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EDITORIAL

O poder de união da Contabilidade
A Contabilidade quebra
bilidade de Santa Catarifronteiras e aproxima os pona irá se empenhar para
vos. Por meio das normas
deixar esse encontro grainternacionais (IFRS), emvado na história de ampresas de nações longínquas
bos os países. Será um
falam a mesma linguagem e
momento ímpar de conpermitem que investidores
fraternização e também
conheçam a realidade de
uma oportunidade única
seus números, num exercípara mostrarmos porque
cio de transparência, que gaSanta Catarina é uma rerante mais segurança e conferência quando se trata
trole sobre a gestão das orde organizar eventos e
ganizações.
aglutinar a classe contáA prova mais cabal do
bil.
FALE COM O PRESIDENTE
poder de união das Ciências
Vale ressaltar que o
(48) 9974-0009 | faraco@faracon.com.br.
Contábeis aconteceu no dia
Encontro Luso Brasileiro
5 de maio, quando foi lançado, no auditório do CRCSC, o também vai agregar o VIII Encontro Catarinense de EstuI Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade, que será dantes de Ciências Contábeis (Ececon) e o I Fórum Catarealizado no mês de outubro, na nossa querida Florianó- rinense da Mulher Contabilista.
polis, que preserva com muito carinho os laços com os
Na cerimônia de lançamento, recebemos, com alegria,
colonizadores portugueses, vindos do Arquipélago de Aço- profissionais que muito orgulham a nossa profissão, a
res.
exemplo dos presidentes do Conselho Federal de ContabiSerá um grande evento, que irá perpetuar a amizade lidade, Juarez Domingues Carneiro, da Fundação Brasileientre Brasil e Portugal e construir uma ponte para que as ra de Contabilidade, José Martônio Alves Coelho e da Acaduas nações – numa exemplar demonstração de respon- demia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalsabilidade social – levem os preceitos mais modernos da cante Bugarim, que também responde pela vice-presidênContabilidade aos demais países de língua portuguesa, cia de Desenvolvimento Profissional e Institucional do CFC.
mostrando como essa Ciência pode ajudar as organiza- Também ocupando a mesa de autoridades, estava o depuções a crescerem em bases sólidas e integradas ao mun- tado Renato Hinnig, parlamentar que sempre tem defendo globalizado.
dido com afinco os interesses da classe contábil.
Uma das entidades promotoras desse evento – ao lado
Com base na qualidade das pessoas que estiveram
do Conselho Federal de Contabilidade, da Ordem dos Téc- presentes ao lançamento do Encontro Luso-Brasileiro,
nicos Oficiais de Contas de Portugal e da Fundação Brasi- podemos dizer tranquilamente: “O evento já é um suleira de Contabilidade –, o Conselho Regional de Conta- cesso”.

Sergio Faraco
Presidente do CRCSC

CARTAS
Quero parabenizar publicamente os
colegas Isair e Michele pelo curso sobre o novo enfoque da contabilidade pública promovido pelo CRCSC.
No curso, eles apresentam as mudanças que enfrentaremos com as novas NBCTs, matéria de extrema relevância, e muito bem explicada.
Para aqueles que puderem, não
percam essa oportunidade.
Carlos Eduardo Osorio
Florianópolis - SC
Agradeço o CRCSC por ter começa-

do o curso Novos enfoques da Contabilidade Pública por São Miguel do Oeste.
Recebi retorno de vários professores
de contabilidade pública e acadêmicos
manifestando satisfação com a qualidade do material ministrado.
Neusa Ivete Muller
São Miguel do Oeste - SC
Como contador formado 2009 pela
Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, sinto-me honrado em
fazer parte de uma classe profissional
que possui profissionais como o atual

presidente do CRCSC.
Tive o prazer de presenciar uma de suas
palestras, em nossa
universidade, e desde então venho
acompanhando o trabalho de todo o colegiado do CRCSC. Portanto, quero parabenizá-lo e a todo o Conselho pelo
belo trabalho em prol a classe. São
ações que me incentivam a aprimorarme cada vez mais e a me empenhar ,
também, em prol da classe contabil.
Lindomar de Togni
Paraiso - SC

Correspondência ao jornal do CRCSC pode ser encaminhada pelo correio (Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis – CEP 88.015-710) ou por e-mail (imprensa@crcsc.org.br)
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NOVAS REGRAS

Cursos debatem a
Contabilidade aplicada
ao setor público
Com o objetivo de divulgar os novos enfoques da Contabilidade aplicada
ao setor público, o Projeto Educação
Continuada - desenvolvido pelo CRCSC
em parceria com os Sescons, Sindiconts
e Fecontesc - começou dia 15 de abril,
pela cidade de São Miguel do Oeste, a
promover uma série de cursos sobre
esse assunto em sete municípios do Estado. A ideia é debater o conteúdo das
recentes Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor
Público - NBC T SP, para que os profissionais que atuam na área pública compreendam melhor o impacto das novas
regras e saibam como aplicá-las.
“Essa série de cursos faz parte das
atividades organizadas pelo CRCSC direcionadas especificamente aos conta-

bilistas que atuam na área pública, atualizando-os e ressaltando a importância do seu trabalho para a transparência e instrumentalização do controle
social”, observa a conselheira Michele
Patricia Roncalio, coordenadora da Comissão de Integração com Contabilistas Públicos da entidade. Contadora da
Fazenda Estadual, ela é a responsável,
junto com o também contador estadual Isair Sell, por ministrar os cursos.
A etapa de São Miguel do Oeste contou com a participação de profissionais
que atuam nas prefeituras da região, em
Câmaras de Vereadores e em Secretarias
de Estado de Desenvolvimento Regional,
além de professores e estudantes. “A presença dos professores é muito importante, pois cabe a eles preparar os futuros

São Miguel do Oeste foi a primeira cidade a receber o curso.

contadores que vão atuar na área pública”, disse a coordenadora. Conforme ela,
o novo enfoque busca resgatar a Contabilidade como principal instrumento de
informação da área pública, englobando
todas as necessidades de informações
que esta ciência tem condições de suprir (patrimonial, orçamentária, financeira, econômica, social, controle, atos
potenciais etc.). “A atual gestão do CRCSC
elegeu a área pública como uma de suas
prioridades, tanto que adotou como slogan a frase: Contador Público, o guardião

CRCSC participa de rede
nacional voltada ao
combate à corrupção
O CRCSC, junto com 14 instituições
que atuam no controle de gastos públicos em Santa Catarina, passou a integrar a Rede de Controle da Gestão Pública – uma iniciativa de âmbito nacional que busca, através da cooperação
interinstitucional, melhorar os resultados do combate à corrupção no País.
A Rede é uma iniciativa do Tribunal de
Contas da União (TCU) e foi lançada em
Brasília, em março de 2009.
O primeiro passo para a atuação
da Rede em Santa Catarina foi a assinatura de um acordo de cooperação
técnica, no final de abril, na sede do
Tribunal de Contas do Estado, em Florianópolis. Coordenada pelo presidente do Tribunal, conselheiro Wilson WanDall, a cerimônia contou com as presenças do ministro substituto do Tribunal de Contas da União (TCU), Weder de Oliveira, do presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (ATRICON), Salomão
Ribas Junior, e do deputado Jailson
Lima, dentre outras autoridades.
Para o presidente do CRCSC, Sergio Faraco, a rede vai permitir um tra-

da transparência e da responsabilidade
fiscal”, lembra.

PRÓXIMAS ETAPAS
CIDADE
JOINVILLE

20 e 21/5

ARARANGUÁ

24 e 25/6

LAGES

15 e 16/7

FLORIANÓPOLIS

29 e 30/7

JOAÇABA

19 e 20/8

BAL. CAMBORIÚ

16 e 17/9

cessos capazes de apresentar resultados eficazes que respondam às expectativas da sociedade”, observou.
OFICINA - Logo após a assinatura
do acordo de cooperação, foi realizada
a primeira oficina de trabalho da Rede
no Estado. Pelo CRCSC, participou desse trabalho a conselheira Michele Patricia Roncalio. Conforme ela, dentre os
principais benefícios do projeto, estão
maior agilidade na troca de informações, melhoria na análise de risco; realização de trabalhos conjuntos.
Assinaram o documento que formalizou a criação da Rede de Controle
da Gestão Pública o TCU, TCE/SC, Assembléia Legislativa, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União,
Controladoria Geral da União, Ministério da Fazenda, Secretaria de Estado da
Fazenda, Patrimônio da União, Polícia Federal, Caixa Econômica, Fecam,
CRCSC e Crea/SC.

balho integrado, que deve
ampliar o alcance das ações
das entidades voltadas ao
controle e à fiscalização.
Ele observou que o Conselho sente orgulho por ter
sido convidado a participar
dessa iniciativa. “É um reconhecimento da importância do trabalho do profissional da contabilidade para o
aprimoramento da gestão
pública”, disse.
Presidente do CRCSC assina convênio
A troca de experiências
a respeito de práticas de investigação, Santa Catarina. “A cooperação técnica
de metodologias, e na capacitação de é fundamental para construirmos propessoal é extremamente importante
para o objetivo comum de evitar o desperdício de dinheiro público e a impunidade dos fraudadores do Erário, destacou o conselheiro do TCE de Santa
Catarina Salomão Ribas Junior, presidente da ATRICON.
Já o ministro Weder de Oliveira,
que representou o TCU no ato de assinatura do acordo, fez questão de registrar o expressivo número de instituições que aderiram à rede nacional em A solenidade foi presidida pelo conselheiro Wilson Wan-Dall
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INTERCÂMBIO

CRCSC aposta na integração acadêmica
Nos últimos quatro anos, quase 2,5 mil estudantes de Ciências
Contábeis visitaram a sede do CRCSC,
em Florianópolis, dentro do projeto Integração Acadêmica. Coordenado pela
conselheira Rúbia Albers Magalhães,
ele permite que os futuros contabilistas conheçam de perto como funciona o órgão regulador da profissão.
Durante a visita, eles têm contato com a história da contabilidade, retratada em peças e documentos expostos no Museu Contador Renato Gonçalves, e percorrem os diversos setores do Conselho, como os de Fiscalização, Registro e Atendimento.
Ao final, assistem a uma palestra

dade dos estudantes –
sobre as perspectivas
depois de formados –
da profissão contábil.
continuarem a inves“Falamos sobre os protir em educação.
jetos desenvolvidos
“Ninguém pode hoje
pelo CRCSC, enfatizanse contentar apenas
do o trabalho de regiscom o conhecimento
tro e de fiscalização,
adquirido na graduaque tem como princição, pois a contabilipal objetivo garantir a
dade é uma área muiqualidade dos serviços
to dinâmica. Por isso,
prestados à sociedade Cons. Rúbia Magalhães
e os preceitos éticos e legais que nor- apresento aos alunos os vários prograteiam a profissão”, explica a conselhei- mas que o CRCSC mantém na área de
ra Rúbia Magalhães, que ministra a pa- desenvolvimento profissional, que contempla o Contabilizando o Sucesso, o
lestra.
Nesse contato com os estudantes, Contabilizando com o Direito, cursos
ela faz questão de ressaltar a necessi- de atualização, palestras, seminários,

encontros, jornadas e ciclos de debates”, cita.
Quando a visita termina, Rúbia diz
que vê um brilho diferente nos olhos
dos acadêmicos. “Eles ficam encantados em saber que o curso de Ciências
Contábeis pode lhes proporcionar tantas oportunidades”, observa. “Cabe a
nós conscientizá-los da importância da
profissão que escolheram e mostrar as
chances que ela oferece, principalmente àqueles que apostam na educação
continuada e no aperfeiçoamento profissional.”
Confira as visitas de março e
abril na página 6.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Balancete de Verificação em 31.03.2010
ATIVO
Ativo Financeiro
Disponível
Caixa
Bancos conta movimento
Adiantamentos de suprimentos
Disponível Vinculado C/C Bancária
Bancos aplicações financeiras - poupança
Realizável
Diversos Responsáveis
Cheques em Cobrança
Adiantamento a empregados
Convênios
Entidades Públicas Devedoras
Outros créditos
Resultado Pendente
Despesas a regularizar
Depósitos judiciais
Ativo Permanente
Bens Patrimoniais
Bens móveis
Bens imóveis
Créditos
Parcelamentos
Dívida ativa
Valores
Ações de telecomunicações
Ativo Transitório
Execução Orçamentária da Despesa
Despesas correntes
Despesas de capital
Contas de Interferência
Transferências Financeiras Ativas
Transferências Patrimoniais Ativas
Reflexo Patrimonial
Variações Passivas
Dependentes da Execução Orçamentária
Cobrança da Dívida Ativa
Alienação de Bens Móveis
Parcelamentos
Independentes da Execução Orçamentária
Alienação de Bens Móveis
Outros Valores
Ativo Compensado
Créditos

3.782.216,35
736.662,17
500,00
734.062,17
2.100,00
2.900.247,89
2.900.247,89
131.741,42
362,11
2.580,78
5.257,49
121.025,57
939,48
1.575,99
13.564,87
13.564,87
13.564,87
11.503.637,40
5.573.890,49
2.008.065,79
3.565.824,70
5.922.696,02
409.372,10
5.513.323,92
7.050,89
7.050,89
2.003.893,60
2.003.893,60
2.003.029,10
864,50

PASSIVO
Passivo Financeiro
Dívida Flutuante
Depósitos diversas origens
Consignações
Credores da Entidade
Entidades públicas credoras

Provisões Trabalhistas
Férias
Encargos sobre férias
13º Salário
Encargos sobre 13º salário
Passivo Transitório
Execução Orçamentária da Receita
Receitas correntes
Receitas de Capital
Contas de Interferência
Transferências Financeiras Passivas
Transferências Patrimoniais Passivas
Reflexo Patrimonial
Variações Ativas
Dependentes da execução orçamentária
Independentes da execução orçamentária
Saldo Patrimonial
Patrimônio (Ativo Real Líquido)
Passivo Compensado
Créditos

390.982,26
248.689,51
8.914,81
12.729,64
6.722,93
220.322,13

142.292,75
88.496,20
27.395,33
20.398,98
6.002,24
4.351.535,25
4.351.535,25
4.351.535,25
1.629,74
1.629,74
843.223,07
843.223,07
864,50
842.358,57
12.617.110,65
12.617.110,65
2.043.773,95
2.043.773,95

1.629,74
1.629,74
913.103,88
913.103,88
911.474,14
851.439,25
60.034,89
1.629,74
1.629,74
2.043.773,95
2.043.773,95

TOTAL DO ATIVO

20.248.254,92
MARCELLO ALEXANDRE SEEMANN
Vice-Presidente de Controle Interno

TOTAL DO PASSIVO

SERGIO FARACO
Presidente do CRCSC
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20.248.254,92
MARTINHO NUNES SANTANA NETO
Contador CRCSC - 021513/O-5

FISCALIZAÇÃO

Seminário discute aplicação das IFRS
O vice-presidente de Fiscalização,
Ética e Disciplina do CRCSC, Edson
Luis Francês, acompanhado do coordenador da área de fiscalização, Cláudio da Silva Petronilho, participou dia
4 de maio do Seminário IFRS para
Pequenas e Médias Empresas, no auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro. O evento foi
uma promoção conjunta do BNDES,
Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), Ibracon (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), IASB
(International Accounting Standards
Board), Fenacon, Sebrae e Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
O Seminário teve como objetivo
disseminar o conhecimento acerca da
IFRS, entre as micro e pequenas empresas. De acordo com Frances, eventos desse tipo são extremamente importantes, principalmente porque no
Brasil aproximadamente 99% das
companhias são micros, pequenas e
médias empresas. “É preciso mostrar
aos empresários as vantagens de se

SAIBA MAIS
Vicepresidente
de
Fiscalização,
Ética e
Disciplina
do CRCSC
(esq.) ao
lado do
presidente
do CFC

manter a contabilidade de acordo com
as normas internacionais. Elas garantem um controle maior da situação
econômica das empresas, o que facilita a gestão dos negócios”, observou.
Após a abertura, que contou com
a presença dos presidentes do BNDES,
Luciano Coutinho, e do CFC, Juarez
Domingues Carneiro, foi apresentado
o painel “Por que o Brasil está adotando os IFRS?”, com os painelistas Amaro Gomes (IASB) e o professor Nelson
Carvalho (CPC), seguido de uma palestra com o diretor do IASB, Paul Pacter, que fez uma explanação do impac-

to das IFRS para as PMES. Para o palestrante, a adoção e o desenvolvimento das IFRS são importantes para a linguagem universal entre os países. Segundo Pacter, após dois anos de experiência com as IFRS, será feita uma revisão da norma. “Identificaremos qualquer problema que porventura possa
surgir e, a cada três anos, atualizaremos o conteúdo”, comunicou. No período da tarde, houve um painel sobre
os “Principais impactos da adoção do
IFRS para PMEs” e a apresentação de
um projeto de treinamento em IFRS
para PMES.

Durante todo o dia, o conselheiro do CFC Paulo Luiz Pacheco, que
integra a Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina, e o coordenador desta área no Conselho Federal, Ricardo

da Silva Carvalho, explicaram as mudanças. “O objetivo é melhorar a
qualidade processual, desde o momento do auto de infração até o julgamento final, de forma a preservar
o contraditório e o amplo direito à
defesa”, explicou Paulo Pacheco.
Para Carvalho, a padronização dos
procedimentos vai reduzir o número de processos que acabam sendo
arquivados por algum tipo de vício
processual.
Na avaliação do vice-presidente
Edson Luis Francês, o treinamento foi
importante para orientar os conselheiros sobre como proceder durante todo
o andamento do processo.

Treinamento
No dia 3 de maio, o Conselho Federal de Contabilidade, a pedido do
CRCSC, ministrou um treinamento
sobre a Resolução CFC 1.249, aprovada no ano passado e que alterou
dispositivos da Res. CFC n° 949/2002,
que regulamenta os Procedimentos
Processuais dos Conselhos de Contabilidade. O treinamento foi direcionado aos conselheiros que integram
a Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e a Câmara de Recursos do
CRCSC e contou com a participação
do vice-presidente Edson Luis Francês e dos coordenadores de Fiscalização, Cláudio da Silva Petronilho, e
de Processos, Alexandra Somer.
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O Brasil, aderindo à tendência
mundial, começa a exigir a aplicação
das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) das empresas brasileiras a partir de 2010. Esta exigência não
está restrita a grandes empresas,
companhias abertas e instituições financeiras, mas, também, a pequenas
e médias empresas que, mesmo sendo de capital fechado, estejam obrigadas pelo Código Civil, a apurar suas demonstrações anuais.
O padrão IFRS é adotado, atualmente, por cerca de 110 países e, aproximadamente, por 100 milhões de pequenas e médias empresas no mundo.
Fonte: Ibracon

TVCRCSC
transmite o
evento ao vivo
Os contabilistas catarinenses
puderam assistir aos debates que se
desenvolveram na sede
do BNDES,
no Rio de Janeiro, sem precisar sair de seu local
de trabalho. Instalada há pouco mais
de dois meses, a TVCRCSC transmitiu em tempo real o Seminário IFRS
para Pequenas e Médias Empresas,
ajudando a ampliar a discussão a respeito da adoção das normas internacionais por empresas de menor porte. “Essa transmissão mostra o potencial multiplicador da TVCRCSC,
em termos de capacitação e atualização da nossa classe”, observou o
vice-presidente de Administração e
Finanças, Adilson Cordeiro (foto),
que coordena o projeto.
Conforme ele, apesar da
TVCRCSC ainda estar em fase de implantação, o retorno tem sido gratificante. “Estamos recebendo inúmeros e-mails parabenizando-nos
pela iniciativa”, afirmou.

Atualmente, estão disponíveis via
web três cursos: (Re)Estruturação de
Empresas, Sped e IRPF. Para acompanhar a programação basta acessar
www.crcsc.org.br ou www.tvcrcsc.com.br.

ADMINISTRAÇÃO

Delegados do CRCSC
se reúnem na Capital
No dia 5 de maio, data em que ocorreu o lançamento do I Encontro LusoBrasileiro de Contabilidade, o CRCSC realizou o segundo encontro de delegados da entidade em 2010. Durante todo
o dia, os representantes do Conselho –
que possui uma estrutura de atendimento formada por oito macrodelegacias e 29 delegacias – discutiram ques-

tões inerentes à sua região.
À tarde, os delegados assistiram as
palestras “Qualidade de Vida”, ministrada pela profissional de Educação Física, Claudia de Souza Santos, especialista nesse assunto, e “O Prestígio Profissional”, a cargo do presidente do Sindicato dos Contabilistas de Blumenau,
Magnus Wolfran.

Parcelamento on-line
Os contabilistas catarinenses podem parcelar em até 12 vezes, diretamente no
site do CRCSC, os seus débitos acumulados até 31 de dezembro de 2009, que não
estejam inscritos em dívida ativa.
Para isso basta entrar na página do Conselho e clicar no banner Serviços on
line/Acesso Restrito ao Cadastro do CRC/profissional e informar a senha. No cadastro de cada profissional, estarão disponíveis o valor dos débitos e a opção parcelamento. O valor mínimo de cada parcela é R$ 50,00.
As anuidades referentes a este ano também podem ser parceladas, mas em até
sete vezes. Os débitos em dívida ativa não são passíveis de parcelamento pela internet. Qualquer dúvida, entrar em contato com o setor de atendimento ou enviar email para edson@crcsc.org.br.

Conselho de Santa Catarina
debate sistemas de gestão
O diretor executivo do CRCSC, João
Carlos dos Santos, e o contador da entidade, Martinho Nunes Santana Neto, participaram dias 29 e 30 de abril, na sede do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
em Brasília, de um treinamento sobre o
uso do sistema informatizado do Plano de
Trabalho. O evento, que teve com a participação de mais sete CRCs, contou com explanações sobre o Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs e sobre a elaboração de projetos conforme esse processo
gerencial; apresentações do Sistema Plano de Trabalho, do sistema gerencial - via
web, do Manual do Sistema e da Contabilização por Projeto. Foi também realizada
uma oficina para elaboração de projetos,
compreendendo as etapas de concepção,
execução e controle.
Na abertura do treinamento, o presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro, observou que, ao dotar o Sistema
CFC/CRCs de uma ferramenta gerencial, está se oferecendo aos Conselhos de
Contabilidade instrumentos que lhes

INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
Quatro
turmas
visitaram
o CRCSC
em março
e abril

UFSC
FACULDADE AÇÃO ENERGIA

CEDUP - TUBARÃO

FAMEG - GUARAMIRIM
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permitem planejar e acompanhar todas
as fases dos projetos.

ENCONTRO - Também no mês de
abril, o contador João Carlos dos Santos
participou da reunião dos diretores executivos do Sistema CFC/CRCs, realizada na
sede do CRC de Espírito Santo. Na oportunidade foi discutida, entre outros assuntos, a adoção de novas tecnologias de informação, voltadas a reduzir o volume de
papel gasto no processo de atendimento
ao contabilista, de forma a diminuir a burocracia. “Ao investir nessa área, temos
condições de melhorar nosso fluxo de informações, alcançando um maior controle e uma melhor gestão dos processos”,
observou.

CAPACITAÇÃO

Inscrições abertas
Já estão abertas as inscrições
para as cinco primeiras turmas do
Contabilizando com a Administração
e Economia, mais um programa inédito no país que está sendo lançado
pelo CRC de Santa Catarina, em parceria com os Sescons e Sindiconts.
De acordo com o presidente Sergio
Faraco, a iniciativa nasceu em função do grande sucesso alcançado
pelo Contabilizando com o Direito,
que já formou mais de 22 turmas,
envolvendo 829 profissionais. “Cada
vez mais o profissional contábil quer
ter uma visão multidisciplinar e procura ampliar o seu conhecimento,
incorporando noções de áreas correlatas à Contabilidade”, observou.
O local das turmas será definido a partir da demanda registrada
em cada região. “Vamos levantar o
número de inscritos e verificar em
quais localidades há um interesse
maior”, explica o coordenador do
projeto, o conselheiro José Henrique Domingues Carneiro. Os interessados devem procurar em sua cida-

de o Sindicont ou Sescon para fazer uma pré-inscrição. Como foi feito no Contabilizando com o Direito,
houve uma preocupação em escolher
professores com uma sólida formação acadêmica, mas que também tivessem experiência prática, seja
como consultores, seja trabalhando
em bancos de desenvolvimento,
como Badesc, ou no mercado financeiro.

O objetivo é oferecer ao contabilista conhecimentos que proporcionem uma melhor gestão do seu negócio e, por conseguinte, garantam
aos seus clientes serviços com maior qualidade, exatidão e segurança.
A carga horária total será de 144 horas-aula, que serão ministradas de
15 em 15 dias, às sextas-feiras, das
19 às 22 horas, e aos sábados, das
8h30min às 12 horas e das
13h30min às 16 horas.
O curso será composto por seis
módulos de 24 horas-aula, contendo cada um deles duas disciplinas:
1) Modelos de Gestão Contemporâneos e Empreendedorismo & Plano
de Negócio; 2) Gestão Estratégica de
Pessoas e Marketing nos Serviços
Contábeis; 3) Administração Estratégica e Administração Financeira; 4)
Orçamento Empresarial e Noções de
Macro e Microeconomia; 5) Análise
de Investimentos e Cenários Econômicos & Globalização e 6) Mercado de Capitais e Consultoria Básica
para Contabilistas.

Vários cursos programados para maio e junho
O projeto Educação Continuada,
realizado pelo CRCSC em parceria
com as demais entidades contábeis,
começa dia 7 de junho, por Rio do
Sul, a ministrar o curso “Aspectos
Legais Trabalhistas”, que será oferecido em 18 cidades do Estado. Com
duração de três dias, divididos ao
longo de três semanas, este curso
terá como ministrante o auditor fiscal do trabalho da Superintendência
Regional de Trabalho e Emprego de
Santa Catarina (SRTE/SC), Rogério

Rangel, especialista em Gestão Empresarial pela ENE/UFSC.
Também no mês de junho está
previsto o início do curso sobre
“Substituição tributária”, que ficará
a cargo do advogado e consultor Neomar Antônio Cordova.
Estão em andamento três cursos: IRPJ, SPED e Novo Enfoque
da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público. Ainda neste semestre, começa o curso sobre a nova estrutura das demonstrações contábeis,

que será ministrado pelo professor
e Mestre em Contabilidade, André
Marquart.
De acordo com a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional,
Marisa Luciana Schwabe de Morais,
a programação tenta contemplar tanto o profissional da área pública
como privada, atendendo também a
necessidades pontuais nesta época
do ano, como o IRPJ.
Informações completas podem
ser obtidas no site www.crcsc.org.br.
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CONHEÇA OS PROFESSORES
Célio Ricardo Portes - Contador, professor de graduação e pós-graduação,
instrutor de cursos na área financeira.
Daniel Duarte Jevaux - Economista,
pós-graduado em Gestão Financeira
(FGV), professor do departamento de Ciências Econômicas da UFSC.
Fabio Henrique Pereira – Administrador, pós-graduado em Auditoria Contábil e em Gestão de Negócios, Mestre
em Gestão da Qualidade e Produtividade.
Frederico Ojeda Laureano – Economista, Mestre em Administração e coordenador do curso superior de tecnologia em processos gerenciais do SENAC.
Ivan Aune De Aguiar – Administrador,
Mestre em Engenharia da Produção e
Sistemas, especialista em Recursos Humanos.
João Carlos Domingues Carneiro –
Administrador, Mestre em Engenharia
da Produção e Sistemas e especialista em
Organização e Métodos.
José Arilton Antunes Barros – Economista, Mestre em Engenharia da Produção e Sistemas e especialista em Gestão da Informação.
José Henrique Domingues Carneiro – Administrador e técnico em contabilidade, Mestre em Engenharia da Produção e Sistemas e especialista em Gestão da Qualidade nos Serviços Contábeis.
Marcelo Silva - Administrador, Mestre
em planejamento estratégico e especialista em Organização, Sistemas e Métodos.
Mariah Terezinha Pereira – Administradora, Mestre em Administração, diretora executiva da Faculdade Municipal
de Palhoça.
Sergio Dias Ribeiro - Engenheiro de
Produção Elétrica e Mestre em Engenharia de Produção, com ampla experiência em planejamento estratégico.
Shandi Pereira Cardoso – Economista, Mestre em Administração, professora de graduação e pós-graduação.

REPRESENTATIVIDADE

Florianópolis sedia
encontro internacional
de Contabilidade
Portugal e Brasil darão, no mês de
outubro, um passo definitivo para
consolidar a sua união na área contábil, num grande projeto de responsabilidade social, que prevê a transferência de conhecimento para os demais
países de língua portuguesa. E o lugar escolhido para selar essa parceria
é Santa Catarina, mais especificamente Florianópolis, terra que mantêm
viva a tradição açoriana. De 20 a 22
de outubro, será realizado na Capital
o I Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade, nas dependências do Centrosul.
O lançamento do evento, que deve
reunir 1,5 mil participantes, aconteceu dia 5 de maio, no auditório do
CRCSC. "Para nós, catarinenses, é um
orgulho sediar um encontro desse
porte", destacou o presidente do Conselho de Santa Catarina, Sergio Faraco. Para ele, com base no número expressivo de profissionais e lideranças
presentes ao lançamento, o evento já
pode ser considerado um sucesso.
Participaram da solenidade os
presidentes de cinco CRCs (Goiás,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São

Paulo e Rio Grande do Sul) e dirigentes da Fecontesc e de Sindiconts e Sescons de várias regiões do Estado. Além
de Faraco, compuseram a mesa de autoridades os presidentes do Conselho
Federal de Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal
(OTOC), Antonio Domingues Azevedo,
da Fundação Brasileira de Contabilidade, José Martônio Alves Coelho, da
Academia Brasileira de Ciências Con-

tábeis, Maria Clara Cavalcante Bugarim (também vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do CFC), e do Sescon SP, José
Maria Chapina Alcazar, além do deputado estadual, Renato Hinnig, representando o legislativo catarinense.
Com o tema Separados pelo Oceano, Unidos pela Contabilidade, o I
Encontro é uma promoção conjunta
do CFC e da OTOC, em parceria com a
Fundação Brasileira de Contabilidade

(FBC) e o CRCSC. O objetivo principal
é a discussão e a reflexão de temas atuais da área contábil, proporcionando
aos participantes uma grande oportunidade para transferência e reciclagem
de conhecimentos. São esperados profissionais de todas as regiões do Brasil, de Portugal e de países da língua
portuguesa.
O evento também congrega o I Fórum Catarinense da Mulher Contabilista e o VIII Encontro Catarinense de
Estudantes de Ciências Contábeis
(Ececon), que abordarão temas comuns relacionados à Contabilidade do
Brasil e de Portugal, painéis sobre a
atuação da mulher contabilista, mercado de trabalho e Normas Internacionais de Contabilidade.
O presidente da OTOC destacou
que há muitos pontos em comum entre Brasil e Portugal. "O projeto que
vem sendo desenvolvido tem sido extremamente enriquecedor e, julgo, vai
muito além da Contabilidade, servindo como um propagador da língua
portuguesa no mundo", observou.

Programação será bem variad
Ao apresentar o I Encontro LusoBrasileiro de Contabilidade, o presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro,
fez uma retrospectiva das reuniões realizadas, desde 2006, e que culminaram no projeto de transferência do conhecimento contábil de Brasil e Portugal para países como Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Timor Leste e Moçambique. "Esta iniciativa já é uma realidade e poderá ser conferida no Luso-Brasileiro", disse. "Sem dúvida, este é o
maior projeto de responsabilidade social, de âmbito internacional, envolvendo uma categoria profissional em dois
países e com abrangência extensiva a
vários outros", disse.

logo Gabriel Chalita, autor de diversos
livros. "Haverá, também, palestras, painéis, talk show e uma feira de negócios
e oportunidades", disse.

Ececon

O presidente do CFC também aproveitou a oportunidade para falar sobre a
programação preliminar do evento, que
já tem a presença confirmada do soció-

O tradicional Encontro Catarinense
de Estudantes de Ciências Contábeis
(Ececon) será - nesta sua oitava edição incorporado ao Encontro Luso-Brasileiro, ganhando uma nova dimensão. Serão oferecidas aos acadêmicos de Santa
Catarina palestras com pesquisadores de
renome internacional, bem como a possibilidade de intercâmbio com estudantes de fora do Estado e, também, de outros países.

Nos últimos cinco anos, o Ececon
tem se firmado como um dos maiores
encontros estudantis do país, reunindo
em torno de mil participantes, entre alunos e professores. O Encontro é uma
iniciativa do CRCSC, em conjunto com
várias instituições de ensino superior e
respectivos centros acadêmicos de Ciências Contábeis.

Fórum
As mulheres contarão com um espaço que faz jus à sua crescente importância no universo contábil. Atualmente, quase 33% dos profissionais inscritos no CRCSC são contadoras e técnicas
em contabilidade. Um percentual que

As inscrições para o evento podem ser feitas no site do CFC (www.cfc.org.br)
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“

A Importância do
evento Luso-Brasileiro
em Florianópolis

O Encontro é o coroamento de uma ideia, que
nasceu lá em 2006, de unir o conhecimento
contábil de Brasil e Portugal para transferi-lo
aos países de língua portuguesa, onde a
Contabilidade ainda não está totalmente
desenvolvida, numa grande ação social.
José Martônio Alves Coelho
Presidente da Fundação Brasileira de
Contabilidade

Antônio Lopes de Sá*

“

O Encontro sinaliza o início de
uma nova era. Começam
coisas novas, diferentes, e de
muito valor agregado.
Antonio Domingues Azevedo
Presidente da Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas de
Portugal

“

Vejo esse evento como uma
semente que está sendo
plantada, não só em benefício
dos países de língua
portuguesa. A experiência deve
ser copiada por outros países
que não possuem o mesmo
expertise na área contábil e no
registro e fiscalização da
profissão. O CFC e o CRCSC
estão de parabéns.

Mesa de autoridades

José Maria Chapina Alcazar
Presidente do Sescon SP

Presidentes de CRCs e dirigentes contábeis

“

da
aumenta ano a ano: em 2001 a participação não chegava a 24%.
Em Portugal, esse índice ultrapassa os 55%, de acordo com o presidente
da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal, Antonio Domingues
Azevedo, o que demonstra que - pelo
menos neste particular - as mulheres
no Brasil ainda têm um grande campo
a ocupar, se comparado à realidade
portuguesa.
Durante o I Fórum Catarinense da
Mulher Contabilista, as profissionais terão condições de debater formas de ampliar a sua inserção no mercado de trabalho, nas entidades de classe e na vida
política do país.

Não tenho dúvidas que, com o
entusiasmo e competência
peculiares ao presidente Juarez
Domingues Carneiro, o evento
ficará marcado na história da
nossa Bela e Santa Catarina.
Maria Clara Cavalcante
Bugarim
Presidente da Academia
Brasileira de Ciências Contábeis

Exposição
Durante o lançamento, foi
aberta no centro cultural do CRCSC
a exposição fotográfica Florianópolis e Açores - O encontro das origens , do arquiteto e designer Joel
Pacheco, no espaço cultural do
CRCSC.

“

O CRC de Santa Catarina irá se
empenhar com afinco para que
o evento seja um marco na
história da contabilidade de
Brasil e Portugal
Sergio Faraco
Presidente do CRCSC

ou do CRCSC (www.crcsc.org.br).
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Tradicionais são as ligações culturais entre o
Brasil e Portugal, mas
muito se intensificaram
na segunda metade do
século passado.
Desde os anos 50, é
possível encontrar em revistas portuguesas (especialmente a Revista de Contabilidade e Comércio, do Porto) e brasileiras (inicial e intensamente na Revista Paulista de Contabilidade)
colaborações intelectuais no campo da Contabilidade.
Tive a felicidade em ter como amigos pessoais e com eles dialogar e contribuir em reciprocidade, os dois maiores formadores de opinião científica contábil de Portugal - Jaime Lopes Amorim (Escola do Porto) e Fernando V.
Gonçalves da Silva (Escola de Lisboa).
Seres de excepcional postura humana e de
qualidade intelectual rara deixaram-me como
amigos, por eles apresentados e que se tornariam grandes luzes no campo da ciência - Rogério Fernandes Ferreira, Caetano Leglise da Cruz
Vidal (Escola de Lisboa), Camilo Cimourdain de
Oliveira, Hernani O. Carqueja e Armandino Rocha (Escola do Porto).
Intensa ligação cultural eu as mantive com
esses grandes luminares de nossa disciplina.
Impulso expressivo de intercâmbio ocorreu,
todavia, com a criação do PROLATINO - Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, o primeiro realizado em Salvador no
ano de 1997.
Dezenas de grandes mestres vieram ao Brasil e estivemos em grande atividade nas Universidades lusitanas.
Cooperamos na criação da Associação Portuguesa dos Técnicos de Contas (APOTEC) e colaboramos intensamente com a Câmara dos
Técnicos Oficiais de Contas, hoje Ordem, quando da administração eficaz de António Domingues de Azevedo e sua brilhante equipe.
Tal a intensidade das presenças que dois
PROLATINO foram realizados em Portugal sob
o patrocínio da então referida Câmara o VIII e
o IX.
A importância, pois, que o CRC de Santa
Catarina tem dado a tal intercâmbio, o fato de
hoje ser o berço do atual presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o mestre Juarez
Carneiro, por si só falam da relevância de um
evento Luso-Brasileiro em Florianópolis.
* Doutor em Ciências Contábeis, administrador, economista, escritor com 183 livros publicados no Brasil e no
exterior, com aproximadamente 10 milhões de exemplares vendidos.

PERFIL

CONSELHEIRO BRUNO JOÃO TEM-PASS
Formação Profissional Contador graduado pela Fundeste
(Fundação de Ensino do
Desenvolvimento do Oeste de Santa
Catarina), em 1988. Também é
formado em Administração de
Empresa pela mesma instituição
(1991). Concluiu os programas
Contabilizando o Sucesso e
Contabilizando com Direito, além
de frequentar inúmeros cursos na
área técnica, muitos deles voltados
especificamente para o
desenvolvimento da profissão de
contador e outros, envolvendo
campos afins à Contabilidade.
Experiência Profissional Enquanto estudante já trabalhava
como auxiliar de escritório e

auxiliar contábil. Após a graduação
passou imediatamente a exercer a
função de contador em empresa
privada. Em 1995, tornou-se
empresário contábil, constituindo
a Contasul Contadores Autônomos.
Trabalho Desenvolvido em
Outras Entidades - Desde 2006,
integra o Sindicont Chapecó. A
partir de 2009, foi eleito vicepresidente de Finanças da
entidade.
Trabalho Desenvolvido no
CRCSC - Eleito conselheiro titular,
em novembro de 2009, para um
mandato de quatro anos (2010/
2013). Integra a Câmara de
Fiscalização Ética e Disciplina e a

Câmara de Registro.
Receita para Melhorar a
Profissão - A maior satisfação
profissional é a busca constante do
saber, do conhecimento técnico
científico, para os avanços da
globalização.
Família - Casado com a contadora
Marli Aurora Scatolin Tem-Pass, é
pai de dois filhos: Alexandre (15)
e Cinthia (13).
Lazer - Gosta de jogar futebol e
viajar, conhecendo novos lugares.
Frase - A competência
profissional assegura a
credibilidade social.

DELEGADO MARCOS MANGERÔNIO DE FREITAS
Formação Profissional - Técnico
em Contabilidade, formado pela
Escola Técnica João Teixeira
Nunes, atualmente cursa Ciências
Contábeis na Fucap.

2006-2009. Atualmente, é vicepresidente Regional Sul da
Federação dos Contabilistas do
Estado de Santa Catarina
(Fecontesc) e conselheiro da Casa
do Microcrédito.

Experiência Profissional Empresário contábil, palestrante e
diretor administrativo da Meta
Cursos e Treinamentos.

Trabalho Desenvolvido no
CRCSC - Delegado na região de
Tubarão, desde o final de 2009.

Trabalho Desenvolvido em
Outras Entidades - Foi diretor da
AMPE (Associação de Micro e
Pequenas Empresas) em Tubarão
e Região e presidente do Sindicato
dos Contabilistas de Tubarão e
Região (Sindicont), na gestão

Receita para Melhorar a
Profissão – São cinco as atitudes
que um profissional que almeja o
sucesso precisa adotar: 1) Manterse em permanente atualização
profissional; 2) Valorizar seu
próprio trabalho, pois assim estará

de uma instituição representativa
profissional e 5) Não ser escravo
do seu trabalho, garantindo uma
boa qualidade de vida.
Família - Solteiro, filho de Manoel
M. de Freitas e Sirley José de
Freitas. Tem a certeza de que a
família é o pilar de sustentação de
qualquer projeto de vida.
Lazer - Gosta de assistir bons
filmes, de livros, ir à praia e viajar
com a namorada.
valorizando toda a categoria; 3)
Pensar e agir com ética e
prudência; 4) Participar ao menos
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Frase - Uma sociedade só muda
quando os indivíduos que fazem
parte dela mudam!

REGISTRO
Presidente
do CRCSC
e vicepresidente
de
Registro
com os
novos
inscritos

CRCSC faz a entrega de
carteiras profissionais
Na reunião plenária, realizada no mês
de abril, o CRCSC retomou uma prática que
já foi tradicional na entidade: a entrega solene da carteira de identificação profissional aos novos inscritos no Conselho. “É uma
forma de dar as boas-vindas e mostrar o
apreço que temos pelos que estão ingressando no mercado”, explicou o vice-presi-

dente de Registro, Adilson Pagani.
Foram convidados para participar da
plenária todos os profissionais da Grande
Florianópolis que tiveram o seu registro
aprovado neste ano. Aceitaram o convite os
contabilistas Andre Luiz Etges, Ademir Ribeiro da Rocha, Donizete Reina e Francisco
Carlos de Souza.

De acordo com Pagani, a intenção é –
na medida do possível – fazer entrega de
carteiras também em outras regiões do Estado. Ao parabenizar os novos profissionais,

o vice-presidente observou que o desejo do
CRCSC é que todos tenham “muito sucesso
e uma atuação pautada na ética e zelo profissional”.

RELAÇÃO DOS NOVOS INSCRITOS - MARÇO/ABRIL 2010
Profissionais
Abdon Batista
Juliano Pauli
Araranguá
Bruna Velho Bez
Cassiane Coelho Maciel
Fernando Maciel Ramos
Armazém
Edson Felisbino Silvano
Ascurra
Mariele Antoniela Sardanha
Balneário Camboriú
Fabiana Sodré Goes
Leonel Azevedo Alves de Souza
Cássio Manoel Pereira
Andréia Balbinot
Jadilania Crestani da Silva
Marcos Roberto Cubas Fontoura
Adailton Schmidt
Patrícia Fabianne Jansen
Benedito Novo
Uesley Tonolli
Biguaçu
Maria Aparecida Pereira
Blumenau
Osnildo de Souza
Débora Christiane Correa
Monica Joaquim
Gisele De Oliveira
Edilson Volnei Tambosi
Maike Raquel Klock
Rubens Volkmann
Débora Cristina Barni
Valmira dos Santos
Cleber Domingos da Silva
Maicon Andreola
Ana Carla de Moura
Eliete Menell
Alessandra Alida Siebert
Emilio Cesar Hickmann
Brusque
Rogério Migliorini
Fernando Tridapalli
Ricardo Kohler
Caçador
Vânia Menin
Camboriú
Kaio Yussa Poffo
Canoinhas
Patrick Ramos
Jose Carlos Herbst
Caxambu do Sul
Oberdan Tomasi
Chapecó
Márcia Giesel Zamadei
Gilberto de Oliveira Mendes
Cristianne Bortolanza
Keli Francisca Disner
Concórdia
Solange Zerbielli Bee
Marli Aparecida Johann
Fernanda Paula De Brito Santa Cruz
Renato Luiz Gasperini
Carlos Alberto Bacin
Criciúma
Graziela de Jesus Lopes Pessoa
Jonas Roque Dagostim
Rodrigo Ferreira Teixeira
Sabrina Rocha Búrigo
Daiane Turossi Goulart
Ana Paula Borges Santos
Cunha Porã
Adelaide Lenir Sturmer
Curitibanos
Eduardo Felix Schmidt
Florianópolis
Vergílio Burin

Thiago Mattos Ferreira
Isabel Cristina Dias Gonzaga
Maria Luiza Do Nascimento Wagner
Fabio Soares Da Silva
Caroline Amaral Becker
Isabel Ermisa Alarcon Pizzorno
Fernando Dal-Ri Murcia
Caroline Gonçalves Martins
Cristina Rabelo
Adna Pamplona Dutra Soares
Ana Beatriz Falcão Ferreira
Tais De Alencastro Alves
Adriana Luiza Rathke
Diego Arruda Irigoite
Grazielle Vitonski Correa de Oliveira
Karla Kaiser Rosa
Halysson Willemann Kremer
Fernanda Mara Machado Kiel
Edson Leandro Dos Santos
Paulo Gabriel Reginaldo
Raphael Galvani
Fraiburgo
Acácio de Barros
Gaspar
Jucele Graziela Vargas Azevedo
Guabiruba
Daniel Marques da Silva
Herval do Oeste
Leandra Marta Lunardelli Darold
Içara
Cleiton Rodrigues
Imbituba
Gabriela Gonçalves
Irineopolis
Romario Olbertz
Itajaí
Carlos Eduardo Schmitt
Carlos Antonio Biava
Marcelo Sagas Baião
Alexandra Maria Felício
Jucelia Oleriano da Silva
Itapema
Lucia Cristina Ribas Gomez
Itapiranga
Jurandir Düngersleber
Jacinto Machado
Eliete Machado Gabriel
Jaraguá do Sul
José De Sousa Coelho
Schirlei Rejane Mathias
Maikon José Vieira
Leandro Zanchin
Jeferson Luis Muniz
Joaçaba
Gracieli Masquio
Joinville
Fernanda Pereira Sant’anna
Edna Silva dos Santos
Elizia Roberta Mafra
Rositania da Silva
Claudio Alves dos Santos
Danilo Jose Gomes Correia
Marisete Boing
Adriano Emir Murara
Marcio Silva Ferreira de Franca
Marlei Frasson
Mari Ester de Souza Mendes
Daniele Cristine Kamke
Rosane Ferreira Tidre Sohn
Lages
Carlos Augusto Rath de Oliveira
Valter Hildebrando Melo
Ronaldo Marcelo Campos
Rodrygo Sousa Rodrigues
Daniela Adriana Prada Ribeiro
Barbosa Popular

Mafra
Ademir Siqueira Terres
Marema
Regilena Ceratto
Navegantes
Edineia Maciel Machado
Nova Erechim
Cleiton Franki Ferla
Ouro
Fernando Bedin
Palhoça
Rita Luciana Dos Santos
Renata Maria Demetrio
Ana Regina Macedo
Planalto Alegre
Silmara Meyer Lemes Da Silva
Pinhalzinho
Iracilde Ivany Troian Pedron
Irineu Jose Kreuz
Pinheiro Preto
Alessandra De Costa
Rio do Sul
Alessandra Maria Deitos
Santa Rosa do Sul
Tiago Bitencourt Da Rosa
São Bento do Sul
Lauro Tomelin
Suelen Schroeder
Rogério Heinzen
São João Batista
Andrea Lucia Correa Rita
São Miguel do Oeste
Silvane Marli Lamb
Marina Larissa da Rosa Chaves
Rosane Correa dos Santos
São José
Anthoni Pedro Martins
Elaine Maria Souza
Flávia da Silveira Borba
Ariela Loren Schweitzer
Luciano Silva
Giovana Elizabete Delgado Hames
Eduardo Murilo Geraldo
Dyego Aguinaldo Dall Stella
Cristiano Fontao
Fernando Joaquim Martins
Seara
Alexandre Valentini
Taió
Antonio Vanderlei de Souza
Soly Hackbarth da Silva
Ingelore Thiede Westphal
Trombudo Central
Romulo de Oliveira
Tubarão
Magaly Goncalves Ignacio
Jefferson Luis Conradi
Donato Pereira
Turvo
Giovane Bianchini
Videira
Andressa Rodrigues
Escritórios Individuais
Blumenau
Eliete Menell
Brusque
Denis Luis Furtado
Concórdia
Contadez Assessoria Contábil
Criciúma
Contabilidade Meller
Curitibanos
Lucimar Pereira Ortiz
Descanso
Escritório de Contabilidade Colombo

Erval Velho
Contábil Giacometti
Itajaí
Essencial Contabilidade
Eldo de Barros
Claudio Jose da Silva
Ihota
Keka Contabilidade
Itapoa
Ancora Escritório Contábil
Jaguaruna
Diferencial Assessoria e Consultoria
Contábil
Lages
Amaral Contabilidade
Meleiro
Wilson Cristian Nazario
Palhoça
Lex Veritas
Juriscontabeis - Contabilidade
Dias Contabilidade
Piçarras
Contabilidade Piçarras
São José
Salles Contabilidade
Pilla ti Contabilidade
Tigrinhos
Versátil
Urupema
Abreu Contabilidade 027.881.249-02
Videira
Adriane Demenek
Sociedade Contábil / Empresário
Agronômica
Qualificar Contabilidade
Armazém
Fischer & Andre Zanelato Ltda
Ascurra
Centro Contábil Hipólito Bassani
Balneário Camboriú
Navegar Contabilidade
Djazil Litoral
MC Contabilidade
Blumenau
Gilson Malheiro Contabilidade
Apoio Contabilidade
Brusque
Escritório Contábil Azambuja
Caçador
GHP Serviços Contábeis Ltda Me
Geta Contabilidade & Assessoria
Empresarial SS Ltda
Chapecó
Celuppi Contabilidade
Absoluty Contábil SS Ltda
CNT Contabilidade
Criciúma
Contabilidade Solete Ltda Me
Cassetari Consultoria Empresarial
Ltda
Rossa Serviços Contábeis Ltda Me
Cocal do Sul
Anderson Barzan Goulart
Dionísio Cerqueira
Joel Gonçalves Machado
Doutor Pedrinho
Conthab Contabilidade Ltda
Florianópolis
Veiga Faria Contabilidade Me
Nith Assessoria e Treinamentos
Ideale Contabilidade
Brunetto Contabilidade
Emcat- Empresa Catarinense de
Contabilidade SS Ltda
Sancont Serviços Contábeis
Fertig Assessoria Empresarial
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Joycemare Martins
Infocco Assessoria Contábil Ltda Me
Governador Celso Ramos
Da Silva Organização Contábil
Imbituba
Contabilidade Imbituba
Indaial
Dinâmica Contabilidade Ltda Me
Itajaí
Ballottin Assessoria Contábil e
Empresarial
Jaraguá do Sul
Gescontil Contabilidade e Serviços SS
Ltda
Joinville
Galliani Assessoria Contábil
Rosa Maria Dos Santos Pierote
Borges
Fator Contabilidade
L&J Contabilidade
TK Contábeis
Lages
Melo & Dagostin Contadores
Associados Ltda Me
Madelli Contabilidade
Aldo Esmério de Oliveira Júnior
Aupecon
Mafra
Empreendimentos K’f Ltda Me
Maravilha
NL Serviços Contábeis
Navegantes
Liderança Assessoria Contábil
Expresso Assessoria Contábil
Palhoça
Aas Contabilidade
Mcon Contabilidade Ltda Me
Piratuba
Petry Contabilidade
Quilombo
Contamais Serviços Contábeis Ltda
Rio do Sul
Nissan Contabilidade
Sangão
França Serviços Contábeis Ltda Me
Santo Amaro da Imperatriz
JK Contabilidade
São José
Contabilidade Grande Sul Ltda Me
Alconti Contabilidade
Claudio Vergani Contabilidade
Sombrio
Emasel Contabilidade Ltda Me
Tijucas
Carla Regina Regis Maffezzoli ME
Treze De Maio
J. Torres Assessoria
Tubarão
Tomaz e Gomes Contabilidade Ltda
Domain Accounting Serviços Contábil
Ltda
Urubici
Organização Contábil Farias & Souza
Ltda Me
Videira
Map Soluções Contábeis Ltda Me

FIQUE POR DENTRO

Nova sede

Tesoureiro da Ascop, o vice-presidente do CRCSC representou a entidade na
inauguração. Na foto, com a presidente Denise Pires e a primeira presidente
da entidade, Rosita Saupe (E).

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) inaugurou sua nova sede
no dia 8 de abril, durante a Semana Mundial da
Saúde. Representando a Ascop (Associação dos
Conselhos Profissionais de Santa Catarina), participou da cerimônia da inauguração o vice-presidente de Controle Interno do CRCSC, contador
Marcello Seemann. O novo espaço, localizado na
Avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis, vai melhorar o atendimento ao profissional e, conforme a presidente do Coren/SC, Denise Elvira Pires de Pires, representa o compromisso da atual gestão com a modernização, a
transparência, a eficiência e a eficácia esperadas na administração pública.

Imposto
de Renda

Destaques da
Contabilidade
Os contabilistas catarinenses têm até o dia 30 para indicar
o nome dos dois profissionais
que receberão o Prêmio Destaques da Contabilidade 2010, a
maior homenagem concedida
em Santa Catarina àqueles que
se destacaram por sua atuação
em prol da categoria e da sociedade. Criado há seis anos, a honraria será entregue no dia 16 de
junho, no auditório do CRCSC,
em Florianópolis, durante cerimônia que também irá homenagear os pioneiros da contabilidade. Para votar, basta acessar
o site www.crcsc.org.br.

Twitter
O Portal Contábil SC, com as
principais notícias de economia,
em especial das áreas contábil,
tributária, fiscal e de gestão empresarial, também está no twitter. O endereço é http://
twitter.com/portalcontabil. O portal nasceu há cerca de um ano
numa parceria entre as entidades contábeis de Santa Catarina.

Quem precisa declarar? Quem
está isento? O que é preciso informar
ou não na declaração? Quais são os documentos necessários? Essas e outras
questões relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) foram respondidas por profissionais contábeis associados aos Sescons Blumenau, Santa Catarina e Grande Florianópolis.
Num trabalho voluntário, eles esclareceram dúvidas da população sobre
a entrega da declaração, em praças e
locais de grande circulação de pessoas. A campanha Declare Certo contou
com o apoio do CRCSC.

Um posto de atendimento também foi montado no Shopping Itaguaçu,
em São José, com a participação do Núcleo de Contadores da
AEMFLO/CDL-SJ e do Sescon Grande Florianópolis. Na foto, os
presidentes do CRCSC, Sergio Faraco, e da Aemflo (Associação
Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis), Tito Alfredo
Schmitt, e o coordenador do Núcleo, Tadeu Pedro Vieira.

Posse 1
A contadora
Daniela Zimmermann Schmitt é a
primeira mulher
em Santa Catarina a presidir um
sindicato que representa as empresas prestadoras de serviços
contábeis. No dia
25 de março, ela
tomou posse como presidente do Sescon Blumenau, em cerimônia realizada no
Teatro Carlos Gomes. A nova diretoria foi eleita em chapa única de consenso. De
acordo com Daniela, na sua gestão, que se estende até 2013, a entidade continuará investindo na qualificação da mão-de-obra da classe contábil, além de
fortalecer ainda mais o contato com os associados e manter a visibilidade e o
reconhecimento conquistados pelo Sindicato ao longo de 21 anos de atuação.
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Posse 2
A gestão 2010/2013 do Sescon
Santa Catarina tomou posse oficialmente no dia 1º de maio. De acordo
com o contador Elias Nicoletti Barth,
reeleito presidente em chapa única,
será dada continuidade às ações da
gestão anterior, bem como iniciados
novos projetos, a exemplo da TV Contábil SC. O plano de trabalho também
inclui a mudança para a nova sede e a
manutenção das ações sociais, como
o auxílio a entidades beneficentes nas
19 regionais do Sindicato, e da campanha Declare Certo. “Este ano ainda
devemos realizar uma campanha, em
todo o Estado, de esclarecimento sobre o empreendedor individual”, explicou.

Matérias veiculadas
na mídia nos meses
de março e abril
de 2010
2 de março
• Noticenter - Nova diretoria do
CRCSC toma posse nesta quartafeira.
• Contabilidade na TV – Posse solene da nova diretoria do CRCSC.
• Site CFC - Posse solene da nova
diretoria do CRCSC
• Jus Brasil – Posse CRCSC.
3 de março
• Diário.Com – blog Moacir Pereira - Posse no CRCSC.
• Jornal Absoluto - Posse no
CRCSC.
• Portal Contábil SC – Posse no
CRCSC.
• Blog Jornalista Paulo Chagas –
Posse no CRCSC.
4 de março
• Site CFC - Centenas de contabilistas prestigiam posse do CRCSC.
5 de janeiro
• Contabilidade na TV - Centenas
de contabilistas prestigiam posse do
CRCSC.
• Floripanews – Posse no CRCSC.
• Portal Contábil SC – Posse no
CRCSC.
7 de março
• Diário Catarinense – Opinião –
Artigo do presidente do CRCSC sobre a importância da Contabilidade Pública.
11 de março
• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chamada
principal “TV CRCSC já está no ar”
22 de março
• Programa Estado de Excelência
– TVBV – matéria sobre a posse
no CRCSC.
25 de março
• Portal Contábil SC - Cursos debatem a Contabilidade aplicada ao
setor público.
• Contabilidade na TV – Posse no
CRCSC, com apresentação de um
vídeo da solenidade.
• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chamada
principal “Eventos debatem a Contabilidade Pública”.
28 de março
• Jornal Regional on line - TCE e
mais 14 instituições de Santa Catarina se unem para melhorar o
combate à corrupção.
29 de março
• Portal Contábil SC - CRCSC participa de rede nacional criada para
melhorar combate à corrupção.
• Site CFC - CRCSC participa de rede
nacional de combate à corrupção.
• Contabilidade na TV - Rede nacional de combate à corrupção.
30 de março
• Portal Contábil SC - Entidades
contábeis de SC pedem a prorrogação do prazo da DASN.
• Contabilidade na TV - Prorrogação do prazo da DASN.
7 de abril
• Abrapi - Entidades de SC querem
mais prazo para parcelar saldo do
Refis 2000.
• Portal Contábil SC - Parcelamento do saldo do Refis 2000.

•
•

Noticenter - Parcelamento do
saldo do Refis 2000.
Sebrae SC – Parcelamento do
saldo do Refis 2000.

9 de abril
• Portal clicATribuna - Presidente do Conselho Federal de Contabilidade em Criciúma.
10 e 11 de abril
• Jornal A Tribuna – Presidente
do CFC participa das comemorações dos 35 anos da Unesc.
13 de abril
• Site CFC - Cidade de Criciúma
recebe presidente do CFC.
14 de abril
• Noticenter - CRCSC lança a sétima edição do Prêmio Destaques
da Contabilidade.
15 de abril
• Site Fecomércio - Contabilista
recebe Netbook doado pela Fecomércio em parceria com CRCSC.
• Jornal de Santa Catarina Contabilistas tiram dúvidas sobre IR em Blumenau.
• Portal Contábil SC - Lançada a
sétima edição do Prêmio Destaques da Contabilidade.
• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chamada principal “Prêmio Destaques
da Contabilidade”.
19 de abril
• Record News - Economia
News - Presidente do CRCSC fala
sobre a declaração do IR.
• Contabilidade na TV - Lançada a sétima edição do Prêmio
Destaques da Contabilidade.
• Diário Catarinense - Coluna
Estela Beneti – Nota sobre o Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade.
• Floripanews - Prêmio Destaques da Contabilidade.
22 de abril
• Jornal Absoluto – Lançada a
sétima edição do Prêmio Destaques da Contabilidade.
23 de abril
• De Olho na Capital - Florianópolis sedia Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade.
• Jornal O Carona - Florianópolis sedia Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade.
• Floripanews – Lançamento do
Encontro Luso-Brasileiro de
Contabilidade.
• Jornal Absoluto – Encontro
Luso-Brasileiro de Contabilidade.
• Portal da Ilha - Encontro LusoBrasileiro de Contabilidade.
• Portal Contábil - Encontro
Luso-Brasileiro de Contabilidade.
25 de abril
• Diário Catarinense – Opinão
– artigo do presidente do CRCSC
sobre o Dia do Contabilista.
29 de abril
• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chamada principal “Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade”.

Informe F E C O N T E S C
Dia do Contabilista
No dia 25 de abril de 1926
foi instituído o Dia do Contabilista, pelo então senador João
Lyra, passando assim a valorizar o importante trabalho desenvolvido pela classe no atendimento à sociedade em geral.
E, com a perseverança de sempre construir, independente de
época, os profissionais da contabilidade seguem no desafio
das suas atividades, acompanhando sempre de perto os segmentos responsáveis pela elaboração e divulgação das práticas contábeis e obrigações acessórias fiscais, que as empresas
e instituições são obrigadas a
controlar, devido à complexa

legislação tributária.
O senador João Lyra teve realmente uma grande visão ao perpetuar um dia especial em homenagem ao contabilista, que
nos tempos de hoje têm sido cada
vez mais exigidos, necessitando
de qualificação permanente, para
poder acompanhar com discernimento as contínuas mudanças
das práticas contábeis, justificando a grande evolução desta nobre profissão que avança na imersão social, em sintonia com os
bons procedimentos éticos e
muita dignidade profissional.
Parabéns irmãos da contabilidade, pelo dia que nos torna
sempre lembrados e valorizados.

Jandival Ross
Presidente da Fecontesc
www.fecontesc.org.br

Jocobras: contagem regressiva
A segunda edição dos Jogos dos Contabilistas Brasileiros (Jocobras) acontece no próximo
mês de junho, entre os dias 3 e 5, na cidade de
Santa Maria (RS). A Federação dos Contabilistas
do Rio Grande do Sul já vem trabalhando na organização desde o início do ano passado. No último dia 22 de janeiro, em Porto Alegre, foi realizada a mais recente reunião do Conselho Arbitral para definir novos detalhes do evento.
Como a classe contábil do Brasil está na contagem regressiva, a Federação de Santa Catarina
não poderia ficar de fora, tanto que confirmou
participação no evento, e em todas as seis moda-

lidades que serão disputadas (futebol suíço sênior, futsal livre, vôlei, bocha, bolão e canastra).
Conforme os organizadores alguns estados já estão com as equipes já definidas e se preparando
para as disputas.
Em Santa Catarina, segundo informações do
presidente da Fecontesc, Jandival Ross, em breve
uma reunião da Comissão de Esportes da entidade, em conjunto com o CRCSC e os Sescons SC,
Grande Florianópolis e Blumenau, deve concluir
o planejamento da delegação, dos atletas e da organização das equipes. As inscrições encerram no
dia 14 de maio.

Sincont Serra tem nova diretoria
Em solenidade dia 16 de abril, na sede de campo do Sindicato dos Contabilistas da Serra, foi empossada a nova diretoria para o biênio 2010/2012, tendo como presidente o contador Emir Libero Isoton. Por sua vez, o ex-presidente Ademir
Vicente Coelho deixa a função depois de quatro anos e após ter
realizado inúmeras ações em prol dos associados. O evento
contou com o prestígio de várias autoridades ligadas à classe e
inúmeros convidados. Coube ao presidente da Fecontesc, Jandival Ross, declarar o novo presidente do Sindicato dos Contabilistas da Serra Catarinense oficialmente empossado.
NOVOS DIRIGENTES:
Presidente
Emir Libero Isoton
Vice-presidente
Evoli Pinto
Secretário
Rita Margarete Manfroi
2º Secretário
Fernanda Dãum Moraes Suiter
Tesoureiro
Marcus Rodrigo Xavier
2º Tesoureiro
Ricardo Alexandre Amaral Brugnago
Informe elaborado pela Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina.
As opiniões e os conceitos aqui emitidos são de responsabilidade exclusiva da Fecontesc.
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ARTIGO

Convergência da Contabilidade
Brasileira para as Normas Internacionais:
Contadores, vamos vestir essa camisa!
Fernando Dal-Ri Murcia*
Outro dia conversava com um colega, professor universitário da área do
Direito, sobre a convergência das normas brasileiras de Contabilidade para
as normas internacionais, conhecidas
como as IFRS. Em dado momento ele
me disse: “Talvez um dia isso ocorra
também na minha área, mas creio que
esse dia ainda esta muito distante”. E
complementou: “Os benefícios de
uma legislação global são inúmeros,
sendo que a economia brasileira tende a se beneficiar muito desse processo.” Essa afirmação vinda de um sujeito que não conhecia Contabilidade,
me surpreendeu. Afinal, até um “nãocontador” consegue enxergar que passamos por um momento ímpar na
nossa ciência.
Infelizmente, na nossa área, muitos profissionais ainda criticam, sem
embasamento teórico ou prático, a
convergência das normas brasileiras.
Muitos desses críticos parecem estar
“parados no tempo”, sem entender
que as organizações e os mercados
evoluíram para um contexto globalizado, sendo que a convergência é sem
dúvida uma grande vitória para nossa
ciência.
As normas internacionais de Contabilidade já estão presentes em mais
de 100 países, sendo que no Brasil
esse processo foi iniciado a partir da
Lei 11.638/07 e têm evoluído com a

elaboração de Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações
pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC). Merece destaque
também o papel que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) tem tido
nesse processo de convergência, pois
– além de ser uma das seis entidades presentes no CPC – tem se dedicado também a pesquisar, disseminar e incentivar a adoção de tais normas.
Tecnicamente não há como negar: todo mundo sai ganhando com
a convergência. Empresas multinacionais presentes em diversos países
podem utilizar uma única norma
contábil, reduzindo os custos de ter
que converter os balanços da contabilidade de filiais para a contabilidade da matriz. O mesmo raciocínio é

válido também para os auditores, já
que não precisarão saber as normas
contábeis de diversos países. Já nós
contadores poderemos, invariavelmente, trabalhar em outros países,
pois o que aprenderemos aqui será
igualmente aplicável em outras partes do mundo.
Mas sem dúvida, os principais beneficiários serão os usuários da informação contábil, pois agora poderão
também analisar e comparar receitas,
despesas, ativos e passivos de empresas de diferentes países. Isso sem falar que, sem nenhum demérito para
a nossa Contabilidade, as normas internacionais são mais informativas,
pois – além de abordarem com maior detalhamento os mais diferentes tipos de operações e ramos de negócios – possuem foco na essência dos
eventos econômicos, e não na forma
jurídica. Tudo isso contribui para que
a Contabilidade atinja seu objetivo
maior – o de fornecer informações
úteis e relevantes de modo a auxiliar
a tomada de decisão dos usuários.
Assim, a convergência só tende a
fortalecer o mercado financeiro, pois
haverá um maior volume de investidores estrangeiros, que antes tinham
um custo demasiadamente alto para
aprender a contabilidade brasileira. Do
mesmo modo, as IFRS exigem mais
transparência por parte das empresas,
o que aumenta a disponibilidade de informações aos investidores, que con-

* Doutor em Contabilidade pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC
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sequentemente demandam menor retorno para seu investimento já que estão melhores informados (mais informação reduz a incerteza, o risco), reduzindo o custo de capital de nossas
empresas. Isso tenderá a alavancar
nosso mercado de capitais.
Do mesmo modo, com a vinda
desses investidores, os recursos disponíveis aumentarão, permitindo
mais acesso ao crédito para nossas
empresas. Com mais crédito, as empresas investem mais, geram mais
emprego e nosso país cresce. Veja que
circulo virtuoso! Como a Contabilidade é importante!
Contudo, é importante mencionar
que nem tudo é perfeito nesse processo de convergência. Os desafios são
inúmeros, teremos que nos atualizar,
as normas internacionais também
precisam ser melhoradas. Mas sem
dúvidas, os benefícios superam os
custos. Temos chance de contribuir
de maneira real para o crescimento
de nosso país.
Já é hora de nos juntarmos nessa
caminhada e defender a convergência, sem nenhum demérito para o que
era feito no nosso país até agora. Os
problemas técnicos nós resolveremos
e lavaremos a roupa suja em casa,
sem denegrir nossa profissão. Por isso
ressalto: Convergência da Contabilidade Brasileira para as Normas
Internacionais: Contadores, Vamos Vestir essa Camisa!

DESTAQUES

Contador assume lugar no CARF
O contador catarinense Elias Fernandes Eufrásio ocupa, desde o mês de
março, uma cadeira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Criado em 2009, o órgão incorporou o
antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e a Câmara de
Recursos, sendo responsável por julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como
os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação
no que se refere a tributos administrados pela Receita Federal.
O CARF é formado com representantes de Fisco (indicados dentre ocupantes da carreira de Auditor Fiscal) e
contribuintes (indicados em lista tríplice pelas Confederações e Sindicatos).
“Acredito que é a primeira vez que um
contador, representando Santa Catarina, ocupa essa função”, afirma Eufrásio, que foi indicado pela Federação das
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), na
cota que cabe à Confederação Nacional

da Indústria (CNI). “É algo que soma e
enobrece a nossa classe.”
Eufrásio Elias acredita que, diante da
interferência da matéria tributária nas
questões empresariais, não é possível dissociar o contador da legislação tributária.
“Para desempenhar bem suas funções o
profissional da contabilidade precisa ter

No Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a
servidora da Assembléia Legislativa Jamile Machado, que é chefe da
Sala de Imprensa, recebeu da Câmara de Vereadores da Capital a Medalha Antonieta de Barros, concedida às personalidades que se destacaram nas áreas cultural, política, desportiva, empresarial e de prestação de serviços ou ação social no município de Florianópolis.
Inscrita no CRCSC desde 1993, Jamile observa que a formação em
Ciências Contábeis, obtida na UFSC, foi extremamente importante para
o bom desempenho de suas funções, nos 34 anos em que é servidora
efetiva do parlamento catarinense. Atuando na área de Comunicação
Social, ela tem como principal atributo facilitar o contato entre os deputados e jornalistas. Também auxilia para que todas as informações
sejam de acesso público, contribuindo na transparência da Casa. “Já
recebi outras homenagens, mas essa é especial porque partiu da cidade em que nasci”, afirmou.

uma boa formação nessa
área”.
Ex-conselheiro do
CRCSC e ex-presidente do
Sindicato dos Contabilistas
de Florianópolis, e membro
da Academia Catarinense de
Ciências Contábeis, Elias Fernandes Eufrásio tem atuado
nos últimos anos como consultor empresarial, societário e tributário. Trabalhou
como “controller” das empresas do grupo Portobello
S.A., por mais de 15 anos, e
como assessor tributário da
empresa, durante 10 anos.
Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde se formou, foi
professor do curso de Ciências Contábeis entre 1983 e 2001. É pós-graduado em Desenvolvimento Gerencial pela Escola Superior de Administração e Gerência (ESAG) da UDESC,
e em Auditoria Tributária.

Medalha foi entregue pelo vereador Isael
Pereira

Dia do Contabilista

Dassow, junto com o vice-pesidente da Fecontesc, Rodolfo
Grosskopf, o presidente do CRCSC, Sergio Faraco, e o diretor
executivo da Fecomércio, Marcos Arzua

O contador Everton Fernando Dassow, de
São José do Cedro, foi o ganhador do netbook
sorteado pelo CRCSC no mês de abril. O equipamento foi oferecido pela Fecomércio, em homenagem ao Dia do Contabilista, e entregue
durante reunião plenário do Conselho.
Além do sorteio, parcerias firmadas com a
Fecomércio e o Beto Carrero World, garantiram
em abril descontos a todos os profissionais catarinenses na rede Sesc de Hotéis e no valor do
passaporte do Beto Carrero.
Em Blumenau, o Sindicont local – com o
apoio de outras entidades como Sescon e CRCSC
– promoveu um jantar, que contou com a participação de 60 pessoas, no restaurante do Bela
Vista Country Clube.
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O vereador Celso Francisco Sandrini
(D) fez a entrega da medalha.

Florianópolis
presta
homenagem
ao professor
Washington do
Valle Pereira
O contador Washington Luiz do
Valle Pereira recebeu, no dia 23 de
março – data do aniversário de Florianópolis – a medalha de Mérito do
Município, em sessão solene no plenário Osni Régis, da Assembléia
Legislativa. A honraria visa homenagear àqueles que, por serviços relevantes, ajudaram de alguma forma para o engrandecimento do município.
Economista e contador pela antiga Escola do Comércio de Santa Catarina, Valle Pereira ajudou a fundar
a UFSC, na época em que ministrava aulas na Faculdade de Ciências
Econômicas que - junto com outros
centros educacionais existentes na
época - deu origem à Universidade
Federal. Foi professor da primeira
turma do curso de Ciências Contábeis, tendo permanecido na instituição até completar 70 anos.
Trabalhou no Banco do Brasil e,
na função de contador, foi responsável pela implantação da extinta
Caixa Econômica Estadual e do Badesc, onde permaneceu por sete
anos como contador geral.
Sua trajetória tem a marca do
trabalho social. Há mais de 50 anos,
dedica-se à Irmandade do Divino Espírito Santo, entidade filantrópolica
católica que atende quase mil crianças. Na instituição já trabalhou de forma volubntário como contador, secretário-geral e, atualmente, como
provedor. Prestes a fazer 85 anos,
Valle Pereira diz ter orgulho de, até
hoje, manter ativo o seu registro no
CRCSC.

INSTITUCIONAL

CRCSC debate
formas mais justas
de tributação
Reunião na Fiesc

O Conselho de Santa Catarina tem
marcado presença no debate das grandes
questões tributárias que afetam as empresas catarinenses, a exemplo da audiência
pública que discutiu o regime de substituição tributária, realizada na Assembleia
Legislativa, dia 12 de maio, e o parcelamento do saldo do Refis de 2000. De acordo com o presidente Sergio Faraco, os contabilistas, por conhecerem de perto a realidade das empresas, têm uma contribuição importante a dar.
Encontro com o deputado César Souza Júnior, que
Com o apoio do CRCSC, as entidades
reuniu, além do presidente do CRCSC, o vice-presidente
empresariais de Santa Catarina estão sode Assuntos Públicos e Políticos da FCDL, Kissao Thais,
licitando ao legislativo uma mudança na
o presidente da CDC Florianópolis, Osmar Silveira, o
MP 163, de maneira a ampliar de 36 para
presidente da Aemflo, Tito Alfredo Schmitt, o
presidente do Sescon Florianópolis, Augusto Marquart
96 meses o prazo para quitar o saldo do
Neto, e representantes da Fiesc.
Refis de 2000. A sugestão de emenda foi
definida em reunião da Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos da Federação das de Ética Tributária.
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), realizada no mês
No dia 4 de maio, uma comissão formada por
de abril, e que contou com as presenças do deputa- lideranças empresariais e contábeis esteve na Assemdo Renato Hinnig e do presidente do CRCSC, Sergio bleia com o objetivo de sensibilizar os deputados esFaraco, que atualmente também preside a Câmara taduais a apoiar o pedido. A visita começou no gabineA reunião de abril da Câmara de Ética Tributária (CET), presidida pelo presidente do CRCSC, Sergio Faraco, contou com a
participação do vice-presidente do Sescon Grande Florianópolis,
Fernando Baldissera, que fez uma exposição sobre como está a
implantação do Empreendedor Individual (EI) em Santa Catarina. A seu pedido, a CET aprovou o envio de um ofício à Secretaria
da Fazenda solicitando que o fisco estadual regulamente a figura
do EI, permitindo que ele tenha inscrição estadual e também
bloco de notas fiscais.

te do deputado Cesar Souza Júnior, relator da matéria,
passou por uma conversa com o líder do PP, Silvio Drevek, e chegou à presidência do parlamento estadual,
onde o grupo foi recebido pelo deputado Gelson Merísio.
Para Sergio Faraco, por causa da crise internacional e também de problemas locais, como as enchentes
que castigaram o Estado em 2008, muitos empresários
ficaram sem condições de honrar o saldo do refinanciamento. “A ampliação do prazo dá fôlego às empresas
continuarem a produzir e gerar empregos”, observou.
Para Kissao Thais, da FCDL, o fato da mobilização
contar com o apoio da classe contábil é sintomático:
“Os contadores são a alma das empresas, por isso sabem mais do que ninguém quais são as suas dificuldades”.
Entenda o caso - O Programa de Recuperação Fiscal criado em 2000 permitiu que as empresas refinanciassem seus débitos com o Fisco em parcelas correspondentes a 1% do seu faturamento, durante um período de
10 anos. O problema reside no fato de que, ao findar o
prazo, em 2010, constatou-se que muitas empresas tinham ainda um saldo devedor muito significativo.

Agende-se
Numa promoção conjunta do Sebrae. Fenacon,
Sescons e CRCSC, será realizado no dia 26 de maio,
na Assembleia Legislativa, o Encontro Estadual sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Com
início às 8 horas, o evento contará com as presenças
de prefeitos, deputados, vereadores e lideranças contábeis e empresariais, ligadas ao setor da pequena
empresa.
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