
 

De: Fernando 

Enviada em: quarta-feira, 8 de outubro de 2014 11:33 

Para: 'epocadir@edglobo.com.br' 

Cc: 'rj@edglobo.com.br'; 'epoca@edglobo.com.br'; Fernando Alves Martins; 

'epocasuc_bsb@edglobo.com.br' 

Assunto: Desvirtuação da Ciências Contábeis! 

Olá! 

Meu nome é Fernando, assinante da Revista ÉPOCA. 

Primeiramente gostaria de parabeniza-los pelas excelentes matérias/informações que recebemos semanalmente, 

principalmente no que diz respeito às investigações/CPI da Petrobras! PARABÉNS... 

Seguinte! 

Sou formado em Ciências Contábeis e trabalho a um bom tempo na Área, qual tenho muito orgulho! 

Gostaria de registrar aqui minha inquietação de como a Mídia de um modo geral, bem como a Editora/Rede Globo 

vem desvirtuando a Ciências Contábeis em suas publicações! 

Irei utilizar das palavras do Contador Ismail Pereira Barbosa, que publicou recentemente na FOLHA DO CRCPR - Ano 

14 - fev/2014 - Edição nº. 75: 

Espaço do Contabilista: 

 

Contabilidade do tráfico  

Houve um tempo em que a mídia se retratava diante de alguém que estava na iminência do óbito como alguém 

que "corria risco de vida". Depois, após manifestações dos médicos, isto foi corrigido e a imprensa passou a dizer " 

risco de morte".  

O que quero dizer é que, como contabilista, me incomoda ouvir e ver a mídia dizer, sempre que um traficante é 

preso, que aquelas anotações do controle da venda da droga tratam-se da "contabilidade". Na minha opinião, isto 

deprecia a ciência chamada CONTABILIDADE.  

Espero um dia ver a mídia dizer simplesmente "controle do tráfico" ou "anotações do tráfico" e jamais afirmar 

que isso é "a contabilidade do tráfico".  
 
Ismail Pereira Barbosa 

De fato ele tem razão em tudo que colocou, como a mídia trata “as anotações” não somente dos traficantes, mas 

também ladrões; bandidos; crimes organizados, etc... Como sendo uma CONTABILIDADE. Isto com certeza de fato 

deprecia a Ciência Contábeis. 

Caríssimos, venho por meio deste singelo e-mail, solicitar aos Senhores para realizarem a alteração da 

palavra/termo “contabilidade” utilizada corriqueiramente em vossas publicações! 

Pois felizmente, estas anotações/planilhas não tem nada de Ciências Contábeis/Contabilidade!    

Encerro este, utilizo novamente as palavras do nosso colega: 

“Espero um dia ver a mídia dizer simplesmente "controle do tráfico" ou "anotações do tráfico" e jamais afirmar 

que isso é "a contabilidade do tráfico".” 

 

Forte abraço e fiquem todos com Deus! 

Fernando Alves Martins/Contador 


