ADAPTAÇÕES EM MEIO
A PANDEMIA

DEPOIMENTOS DE FORMANDOS
DO EXAME DE SUFICIÊNCIA
PRIMEIRA
EDIÇÃO

1º SEMESTRE
2021

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

UMA REVISTA PRODUZIDA PELA COMISSÃO JOVEM DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO | ANO I

03 Editorial
04 Relatos
05 Fala Mestre
COMISSÃO JOVEM
Membros Conselheiros: Ademilton Ferreira
Dantas, Edilson Conrado Ferreira Junior,
Fabiano Correa de Castro, Manuella Mariano
Lopes Rodrigues e Rafael da Silva Machado.
Conselho Editorial: Comissão Jovem do CRCRJ
Coordenação: Felipe Ribeiro
Produção e Design: CRCRJ | Gerência de
Comunicação
Projeto Gráfico: Breno Moreira
Reportagem e Redação: Felipe Ribeiro
Design Gráfico: Breno Moreira
Fotografias: Arquivo/CRCRJ, Adobe Stock

Os artigos e matérias assinados são de
responsabilidade de seus autores.

06 Capa

CONFIRA NOSSAS

REDES!
Edição Eletrônica nº 01 - 1º Semestre 2021.
Periodicidade semestral.
Rua Primeiro de Março, nº 33
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20010-000
Tel: (21) 2216-9595.
jornal@crcrj.org.br | www.crc.org.br

FUTURO CONTÁBIL

UM ALÔ DO
PRESIDENTE

O

lá, jovens lideranças contábeis.
Como é bom falar
com vocês! Essa publicação é mais uma oportunidade para aproximá-los
do CRCRJ, um movimento
que estamos buscando e
que envolve os estudantes
de Ciências Contábeis e
também os recém-ingressos em nossa profissão.
Pessoalmente,
tenho
uma conexão muito forte
com esse público. Estar
perto de vocês me faz
lembrar dos tempos de
faculdade, da paixão pela
Ciência Contábil que me
acompanha desde pequeno, e reforça o desejo de buscar inovações e
renovações para a nossa
classe e para o Conselho.
Desde que me tornei
Conselheiro, em 2015,
tenho o hábito de visitar faculdades para falar
sobre o CRCRJ e o que é
ser contador. A cada turma que entrava, sempre
me senti revigorado. Até
que em 2019, enfim consegui realizar um sonho:
o primeiro Encontro de
Estudantes e Jovens Lideranças Contábeis.

da Jamz. Tenho certeza
que aqueles que tiveram
a oportunidade de participar, guardam, como eu,
aquele 26 de outubro de
2019 com muito carinho
na memória.
Infelizmente, a pandemia adiou nossos planos de realizar a segunda edição em 2020,
mas tenho certeza que
é uma situação temporária. Enquanto isso, vamos mantendo contato
e relacionamento pelas redes sociais e pelo
grupo do Telegram das
Jovens Lideranças Contábeis. Queremos vocês
ao nosso lado, ajudando
a construir o presente e
o futuro que queremos
para a Contabilidade.
Um abraço,
Samir Nehme

Colocamos mais de 2 mil
pessoas no Riocentro,
com um dia repleto de
palestras e troca de experiências. Ainda fechamos
com chave de ouro, com
um grande show da ban-
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TIAGO DE SOUZA
DOS SANTOS
Empresário Contábil e membro da Comissão Jovem
Nascido em Paraty, cidade localizada na região da costa verde do
Rio de Janeiro, cheguei
à Capital no ano de
2014 com o objetivo
de cursar Ciências Contábeis. Para conquistar
meus sonhos, matriculei-me na graduação de
Ciências Contábeis, na
modalidade EAD, por
ser a mais acessível no
momento.

Durante esse período, com o objetivo de
aprender mais sobre
essa ciência, recorri à
técnica de estudos pelos mapas mentais e comecei a desenvolvê-los.
Os Mapas Mentais foram fundamentais nos
meus estudos e, principalmente, nas revisões das matérias no
período acadêmico e,

após isso, comecei a divulgar nas redes sociais
os materiais produzidos
por mim.
Hoje,
pós-graduando
em Direito Tributário,
membro da Comissão
Jovem do CRCRJ e empresário contábil, ajudo
pessoas a terem a vida
transformada através da
Contabilidade.

ROBERVAL DA
SILVA SOUZA JR.
Empresário Contábil, Diretor da APCCAA e Membro
da Comissão Jovem do CRCRJ
Nasci em Manhumirim MG, em 1985, e vivi boa
parte da vida em Ipanema – MG. Em 2008, me
mudei em para Armação
dos Búzios – RJ, onde,
no ano seguinte, comecei a trabalhar em um
escritório de contabilidade como auxiliar de
Departamento Pessoal.
Em 2011, tive a oportunidade de iniciar meus
estudos no curso de Ciências Contábeis, mas,
infelizmente, tive que
trancar em 2013 por
dificuldades financeiras,
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retornando em 2016 e
concluindo em 2018.
Em seguida, iniciei um
escritório pequeno com
um sócio. Tudo tem um
início, e o meu foi difícil.
Na sala de casa, cheio
de caixas, até conseguir
um lugar para desenvolver o trabalho, o que
aconteceu em 2019. No
mesmo ano, me associei
à APCCAA, entidade a
qual sou diretor hoje.
Agora, somos um escritório de porte médio
em nossa cidade e nos

preocupamos em ensinar jovens a trabalhar.
Nos orgulhamos em dizer que quase todos os
nossos colaboradores
foram formados dentro de nosso escritório,
como estagiários. Isso
porque sabemos que
é muito difícil ter uma
oportunidade.
Seja como for, cada um
tem dificuldades, mas
nunca devemos deixar
que elas nos atrapalhem. Meu conselho é:
aproveite as oportunidades que a vida lhe dá!
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PEDRO PEREIRA
MENDES JUNIOR
Empresário Contábil e membro da Comissão Jovem

Tive uma vida não muito
comum. Desde novo, minha mãe me abandonou,
e meu pai me doou para
meus padrinhos, que moravam aqui no Rio de Janeiro, para que eu tivesse
um futuro melhor. Meus
pais são do interior do maranhão, onde passei parte
da infância e adolescência.
Lugar onde se vive basicamente da pesca e roça.
Graças a Deus, tive
chances de ter um futuro melhor, e quando
cresci, fiz concurso para
a Marinha do Brasil. Servi em Fortaleza, depois

na Amazônia, e voltei
para o Rio de Janeiro.
Passei ao todo 7 anos servindo a Marinha Brasileira,
mas chegou um momento em que percebi que lá
não era meu lugar. Então,
decidi sair, mesmo contra
todos, pois tinha um trabalho estável e um salário
bom. Meu padrinho tinha
um escritório contábil, e
observei que essa poderia
ser uma ótima oportunidade, mesmo sem saber o
que era contabilidade.
Saí da MB e fui trabalhar
com ele, recebia o valor
suficiente para pagar a

faculdade. Tive que trabalhar de Uber para complementar a renda.
Em 2018, infelizmente ele
faleceu, assumi o escritório
ao lado da outra sócia, porém, não deu certo. No fim
do ano, decidi sair e começar meu próprio negócio.
Com um novo sócio, começamos basicamente do
zero, e hoje tudo que tenho vem da contabilidade.
Não me vejo fazendo outra coisa. Aprendi a amar
uma profissão que não tinha noção do que era, do
seu valor!

#FALA MESTRE

PANDEMIA E O ENSINO
DA CONTABILIDADE
O ano de 2020 foi marcante
para toda humanidade com o
advento da pandemia do novo
Coranavírus. O ensino contábil
também foi afetado, visto que
tivemos que fechar nossas universidades e começar um ensino remoto em menos de uma
semana, para que os estudantes
não parassem e continuassem
seus estudos, independentemente dos desafios propostos
pelo momento.
Nesse contexto, o ensino da
Contabilidade sofreu transfor-

mações, visto que recursos
tecnológicos passaram a ser
utilizados, o que facilitou a
aprendizagem. Sei que para
muitos foi e tem sido um momento de dificuldades, mas
acredito que nesse novo normal teremos estudantes mais
determinados e focados em alcançar seus sonhos.
Dentre tantas reflexões possíveis, ressalto uma: o ensino
remoto na Contabilidade veio
para ficar?

*Por Anderson Daniel Vieira – Coordenador do Curso de
Ciências Contábeis da Unicarioca
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*Por Felipe Ribeiro, Diretor Institucional do CRCRJ

P

ela primeira vez desde criação do Exame de Suficiência,
a prova teve que ser realizada de maneira virtual. Foi uma superação, tanto para todos nós, do
Sistema CFC/CRCs, e principalmente para os candidatos. Mas, juntos,
conseguimos, apesar de todas as
barreiras de realizar pela plataforma
da Consulplan, empresa contratada
pelo CFC o exame 2020.1 em 16 de
agosto de 2020 de forma remota.

cou o exame, a ser realizado de forma
presencial e atendendo a todos os protocolos sanitários. Assim, ocorreu em
março de 2021 a edição de 2020.2.

Na segunda edição de 2020, prevista
para novembro, a expectativa era a
mesma, mas a plataforma da Consulplan sofreu um ataque de hackers e a
prova teve que ser remarcada. Devido
à apreensão de um novo ataque, e em
respeito aos candidatos, o CFC remar-

Apresentamos a vocês os resultados
de inscritos e aprovados, para que
se preparem para as próximas duas
edições de 2021, sendo a primeira
agora em junho, o exame de suficiência 2021.1.

Abrangência

Inscritos

Presentes

Aprovados

Percentual de
Aprovação

Nacional

65.899

43.981

10.668

24,26%

Rio de Janeiro

4.570

3.192

828

25,94%

No Brasil, o resultado do 2020.2 foi
o seguinte: A gestão de 2020/2021,
com o lema “Coragem para Inovar”,
implantou mais uma inovação, realizando uma cerimônia de boas-vindas
para os aprovados no Exame, e foi
um verdadeiro sucesso. Realizamos
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Foram 39.000 examinandos inscritos em todos o país e um percentual de 38,19% de aprovados a nível
nacional.
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a primeira em dezembro de 2020 e a
segunda em maio de 2021.
Uma oportunidade para parabenizar
o esforço dos graduandos aprovados,
apresentar o CRCRJ e todos os benefícios de estar registrado, além do
exercício legal da profissão.

Selecionamos com carinho os depoimentos dos participantes das duas
primeiras edições da solenidade de
boas-vindas, confira:
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BRUNO BRÁS DIAS
TORRES ESTRELA1
“Quero agradecer a Deus, a minha família e a todos os professores que eu
tive a oportunidade de aprender. E dizer que fiz muitos cursos como estudante no CRCRJ, e eles foram imprescindíveis para a minha aprovação.
Gostaria de agradecer ao Conselho por isso!

CELINA VIVIANE
MARTINS DA SILVA
“Me formei técnica em contabilidade em 1998. Agora, sou mulher, mãe
e contadora. Quero agradecer à minha família, minha filha e ao Conselho também!”

DELAINE COSTA
AMARAL SOARES2
“O CRCRJ me ajudou muito. Estou muito feliz, com meu registro e atuando. Agora vou abrir meu escritório e registrá-lo também!”

DIEGO LADEIRA
VILLA NOVA3
“Há um tempo, teve um Café com a Classe em Campo Grande, que participei. Foi decisivo. Eu ganhei uma blusa do time do CRCRJ e pensei:
‘agora eu faço parte do time’. Dali para frente eu comecei a estudar e
me dedicar mais. Estou muito feliz de fazer parte da classe contábil!”

RAYSSA DE SOUSA
CHAVES4
“Me formar na faculdade e conseguir passar no exame de suficiência
no ano de 2020 foi um enorme desafio. Foi um ano de muitas mudanças e incertezas, mas deixou como aprendizado que com persistência
e foco conseguimos alcançar nossos sonhos e objetivos. Agora com o
meu registro em mãos, muitas oportunidades surgiram, assim como,
a possibilidade de realizar um grande sonho profissional que possuo.
Gostaria de agradecer a Deus, a minha família e ao CRCRJ por todo o
suporte que me deram quando necessitei.”

VANESSA FAGUNDES
PINHEIRO5
“Eu estou muito feliz de estar participando dessa solenidade. Foi tão
difícil chegar até aqui. Muitas vezes eu pensei em desistir, achei que
esse sonho não era para mim. Eu trabalhava no Centro do Rio e uma
vez, passando pelo CRCRJ, eu entrei, peguei informações só para ver
como era. Para alimentar o sonho. Pensando nos meus filhos, na minha
mãe, no futuro, eu não desisti. Eu tinha o sonho de fazer parte desse
Conselho. Obrigada a minha família e parabéns a todos os aprovados!”
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Lançamos nosso aplicativo
e nele você pode:
- Inscrever-se em cursos
- Receber notícias relevantes
- Atualizar seus dados cadastrais
- Emitir boletos de anuidade para
manutenção da regularidade
proﬁssional

Baixe agora mesmo!

