Summit Contábil e Fórum da Mulher Contabilista acontecem no Hotel Parque
Balneário, em Santos
A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, abriu o Summit Contábil e o Fórum da
Mulher Contabilista no dia 15 de março de 2019, no Hotel Parque Balneário, em
Santos/SP. A abertura do evento foi realizada logo após os participantes fazerem um
minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia ocorrida em uma escola estadual de
Suzano e da execução do Hino Nacional.
O Summit Contábil é realizado pelo Instituto Paulista de Contabilidade (IPC) e
organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e pelas
Entidades Contábeis de São Paulo.
O encontro tem como objetivo reunir profissionais, empresários e estudantes
contabilidade para participarem de seis paineis. Os temas apresentados ajudarão
composição da grade de programação da 26ª Convenção dos Profissionais
Contabilidade do Estado de São Paulo (CONVECON), que acontecerá entre 4 e 6
novembro de 2019, no Expo Center Norte, em São Paulo.
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Na abertura da solenidade estavam presentes a vice-presidente de Controle Interno do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Lucilene Florêncio Viana, representando o
presidente da entidade, Zulmir Ivânio Breda, as presidentes do Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), Rosa Maria Abreu Barros, e a presidente do
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRCMS), Iara Sônia
Marchioretto.
Também presentes os vice-presidentes do CRCSP, José Aparecido Maion
(Fiscalização, Ética e Disciplina), João Carlos Castilho Garcia (Desenvolvimento
Profissional) e Cibele Pereira Costa (Registro).
Ao abrir a solenidade, a presidente do CRCSP disse que “hoje estamos somando
temas da última geração da Ciência Contábil que serão apresentados nos painéis
deste encontro de profissionais, empresários e estudantes, ministrados com o saber e
a delicadeza de mulheres que abraçaram a profissão contábil e que hoje atuam como
profissionais brilhantes, empresárias de sucesso, acadêmicas reconhecidas e líderes
atuantes.”
Ela também ressaltou que “ao realizarmos o Fórum da Mulher Contabilista junto com o
Summit Contábil, nós acreditamos que a manifestação do feminino elimina barreiras e
cria oportunidades para homens e mulheres, juntos, transformarem padrões sociais,
econômicos e políticos.”
E concluiu: “É preciso também ter coragem para fazer a diferença no mundo, mas não
aquela coragem agressiva que todos estão acostumados, me refiro à coragem sutil
vinda do próprio significado da palavra “agir com o coração”, esse sim, o verdadeiro
ato de coragem.”

