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--- EDITORIAL JOSÉ CAMPOS---

G E S T Õ E S  2 0 1 6  -  2 0 1 9

Neste fim de gestão gostaria de dizer a todos os profissionais da con-
tabilidade de Pernambuco que resumo este ciclo 2016/2019 em um 
sentimento de gratidão. Sou grato a todos os conselheiros, conselho 
diretor, colaboradores, prestadores de serviço e funcionários. Todos 
contribuíram para o sucesso de nossa gestão. Trabalhamos muito, 
tanto na esfera local, quanto nas conquistas de repercussão mais  
abrangentes; pensando sempre no futuro dos profissionais pernam-
bucanos, que tanto cooperam para o desenvolvimento econômico e 
social do nosso estado.

Nestes anos como presidente do Conselho, pude vivenciar união, 
comprometimento e muita competência por parte de todos aqueles 
que fazem o CRCPE. Hoje me sinto com o dever cumprido e agradeço 
a todos que estiveram conosco durante os quatro anos de gestão. 
Quando assumimos o CRCPE, observamos algumas entidades de 
relacionamento com a Contabilidade, como a Receita Federal, Sefaz, 
prefeituras, Junta Comercial, entre outras. Analisando, percebemos 
que precisávamos estreitar o relacionamento com essas entidades. A 
partir daí começamos a realizar reuniões e encontros para que o CRCPE fosse cada vez mais conhecido, para 
valorizar os profissionais e para que fosse desenvolvida uma experiência de troca entre conselho e entidades. 

Em todas essas entidades, encontramos sempre as portas abertas para o debate e o entendimento dos 
temas de interesse da classe contábil. Diversas entidades e pessoas envolvidas em um trabalho sério que 
se estendia aos profissionais da área contábil. Procuramos unir também as entidades contábeis, como o 
SESCAP-PE, APJEP, APECICON, IBRACON, e as associações da capital e do interior de Pernambuco. Trabalhan-
do em união, conseguimos alcançar nossos objetivos através de parcerias que fizeram a diferença. 

Buscamos, desde o início, trazer o profissional dos municípios do interior, cada vez mais, para perto do 
CRCPE. Mantivemos um padrão de realizar, a cada ano, pelo menos uma média de sete edições do Rota 
Contábil. E é um prazer recorrente quando vamos ao interior, pois somos recebidos por profissionais muito 
dedicados e muito atenciosos. Acreditamos que a educação, a capacitação, os encontros; além da escuta 
a estes profissionais que estão longe da capital, são elementos fundamentais para proporcionar inclusão 
e mais oportunidades a todos. 

Gostaria de deixar uma mensagem aos profissionais de nossa classe: sei que nós estamos passando por 
um momento de transformação muito grande devido aos avanços tecnológicos e à nova maneira do re-
cebimento de informações, mas vejo que precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Devemos ver que 
a tecnologia não é uma inimiga, mas uma aliada ao nosso cotidiano. Quando começamos a apren-
der a Contabilidade, escriturávamos no Livro Diário, depois surgiram a mecanografia, os primeiros 
computadores, os sistemas integrados, até chegarmos à inteligência artificial. Diante de tudo isso, 
é necessário que estejamos utilizando estas ferramentas e sempre nos atualizando, para, assim, 
desenvolvermos e valorizarmos a profissão que escolhemos.

Agradeço a confiança e apoio recebidos da Classe Contábil Pernambucana, dividindo 
com os senhores um sentimento de missão cumprida e declaro que foi uma honra 

presidir esse conselho.

-------------------------------------------------------------------------

 José Campos
Presidente do CRCPE

Jornal Especial
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Prêmio O Caduceu condecora profissionais
e entidades durante a posse do CRCPE

Na noite de 10 de março o CRCPE reali-
zou a Solenidade de posse e entrega do 
prêmio “O Caduceu 2016”, considerado  
o “Oscar da contabilidade pernambuca-
na”.

Na mesa de honra estiveram presen-
tes, o presidente do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), contador José 
Martonio Alves Coelho; o presidente do 
CRCPE e anfitrião do evento, José
Gonçalves Campos Filho; o expresiden-
te do CRCPE (gestão 2014-2015) e atual 
conselheiro do CFC, Geraldo Batista; o 
presidente e o diretor da Fenacon, Mário 
Elmir Berti e José Geraldo Lins  de Quei-

----------- 2 0 1 6 ----------

rós, respectivamente; além do prefeito 
da cidade do Recife, Geraldo Julio; o 
desembargador do Estado, Gustavo de 
Lima; o diretor Financeiro da Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC), Pedro 
Jorge de Abreu Braga, representando o 
seu presidente, Juarez Domingues Car-
neiro; a presidente da Junta Comercial 
de Pernambuco (JUCEPE), Terezinha 
Nunes; os presidentes do SESCAP-PE, 
Albérico de Morais; e do CRCBA, Antô-
nio Carlos Nogueira Cerqueira.

Na categoria “Profissional”, o Conselho 
concedeu o prêmio, a três importantes 
profissionais da contabilidade, os conta-

dores, Ivo de Lima Barboza, Nelson Miti-
masa Jinzenji e Umbelina Cravo Teixeira 
Lagioia. “
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CRCPE é recebido por autoridades do estado de 
Pernambuco

O presidente do CRCPE, contador 

José Campos, foi recepcionado na 

manhã de 26 de fevereiro, pelo 

governador do estado de Pernam-

buco, Paulo Câmara. O encontro 

aconteceu no Palácio do Campo 

das Princesas, localizado no bairro 

de Santo Antônio, em Recife-PE. 

Já no dia 1º de março, na sede da 

Prefeitura da Cidade do Recife 

(PCR), Campos foi recebido pelo 

prefeito Geraldo Julio. Em uma 

conversa descontraída, o presi-

dente do Conselho explicou ao 

prefeito de Recife os avanços da 

profissão contábil no estado, ao 

longo dos anos, bem como os pro-

gramas desenvolvidos pelo Con-

selho Federal de Contabilidade - 

que são estendidos para todos os 

estados, através do CRCs, o Pro-

grama de Educação Profissional. 

Dentre as várias visitas realizadas 

no início do mês de março, o re-

presentante do CRCPE também foi 

ao encontro da presidente da Jun-

ta Comercial de Pernambuco (JU-

CEPE), Terezinha Nunes, e do pre-

sidente da Assembleia Legislativa 

de Pernambuco (ALEPE), o depu-

tado estadual Guilherme Uchoa.
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Comemoração em homenagem ao Dia do 
Profissional da Contabilidade

Em 2016, o CRCPE comemorou a “Se-
mana do Contabilista em Pernam-
buco”, evento interativo com progra-
mações variadas que envolveram 
palestras voltadas para o universo 
contábil e contemplaram profissio-
nais da capital e do interior do esta-
do de Pernambuco. A palestra Magna 
teve como palestrante o empresário do 
Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça.

Galeria de ex-presidentes - A inau-
guração de mais um quadro para 
compor a galeria de ex-presidentes 
do CRCPE foi um dos momentos mais 
emocionantes da noite. O contador 
Geraldo de Paula Batista Filho (pre-
sidente na gestão 2014-2015), atual 
conselheiro do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), agradeceu a ho-
menagem e falou sobre “o orgulho de 
ter prestado serviços a uma institui-
ção íntegra e de também ter fortale-
cido laços com excelentes colegas de 
profissão”.  

Medalha Mérito Contábil - Outra 
ocasião marcante foi a entrega da Me-
dalha Mérito Contábil Luiz Pessoa da 
Silva ao contador Bartholomeu Mora-
es Vasconcellos Filho.

Dia do 
Contador foi 
comemorado 
pelo CRCPE 
com palestra e 
homenagens

“Contador: uma visão inovadora para 
o desenvolvimento” aconteceu na noi-
te de 22 de setembro e contou com 
uma palestra especial do presidente 
do grupo EQM, que representa as em-
presas Jornal Folha de Pernambuco e 
Rádio Folha, Eduardo Monteiro. Den-
tre os presentes estavam contado-
res, estudantes do curso de Ciências 
Contábeis de várias Instituições de 
Ensino Superior (IES) de Pernambuco 
e representantes de entidades ligadas 
à classe contábil, que lotaram o audi-
tório principal do Hotel Nobile Execu-
tive, em Recife (PE), para apreciarem a 
palestra “Momento Econômico Atual 
Vivenciado pelas Empresas”, ministra-
da pelo empresário pernambucano 
Eduardo de Queiroz Monteiro.
Da plateia, o empresário Armando 
Monteiro Filho, pai de Eduardo, assis-
tiu o seu sucessor dar uma verdadeira 
aula de comunicação.
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Cerca de 300 profissionais da conta-
bilidade do estado de Pernambuco 
estiveram, entre os dias 11 e 14 de 
setembro, na cidade de Fortaleza (CE), 
participando do 20º Congresso Brasi-
leiro de Contabilidade.

CRCPE fez bonito no 20º CBC

Presidente do 
CRCPE recebe
comenda 
Maurício de 
Nassau
Na noite de 9 de junho, durante o IV 

Fórum Brasileiro de Contabilidade, o 

presidente do CRCPE, contador José 

Campos, recebeu a honraria do Grupo 

Ser Educacional.



8

Museu da Contabilidade na capital 
pernambucana

Foram 16 dias de exposição em Re-
cife, tendo início em 16 de agosto, re-
cebendo estudantes de várias idades 
e de diversas cidades do estado de 
Pernambuco, além de profissionais 
da classe contábil, representantes de 
entidades de vários lugares do país, 
e demais pessoas que passaram pela 
praça de eventos 1 do RioMar Shop-
ping, no Recife. 

O museu “Contabilidade: Um Balanço 
da História” foi um sucesso, apre-
sentando a profissão e suas ferramen-
tas de trabalho desde os primórdios 
até os dias de atuais. 

Na mídia pernambucana, em uma de 
suas entrevistas sobre a mostra, José 
Campos, presidente do CRCPE, ex-
pressou tamanha satisfação. “Foi um 
privilégio ter em nosso estado um    
acervo tão importante da contabi-
lidade brasileira disponível, gratuita-
mente, para a população”, declarou. 

Nos dias em que ficou aberta ao 
público, a mostra recebeu dois ilus-
tres visitantes, os representantes das 
entidades idealizadoras do acervo, 
os presidentes José Martonio Alves 

Coelho (CFC) e Maria Clara Bugarim 
(ABRACICON), que fizeram questão de 
parabenizar o trabalho realizado pelo 
presidente José Campos e toda a sua 
equipe do CRCPE.

20162016
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Em sua 1ª edição, o evento contou 
com mais de 200 pessoas, entre con-
tabilistas, estudantes e profissionais de 
diversas áreas que lotaram o auditório 
da Academia Pernambucana de Letras 
(APL), no bairro das Graças, na noite 
de 26 de outubro, durante a primeira 
edição do “Seminário Pernambucano 
de Perícia Contábil - Analisar para es-

Seminário Pernambucano de 
Perícia Contábil CRCPE

CRCPE firmou 
convênio com 
o TRE-PE
O Conselho Regional de Contabili-
dade de Pernambuco, firmou no dia 8 
de setembro um importante convênio 
com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE). O acordo visou 
o desenvolvimento de ações para a 
seleção e treinamento de profissio-
nais da contabilidade regularmente 
registrados no CRCPE, com o obje-
tivo de auxiliarem, voluntariamente, 
a Justiça Eleitoral de Pernambuco, no 
âmbito dos Cartórios Eleitorais do Es-
tado, no exame das contas dos candi-
datos a prefeito e vereador, bem como 
dos órgãos partidários municipais, du-
rante as eleições municipais ocorridas 
no dia 2 de outubro de 2016.

clarecer, esse é o caminho”, realiza-
do pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade de Pernambuco (CRCPE) 
e pela Associação dos Peritos Ju-
diciais do Estado de Pernambuco 
(APJEP), com o apoio da Federação 
Brasileira das Associações de Peri-
tos, Árbitros, Mediadores e Concili-
adores (FEBRAPAM).

O Rota Contábil do CRCPE leva até as 
cidades uma comitiva composta pelo 
presidente e seus conselheiros, para 
um encontro onde são abordados os 

Projeto Rota Contábil 2016 esteve em diversos 
municípios do estado

aspectos do funcionamento do Con-
selho, ações da entidade e demandas 
da classe contábil da região. No ano 
de 2016, as cidades visitadas foram 

Goiana; Salgueiro, Serra Talhada, Ar-
coverde, Afogados da Ingazeira e 
Petrolina.
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O presidente do CRCPE e represen-
tantes de várias entidades estiveram 
na OABPE, no dia 14 de novembro, 
declarando apoio ao pleito da Ordem 
para que o projeto da nova lei de 
custas do Tribunal de Justiça de Per-

Idealizado pelo Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e Adolescente, o 
evento aconteceu no dia 10 de novem-
bro, no auditório do Banco Central, e 
reuniu o poder executivo, represen-

Conselho representou sociedade e empresários durante 
I Encontro do Empresariado Pernambucano 

CRCPE debateu com entidades projeto da lei de
custas proposto pelo TJPE 

tado pelo vice-governador Raul Henry, 
o poder legislativo, representado pelo 
deputado Aluísio Lessa, além da so-
ciedade civil e empresários contábeis, 
que estiveram representados pelo 

presidente do CRCPE, contador José 
Campos, através do Programa de Vol-
untariado da Classe Contábil (PVCC).

nambuco (TJPE) seja debatido com 
a sociedade civil. Na ocasião, o presi-
dente da OAB, Ronnie Preuss Duarte, 
explicou a importância do diálogo 
entre as instituições, sentimento com-
partilhado por todos os presentes no 

encontro. Contra as taxas propostas 
pelo TJPE, os empresários declararam 
estarem insatisfeitos e o contador 
José Campos chamou a atenção para 
o momento delicado que as empresas 
enfrentam.

20162016
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CRCPE esclareceu dúvidas do contribuinte 
pernambucano sobre IRPF 2017

CRCPE é agraciado 
com selo “Empresa 
Amiga”

CRCPE no VII Encontro 
LusoBrasileiro de 
Contabilidade

----------- 2 0 1 7 ----------

Quem é obrigado a declarar? Qual a 
multa por atraso na entrega da decla-
ração? Qual o prazo final para a en-
trega? Essas e outras dúvidas surgem 
quando chega o período da entrega 
da declaração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF). O presiden-
te do CRCPE, contador José Campos, 
participou de entrevistas com alguns 
veículos de comunicação. No dia 2 de 
março José Campos participou, na TV 
JC (Sistema Jornal do Commercio), de 
uma entrevista, ao vivo, onde respon-
deu perguntas de internautas e expli-
cou as mudanças divulgadas pela RFB 
para este ano. No Bom Dia PE, da emis-
sora Globo Nordeste, o presidente 
Campos falou sobre alguns erros que 
os contribuintes costumam cometer 
no preenchimento da declaração do 

O presidente do CRCPE, contador 
José Campos, acompanhado de sua 
vice-presidente de Administração e 
Finanças, Maria Dorgivânia Arraes 
Barbará, representou a classe contábil 
pernambuca na sétima edição do En-
contro Luso-Brasileiro de Contabilida-

Em parceria com a Fiepe e a Fundação
Terra, o CRCPE realizou na manhã de 8 
de março de 2017, um encontro para 
falar sobre a campanha beneficen-
te “Doação Sem Dor”, para estimular 
contadores, empresários, auditores e 
contribuintes a doarem parte do Im-
posto de Renda para a Fundação Ter-
ra, sem custo adicional. 

Durante o lançamento da campanha 
“Doação Sem Dor”, da Fundação Ter-
ra, o contador José Campos recebeu 
das mãos do Padre Airton Freire o selo 
“Empresa Amiga”.

20172017

IR, que implicam em Malha Fiscal da 
Declaração de Ajuste Anual da Pessoa 
Física. Mais tarde ele falou ao Portal 
G1 Pernambuco.

de. O encontro, que objetiva troca de 
conhecimentos contábeis entre Brasil 
e Portugal, foi realizado na cidade de 
Salvador-BA, no dia 31 de março.
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CRCPE capacita contadores para atuarem no
projeto REDESIM 

Café com Negócios: Empreendedorismo em pauta

Na manhã do dia 16 de março, o 
CRCPE realizou uma capacitação para 
contadores da Região Metropolitana 
do Recife (RMR), com o apoio da Re-
ceita Federal e do IRTDPJ Brasil.

O momento teve o objetivo de treinar 
contadores para atuarem dentro do 
projeto REDESIM, mediante a unifica-
ção dos procedimentos do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas e do CNPJ. 
Os cartórios de Registro de PJ realiza-
rão deferimento da inscrição, altera-
ção e baixa do CNPJ, simultaneamen-

O CRCPE realizou no dia 17 de janeiro, em Recife, um 
encontro intitulado “Café com Negócios”, que contou 
com a participação de profissionais e empresários 
contábeis, além de autoridades locais ligadas à clas-
se contábil. Os participantes assistiram uma palestra 
sobre ‘Empreendedorismo’, ministrada por Michel 
Medeiros, que é CEO da Soluti Certificação Digital, 
da e-SEC Soluções em Segurança Digital e, ainda, 
conselheiro de administração nas empresas OLTEC 
e P+. Estiveram presentes Alexandre Ramos (geren-
te Geral da CEF - agência 13 de maio), José Campos 
(presidente do CRCPE) e Macelo Maia (representan-
do a superintendência da CEF).

te ao ato de registro. O presidente do 
Conselho, contador José Campos, par-
ticipou das atividades, que também 

foram realizadas no dia 15, à distân-
cia, para os contadores do interior do 
estado, através do sistema do IRTDPJ.

No dia 9 de abril, o CRCPE realizou a se-
gunda edição do ‘Encontro de Jovens 
Contabilistas e Integração Estudantil’, 
no auditório da Faculdade Salesiana. 
O presidente do CRCPE abriu o even-

to, seguido pelo vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional, Fran-
cisco Galvão e pelo vice-presidente 
de Registro, Josemi Barbosa, que mi-
nistrou uma palestra sobre Registro 

Profissional e Exame de Suficiência. O 
professor, e também conselheiro do 
CRCPE Fábio Firmino, falou aos jovens 
sobre o Simples Nacional.

CRCPE realiza II Encontro de Jovens 
Contabilistas e Integração Estudantil

20172017
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Com o objetivo de promover três dias 
de reflexão e debates acerca da con-
tabilidade na realidade social e eco-
nômica do país, o Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), realizou de 2 a 4 de outubro, 
no Mar Hotel de Boa Viagem, em Re-
cife, a sua 10ª edição da Convenção 
dos Contabilistas de Pernambuco. Em 
seu discurso de abertura o presiden-
te do CRCPE, contador José Campos, 
falou da emoção em reunir persona-
lidades do segmento contábil e jo-

Décima edição da Convenção dos Contabilistas 
de Pernambuco

vens estudantes para agregar valor 
à profissão, promovendo interação e 
troca de experiências. Além de José 
Campos, estiveram na mesa de hon-
ra José Martonio Alves Coelho, então 
presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC); Maria Clara Bu-
garim, presidente da Academia Bra-
sileira de Ciências Contábeis (Abra-
cicon); o presidente Albérico de 
Morais (SESCAP-PE); o juiz de Direito, 
João José Rocha Targino (Orquestra 
Criança Cidadã); a desembargadora 

do Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco (TRE-PE), Érika de Barros 
Lima Ferraz, e os diretores Pedro Jor-
ge Braga, da Fundação Brasileira de 
Contabilidade (FBC) e Oswaldo Ra-
mos, do Sebrae-PE. Também marca-
ram presença os jornalistas Francisco 
José (Rede Globo), Paulo Henrique 
Amorim (Rede Record) e o Padre Air-
ton Freire (fundador e presidente da 
Fundação Terra). 

O momento abordou os temas “O papel da mulher na 
sociedade contemporânea e desafios: como equilibrar 
família, carreira e sonhos” e “Liderança feminina: con-
quistas e sucessos”. No palco, a advogada tributarista 
Mary Elbe Queiroz, a vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRCPE, Maria Dorgivânia Barbará e a de-
putada estadual Roberta Arraes (PSB)

Fórum da Mulher 
Contabilista: desafios e 
conquistas

20172017
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Ocorreu no dia 26 de maio, no muni-
cípio do Arcoverde, com o apoio insti-
tucional da FENACON e do SESCAP-PE 
e da Associação dos Contabilistas de 
Arcoverde e Região (ASCONTAR). O 
presidente do CRCPE, esteve repre-
sentado pela vice-presidente de Ad-
ministração e Finanças do Conselho, 
Maria Dorgivânia Barbará. 

A quarta edição da Caminhada Conta-
bilista, no dia 29 de abril de 2017, mo-
vimentou logo cedo a classe contábil 
pernambucana. Como marca regis-
trada da Caminhada, o investimento 
solidário significou, mais uma vez, um 
sucesso. Foram arrecadadas 1,5 tone-

III Seminário de Profissionais, Empresários e 
Estudantes de Contabilidade

 CRCPE é oficialmente incluído no Fempe-PE

IV Caminhada Contabilista foi um sucesso! 

O CRCPE participou, no dia 26 de ju-
nho, da Reunião Plenária de abertura 
do Fórum Estadual da Micro e Pequena 
Empresa e Empresa de Pequeno Porte 
(Fempe-PE), realizada Fiepe. Na ocasião, 
o governador de Pernambuco, Paulo 
Câmara, assinou um decreto que inclui 
o CRCPE como participante oficial do 
fórum, que tem como objetivo estimu-
lar o desenvolvimento no ambiente de 
negócios para as micro e pequenas em-
presas com foco na geração de empre-
go e renda.

lada de alimentos não perecíveis, além 
de 400 unidades de fraldas geriátricas, 
que foram partilhadas para institui-
ções do estado. A Caminhada reuniu 
profissionais e estudantes de Ciências 
Contábeis, para uma manhã de ativi-
dades que fomentou a qualidade de 

vida dos profissionais. Acompanha-
dos de um animado trio elétrico, os 
cerca de mil e duzentos participantes 
agitaram as ruas do Recife Antigo. Pre-
sidente, vice-presidentes e conselhei-
ros juntos em prol da saúde

20172017
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Na noite de 25 de abril, data em que é 
comemorado o ‘Dia do Profissional da 
Contabilidade’, o CRCPE realizou a sua 
tradicional Palestra Magna. Compuse-
ram a mesa: Evaldo Santana (profes-
sor e chefe do Dep. de Ciências Con-
tábeis e Atuariais da UFPE), Jeronymo 
Libonati (professor e diretor do CCSA- 
UFPE), José Campos (presidente do 
CRCPE), Alexendre Rands (presidente 
da Datamétrica e do Diário de Per-
nambuco) e Albérico de Morais (pres-
dente do SESCAP-PE).
A solenidade também foi marcada 
pela outorga da Medalha Mérito Con-
tábil Luiz Pessoa da Silva ao professor 
Titular do Departamento de Ciências 
Contábeis e Atuariais da UFPE e dire-
-tor do CCSA, contador Jeronymo José 
Libonati, que emocionado, contou um 
pouco da sua trajetória profissional.

Palestra Magna 2017 comemora o Dia do
Profissional da Contabilidade

Em 22 de setembro, Dia do Conta-
dor, o CRCPE realizou uma palestra 
especial sobre EFD-REINF explicando 
o que vem por aí e o que será neces-
sário para que as obrigações sejam 
devidamente cumpridas. 
O momento lotou o auditório do 
CRCPE, no bairro de Santo Amaro, no 
Recife. Como palestrante o professor 
e consultor em Legislação e Consul-
toria Tributária, Danilo Lollio.

Palestra Magna do Dia do Contador foi 
realizada no CRCPE

20172017
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Criado em 2012, com o objetivo de 
estreitar cada vez mais os laços com 
as delegacias regionais e os contabi-
-listas do interior do estado, o Rota 
Contábil do CRCPE leva até as cidades 

No dia 12 de junho de 2017 teve iní-
cio, em todo o estado de Pernambu-
co, a expansão da fase 3 do projeto de 
Integração Nacional – Redesim. E para 
falar sobre as principais melhorias do 
serviço, uma parceria entre RFB, CR-
CPE e JUCEPE, foi realizada uma im-
portante palestra sobre o assunto. O 
momento ocorreu na tarde de 9 de 
junho, no auditório da Superinten-
dência da RFB, 4ª Região Fiscal, em 
Recife (PE).

uma comitiva composta pelo presi-
-dente e seus conselheiros, para um 
encontro onde são abordados os as-
pectos de funcionamento do Conse-
-lho, ações da entidade, demandas 

Projeto Rota Contábil 2017 percorreu o estado

CRCPE ministrou palestra sobre expansão da
fase 3 do projeto Redesim em PE

da classe da região, entre outros as-
suntos. Em 2017 o projeto esteve em 
Palmares, Petrolândia, Araripina, Sal-
gueiro, Pesqueira, Santa Cruz do Capi-
baribe e Caruaru. 

20172017
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Foi realizada na noite de 23 de março, a 
solenidade de posse dos novos conse-
lheiros, com mandato de 2018 a 2021, 
e da diretoria do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 

----------- 2 0 1 8 ----------
Conselho Diretor do CRCPE assume novo 
mandato para o biênio 2018/2019

(CRCPE), para o Biênio 2018/2019. 
Na ocasião, também foi apresentado 
o prêmio ‘O Caduceu’, considerado 
como O Oscar da Contabilidade. O 
evento, que neste ano foi celebrado 

no Arcádia Boa Viagem, zona Sul do 
Recife, trouxe como lema “União, Co-
nhecimento e Progresso: Valores da 
Contabilidade Pernambucana”. 

Prêmio “O Caduceu”

Durante a cerimônia, ocorrida du-
rante a Posse, o Prêmio ‘O Caduceu’, 
reiterou a importância em valorizar 
as atividades classistas e ainda ho-
menageou quatro grandes nomes 

da contabilidade, além de uma enti-
dade contábil e uma instituição de 
ensino, ambas pelo trabalho prestado 
às ciências contábeis.

 O ex-presidente do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), José Marto-

nio Alves Coelho, foi um dos home-
nageados na categoria Personalidade. 
“Eu acho muito importante essa pre-
miação, uma vez que valoriza aqueles 
profissionais que dedicam parte do 
seu tempo às entidades e abraçam a 
profissão com muito amor”, comentou. 

20182018
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O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, esteve presente no dia 24 de 
maio em uma reunião com a Secreta-

O Encontro mobilizou cerca de 250 
pessoas ao auditório do Mar Hotel 
Conventions, em Boa Viagem, Zona 
Sul do Recife, no dia 23 de outubro. Na 
ocasião, foram debatidas diversas ten-
dências como a inteligência artificial 
(IA); onde a expansão da tecnologia 
da informação se torna essencial, sen-
do a troca de informações o insumo 
principal para sobrevivência de qual-
quer negócio, equilibrando a veloci-
dade tecnológica com a vida pessoal. 
Durante o encontro, foi realizada uma 
programação extensa com palestras 
diversas. 

ria da Fazenda do Estado de Pernam-
buco (Sefaz). O encontro discutiu o 
Projeto Piloto para implantação do 

Sped, que é obrigatório para empre-
sas do PROIND a partir de setembro 
de 2018. 

CRCPE se reúne com a Sefaz para discutir o 
Projeto Piloto para implantação do Sped 

IV Encontro Estadual da Mulher Contabilista: 
inovação tecnológica e empoderamento 
feminino em pauta
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Definir por quais caminhos o Siste-
ma CFC/CRCs vai seguir no futuro foi 
o objetivo do Seminário de Gestão e 
Planejamento Estratégico do Sistema 
Contábil, que aconteceu de 19 a 21 
de fevereiro, em Brasília (DF). O semi-
nário contou com a presença de José 
Campos, presidente do CRCPE, que 
esteve acompanhado dos seus vice-
-presidentes.

Aconteceu, no dia 2 de abril, a soleni-
dade de abertura da XIV edição da Se-
mana Contábil e Fiscal para Estados e 
Municípios (Secofem), e o X Encontro 
de Gestores Públicos, no auditório da 
Superintendência de Administração 

O CRCPE realizou no dia 5 de julho o 
Seminário Controle Social e Cidadania, 
que iniciou as atividades do Observa-
tório Social do Brasil no Recife-PE. O 
Seminário, que aconteceu na Fafire, 
no bairro da Boa Vista, contou com a 
fala inicial do presidente do CRCPE, 
José Campos, sobre a importância do 

Observatório Social. 
Em seguida, a Comissão de Constitui-
ção, que falou sobre Atividades desen-
volvidas e estágio atual; e as palestras 
“Boas Práticas dos Observatórios So-
ciais do Brasil, por Ney da Nóbrega 
Ribas – presidente do Conselho de 
Administração do OSB; “A Mídia e o 

Controle Social – Alexandre Rands – 
presidente do Diario de Pernambuco; 
e “Transparência como impulsionador 
do Controle Social – Fabio da Silva 
Araújo – superintendente da Contro-
ladoria Regional da União no Estado 
de Pernambuco. 

CRCPE participa de Seminário do Sistema CFC/CRCs

Seminário Controle Social e Cidadania abriu as 
atividades do Observatório Social no Recife

Recife recebeu a XIV Secofem e o X Encontro de 
Gestores Públicos

do Ministério da Fazenda – Samf-PE, 
no bairro do Recife Antigo. O evento, 
que contou com a presença do presi-
dente do CRCPE, José Campos aconte-
ceu até o dia 6 de abril. O encontro foi 
promovido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), e com parceria 
do Conselho Regional de Contabi-
lidade de Pernambuco e do Centro 
Regional de Treinamento da Esaf em 
Pernambuco. 
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No dia 28 de novembro, o Conselho 
Regional de Contabilidade de Per-
nambuco (CRCPE) e a Associação de 
Peritos Judiciais do Estado de Pernam-
buco (APJEP), promoveram o II Semi-
nário Pernambucano de Perícia Contá-
bil, que abordou o tema “A Tecnologia 
empregada na Qualificação do Perito 

No dia 6 de dezembro, o presidente do 
CRCPE, contador José Campos, partici-
pou de uma reunião com a presidente 
da Junta Comercial do Estado de Per-

Contábil”.  O evento aconteceu no Mar 
Hotel Conventions, em Boa Viagem, 
Zona Sul do Recife. Participaram da 
abertura do evento o presidente do 
CRCPE, contador José Campos, e o 
presidente da APJEP, Clenilson Lima 
de Souza. Durante o Seminário foram 
desenvolvidas as palestras: “O Im-

nambuco – Jucepe, Taciana Bravo. O 
encontro teve como objetivo ampliar 
o convênio na área de Fiscalização dos 
Treinamentos do Sistema Redesim. Na 

pacto da Tecnologia nos Honorários 
Periciais” – João Luis Aguiar e “Perícia 
Criminal Contábil-Financeira na inves-
tigação e no Julgamento de Corrup-
ção e Lavagem de Dinheiro: Do Men-
salão a Lava Jato” – Adilson Carvalho 
Silva. 

ocasião, os participantes ainda agra-
deceram o apoio mútuo e a parceria 
entre as entidades durante o exercício 
de 2018.

II Seminário Pernambucano de Perícia 
Contábil foi realizado pelo CRCPE e APJEP 

CRCPE e Jucepe se reuniram para discutir sobre 
Convênio, Fiscalização e Sistema Redesim

20182018
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O presidente do CRCPE, José Campos, 
participou, no dia 2 de novembro, da 
nomeação da nova presidência da 
International Federation of Account-
ants (IFAC). Campos, Zulmir Breda e 

Em 2018, o projeto foi responsável 

por promover cada mais integração e 

evolução aos profissionais da contabi-

lidade que moram no interior.

O CRCPE esteve no dia 27 de setembro, 

em Timbaúba. Na ocasião, foi minis-

trada a palestra EFD – REINF e a nova 

DCTF WEB, pelo palestrante e contador 

Israel Ferreira de Lima.

Nos dias 22 e 23 de agosto, Garanhuns 

recebeu as atividades do projeto. No 

dia 22, com uma palestra na Faculdade 

UNOPAR, onde José Campos falou so-

bre a importância da profissão con-

tábil no Brasil. No dia 23, o presidente 

concedeu entrevista para a rádio Sete 

Colinas. 

Geraldo Batista, participaram acom-
panhando a delegação brasileira. A 
nomeação, que aconteceu em Sydney, 
Austrália, anunciou a eleição do Dr In-
Ki Joo, da República da Coréia. Cam-

pos também representou o CRCPE 
na 20ª edição do Congresso Mundial 
de Contadores, também realizada em 
Sydney, que teve como lema “Desafios 
globais, líderes globais”. 

CRCPE marcou presença na nomeação de nova 
presidência da IFAC e no Congresso Mundial 
de Contadores

Rota Contábil 2018 levou integração ao interior

Garanhuns 

Timbaúba  
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O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, assinou, juntamente com 
o presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Pernambuco 
(TRE-PE), desembargador Luiz Carlos 
de Barros Figueiredo, um Termo de 
Cooperação Técnica. A assinatura foi 
realizada no dia 24 de outubro e teve 
como objetivo aprimorar a fiscalização 

O presidente do Conselho Regional de 
Pernambuco (CRCPE), contador José 
Campos, recebeu, no dia 30 de no-
vembro, o Diploma de Mérito SRRF04. 
A entrega da homenagem no Gabi-
nete do Superintendente da 4ª Região 
Discal, no Pina, Zona Sul do Recife. A 
homenagem foi concedida pela Su-
perintendência Regional da Receita 
Federal como reconhecimento ao 
presidente pelos serviços prestados 
para a Receita e à sociedade.

Aconteceu no dia 14 de agosto, no 
Auditório Denis Bernardes – UFPE/
CCSA. A parceria entre o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e o 
Ministério da Transparência, Fiscali-
zação e Controladoria-Geral da União 
(CGU), firmada em 2017, teve o obje-
tivo de fomentar a criação de ouvi-
dorias em todo o Brasil e de informar 
gestores sobre as boas práticas de 
governança. O seminário contou com 
o apoio do CRCPE e foi aberto aos 
profissionais da contabilidade, enti-
dades públicas e à sociedade. 

das “Prestações de Contas Eleitorais e 
Partidárias, por meio da Fiscalização do 
Exercício da Profissão Contábil. 

Além de facilitar a troca de informações, 
o convênio deve agilizar a comunicação 
de indícios de irregularidades, facilitan-
do a fiscalização dos profissionais que 
atuam nesses processos. 

Seminário de Prestação de 
Contas Eleitorais - Eleições 2018

Seminário 
Regional de 
Participação e 
Controle Social 
foi realizado com 
apoio do CRCPE

Presidente do CRCPE recebeu 
Diploma de Mérito SRRF04 

CRCPE e TRE-PE: Termo de Cooperação Técnica 

Aconteceu no dia 8 de outubro, no au-
ditório do Conselho Regional de Con-
tabilidade de Pernambuco (CRCPE), 
o Seminário de Prestação de Contas 
Eleitorais - Eleições 2018 (Financia-
mento de Campanhas e Prestação de 

Contas). O Seminário foi voltado a 
profissionais da contabilidade, socie-
dade em geral, entidades de interesse 
da classe do estado, além de partidos 
políticos e candidatos. Os palestrantes 
foram Rodrigo Morais e Marcos Andrade.
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Foi realizado, no dia 22 de março, o 
evento “Perspectivas”, da Fundação 
Terra. Esteve presente, representando 
o Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), o presidente 
José Campos, além de conselheiros do 
CFC e CRCPE. 
O evento contou com abertura do Pa-
dre Airton e com os seguintes temas: 
“Desafios políticos e econômicos pós-

CRCPE foi apoiador do evento Perspectivas, da 
Fundação Terra

------------ 2 0 1 9 -----------

-eleição”; “Incentivos fiscais em PE: 
Conheça as opções que darão mais 
rentabilidade ao seu investimento”; 
“Bem-vindo ao mundo da inovação: 

como aproveitar as oportunidades?” 
(Pierre Lucena - Porto Digital); e “Moti-
vação e superação no trabalho”.

Dia do Profissional da Contabilidade: Palestra 
Magna reuniu profissionais

Aconteceu, no dia 8 de maio, a Palestra 
Magna, uma homenagem do Conselho 
Regional de Contabilidade de Pernam-
buco (CRCPE) ao Dia do Profissional da 
Contabilidade, comemorado em 25 de 
abril. Esta edição foi realizada no Hotel 
Luzeiros, localizado no bairro do Pina, 
Zona Sul do Recife.
A palestra deste ano trouxe como tema 

“O papel do Contador em tempos 
de crise: uma reflexão sobre edu-
cação financeira”, ministrada por 
Deborah Barros. Na ocasião ainda 
foi realizada a entrega da meda-
lha Mérito Contábil Luiz Pessoa da 
Silva. O homenageado foi Albérico 
Xavier de Moraes Pinto, diretor da 
Dataconte. 

Dia do Contador: Palestra Magna promoveu 
momento de conhecimento e homenagem
No dia 27 de setembro, aconteceu a 
Palestra Magna, uma realização do 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), em celebra-
ção ao Dia do Contador, comemora-
do em 22 de setembro. O presidente 
do CRCPE, José Campos, esteve re-
presentado na ocasião por Roberto 
Nascimento, vice-presidente de Con-
trole Interno. 
Para enriquecer a programação, 
foram realizadas as palestras “Dis-
rupção e Resiliência: sobrevivendo 

no século 21”, apresentada pelo Dr. 
Afonso Farias; e “A transformação 
cultural e o futuro da Contabilidade” 
apresentada por Helbert Macedo. Na 

ocasião, ainda foi realizada a entrega 
da Medalha São Mateus a 13 alunos 
de Instituições de Ensino Superior 
(IES) e seus coordenadores.
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Foi realizada, no sábado, dia 4 de maio, 
a VI Caminhada Contabilista do Conse-
lho Regional de Contabilidade de Per-
nambuco (CRCPE), uma homenagem 
ao Dia do Profissional da Contabilida-
de, comemorado em 25 de abril. Mais 
de mil pessoas acompanham o evento 

VI Caminhada Contabilista do CRCPE reuniu 
prática saudável e ação social no Recife Antigo

que teve concentração no Marco Zero 
e percorreu o Recife Antigo com muita 
atividade física, música e animação.
O momento também reuniu carava-
nas do interior de Pernambuco; profis-
sionais da contabilidade que sempre 
são presença confirmada na Cami-

nhada Contabilista. Durante esta edi-
ção, uma tonelada de alimentos e 272 
fraldas geriátricas foram arrecadadas 
e doadas a três instituições beneficen-
tes: Creche Nossa Senhora da Boa Via-
gem, Fundação Terra e Lar Espírita São 
Francisco de Assis. 

20192019
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O presidente do CRCPE, José Campos, 
participou, no dia 27 de março, do lan-
çamento do 21º Congresso Brasileiro 
de Contabilidade (CBC). 

O evento será realizado em Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina (SC), de 
15 a 18 de novembro de 2020. Além 
do presidente do CRCPE, estiveram 
presentes na ocasião diversos líderes 
da classe contábil, representantes do 
Sistema CFC/ CRCs, autoridades e pa-
trocinadores do evento.

21º Congresso Brasileiro de Contabilidade: José 
Campos participou do lançamento do evento 

CRCPE esteve presente no 14º Enecon, no Piauí

Foi realizado, de 13 a 15 de junho, o 
14ª Encontro Nordestino de Contabili-
dade (Enecon), que aconteceu no Blue 
Tree Towers Rio Poty Hotel, em Teresi-
na (PI). 

O encontro, que trouxe como tema 
central “A Transformação da Contabi-
lidade no Mundo Atual”, teve como 
objetivo principal discutir e fomen-
tar a reflexão, de forma abrangente, 
abordando as características, desafios, 
avanços e perspectivas da Contabi-
lidade para o presente e o futuro. O 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), esteve pre-
sente no evento representado pelo 
presidente, contador José Campos, 
além de vice-presidentes da entidade 
e conselheiros. 
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O Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), realizou, no 
dia 18 de julho, a solenidade de lança-
mento da Pedra Fundamental. O even-
to simbolizou o início da construção da 
nova sede do Conselho, e reuniu repre-
sentantes de entidades contábeis per-
nambucanas e nacionais no bairro do 
Prado, zona Oeste do Recife.
 Para o presidente do CRCPE, contador 
José Campos, a solenidade de lança- 
mento da Pedra Fundamental represen-
ta a realização de um sonho que veio 
de outras gestões. “Para mim, é um mo-
mento de grande felicidade poder estar 
realizando o início desta construção, 
que é uma obra tão necessária para a 

A nova sede do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco (CR-
CPE), com previsão de conclusão para 
junho de 2020, terá área total constru-
ída de 2.338,79 m², distribuídos em 
cinco pavimentos. O projeto foi total-
mente concebido levando em consi-
deração as normais de acessibilidade 
e conforto ambiental. A edificação 
apresenta um estacionamento para 

Solenidade de lançamento da Pedra 
Fundamental da Sede do CRCPE

José Campos e Comissão visitaram o local da 
nova sede 

Nova sede do CRCPE está sendo construída no 
bairro do Prado

classe contábil pernambucana. Este 
é um sonho planejado por outros 
presidentes que são parte real des-

O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, visitou, no dia 9 de outubro, 
o local onde está sendo construída a 
nova sede do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, no 
bairro do Prado, no Recife. Os con-
selheiros, membros da Comissão de 
Construção da Nova Sede; e os vice-
-presidentes de Administração e Fi-
nanças, Dorgivânia Arraes; de Contro-
le Interno, Roberto Nascimento; e de 
Desenvolvimento Profissional, Fran-
cisco Galvão, também acompanha-
ram a visita.

ta história; esta sede não foi sonhada 
apenas por mim”, explicou Campos.

50 vagas e auditório com capacidade 
para 120 lugares, plenária de 154,95 
m² para 56 pessoas. A estrutura tam-
bém contará com salas de aula, salas 
de reuniões, salas de trabalho e um 
setor específico de atendimento ao 
público, muito mais amplo e confor-
tável para atender as demandas da 
classe contábil.

20192019
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O XII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista (ENMC) foi realizado du-
rante três dias repletos de muita tro-
ca de experiência, conhecimento e 
novidades da área contábil, no Enotel 
Resort & SPA, em Porto de Galinhas, li-
toral pernambucano. 

O ENMC foi realizado de 11 a 13 de 
setembro, mantendo a tradição de 
grande evento da contabilidade brasi-
leira. Responsáveis por sua realização, 
o Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE) e o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), conta-
ram com a organização da Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis 
(Apecicon).

O tema escolhido para esta edição foi 
“Empreendedorismo, Inovação e Sen-
sibilidade: Conduzindo Revoluções”. 

XII ENMC promoveu união da classe contábil, 
empoderamento feminino e troca de 
conhecimento
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CRCPE recebeu homenagem da ALEPE

CRCPE participa de XXXII Conferência 
Interamericana de Contabilidade

O Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), represen-
tado pelo seu presidente, o contador 
José Campos, recebeu na noite de 24 
de setembro, uma homenagem da As-
sembleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), em comemoração ao Dia do 
Contador, celebrado no domingo (22). 

A Reunião Solene foi idealizada pelo 
presidente da Alepe, Deputado Eri-
berto Medeiros, que presidiu a seção, 
e falou sobre a importância da classe 
contábil para o estado de Pernambu-
co e para o Brasil.

No dia 22 de outubro, o presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), contador 
José Campos, prestigiou a posse da 
contadora Maria Clara Bugarim como 
nova presidente da Associação Inte-
ramericana de Contabilidade (AIC). A 
ocasião, que aconteceu em Cartage-
na, Colômbia, contou com a presença 
líderes de entidades contábeis e pro-
fissionais da área.

O CRCPE e a Junta Comercial de Per-
nambuco (Jucepe), estiveram reuni-
dos para tratar da Instrução Normati-
va 60. O encontro aconteceu no dia 19 
de junho e contou com a presença do 
presidente do CRCPE, José Campos, e 
da presidente da Jucepe, Taciana Bra-
vo. O objetivo foi tratar da Instrução 
60 de 26 de abril de 2019, que dispõe 
sobre a autenticação de documento 
por “Termo de Cooperação Técnica” 
para testar a regularidade do profis-
sional contábil. 

CRCPE e JUCEPE se reuniram para tratar da 
Instrução Normativa 60

Presidente da Alepe, Eriberito Medeiros e Presidente do CRCPE, José Campos.  

20192019
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O Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), realizou 
no dia 29 de setembro, o Talk Show 
#Entreelas, um evento para todas as 
mulheres, promovido no Sebrae Lab, 
na Ilha do Retiro. O evento finalizou o 

Outubro Rosa com uma ação de troca, 
conversas e conhecimento. Na oca-
sião, foi apresentada uma programa-
ção especial para falar sobre a saúde 
da mulher, direitos e sobre autocuida-
do. Estiveram presentes o presidente 

do CRCPE, contador José Campos; a 
vice-presidente de Administração e 
Finanças, Dorgivânia Arraes; e conse-
lheiras da entidade.

Talk Show #EntreElas promoveu palestras sobre 
saúde, autocuidado e direitos da mulher

20192019

O projeto Rota Contábil, uma iniciativa 
do Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), mais uma 
vez, esteve presente nos municípios 
do interior de Pernambuco levando 

Projeto Rota Contábil 2019 percorreu diversos 
municípios de Pernambuco

conhecimento, integração e capaci-
tação entre os profissionais da conta-
bilidade que moram na região. Nesta 
ediçao, o presidente do CRCPE e a 
comitiva de vice-presidentes e conse-

Serra Talhada 

Arcoverde

lheiros esteve nos municípios de Serra 
Talhada, Salgueiro, Petrolina, Caruaru, 
Santa Cruz do Capibaribe e Arcoverde. 
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PVCC foi expandido entre profissionais da 
classe contábil pernambucana

O Conselho, que é um órgão de classe 

que fiscaliza as ações do profissional de 

contabilidade para que o mesmo traba-

lhe com ética e profissionalismo cum-

prindo as normas e resoluções do CFC, 

desperta no profissional a importância 

de ser voluntário.  Por meio das ações 

desenvolvidas pelo Programa de Volun-

tariado da Classe Contábil (PVCC), ór-

gãos públicos, entidades e instituições 

convidam o CRCPE para ser parceiro em 

eventos sociais, políticos e econômicos 

que ampliam visibilidade à classe contá-

PVCC pelos municípios

Em alguns municípios há profis-

sionais voluntários que colabo-

ram com ações em sua cidade 

de origem. “Digo que eles são 

nossos braços, colaborando jun-

to aos profissionais locais na or-

ganização do PVCC. Sou muito 

bil junto a sociedade. 

O voluntário participa doando seu tem-

po para causas de interesse social e co-

munitário, melhorando a qualidade de 

vida das pessoas. Os profissionais da 

contabilidade desenvolveram interes-

se em participar ativamente de ações 

de voluntariado em nosso estado. Em 

2018, por exemplo, percebemos um au-

mento significativo destas ações. Foram 

2.481 horas, em ações locais de coope-

ração técnica com o SEBRAE/PE e Con-

feliz pelo resultado do programa 

aqui no Estado de Pernambuco”, 

comentou Joana Dark, coorde-

nadora do PVCC em Pernambuco 

e membro da Comissão Gestora 

Nacional. Joana também afirmou 

que o programa vem firmando 

diversas parcerias em nível tanto 

regional quanto nacional. 

selho de Alimentação Escolar Estadual, 

entre outras. 

Atualmente são mais de 500 voluntá-

rios em Pernambuco. O Programa de 

Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) 

é composto por quatro subprogramas: 

Subprograma 1 - Rede Nacional de Ci-

dadania Fiscal – Observatórios Sociais; 

Subprograma 2 - Educação Financeira; 

Subprograma 3 - Doações ao Funcrian-

ça e Fundo do Idoso e o Subprograma 

4 – Ações locais de Voluntariado. 

      Os coordenado-
res regionais agem 
como articuladores, 
evidenciando a im-
portância e os im-
pactos positivos da 
utilização – de cunho 
voluntário – dos seus 
conhecimentos pro-
fissionais. 

“

“


