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Introdução
É de cunho histórico o quão sofrido foi à caminhada das mulheres pelo direito a equidade
social em relação aos homens.

Antes tratadas como propriedades as mulheres deviam obediência e subordinação aos seus
pais ou maridos, sendo privadas até mesmo de frequentarem escolas e faculdades por serem
consideradas inferiores aos homens.

A trajetória das mulheres é marcada por muita luta, resistência e resiliência, inclusive no
Brasil, onde por muitos anos foram privadas de exercerem sua cidadania, não podendo se
candidatar a cargos políticos ou até mesmo votar. 

Nosso estado do Rio Grande do Norte fez história com Celina Guimarães, a primeira mulher
eleitora do Brasil e da América Latina (que é de Mossoró, no interior do estado, e conseguiu
votar em 1927) e atualmente nossa governadora Fátima Bezerra que é a única governadora
mulher de todo Brasil. 



Presidentes Comissão da
Mulher CRC RN
A comissão Estadual da Mulher  iniciou
em nosso estado no ano 2002 e teve as
seguintes presidentes:

2002 -2008

Primeira Presidente - Maria
da Conceição Cabral
Adjunta: Maria Laíde

2009 - 2012

Segunda Presidente -
Maria Laide Souza Leão
Adjunta: Liêda Amaral 

2012 - 2014

Comissão ficou inativa

2015 - Atual

Terceira Presidente - Lieda
Amaral Adjunta: Doraline
Cassimiro



Apresentação Objetivos 
A Comissão da Mulher foi instituída no âmbito do
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do
Rio Grande do Norte, no ano de 2002, na gestão de,
Jucileide Leitão.

Desde então vem, ao longo dos anos, sendo
coordenada por grandes mulheres, entre elas Maria
da Conceição Cabral, Maria Laide Souza Leão e a
nossa atual coordenadora Liêda Amaral

A Comissão atua em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade e tem como principais focos a
promoção do aprimoramento técnico cultural, o
incentivo ao empreendedorismo e ao
empoderamento feminino e maior participação das
mulheres profissionais contábeis  na vida política e
social de nosso país.

Os principias objetivos da nossa comissão são realizar
ações que elevem os propósitos da mulher profissional
da contabilidade e promover o aprimoramento técnico–
cultural por meio de incentivo a uma maior participação
das mulheres contabilistas na vida social e política do
país, além de impulsioná-las ao empreendedorismo.

Os meios para o alcance desses objetivos são
principalmente o fomento ao debate e a efetiva
participação da Mulher, principalmente a Profissional
da Contabilidade, no papel de protagonista no mercado
de trabalho.



2015
 II Encontro da Mulher Profissional e Estudantes
das Ciências Contábeis do RN
Palestra 04: A música e sua influência no
desenvolvimento profissional e da produtividade
Expositor: Professor Dr. Walid Abbas El-Aouar
(Coordenador do Mestrado Profissional em Adm.
da UNP)
Debatedora: Contadora Dra. Liêda Amaral de
Souza (Vice-Presidente de DESENPROF – CRCRN /
Acadêmica ACADERNCIC)
Coordenadora: Contadora Jucileide Ferreira Leitão
(Presidente ACADERNCIC / Acadêmica
ABRACICON)

2017
III Encontro da mulher profissional e estudante de Ciências Contábeis do RN
 
TEMA- As tecnologias de gestão e o mercado de trabalho 2.0 no contexto das
IFRS
 
Ementa: Com as atuais exigências das IFRS, a realidade do mercado exige um
profissional pronto para assumir novas responsabilidades e capaz de lidar com
o ambiente web 2.0 e Management 3.0. Trata-se de uma mudança fundamental
na forma com que os profissionais interagem com conteúdo, aplicativos e
outros usuários, de forma a canalizar e promover a inteligência coletiva.
1,5 PONTOS
Palestrante: Prof. Liêda Amaral– Contadora, MBA em Administração de
Sistemas de Informação (FGV-Brasília), Especialização em Custos (ISEC-FGV-
RJ),Especialização em Direito Constitucional e Previdenciário (UFBA),
Especialização e Legislação Previdenciária (CESPE-UnB), Mestrado em
Engenharia da Produção (UFRN), Mestrado em Contabilidade (FGV), Doutorado
em Tecnologia e Sistemas de Informações (Universidade do Minho), Professora
de Cursos de Graduação e Pós Graduação, Membro do Painel de Especialistas
do FMI, Instrutora das Nações Unidas, Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional do CRC-RN, Membro da Academia Norteriograndense de Ciências
Contábeis, Diretora do Sindicato dos Contabilistas do RN, Representante
Estadual de Aprimoramento Técnico e Cultural da Mulher Contabilista,
Voluntária na União dos Escoteiros do Brasil, já exerceu os cargos de
Secretária da Receita Previdenciária, Secretária Adjunta da Receita Federal do
Brasil e Coordenadora Nacional da Arrecadação. Participou de missões
técnicas nos Estados Unidos, México, França, Inglaterra, Espanha, Suíça,
Bélgica, Moçambique, Portugal, África do Sul, dentre outros.
- Comissão da Mulher Profissional e Estudante de Ciências Contábeis do RN:
Lieda Amaral (Coordenadora); Doraline Cassimiro de Melo (Coordenadora
Adjunta); Maria Laíde de Souza; Écia Viana; Maria da Conceição Cabral;
Raimunda Pimenta; Sheyla Dantas ; Josélia Andrade

IV Encontro da mulher profissional e
estudante de Ciências Contábeis do RN
Roda de Conversas: O Emponderamento das
Mulheres
Palestrante: Contadora Maria Constança
Carneiro Galvão (Conselheira CFC-BA),
Contadora Lieda Amaral (Coordenadora
Comissão da Mulher CRC-RN), Contadora
Tatiana Falcão de Souza Fernandes (Vice-
Presidente de Administração CRC-PB) e
Fátima Menezes (empresária da Del Rayssa
Lingerie)
Coordenadora: Contadora Jucileide Leitão
(Presidente Acaderncic)
Debatedoras: Ana Moura , Conceição Cabral,
Laide Leão, Raimunda Pimenta, Doraline
Cassimiro, Sunny Maia e Sheyla Dantas
(Membros da Comissão da Mulher CRC-RN)

Realização do Meeting Contabilidade e
Empreendedorismo Feminino;
PARTICIPAÇÃO NO ROADSHOW CRC- RN.

AÇÕES REALIZADAS ANTES DA
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

2018 2019
 V Encontro da mulher profissional e estudante de
Ciências Contábeis do RN Forum da Mulher e
Empreendedorismo Feminino;



Chegando aos tempos atuais mais precisamente no ano de 2020, ao qual foi atípico para todos nós,
devido ao surgimento da pandemia causada pela Covid-19. Nós mulheres como em toda a história
continuamos resilientes, corajosas, determinadas e por que não pioneiras?!

E mesmo com todas as adversidades e acontecimentos deste ano turbulento, nós mulheres Norte Rio
Grandenses, amigas, companheiras, mães, esposas, donas de casa e CONTADORAS entre muitas outras
responsabilidades, Fizemos jus a um provérbio chinês muito sábio:

 “Sabe como começa uma grande caminhada? Dando o primeiro passo!”.

Dando inicio assim a uma grande história de luta, garra e muitas conquistas, reestruturando e inovando 
 nosso lindo programa CRC Mulher nas principais plataformas digitais e redes sociais , onde incentivamos
as contadoras a se imporem no mercado, mostrando dia a dia o nosso empoderamento feminino, e nossa
criatividade.

E Já em nossa primeira reunião debatemos assuntos sobre ações voltadas à participação da Mulher nas
Eleições 2020! E não paramos, eram muitos eventos para serem planejados e executados.

Reestruturação e  adequação da comissão a novas técnologias 



2020
Bate-papo: INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PARA AS
ELEIÇÕES 2020 – Participação da Mulher na Política 
- Acesso às inovações legislativas e suas repercussões
para o pleito de 2020, à luz da Lei nº. 9.504/97 (Lei das
Eleições), com as alterações trazidas pelas Leis nº.s
13.877/2019 e 13.878/2019, e das Resoluções TSE nº.s
23.605/2019 e 23.607/2019. 

PARTICIPAÇÃO NO ROADSHOW CRC-RN DIA DO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE TEMA:
CONTABILIDADE, INOVAÇÃO E REINVENÇÃO Público
alcançado: 874 profissionais e estudantes de Ciências
Contábeis

PLANEJAMENTO DO MEETING CONTABILIDADE E
EMPREENDEDORISMO FEMININO
O Meeting Contabilidade e Empreendedorismo Feminino é
um evento que ocorreu em parceria com a Comissão das
Mulheres do Conselho Regional de Contabilidade, Mulher
Contábil Acaderncic e BSSP. Natal foi a cidade piloto do
projeto em 2020. Este evento piloto foi uma ação conjunta
do MBA em Consultoria e Empreendedorismo Contábil,
Comissão da Mulher Contabilista e Academia Norte-rio-
grandense de Ciências Contábeis. No estilo TED as
convidadas e convidados trataram de temais inerentes à
Contabilidade Consultiva, Empreendedorismo Feminino,
Empoderamento Econômico Feminino, Excelência no
Atendimento, Formação e Papel da Mulher na política e
construção da Paz e outros com foco na mudança de
postura dos profissionais de Contabilidade atualmente.

2021
JANEIRO A MARÇO DE 2021
A Comissão da Mulher em Parceria com o CRCRN, CRCJOVEMRN e
PVCCRN, realizou o evento  #EUCONTADORA em Comemoração ao Dia
Internacional da Mulher Foram realizadas doze (12) postagens em nossas
redes sociais referente a diversos temas. 

ABRIL A MAIO DE 2021
A Comissão da Mulher em Parceria com o CRCRN, CRCJOVEMRN e
PVCCRN, realizou o evento #MÃECONTADORA em Comemoração ao Dia
das Mães. Foram realizadas doze (11) postagens em nossas redes sociais
referente a diversos temas.

26 DE JULHO DE 2021
Live no Instagram @crcmulherrn Tema: Mulheres contam suas Histórias!
(Parceria com o CRCRSMulher e a REDECON)

30 DE JULHO DE 2021
A Comissão da Mulher em Parceria com o CRCRN e CRCJOVEMRN ,
realizou o Segundo Virtual Meeting de Empreendedorismo Feminino
#ELASEMPREENDEM. 
Foram realizadas doze (11) postagens em nossas redes sociais referente
a diversos temas. 
E uma live em parceria com o CRCRSmulher e a REDECON

O Evento foi digital e contou com TEMAS enriquecedores para o publico
empreendedor feminino .

·Quais são os desafios do seu papel de empreendedora? Como lidar com
o medo deempreender?  
·Empreendedoras de sucesso: Histórias e Desafios 
·Como fazer uma marca obter sucsso 

22 de Fevereiro Reunião de alinhamento dos projetos
que serão desenvolvidos no ano de 2022.

29 de Março Participação da Mulher na Política
Palestrante: Lígia Limeira. Evento em parceiria com a
Secretaria Municipal de Assistência de Parnamirim e
Conselho Municipal da Mulher. 

EVENTO EM PARCERIA COM A BSSP: As Novas Malhas
e os Impactos nos Planejamento Tributários 10 de Março
Evento realizado na Sede do Conselho Regional de
Contabilidade, no dia 10 de março de 2022 ás 19Hs com
a participação de 50 inscritos!

19/05/2022 EVENTO PAPO DE CONTADORA: mulheres
profissionais da Contabilidade em espaço de Poder 
O evento contou com diversas Empresarias contábeis
de sucesso e apresentou diversos temas
enriquecedores para mulheres, empreendedoras e
contadoras:
·A Participação da Mulher na Politica 
·Casos de Sucesso de mulheres contadoras histórias e
desafios 
·Fortaleça sua marca pessoal e acelere sua carreira 
A saúde mental da mulher contadora 

AÇÕES REALIZADAS PÓS INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA 

2022



Quem
Somos?
Conheça nossa
comissão

LIÊDA AMARAL - Contadora, mestre em engenharia de
produção, doutoranda em Tecnologia, Tributarista,
coordenadora do curso MBA em IFRS e procedimentos
contábeis na BSSP Centro Educacional e Auditora Fiscal
da Receita Federal. É coordenadora da Comissão da
Mulher profissional da Contabilidade do CRC RN,
Membro da ACADERNCIC e da Comissão de Reforma
Tributária do CFC. Autora e co-autora em livros e
periódicos nacionais e internacionais. Apaixonada por
contabilidade e suas tecnologias.

Sabrina Viana - é contadora, graduada em Administração, com
MBA em Logística e professora. Ela é fundadora da Impacto
Serviços Empresariais, da Virtus e do Escritório Escola // Por
meio das redes sociais, estimula, envolve e orienta empresários,
empreendedores e estudantes a desempenhar as suas funções
com mais eficiência. Seu mais novo projeto é estimular o
posicionamento feminino por meio das redes sociais de forma
estratégica // Ela é sócia do Studio Contadora 360° - produtora
de foto e vídeo especializado no segmento contábil feminino //
Também é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade
do RN (2020-2023), Vice-Presidente de Políticas Institucionais,
e Membro da Comissão da Mulher ACADERNCIC -MCA. 



LAIDE LEÃO - Contadora, Perita Contábil e Bacharel em Estudos Sociais. Possui MBA em Consultoria
e Empreendedorismo Contábil, Pós-graduação em Perícia e Pós-graduação em Gestão Financeira de
campanha eleitoral. CEO da Dinâmica Contábil, do Programa Contabilizando o Sucesso – Sebrae/RN,
Membro da Comissão da Mulher- CRC/RN, Membro da ACADERNCIC/RN, Membro do
SINDCONT/RN.
 Membro da CDL Parnamirim/RN, Membro do Conselho da Mulher de Parnamirim/RN, Detentora da
Medalha Professor Ulisses Celestino de Góis – CRC/RN, Delegada representante do CRC/RN em
Parnamirim/RN e Região, Participante da Comissão eleitoral do CRC/RN, Contabilidade associada da
Essentjus. 

LÍGIA LIMEIRA -  Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, com Pós-graduação em
Direito Administrativo e Gestão Pública. É servidora do TRE/RN. Membro da academia
Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis e Conselheira do CRC/RN. Coautora do
manual prático das eleições, cofundadora do programa Brasileiro de Educação Cidadã -
Probec e Co Idealizadora do setembro cidadão. Membro da comissão da Mulher do CRC
RN.



Kyanne Kamylla - Mestranda em Contabilidade na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Contadora e Administradora. É Especialista em Contabilidade e Planejamento
Tributário e em Gestão de Pessoas. Analista Contábil na Hatha Contabilidade. Membro da
Comissão da Mulher do CRC RN, Supervisora de Marketing do CRC RN Voluntários e
Coordenadora do CRC Jovem RN .

Doraline Cassimiro - Contadora graduada pela UFRN. Empresária contábil na
Pirâmide Contabilidade, membro do conselho fiscal do Sescon-RN e da Comissão
das Mulheres da ACADERNCIC e do CRC-RN.



LUANA NASCIMENTO, possui técnico em Logística pela Universidade Potiguar, é bacharel
em Ciências Contabeis na Universidade Federal Rural  do Semi-Árido, atuou como
estagiária em uma rede de Varejo. Recepcionista de uma Instituição Bancária por mais de 5
anos área de atendimento e apoio administrativo.

RENATA DINIZ RODRIGUES – Contadora Especialista em Gestão Financeira de
Negócios pela UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie, empresária contábil
na Matre & Rodrigues  BPO, HUB e Consultoria Contábil, Articulista no site Portal
Contábeis e Membro voluntario da Comissão da Mulher do CRC RN

Conheça nossa Equipe de Voluntárias



CAMILA DUARTE é graduada em Ciências Contábeis e pós-graduanda em Contabilidade e
Planejamento Tributário, tendo atuado em projetos de incentivo ao empreendedorismo
inovador e comissões organizadoras de seminários e eventos científicos. Contribui para a
academia e literatura contábil com a escrita de artigos científicos relativos a área, com
ênfase em inovação e educação contábil.

ELISÂNGELA VENERANDA é contadora, perita e especialista em auditoria e
perícia, com serviços em Instituição financeira a mais de 15 anos, atuante no
processo de liquidação extrajudicial de companhia participante do sistema
financeiro, integrante da Comissão das Mulheres do CRC/RN e CEO da Toth
Contabilidade e Soluções Empresariais em São Gonçalo do Amarante, incentiva o
empreendedorismo da região, auxiliando os empresários na busca pelo
desenvolvimento econômico sustentável da região.

Conheça nossa Equipe de Voluntárias



ANA PAULA ALVES DE SOUZA, Contadora, estudante de Direito,
empreededora no ramo da Contabilidade e experiência no ramo de cálculos
judiciais, atualmente também analista contábil na empresa Global rios
serviços RJ.

Conheça nossa Equipe de Voluntárias



 
"A Contabilidade foi, durante muito tempo,
predominantemente um palco de atuação masculino,
embora muitas mulheres tenham contribuído ativamente e
abrilhantado nossa profissão. Hoje representamos quase
50% dos profissionais em atividade, porém infelizmente
ainda há  desigualdade de gênero quando se trata de
padrões remuneratórios ou de exercício de cargos de
direção. Isso essencialmente corrobora o entendimento que
se trata de mera  questão de poder. Em um mundo
dominado por homens, urge o investimento em capacitação,  
empoderamento e fomentação ao empreendedorismo
feminino. Neste contexto, desde o mandato da nossa
primeira presidente de comissão,  a Contadora Conceição
Cabral, até nossa gestão atual,   acoes e iniciativas que
versam sobre empreendedorismo contábil  e
empoderamento feminino têm sido uma meta diária da
Comissão Estadual da Mulher CRCRN".  

PALAVRA DA
COORDENADORA ESTADUAL 
DA COMISSÃO DA MULHER



Um pouquinho do que pensam
nossas mulheres inspiradoras 



LIEDA AMARAL

Livro Preferido: 
Admirável mundo novo (Aldous Huxley)

Frase inspiradora: 
Cada segundo é uma nova oportunidade de melhorar,  viva a
história que você gostaria de contar!

Ajudou no Sucesso:
 Estar aberta a aprender e não ter medo de explorar as fronteiras
do conhecimento 

Decisão que impactou na sua carreira: 
Recém graduada pela UFRN ter ido estudar o mestrado na FGV-
RJ



 
DORALINE CASSIMIRO DE MELO

Livro Preferido: 
Oceano Azul (W. Chankim/Renner Maunogne)

Frase inspiradora: 
Estudar sempre, nunca deixar as oportunidades para trás.
Só estudando nos mantemos atualizados.

Ajudou no Sucesso:

Ter foco no trabalho, ficando sempre lado a lado do cliente,
ajudando-o nas tomadas de decisões.

Decisão que impactou na sua carreira: 
Ter uma relação boa com os colegas da minha profissão
que me ajudam nos desafios do dia a dia.



MARIA LAIDE DE SOUZA LEÃO

Livro preferido:
A CORAGEM DE SER IMPERFEITO, autora Brené Brown

Frase inspiradora
“As pessoas que espalham amor, não tem tempo nem disposição para
jogar pedras.” Sta Dulce dos Pobres

Ajudou no seu sucesso:
Estar atenta as inovações da profissão e sempre se reciclando.

Decisão que impactou sua carreira:
Ao sair do curso Técnico de Contabilidade, ir trabalhar em um
escritório, adquirindo experiência e interesse pela profissão, e o
estímulo para abrir o meu escritório na garagem de casa com recurso
do Crédito Educativo. Paralelo a tudo isso, concluir o Ensino Superior
e todas minhas especializações.



 KYANNE KAMYLLA 

Livro Preferido: 
Ostra feliz não faz pérola (Rubem Alves)

Frase inspiradora: 
Bons marinheiros não são formados em águas calmas!

Ajudou no Sucesso:
Agradecer, recompor - se e recomeçar, assumindo o protagonismo da
minha historia!

Decisão que impactou na sua carreira: 

Compreender que a vida é um constante ciclo de términos e
recomeços.



 CONCEIÇÃO CABRAL

Livro Preferido: 
Mudando para Melhor=Kau Mascarnhas

Frase inspiradora: 
Viver cada dia , como se fosse o último dia de nossa vida.

Ajudou no Sucesso: 
ter participado dos eventos, onde adquiri mais conhecimentos .

Decisão que impactou na sua carreira:
A constituição da nossa empresa.



JOSÉLIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE

Livro Preferido: 
Imitação de Cristo 

Frase inspiradora: 
Na vida, o conhecimento é importante, o saber é valioso, mas colocar
em prática o aprendido é fundamental. 

Ajudou no Sucesso: 
A Contabilidade me ajudou a atuar em várias áreas que só me
agregaram valor. Hoje com 30 anos de experiência na área, me
considero realizada profissionalmente. 

Decisão que impactou na sua carreira:
Escolher para minha formação fazer Contabilidade.



SHEYLA DANTAS 

Livro Preferido:
Poliana e Poliana moça (Eleanor H. Porter)

Frase inspiradora: 
Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir!

Ajudou no Sucesso:
Nunca desistir, apesar dos obstáculos enfrentados e acreditar
que eu seria capaz.

Decisão que impactou na sua carreira: 
Desistir do Curso de Turismo que cursava e mudar para o de
Ciências Contábeis.



SABRINA VIANA 

Livro Preferido: 
Código Da Vinci - Dan Brawn

Frase inspiradora: 
Oportunidades não são dadas. São criadas!

Ajudou no Sucesso:  Ter criado relacionamentos consistentes e 
 marca pessoal estratégica.

Decisão que impactou na sua carreira:
Ter saido aos 18 anos de casa para ir em busca de crescimento
profissional.



ANDRÉA CELI OLIVEIRA DA SILVA 

 Livro Preferido e Autor: 
Pollyanna Menina “Com o jogo do Contente” de Eleanor H. Porter 

Frase inspiradora: 
Tudo posso naquele que me fortalece Fl 4,13 

 Ajudou no Sucesso: 
Focar no objetivo e acreditar que é possível 

 Decisão que impactou na sua carreira: Ingressar na vida
acadêmica



JUCILEIDE LEITÃO

Livro Preferido: 
Acredite! O poder da intuição nos negócios  e na vida  - Lia Habib

Frase inspiradora: 
Inspiração e credibilidade ao empreendimento  VIDA. Gerencie
seus talentos!!!

Ajudou no Sucesso:  Desenvolver ações voluntárias
direccionadas à classe contábil brasileira.  Exercício profissional
associado ao coletivo.

Decisão que impactou na sua carreira:
Ter a ousadia como grande aliada. Deixar o conforto de um
vínculo empregatício para estruturar um empreendimento
contábil.



LIGIA LIMEIRA

Livro Preferido: 
A Menina que Roubava Livros (Markus Zusak).

Frase inspiradora: 
A força não provém da capacidade física, mas de uma vontade
indomável.

Ajudou no Sucesso: 
 Ousadia, dedicação e persistência. 

Decisão que impactou na sua carreira:
Escrever um livro


