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Terça-feira, 19 de outubro de 2021

economia

Eventos de Contabilidade
movimentam a Capital
Convenção gaúcha e Conferência Interamericana são híbridas
MARCO ESTADA/DIVULGAÇÃO/JC

Confira a programação desta terça-feira
-8h30 às 9h30 no Salão de Atos
Apresentação Artística

- 9h30 às 11h no Salão de Atos

Solenidade de Abertura da CIC E CCRS

- 11h às 12h no Salão de Atos

Palestra Magistral: Criatividade e as novas tecnologias
Tony Ventura - Especialista em Novas Tecnologias. Palestrante e
mentor nas áreas de inteligência customizada e transformação digital.
Aécio Prado Dantas Júnior - Moderador

- 12h às 14h
Almoço

- 14h às 15h no Auditório 1

Palestra: Inovações tecnológicas e compliance tributário
Edgar Madruga - Professor, auditor e administrador. Coautor dos
livros: Sped e Sistemas de Informação e Contabilidade e Gestão
de Tributo.
Celso Luft - Moderador

- 14h às 15h no Auditório 2

Palestra: Negócios de Impacto Positivo - Sistema “B”
Paulo Cruz Filho - Multiempresário. Cofundador & Soul of Flowing da
We.Flow – Together for a Better World, Presidente do Comitê de ESG
do World Trade Center Brasil Sul
Fabiana Dos Santos - Moderadora

- 15h às 16h no Auditório 1

Palestra: Cenário político-econômico. Como planejar 2022?
Patrícia Palermo - Mestre e Doutora em Economia Aplicada.
Economista Chefe do Sistema Fecomércio – RS/SESC/SENAC
Paulo Gilberto Comazzetto - Moderador

Atividades presenciais ocorreram no Salão de Atos da Pucrs, que sedia hoje a abertura oficial
⁄⁄ EVENTO
Vitorya Paulo
vitorya@jornaldocomercio.com.br

Porto Alegre recebe, a partir
desta terça (19) até quinta-feira
(21), dois dos maiores eventos da
área contábil na América Latina:
a XVIII Convenção de Contabilidade do RS e XXXIV Conferência
Interamericana de Contabilidade.
No formato virtual, o evento vai
reunir mais de 30 palestrantes
renomados em suas respectivas
áreas de atuação. As palestras
magistrais estão por conta do especialista em novas tecnologias
Tony Ventura, da multiempreendedora Carol Paiffer, da empresária e escritora Martha Gabriel e do
escritor e rabino Nilton Bonder. A
cerimônia de abertura ocorre
nesta terça-feira (19), às 9h30, no
Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs).
Os eventos têm como tema
central a “Contabilidade e Tecno-

logia – Aliança para o Desenvolvimento das Nações”, que proporcionará debates em torno de
temas contemporâneos, com reflexos no cotidiano da profissão,
com palestrantes renomados no
cenário contábil nacional e internacional. A expectativa é que cerca de 700 pessoas compareçam
ao evento presencialmente, que
seguirá protocolos de segurança
contra a Covid-19, e 1700 inscritos
acompanhem virtualmente através da plataforma: https://cic-ccrs.com/
Segundo a presidente do Conselho Regional de Contabilidade
do RS (CRCRS), Ana Tércia Rodrigues, a ocasião representa a
retomada gradual dos eventos
presenciais e destaca que será
feito “da forma que é possível”.
Um dos focos do evento será a
integração da tecnologia na área
contábil, cada vez mais urgente com o passar dos anos. “Além
disso, os palestrantes vão falar
sobre o futuro das relações entre

as pessoas e a inteligência artificial”, pontua.
A programação está dividida
entre cinco ecossistemas: futurismo contábil, tecnologia e criatividade, liderança, protagonismo e
sustentabilidade. Este último, na
visão da presidente, sendo o assunto mais desafiador. “Temos
que debater a mentalidade e posicionamento dos profissionais e
ter uma mente adaptada para absorver a tecnologia. É um novo
momento de entender as mudanças”, afirma.
Os ingressos virtuais para o
Congresso e a Convenção para
profissionais brasileiros variam
de R$ 275,00 com desconto para
registrados e R$ 550,00 com registro. Já para o evento presencial, o valor varia de R$ 1.100,00
até R$ 2.900,00. Já para profissionais do exterior, as inscrições
virtuais vão de US$ 63,00 a US$
80,00. Presencialmente, os valores vão de US$ 300,00 a US$
600,00.

- 15h às 16h

Painel: Como proteger seu patrimônio em momentos de adversidade
Painelistas: Fernando Ferreira e Felipe Macedo
Cristiani Fonseca De Souza - Moderadora

- 16h às 16h30 no Auditório do bloco 50

Solenidade de entrega do Prêmio FBC Maria Clara Cavalcante Bugarim
O Prêmio Produção Intelectual Contadora Maria Clara Cavalcante
Bugarim tem por objetivo estimular a produção acadêmica – teórica
e/ou empírica – de professor, de pesquisador e de discente que
estejam vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu
no Brasil.

- 16h30 às 17h30 no Auditório 1

Palestra: Futurar para faturar
Beia Carvalho - Palestrante Futurista. Presidente da Five Years From
Now®, premiada com 4 leões em Cannes, faz parte do Programa
Mundial de Influencer Marketing SAP e London Futurists.
Tatiani Margutti Brocca Pedrotti - Moderadora

- 16h30 às 17h30 no Auditório 2

Painel: A importância da tecnologia para o desenvolvimento da
profissão contábil
Painelistas: Alan Johnson, Maria Clara Bugarim, Philippe Arraou e
Jorge José Gil.
Zulmir Breda - Moderador

- 17h30 às 18h30 no Auditório 1

Palestra Magistral: Empreender, Investir, Decidir: alternativas para
fazer seu dinheiro render
Carol Paiffer - Multiempreendedora. CEO da ATOM – Vida de
Trader, investidora anjo do Shark Tank Brasil e sócia-fundadora do
Instituto Êxito.
Ana Tércia Rodrigues - Moderadora

