a presença em mídia
conquistada no ano de
2018 (30 matérias).
Pré pandemia, as pautas
tratavam de temas do
universo contábil, como a
inauguração do Espaço
Compartilhado; o Dia do
Empresário Contábil, além
de diversas pautas sobre
Imposto de Renda.
Com os desdobramentos, o
CRCRJ ganhou notoriedade como fonte de
informação em pautas
sobre questões trabalhistas
e demandas de setores
empresariais durante a
pandemia da Covid-19,
além da postergação de
prazos das obrigações
acessórias e temas
relevantes à classe
contábil, o que demonstra
a ampliação de pautas
abordadas pelo Conselho
na mídia.
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MATÉRIAS NO
PORTAL CRCRJ
POSTS NAS
REDES SOCIAIS
Entre Instagram e
Facebook, a comunicação
do CRCRJ produziu 656
posts. Uma média de mais
de 5 posts diários.

Nos quatro primeiros
meses do ano, o Portal
CRCRJ veiculou um
volume de 174 matérias
referentes a temas do
universo contábil,
cobertura de eventos
realizados pelo Conselho e,
ainda, reportagens sobre
novas medidas e
atualizações importantes
para a categoria em meio a
pandemia do novo
coronavírus.

INTEGRAÇÃO

CRCRJ apoia projeto Centro do
Empreendedor da Prefeitura de Itaboraí
O CRCRJ se tornou um dos principais apoiadores do projeto Centro do Empreendedor, desenvolvido pela
Prefeitura de Itaboraí. A iniciativa tem como objetivo desburocratizar a abertura de empresas e promover
o empreendedorismo, proporcionando crescimento econômico e, consequentemente, a redução da desigualdade social na cidade.
De acordo com a Delegada Sílvia Soares, representante do CRCRJ na jurisdição do município e no
Centro do Empreendedor, o Conselho se faz importante no processo de fornecer incentivo, orientação, capacitação e legalização das empresas. “O
CRCRJ apoia essa ideia, no sentido de que esse foi
um equipamento criado para aumentar o índice de
empreendedorismo e, consequentemente, de arrecadação do município”, disse.
Para agilizar o processo de abertura de empresas,
a Junta Comercial realizou a integração do projeto
junto aos entes da administração pública de Itaboraí, estabelecendo um sistema que permite oferecer
ao microempreendedor um atendimento igualitário
e resolutivo. A parceria reduziu significativamente o
tempo para legalização de uma empresa. Atualmente, uma atividade de baixo risco, através do projeto,
consegue um alvará em poucas horas.

CRCRJ auxilia o Centro do Empreendedor de Itaboraí no processo de
abertura de empresas Foto: Prefeitura de Itaboraí

Parceria entre Delegacia de Cabo Frio e
Secretaria da Fazenda de Armação dos Búzios facilita concessão de alvarás provisórios
aos Profissionais da Contabilidade
No dia 16 de março, a Delegada Luciane Carvalho,
representante do CRCRJ na jurisdição de Cabo Frio,
esteve reunida com o novo Secretário de Fazenda de
Armação dos Búzios, Leandro Souza, com o objetivo
de reiterar reivindicações da Classe Contábil na região.
Dentre os temas tratados estava a publicação de
um decreto municipal acerca da facilitação de concessão de alvarás provisórios, a qual foi aceita; e
uma importante conquista para os profissionais do
município, que terão atendimento diferenciado ao
comprovar situação regular perante o CRCRJ.
Também participaram do encontro Waldenir Nascif
Júnior, Presidente da Associação dos Profissionais de
Contabilidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação
dos Búzios (APCCAA), e Roberval Júnior, Diretor da APCCAA, além de toda equipe do Secretário de Fazenda.

Em reunião entre Delegacia de Cabo Frio, APCCAA e Secretaria da
Fazenda de Armação dos Búzios fica definido que profissionais
com situação regular junto ao CRCRJ terão acesso facilitado no
processo de concessão de alvarás.
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Tributação, regularização de produtores
rurais e conformidades legais foram
pautas de reunião entre a Delegacia de
Teresópolis e a Prefeitura local
O delegado Alexandre de Castro
Rodrigues, representante do CRCRJ
na jurisdição de Teresópolis, se
reuniu com porta-vozes da Prefeitura local, no dia 5 de março, para
apresentar os interesses legais da
classe contábil e buscar parcerias
que visam a desburocratização dos
acessos dos profissionais da contabilidade junto ao governo.
O objetivo da reunião foi debater
temáticas como: tributação, regularização de produtores rurais e
conformidades legais, entre elas
a Declaração Anual para o Índice
de Participação dos Municípios
(DECLAN). O encontro contou
com a participação do Sindicato
dos Produtores Rurais, Emater,
Secretário de Fazenda, chefe de
fiscalização, entre outros.

Delegacia de Teresópolis busca parcerias com a Prefeitura local, Sindicato dos
Produtores Rurais, Emater, Secretário de Fazenda e outras instituições para
simplificar os procedimentos dos profissionais da contabilidade junto ao governo.

INTEGRAÇÃO

Novos Delegados em Niterói, Madureira,
Itaperuna e Campos dos Goytacazes

Os novos representantes do CRCRJ nas jurisdições de Niterói, Madureira, Itaperuna e Campos dos
Goytacazes são os profissionais da contabilidade Patrícia Porto Guimarães Paiva, Mauro Tinoco de
Rezende Filho, Patrícia Gonçalves Telles e Fabiana Viana de Almeida, respectivamente, empossados
entre os meses de março e abril.
Patrícia Paiva é contadora, pós-graduanda em Gestão Tributária e possui MBA em Consultoria
e Empreendedorismo Contábil.
Atualmente, é sócia diretora da
Adcon Assessoria Contábil e
membro do Conselho Fiscal do
Fórum3C, projeto voltado para a
capacitação e “brainstorming” entre empresas de contabilidade do
Rio de Janeiro.

Já Fabiana Viana de Almeida é
contadora e mestre em Economia
Empresarial e Finanças. Atualmente é Perita na Justiça Federal
de Campos dos Goytacazes/RJ; no
Tribunal Regional do Trabalho da
1º Região - Campos dos Goytacazes/RJ; na 3ª Vara Cível da Comarca de Macaé/RJ e na 1ª, 2ª e
5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.

Mauro Tinoco é empresário
contábil, contador e administrador de empresas, com 50 anos
de experiência na Contabilidade.
Ele também atua como diretor da
Flash Assessoria, Vogal da Junta
Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) e Delegado do CRCRJ.

A Delegacia de Campos está localizada na Rua Pereira Nunes,
23, no Centro da cidade. Seu
horário de funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das 10h às
12h e das 14h às 17h. Já o plantão
da Delegada, sob agendamento
prévio, acontece às quintas-feiras, das 14h às 16h.

Patrícia Telles é contadora, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Consultoria e Empreendedorismo Contábil
e CEO da Conta Contábil Assessoria Contábil Ltda. Atualmente,
também é Presidente da Associação Regional dos Profissionais
de Contábeis do Noroeste Fluminense – Membro da Comissão do
Terceito Setor do CRCRJ.

Situada na Av. Deputado Carlos
Pinto Filho, 33, no bairro Presidente Costa e Silva, a Delegacia
de Itaperuna realiza atendimento
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h30. Mediante agendamento
prévio, a Delegada está de plantão
às terças-feiras, de 14h às 16h.

sala 904, no Centro da cidade.
Seu horário de funcionamento é
de segunda a sexta-feira, das 09h
às 17h. Já o plantão da Delegada,
também sob agendamento prévio, acontece às segundas-feiras,
de 09h às 11h. Atualmente, devido à desativação da Delegacia de
São Gonçalo, o atendimento aos
profissionais da contabilidade
gonçalenses estão sendo realizados na Delegacia de Niterói.
Já em Madureira, a Delegacia
está localizada na Estrada do
Portela, 99, sala 318, na cidade
do Rio de Janeiro. O horário de
funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h e das
14h às 18h. Atualmente, em decorrência da pandemia de Covid-19, o atendimento presencial
na sede do CRCRJ e em todas as
delegacias encontra-se suspenso.

Em Niterói, a Delegacia funciona na Rua José Clemente, 94,
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ACONTECEU

CRCRJ apresenta demandas do Estado na
Reunião de Presidentes, Diretores e
Assessores Jurídicos das Regiões Sul e Sudeste

Presidentes, Diretores e Assessores Jurídicos das Regiões Sul e Sudeste se reúnem para apresentar demandas da classe contábil e
debaterem melhorias nos CRCs.

Durante a Reunião de Presidentes,
Diretores e Assessores Jurídicos
das Regiões Sul e Sudeste, realizada no dia 05 de março, o presidente do CRCRJ, Samir Nehme, e o
diretor de Relações Institucionais,
Felipe Ribeiro, apresentaram as
principais demandas da classe contábil fluminense. Dentre elas, esta-

va a criação da Carteira Digital para
estudantes de Ciência Contábeis.
De acordo com Samir, esta é uma
das principais reivindicações dos
graduandos, visto que a Carteira
Digital é um caminho para incluí-los no Conselho e, consequentemente, no mundo contábil. “A

Carteira Digital é uma demanda
que recebemos constantemente,
por isso se faz importante sua discussão neste importante espaço.
Temos certeza que o CFC irá avaliar e dará o melhor encaminhamento para esse assunto”, disse o
Presidente do CRCRJ.

CRCRJ com foco em palestras ao vivo
De modo a permanecer oferecendo educação continuada para os profissionais da contabilidade,
além dos cursos EAD, o CRCRJ seguiu uma tendência mundial: a realização de lives, transmissões ao
vivo em suas redes sociais.
“O formato live tem um grande diferencial: a espontaneidade e a possibilidade de interação com
o público, trazendo proximidade. Isso ganha força
principalmente no momento do isolamento social”,
afirma a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ, Ilan renz.
Desde o início da pandemia até 30 de abril, foram
transmitidas 25 lives pelas redes sociais do Conse-
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lho. E, desde o dia 06 de abril, a frequência passou
a ser diária, algumas vezes com duas ou três transmissões em um único dia.
Abordando desde assuntos técnicos paras as áreas
público e privada até questionamentos políticos,
elas vem atingindo um grande público, inclusive
fora do Estado do Rio de Janeiro.
AS LIVES PERMANECEM
DISPONÍVEIS EM:
www.youtube.com/tvcrcrj
Veja, na próxima página, alguns destaques:

FECOMÉRCIO

JUCERJA

CONTAS PÚBLICAS

A LIVE CRCRJ com participação de Antonio
Florencio de Queiroz, Presidente da Fecomércio e do SEBRAE/RJ, mediação do Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, e comentários de João Gomes, Diretor do Instituto
Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFEC),
abordou a importância do microcrédito, o
lançamento de um e-commerce gratuito
para as empresas fluminenses, bem como a
previsão de assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o CRCRJ para que os profissionais da contabilidade possam usufruir
dos serviços do SESC. A transmissão ao vivo
aconteceu no dia 22 de abril.

Realizada no dia 20 de abril, a LIVE CRCRJ
com o Presidente da Junta Comercial do
Rio de Janeiro, Vitor Hugo Feitosa, tirou
dúvidas dos profissionais da contabilidade
acerca de processos de registro. Ela também contou com a participação do Superintende de Tecnologia da Jucerja, Felipe
Goloni. Um dos principais pontos abordados foi a implementação do BIOVALID, biometria facial para abertura de empresas,
um projeto pioneiro no Brasil que oferece
uma solução mais barata do que a certificação digital, por exemplo.

O CRCRJ também abordou temáticas para os
profissionais da contabilidade que atuam na
área pública. Em uma delas, realizada no dia
29 de abril, o Vice-Presidente Operacional,
Elias Martins, recebeu Júlio César dos Santos
Martins, Subsecretário Adjunto de Auditoria
e Controle da Gestão e da Receita do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/
RJ), para debater o tema: Contas de Governo
e de Gestão em Tempos de COVID-19. Na
ocasião, foram elucidadas orientações aos
profissionais da contabilidade que atuam nas
prestações de contas dos municípios, cujos
prazos de entrega foram dilatados.

EDUARDO PAES

SEFAZ-RJ

RCPJ-RJ

Boas práticas para atrair novos investimentos para o município do Rio e desburocratização da máquina pública. Este foi o tema
da LIVE CRCRJ realizada no dia 27 de abril,
que teve o ex-prefeito Eduardo Paes como
convidado do Presidente Samir Nehme.
Questionado a respeito de atendimento
preferencial ao profissional da contabilidade em áreas como Fazenda Municipal
e Vigilância Sanitária, Paes concordou que
trata-se de uma medida que beneficia a própria administração pública. O debate abordou ainda temáticas como a necessidade de
nomeação de funcionários de carreira para
funções técnicas no governo e sobre orçamento participativo.

O Secretário de Fazenda do Estado do Rio
de Janeiro, Luiz Cláudio de Carvalho, foi o
convidado da live realizada dia 07 de abril.
O objetivo era atender aos anseios da
classe contábil a respeito de informações
acerca de prorrogações de prazos de recolhimento do ICMS e entrega de obrigações
acessórias, contextualizando inclusive o
cenário econômico do estado do Rio. Em
resposta, o Secretário alegou que, apesar
de estarem no radar, não há previsão de
prorrogações para EFD, DECLAN e ICMS
fora do Simples Nacional.

A transmissão ao vivo do CRCRJ com participação do Registro Civil de Pessoas Jurídicas
(RCPJ), através do Oficial Substituto do Rio
de Janeiro, Jalber Buannafina, sanou dúvidas
dos profissionais da contabilidade quanto
aos serviços e atendimentos prestados pela
instituição durante a pandemia de coronavírus. Assim como os demais órgãos, o RCPJ
está com atendimento presencial paralisado,
mas estruturou um canal digital para a manutenção dos serviços: centralrcpj.com.br.

CONFIRA A LISTAGEM COM
TODAS AS NOSSAS LIVES!

Acesso gratuito aos
cursos do CRA/RJ
Neste período de isolamento social, é fundamental a utilização do
tempo para aprimorar os conhecimentos. Por isso, o CRCRJ firmou
uma parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de
Janeiro (CRA/RJ) para proporcionar, gratuitamente, aos profissionais e estudantes da contabilidade do Rio de Janeiro, os cursos da
UCAdm, plataforma de Ensino a
Distância do CRA/RJ. No total, são
mais de 250 títulos!
O Diretor-Geral da UCAdm, Wagner
Siqueira, representante do Rio de Janeiro no Conselho Federal de Administração (CFA), afirmou: “É uma honra firmar esta parceria! Em momentos
de crise, a solidariedade deve prevalecer, e nada mais natural que haja uma
parceria entre CRA/RJ e CRCRJ. Afinal,
no cotidiano, há uma sinergia enorme
entre essas profissões!”.
Para ter acesso a todo este conteúdo de forma gratuita, é simples:
• Acesse a UCAdm: https://ucadministrador.adm.br/
• Escolha o curso e inicie o processo de matrícula, definindo o tempo que pretende concluí-lo;
• No que seria o momento de pagamento, inserir o código específico para os profissionais e estudantes de contabilidade do Rio
de Janeiro no campo “cupom de
desconto”
• Para acessar este cupom, baixe
o Aplicativo CRCRJ e busque, em
notícias: “CRCRJ e CRA/RJ oferecem gratuitamente cursos EAD”.
• O valor do curso ficará anulado e
bastará finalizar a “compra” para
iniciar as aulas.

Bom estudo!

Dia 25 de Abril, comemoração
em grande estilo

Maria Clara Bugarim durante a live do dia 25/04

Para celebrar o Dia do Profissional
da Contabilidade, comemorado
em 25 de abril, o CRCRJ realizou
uma live especial com Maria Clara
Bugarim, presidente da Academia
Brasileira de Ciências Contábeis
(ABRACICON) e primeira mulher e
pessoa de nacionalidade brasileira
a presidir a Associação Interamericana de Contabilidade (AIC).
Primeira mulher a se tornar presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Bugarim passou uma
mensagem de inspiração ao contar
do início de sua trajetória na contabilidade. E, em uma troca com o Presidente Samir Nehme, falou sobre

os desafios presentes da profissão
e as tendências da carreira contábil,
em live com o tema “Profissão contábil: passado, presente e futuro”.
A data também foi celebrada durante toda a semana. Além de peças comemorativas nas redes sociais, a campanha do Sistema CFC/
CRCs veiculou uma homenagem
aos Profissionais da Contabilidade
em peças sonoras que foram ao ar
durante a durante a programação
da rádio BandNews FM, uma das
líderes de audiência no Estado do
Rio. A campanha teve como intuito
demonstrar para toda a população
a importância da categoria contábil.

Parcerias em benefício da
Classe Contábil
O CRCRJ buscou parcerias para
amenizar os efeitos da pandemia
para os profissionais da contabilidade. No mês de abril, foi firmada
uma parceria com a agência Mais
Resultado para ofertar, gratuitamente, uma mentoria focada em
criar estratégias de marketing e divulgação para impulsionar as vendas e possibilitar a manutenção
desses negócios. Mais de 20 empresas contábeis foram atendidas
pela parceria e receberam a men-
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toria do professor e consultor da
Mais Resultado, Emanuel Ferreira.
Outra iniciativa foi a realização do
workshop online gratuito Manual
de Sobrevivência em Tempos de
Crise - Como criar salas de guerra
para proteger sua empresa, com
Roberto Dias Duarte, mentor de
escritórios de contabilidade inovadores, professor, conselheiro
da Omie, Fortes e Latourrette
Consulting (Porto, Portugal).

ACONTECEU

CRCRJ publica Relatório dos
100 Dias de Gestão

com ações realizadas pelas áreas
de Desenvolvimento Profissional,
Registro e Fiscalização e apoio das
demais Vice-Presidências.

Completados no dia 11 de abril, os objetivos e expectativas para os
os 100 primeiros dias da gestão dois anos de administração.
CRCRJ 2020/2021 foram muito desafiadores, diante da pandemia Sob a presidência do Contador
da Covid-19. Com o objetivo de Samir Nehme, o CRCRJ vem desendar transparência às ações desen- volvendo projetos que contribuem
volvidas, foi publicado, em 16 de para o efetivo aprimoramento da
abril, o relatório com todas as atu- Classe Contábil e qualificação dos
Profissionais da Contabilidade,
ações
até
o momento,
como17:26:47
Anuncio
Jarbas
meia pag.pdf 1bem
12/03/2020

Nos primeiros dois meses de gestão, foram feitas diversas reuniões
do Conselho Diretor, a alta cúpula
administrativa do Conselho, para
traçar o planejamento do biênio.
Para conferir o relatório do CRCRJ
na íntegra, acesse:
bit.ly/relatorio100diascrcrj.
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Presidente do Escritório
Jharbas Barsanti
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ESCRITÓRIO JHARBAS BARSANTI
PERÍCIAS JUDICIAIS E ARBITRAGENS LTDA.

RJ: Av. Rio Branco 277 - 810, Centro. CEP: 20440-009.
(21) 2533-2009
SP: Rua da Glória 98 - 5 o andar, Liberdade. CEP: 01510-000.
(11) 97433-2009

PERFIL

RENATO MANSUR
PRESIDENTE DO SESCON-RJ, EMPRESÁRIO CONTÁBIL, SKATISTA E SURFISTA
MOVIDO A DESAFIOS

I

“

dealista, espontâneo e detentor de um espírito
aventureiro capaz de conciliar a carreira contábil e a dupla de hobbies: o skate e o surf”.
É assim que Renato Mansur, Presidente do SesconRJ, descreve os quase 40 anos de sua tripla jornada.
Apesar de ser considerada um tanto quanto atípica
a algumas pessoas de seu círculo corporativo, ele
acredita que os esportes radicais o ajudaram na
conquista do renome na carreira, através de lições
de vida como disciplina e persistência.
Na Contabilidade, Mansur começou jovem. Com otimismo, conseguiu driblar a alta inflação da década
de 1980 e seguir na profissão até chegar à presidência do sindicato em 2019. Como skatista, ele participou da construção da primeira pista da modalidade
da América Latina, mais especificamente na Praça
Ricardo Xavier da Silveira, em Nova Iguaçu, no ano

de 1976. Não menos, o surf se tornou um álibi para
a saúde física e mental. “Para mim, fazer tudo isso é
um verdadeiro céu na terra. O surf mais ainda, porque quando eu estou dentro do mar, olhando aquele
horizonte infinito, faço as minhas reflexões sobre a
vida”, contou o esportista.
Para o presente, Mansur conta que vai dedicar o
período como presidente do Sescon-RJ em prol dos
interesses da classe contábil. No entanto, o sonho
para um futuro não tão distante é diminuir o ritmo de
trabalho e se tornar um esportista mais ativo. “Vou
continuar dando a minha contribuição à categoria,
mas, quero nascer para outras coisas, em especial
para o esporte. Chamar meus amigos e compartilhar
essa filosofia de que a vida não é só trabalho, me
dedicar mais à minha família e aos meus sonhos”

Na contabilidade, Renato Mansur tem uma trajetória vitoriosa.
Atuante há 36 anos, o Presidente do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro (Sescon-RJ) na gestão
2019/2020 é Empresário Contábil na Executive Contábil Orientação
Empresarial Ltda Me.
Tendo atuado como Vice-Presidente na gestão 2017/2018 do
Sencon-RJ, Mansur assumiu a presidência com o objetivo
de estimular o associativismo e fortalecer a cooperação
entre as entidades congraçadas.
Ele também já esteve no cargo de Diretor Financeiro
do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais
(Ibmec) e do Instituto Nacional de Altos Estudos
(INAE), além de ter feito parte da cadeira comercial
da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).
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EXPEDIENTE

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

Presidente: Samir Nehme

Tel: 2216-9618

Vice-Presidente: Waldir Ladeira

Presidente: Carlos Alexandre de Paiva

VP de Desenvolvimento Profissional: Ilan Renz

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi,
Genaina Gama Lopes, Ivanildo Silva de Carvalho, Luiz
Francisco Peyon da Cunha, Patrícia Januário de Sena
Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, Raimundo Aben
Athar, Ril Moura, Sônia Regina Cardoso Barbosa e Vitor
Hugo Feitosa Gonçalves

VP de Pesquisa e Estudos Técnicos: Luiz Antônio Leal
VP Operacional: Elias Martins
VP de Registro Profissional: Ademilton Dantas
VP de Fiscalização, Ética e Disciplina:
Carlos Alexandre de Paiva

Câmara de Controle Interno
Tel: 2216-9629

VP de Interior: Rafael Machado

Presidente: José Antonio Felgueiras da Silva

VP de Controle Interno: José Antônio Felgueiras

Integrantes Efetivos: Gil Marques Mendes, Jorge Ribeiro
dos Passos Rosa e Mauro Moreira

Representante dos Técnicos em Contabilidade:
Genaina Gama
Conselheiro Ouvidor: Jarbas Barsanti

Vice-Presidência: Waldir Ladeira
Comunicação - Tel: 2216-9507
Eventos - Tel: 2216-9542
Jurídico - Tel: 2216-9500
Câmara de Desenvolvimento Profissional
Tel: 2216-9529
Presidente: Ilan Renz
Integrantes Efetivos: Francisco José dos Santos Alves, Ril
Moura e Sônia Regina Cardoso Barbosa
Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos
Tel: 2216-9602
Presidente: Luiz Antônio Leal
Integrantes Efetivos: Antonio Ranha da Silva, Francisco
José dos Santos Alves e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Câmara Operacional
Tel: 2216-9526
Presidente: Elias Costa Martins
Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi,
Genaina Gama Lopes e Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro

Conselheiros Efetivos
Contadores: Ademilton Ferreira Dantas, Antonio Ranha da
Silva, Carlos Alexandre de Paiva, Cezar Augusto Carneiro
Stagi, Elias Costa Martins, Francisco José dos Santos Alves,
Gil Marques Mendes, Ilan Rodrigues de Farias Renz, Jarbas
Tadeu Barsanti Ribeiro, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, José
Antônio Felgueiras da Silva, Luiz Antônio Ochsendorf Leal,
Luiz Francisco Peyon da Cunha, Mauro Moreira, Patrícia
Januário de Sena Lemos Martins, Rafael da Silva Machado,
Raimundo Aben Athar, Ril Moura, Samir Ferreira Barbosa
Nehme, Vitor Hugo Feitosa Gonçalves e Waldir Jorge
Ladeira dos Santos
Técnicos em Contabilidade: Genaina Gama Lopes,
Ivanildo Silva de Carvalho e Sônia Regina Cardoso Barbosa
Conselheiros Suplentes
Contadores: Cássia de Oliveira Silva, Claudia Marchioti
Nicolau dos Reis, Edilson Conrado Ferreira Junior, Evandro
Queiroz Glória, Fabiano Corrêa de Castro, Fernando Amil
de Oliveira, Giovane Colli Santos, Jayme Pina Rocio, Jorge
Luiz Rodrigues de Almeida, José Alves de Alvarenga, José
Vicente de Paula, Josir Simeone Gomes, Magno Tarcísio de
Sá, Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Manuella Mariano
Lopes Rodrigues, Marcos Diaz, Maria de Fátima Moreira,
Paulo Buzzi Filho, Ricardo Lopes Cardoso, Sergio Arthur
Ribeiro da Silva e Wanderley Wesley Nogueira Marques
Técnicos em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva,
Ellen de Oliveira Mello e Lacilda Mara Pereira Ferreira.

Câmara de Registro Profissional
Tel: 2216-6909
Presidente: Ademilton Dantas
Integrantes Efetivos: Luiz Francisco Peyon da Cunha,
Rafael da Silva Machado e Raimundo Aben Athar

CONFIRA NOSSAS

REDES!

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
Você faz parte de uma
Nação que não foge à luta

Aliado dos negócios
a qualquer momento

25 de Abril
Dia do Profissional da Contabilidade

Sistema
CFC/CRCs

