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      Colegas, como de hábito, apresentamos,
nas próximas páginas, as principais atividades
realizadas pelo CRCRS, neste primeiro
semestre. Foram vários eventos de cunho
técnico, com o objetivo central de oportunizar
o aperfeiçoamento e a ampliação do
conhecimento nos diversos segmentos que
compõem a nossa profissão. Além disso, o
Conselho se fez presente em ocasiões em que
representantes da sociedade estavam reunidos,
em torno de situações importantes e na busca
de interesse comum ou da classe contábil.
Prestigiamos as formaturas de nossos futuros
colegas de profissão, por entender que trata-se
de um momento único na vida do acadêmico e
que é, a partir dali, que terá um contato mais
próximo com as entidades da classe.
   Também enfocamos aqui as ações de
responsabilidade social, desenvolvidas por este
Regional, especialmente campanhas visando
incentivar as doações e destinações do imposto
de renda devido ao Funcriança e ao Fundo do
Idoso, bem como o incentivo e o suporte à
criação dos observatórios sociais no Estado.
São 14 as cidades que têm o Observatório
Social implantado e em funcionamento.
      Ainda tem muito mais! Há registro das homenagens e das comemorações do aniversário de
70 anos do CRCRS,  Encontro Regional de Delegados, Fórum de Fiscalização, CRCRS na mídia,
Rádio e TV CRCRS, entre outros.
    Friso aqui a importância deste ano para nós, profissionais da contabilidade. Iniciamos 2017
comemorando as sete décdas de fundação do Conselho, em abril. Para setembro, estamos
reservando um dos maiores eventos, ou melhor dois dos maiores e bem sucedidos eventos do
Sistema CFC/CRCs consolidados em um só. A realização da XVI Convenção de Contabilidade
do RS e da XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista simultaneamente, em Gramado. O
Encontro Nacional da Mulher Contabilista, pela primeira vez, ocorrerá no nosso Estado.
   Colegas, apreciem o nosso Relatório de Atividades e orgulhem-se de fazer parte de uma classe
atuante e participativa, que visa proporcionar o crescimento do profissional e a defesa da sociedade.

                                                    Contador Antônio Palácios
                              Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS

Palavra do Presidente



Representatividade

Relações Institucionais

Posse da nova diretoria e conselheiros do CRA-RS

Na noite de 10 de janeiro, na Sociedade Germânia, foram empossados a
nova presidente do CRA-RS, Cláudia Abreu, diretoria executiva e conse-
lheiros eleitos. O presidente Palácios esteve presente na cerimônia.

        Fundo Ampara tem primeira reunião com participação de conselheiros do CRCRS

    Os conselheiros Adauto Frohlich e Flávio Flach
representaram o CRCRS na reunião do Fundo de Proteção e
Amparo Social do Estado do Rio Grande do Sul (Ampara/RS),
que ocorreu em 6 de janeiro. O Fundo tem a finalidade de
viabilizar a toda a população do Estado do Rio Grande do Sul
o acesso a níveis dignos de subsistência.

Posse do presidente, diretoria e conselheiros do
Conselho Regional de Biomedicina - 5ª Região

   Presidente Antônio Palácios prestigiou a posse do presidente,
diretoria e conselheiros do Conselho Regional de Biomedicina,
em 18 de janeiro. O Dr. Renato Minozzo foi reconduzido à
presidência da entidade, onde deverá cumprir mandato até 2020.

Reunião-almoço do Ibracon aborda NBC PG 12

O presidente Antônio Palácios participou, em 20 de janeiro,
da reunião-almoço promovida pelo Ibracon - 6ª Regional,
quando foi abordada a NBC PG 12. No evento, os contadores
Ronei Janovik e Paulo Alaniz esclareceram questões
relacionadas ao tema. Na ocasião, também foi realizada a
entrega dos certificados referentes aos cursos promovidos pelo
Ibracon, em parceria como CRCRS, em 2016.



Representatividade

Relações Institucionais

Ética, Imposto de Renda e encerramento de balanço foram temas do
XXVII Encontro dos Contabilistas da Zona Sul

   O XXVII Encontro dos Contabilistas da Zona Sul, que
ocorreu nos dias 20 e 21 de janeiro, em Santa Vitória do
Palmar, teve como palestrantes as vice-presidentes do
CRCRS, Ana Tércia Rodrigues, que abordou a “Ética
como Fator de Sucesso nos Negócios”, e Magda Wormann,
que falou sobre “Imposto de Renda Pessoa Física”.
Também foi tema de palestra os “Aspectos Fiscais e
Contábeis para Encerramento de Balanço para o Ano-
Calendário de 2016”, com Sérgio da Porciuncula.

Conselho participa de reunião para debater a abertura de CPI sobre incentivos fiscais

   O vice-presidente Márcio Schuch Silveira,
participou, no dia 7 de fevereiro, de reunião com o
presidente da Comissão Permanente de Finanças,
Planejamento, Fiscalização e Controle da
Assembleia Legislativa, deputado Luís Augusto
Lara. O tema do encontro, que reuniu dezenas de
entidades da sociedade civil, foi a mobilização de
esforços para a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para tratar da questão dos
incentivos fiscais, no âmbito do governo do Estado.

Vice-presidentes e chefes de Fiscalização do Sistema CFC/CRCs reúnem-se no CFC

   O vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Mário Karczeski, e o coordenador da Seção de
Atividades de Fiscalização, Carlos Rocha, participaram do Seminário de vice-presidentes e chefes
de Fiscalização do Sistema CFC/CRCs, nos dias 7 e 8 de fevereiro, no auditório do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília. O evento focou importantes temas de interesse para
a classe contábil, tais como: o rito da cassação; a entrega da Declaração de Não Ocorrência de
Operações ao COAF; Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE);
revisão do Manual de Fiscalização; Resolução CFC n.° 1.309/10; acompanhamento da Fiscalização
nos CRCs; Sistemas Eletrônicos criados para a Fiscalização; Decore; Fiscalização do Programa
de Educação Profissional Continuada; Contabilidade on-line; impacto da Lei Complementar n.°
155/2016; e Certidão de Regularidade Profissional.



Representatividade

Relações Institucionais

CFC realiza treinamento sobre Plano Diretor de Tecnologia da Informação

   O gerente da divisão Operacional do CRCRS, Luciano
Juskoska, e o coordenador da Seção de Tecnologia de
Informação, Darlan Teixeira, participaram, nos dias 7 e 8 de
fevereiro, do Treinamento sobre Análise de Ambiente e
Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), que reuniu representantes de todos os Conselhos
Regionais de Contabilidade na sede do Conselho Federal de
Contabilidade, em Brasília (DF). O treinamento teve por
objetivo conscientizar os gestores e técnicos dos CRCs sobre
a importância do planejamento nas ações de tecnologia da
informação e auxiliá-los na elaboração dos respectivos PDTIs.

Reunião de presidentes do Sistema CFC/CRCs

   Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o
presidente Palácios participou da
reunião de presidentes, realizada no
CFC, ocasião em que reuniram-se os
27 presidentes dos Conselhos
Regionais de Contabilidade. O intuito
era o de alinhar as diretrizes
estratégicas de trabalho para 2017, com
destaque para o planejamento
estratégico, governança e gestão de
risco que serão incorporados no Sistema CFC/CRCs, como ferramenta de controle, visando
melhorar a qualidade dos serviços.

CRCRS, Sescon-RS e Receita Federal planejam evento em conjunto sobre
Imposto de Renda 2017

    Em 20 de fevereiro, o presidente Antônio
Palácios, compareceu à Receita Federal, a fim
de participar de reunião com o presidente do
Sescon-RS, Diogo Chamum, e o
superintendente da Receita Federal do Brasil no
RS (RFB-RS), Paulo Renato Silva da Paz, para
tratar da possibilidade de organizar um evento,
em conjunto com as três entidades, sobre o
lançamento do Programa Gerador da Declaração

do Imposto de Renda de Pessoa Física. Também participaram do encontro a Participaram do
encontro a chefe da Divisão de Tributação da Superintendência da 10ª Região da RFB, Iolanda
Bins Perin, e o delegado da RFB-RS Alexandre Rampelotto.



                                         Representatividade
Relações Institucionais

CRCRS prestigia o projeto "Negócios em Pauta"

   A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Lopes Rodrigues e o conselheiro Rodrigo Kich
prestigiaram a apresentação do projeto Negócios em
Pauta, desenvolvido pelo Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari
(Sincovat), de Lajeado, na noite de 22 de fevereiro. O
projeto é formado por 12 workshops, que acontecerão
até janeiro de 2018, nos sete municípios da base do
Sincovat: Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado,
Taquari, Guaporé e Teutônia.

CRCRS homenageia organização contábil considerada
"Melhor empresa para trabalhar no RS", segundo Revista Amanhã

   A empresa EZA Contabilidade Ltda foi homenageada pelo
plenário do CRCRS, em 23 de fevereiro, por ser apontada, a partir
de pesquisa realizada pela Revista Amanhã, em conjunto com a
Great Place To Work (GPTW), como a “Melhor Empresa para
Trabalhar no RS”, em 2016, na categoria Pequenas Empresas. O
presidente Antônio Palácios entregou certificado de
reconhecimento e parabenizou o diretor da EZA, contador Carlos
Zenon Koch da Silva.

Presidente da JUCIS-RS expõe projeto de implantação da Junta Digital no Estado

   O presidente Antônio Palácios, em 23 de
fevereiro, foi convidado a assistir uma
explanação na Junta Comercial, Industrial e de
Serviços do RS (Jucis-RS) sobre o projeto Junta
Digital. O pioneirismo do projeto no Brasil foi
da Junta Comercial de Minas Gerais, cujo
presidente José Donaldo Júnior, juntamente com
mais dois assessores, detalhou os processos que
envolvem a implantação. Na ocasião, o
presidente da Jucis-RS, Paulo Roberto
Kopschina, anunciou que o lançamento da Junta

Digital deveria ocorrer na segunda quinzena de março. Outra novidade informada, foi a implantação,
em breve, da Guia Única - documento que unificará as taxas estaduais e federais. A intenção é
estabelecer uma parceria com o CRCRS, Sescon-RS e o Sebrae, a Jucis-RS para promover 15
seminários regionais para divulgar a Junta Digital no Estado.



Representatividade

Relações Institucionais

No "Marcas de Quem Decide", CRCRS é apontado entre os três Conselhos mais
lembrados e preferidos pelo público

    O tradicional evento “Marcas de Quem Deci-
de”, promovido pelo Jornal do Comércio em par-
ceria com a Qualidata, inlcuiu, nesta 19 ª edição,
a categoria Conselhos de Classe. O CRCRS fi-
cou entre os três primeiros conselhos mais lem-
brados e preferidos pelo público, segundo pesqui-
sa realizada.Na ocasião, o presidente Antônio Pa-
lácios também entregou certificado para as mar-
cas líderes nas categorias Sindicato, Sindicato Pa-
tronal, Supermercado, Teatro, Telefonia Móvel,
Tinta Predial, Transportadora, Vigilância e Vinho.
O evento ocorreu em 7 de maio, no Centro de
Eventos do Plaza São Rafael.

Profissionais da contabilidade reivindicam permanência de agência do ICMS em Camaquã

   Os profissionais da contabilidade de Camaquã reuniram-se (10/3) com o prefeito Ivo Lima
Ferreira para solicitar a permanência da agência do ICMS em Camaquã. Justificaram a mobilização
pelo fato de que, caso ocorra o encerramento das
atividades da agência, acarretara prejuízo ao
desenvolvimento do município, além de transtornos
aos profissionais que atuam na área contábil e
empresários, que precisarão deslocar-se para outras
cidades para atender à demanda de serviços. A
agência de Camaquã atende os municípios de
Arambaré; Cerro Grande do Sul; Chuvisca; Cristal;
Sentinela do Sul e Tapes. Participaram da reunião,
a vice-presidente de Gestão do CRCRS , Ana Tércia
Lopes Rodrigues; a Conselheira do CRCRS Grace Scherer Gehling; a Delegada do CRCRS
Camaquã contadora Silvana Scherer Vieira; e o representante da ACIC, Marco Pires.



Representatividade

Relações Institucionais

Conselheira do CRCRS é homenageada pela Câmara de Vereadores de Gravataí

   A Câmara de Vereadores de Gravataí entregou a Comenda
Destaque Mulher Gravataiense a dez mulheres em oito
categorias e duas destaques especiais, em 9 de março, como
forma de homenageá-las pela passagem do Dia Internacional
da Mulher. A conselheira do CRCRS, Cristiani Fonseca de
Souza foi uma das homenageadas.

Fórum das Profissões se reúne pela primeira vez este ano

   Antônio Palácios, presidente do CRCRS e do Fórum
dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões,
coordenou a primeira reunião do Fórum, deste ano,
realizada em 14 de março, na sede da OAB/RS.

CRCRS participa do Tá na Mesa, da Federasul

   O vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro Gabril,
participou, em 15 de março, da reunião-almoço Tá na Mesa,
da Federasul, que teve como palestrante o governador José
Ivo Sartori.

Conselheiros do CRCRS são empossados no TART

   Em 15 de março, o vice-
presidente Técnico do CRCRS,
Márcio Schuch Silveira, e o
conselheiro Luis Fernando
Azambuja, tomaram posse,
respectivamente, como
conselheiro e suplente do Tribunal
Administrativo de Recursos
Tributários (TART). O TART é o

tribunal que julga os recursos administrativos dos contribuintes contra as decisões da Prefeitura de
Porto Alegre. O vice-presidente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, representou o
presidente Antonio Palácios, na cerimônia de posse.



      Representatividade
    Relações Institucionais

Estudantes de Ciências Contábeis da URI - Santo Ângelo recebem presidente e
vice do CRCRS

   O presidente do CRCRS, Antônio
Palácios, e a vice-presidente de Gestão,
Ana Tércia Lopes Rodrigues
ministraram aula inaugural, na noite de
15 de março, aos estudantes de Ciências
Contábeis da Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das
Missões (URI) -Campus Santo Ângelo.

CRCRS participa do lançamento do novo site da Sefaz-RS

  O vice-presidente de Registro do CRCRS, Ricardo Kerkhoff,
e o coordenador da Comissão de Estudos de Tecnologia da
Informação, Flávio Duarte Ribeiro Jr., juntamente como delegado
regional de São Leopoldo, José Tadeu Jacoby, participaram da
inauguração do novo site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-RS),
em 21 de março. O lançamento da nova ferramenta, que tem por
objetivo oferecer maior transparência, facilidade e simplicidade
na prestação de serviço à sociedade, integra a programação do
aniversário de 127 anos da Sefaz-RS.

Presidente Palácios participa do Tá na Mesa, com o prefeito de Porto Alegre

   O presidente Antônio
Palácios participou, em 22
de março, do tradicional
evento Tá na Mesa,
promovido pela Federasul.
O convidado palestrante era
o prefeito da Capital Nelson
Marchezan Júnior



      Representatividade
    Relações Institucionais

Plenário do CRCRS homenageia aluna-destaque e vencedor do
Prêmio Transparência Universitário

   O plenário do CRCRS, em 24 de março, prestou
homenagens à aluna-destaque Morgana Scariot, que
obteve a melhor média do curso de Ciências
Contábeis da UFRGS, e ao estudante Dielson
Mignoni do curso de Ciências Contábeis da UCS -
Campus Nova Prata, vencedor do Prêmio
Transparência Universitário, promovido pelo
Ibracon, com o trabalho intitulado “Relatório do
Auditor Independente: Uma Análise do
Conteúdo da Opinião de Auditoria de
Companhias Abertas do Brasil”. O professor
orientador Fernando Andrade Pereira também foi
homenageado.

    A vice-presidente de Gestão Ana Tércia, participou, em 29
de março, do “Tá na Mesa”, tradicional evento da Federasul,
que apresentou o painel “Lugar de Mulher é onde ela quiser”.
O encontro, que teve como coordenadora a presidente da
Federasul, Simone Leite, contou com as participações da
vereadora, comandante Nádia Gerhard; chefe de pesquisa do

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre, Patrícia Prolla; presidente da Associação
Brasileira de Criadores Devon, Betty Cirne Lima;
empresária da comunicação, Karen Miskulin; chefe
churrasqueira, Clarice Chwartzmann; e a jornalista
Kelly Mattos.

 Tá na Mesa: "Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser"



    Representatividade
 Relações Institucionais

Vice-presidente do CRCRS fala sobre "Riscos da atividade empresarial frente ao cruza-
mento de informações fiscais, econômicas e financeiras" na CIC de Teutônia

    A primeira edição,
deste ano, do Almoço
Empresarial da Câmara
de Indústria, Comércio e
Serviços de Teutônia,
realizada em 29 de
março, contou com
palestra do vice-
presidente de Relações

com os Profissionais do CRCRS, Celso Luft, sobre “Riscos da atividade empresarial frente ao
cruzamento de informações fiscais, econômicas e financeiras”.

CRCRS presente no VII Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade e no 15° Fórum da
Mulher Contabilista do Estado da Bahia

    O CRCRS, representado pelo seu presidente, Antonio
Palácios, se fez presente no VII Encontro Luso-Brasileiro de
Contabilidade e no 15° Fórum da Mulher Contabilista do
Estado da Bahia, realizados simultaneamente em 31 de março,
no auditório da Casa do Comércio, em Salvador - BA.

Grupo de trabalho conclui análise sobre futuro da sede do Conselho

    Em 11 de abril, o grupo de trabalho constituído
para efetuar análise e propor alternativas de ações
referentes ao futuro da sede do Conselho, que foi
séria e profundamente afetada por uma tempestade
em janeiro passado, encerrou suas atividades. O
objetivo centrava-se em avaliar as condições de
reforma da sede, retomada do projeto de construção
de sede nova, alienação ou permuta do imóvel e
aquisição de nova sede em local que se ajuste às
necessidades da entidade. O documento com a
conclusão dos trabalhos da comissão foi entregue

pelo vice-presidente Pedro Gabril ao presidente Antônio Palácios. Como o assunto diz respeito a
um patrimônio que é da classe contábil, o grupo de trabalho foi composto pelos presidentes das
principais entidades (Ibracon, Federacon-RS, Sindiconta, Sescon-RS e Sescon-Serra Gaúcha),
representantes do conselho diretor, plenário, delegados regionais e colaboradores do CRCRS.



    Representatividade
      Relações Institucionais

Reformas Trabalhista e Previdenciária

    O vice-presidente Técnico, Márcio Schuch
Silveira, representou o CRCRS,  no painel de
debates sobre as Reformas Trabalhista e
Previdenciária, que contou com as presenças do
senador Paulo Paim e do advogado previdenciário
Daisson Portanova. O evento foi realizado pela
coordenação do curso de Ciências Contábeis do
Unicnec - Centro Universitário Cenecista de
Osório, no Auditório Romildo Bolzan.

Vice-presidente de Gestão do CRCRS coordena painel sobre o papel da contabilidade em
julgamentos na arbitragem

    A vice-presidente de Gestão do
CRCRS, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, coordenou, em 7 de
abril, o painel “Auditoria e
Perícia: O papel da contabilidade
na apuração de dados para
julgamentos na arbitragem -
mercado, negócios e arbitragem”,
que integra a programação do II
Dia Gaúcho da Arbitragem,
promovido pela Federasul. O

painel contou com a participação de Letícia Medeiros da Silva, sócia da Select Perícias e
Arbitragem, professora da UFRGS, mestre e doutoranda em Contabilidade; e de Altair Toledo,
sócio da KPMG, professor convidado da Universidade Feevale.

Secretário de Segurança do Estado fala sobre projetos da pasta na “CASISC ao Meio-Dia”,
em Cachoeira do Sul

    O presidente Palácios e o vice-presidente Celso Luft,
participaram da reunião-almoço da Câmara de
Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de
Cachoeira do Sul, “CASISC ao Meio-Dia”, ocasião em
que o secretário de Segurança do RS, César Schirmer,
falou sobre o projeto de segurança integrada com os
municípios e respondeu perguntas formuladas pelas
entidades.Participaram também do evento, o delegado
regional Marcelo Dutra, o conselheiro do CRCRS e
presidente da Associação dos Contabilistas, João
Roberto Hoerbe, além de profissionais da contabilidade.



    Representatividade
    Relações Institucionais

CRCRS assina termo de cooperação com a Polícia Civil

  O presidente Antônio Palácios, acompanhado do diretor
Executivo Adjunto, João Victor de Oliveira, assinou, em
12 de abril, um termo de cooperação entre a Polícia Civil
e o CRCRS, com vistas à colaboração entre as instituições
para a troca de informações que venham a fortalecer a
investigação em inquéritos em andamento. Na ocasião,
também assinaram o documento, o presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do RS, Rodrigo
Lorenzoni, e a conselheira do Conselho Regional de
Economia da 4ª Região, Simone Magalhães.

Presidente do CRCRS é condecorado Embaixador
de Gramado e Canela

   O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, foi conde-
corado Embaixador de Canela e Gramado A homenagem
concedida, em 6 de maio, pelo Gramado, Canela
Convention e Visitors Bureau a profissionais renomados
em seus segmentos, na Villa Sérgio Berti, em Gramado.
Na ocasião, foram homenageadas outras nove personali-
dades, que realizaram seus eventos  profissionais na Re-
gião das Hortênsias, em 2016.

Cruzamento de informações é tema de palestra de vice-presidente do CRCRS,
em Cruz Alta

   Em 8 de maio, o vice-presiden-
te de Relações com os Profissio-
nais do CRCRS, contador Celso
Luft, ministrou palestra sobre o
risco da atividade empresarial
frente ao cruzamento de informa-
ções fiscais, econômicas e finan-
ceiras, na Associação Comercial
e Industrial de Cruz Alta.



    Representatividade
    Relações Institucionais

CRCRS participa do 1º Congresso Pacto Pelo Brasil e
8º Encontro Nacional de Observatórios Sociais

   O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, e o
vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro
Gabril Kenne da Silva, participaram do 1º Congres-
so Pacto Pelo Brasil e 8º Encontro Nacional de
Observatórios Sociais (Enos), que ocorreu em
Curitiba, entre os dias 8 e 11 de maio. O Congres-
so, com o tema Calamidades X Eficiência na Ges-
tão Pública, contou, no primeiro dia, com a pre-
sença do juiz federal Sérgio Moro, que falou sobre
a importância da Operação Lava-Jato.

UCS realiza o XXIV Fórum Regional de Contabilidade

   Nos dias 9 e 10 de maio, aconteceu na UCS,
em Caxias do Sul, o XXIV Fórum Regional
de Contabilidade: A Atuação Profissional sob
Novo Prisma. No painel de abertura a abor-
dagem foi sobre A Atuação do Profissional
Contábil sob Diferentes Prismas, no qual par-
ticiparam a vice-presidente de Gestão do
CRCRS, Ana Tércia Rodrigues; o diretor-ge-
ral da Neobus, Alexandre Pontalti; e Edson da
Rosa, vereador de Caxias do Sul.

Profissionais da contabilidade e CRCRS se reúnem em Santa Maria

   O presidente Palácios e os vice-presidentes de Gestão, Ana
Tércia Lopes Rodrigues, e de Controle Interno, Paulo
Comazzeto, reuniram-se com os profissionais da contabili-
dade de Santa Maria, para tratar de assuntos de interesse da
classe. Também participou do encontro o presidente do
Sincotec SM, Luiz Carlos de Oliveira.

CRCRS participa do maior evento sobre Sped no Brasil

   Ricardo Kerkhoff, vice-presidente de Registro; Andreia Altenhofen,
conselheira; Celso Luft, vice-presidente de Relações com os Profis-
sionais; e Flávio Ribeiuro, coordenador da Comissão de Estudos de
Tecnologia da Informação, representaram o CRCRS, em 11 de maio,
do maior evento sobre Sped do Brasil: o Conexão Sped 2017, que
aconteceu no Teatro do CIEE, em Porto Alegre.



    Representatividade
      Relações Institucionais

CRCRS discute projeto sobre orientação da contribuição previdenciária rural

   No dia 12 de maio, a vice-presidente de Desenvol-
vimento Profissional, Magda Wormann, e pelo Dire-
tor Executivo Adjunto, João Victor de Oliveira, par-
ticiparam de reunião na sede da Receita Federal, em
Porto Alegre, para debater o projeto de contribuição
técnica entre o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), CRCRS, Receita Federal do Brasil
e INSS. O objetivo é, por meio da distribuição de
material específico, promover a participação em even-
tos, apresentações, seminários e palestras, capacitar
os trabalhadores rurais e contadores sobre a contribuição previdenciária rural e seus benefícios.

Presidente do CRCRS participa de debate público sobre correção da tabela do
 imposto de renda

   O presidente Palácios participou, em 15 de maio, do
debate público sobre correção da tabela do Imposto de
Renda coordenado pela senadora Ana Amélia Lemos e
pelo presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun.

Observatório Social de Porto Alegre é homenageado com a Comenda Rotary

   Em 19 de maio, durante a 34ª edição do Jantar da
Solidariedade, no Salão Cristal do Lindóia Tênis Clube,
o Observatório Social de Porto Alegre foi homenageado
com a Comenda Rotary. O presidente do CRCRS,
Antonio Palácios, que preside também o Observatório
Social de Porto Alegre, recebeu a condecoração.



    Representatividade
     Relações Institucionais

Faculdade de Ciências Contábeis de Rio Grande promove "Debate Contábil"

   Dentro da programação do Debate Contábil, evento promovido pela
Faculdade de Ciências Contábeis da FURG, a vice-presidente Ana
Tércia ministrou palestra aos estudante sobre os Desafios da Ciência
Contábil no Mercado Contemporâneo, na noite de 23 de maio, no
auditório da FURG.

Tá na Mesa, da Federadul, com presidente da Jucis-RS - 140 anos da entidade

   O vice-presidente de Relações com os Profissionais,
Celso Luft, representou o CRCRS no Tá na Mesa, evento
da Federasul, realizado em 24 de maio, que teve como
palestrante o presidente da Jucis-RS, Paulo Kopschina,
falando dos 140 anos da entidade.

Vice-presidente de Gestão ministra palestra sobre Ética, em Montenegro

   “Ética como fator de sucesso nos negócios” foi o tema
da palestra ministrada pela vice-presidente de Gestão, Ana
Tércia, em 25 de maio, no auditório da Universidade Santa
Cruz do Sul (Unisc), Campus Montenegro.

Coordenador da Comissão de Estudos CRCRS Jovem participa de talk show, na Faccca,
em Camaquã

   O coordenador da Comissão de Estudos CRCRS
Jovem, Juliano Abadie, participou de talk show que
integrou a programação do XXXVII Seminário da
Faculdade Camaquense de Ciências Contábeis e II
Seminário de Educação Física, na Fundação de Ensino
Superior da Região Centro-Sul (Fundasul), no dia 24 de
maio, em Camaquã. O evento, organizado pela delegada
regional do CRCRS e coordenadora do curso de Ciências

Contábeis da Faccca, Silvana Scherer Vieira, juntamente com os coordenadores dos cursos de
Administração, Walmir Güntzel, e de Educação Física, Leandro Vargas, fez parte das atividades de
comemoração dos 45 anos da Fundasul.



    Representatividade
       Relações Institucionais

Representantes da Frente Parlamentar de Desburocratização e Revisão Legislativa buscam
parceria com CRCRS

   Os vice-presidentes Pedro Gabril, Márcio
Schuch e Celso Luft, juntamente com o
diretor Executivo adjunto, João Victor de
Oliveira, estiveram reunidos, em 8 de
junho, com representantes da Frente
Parlamentar de Desburocratização e
Revisão Legislativa, na sede do Conselho.
Raul Dias e Jossana Bernardi,
representando o vereador Valter Nagelstein,
e Vinicius Matheus, em nome do vereador
Wambert Di Lorenzo, apresentaram a

dinâmica do trabalho do projeto, além de identificar
ações que possibilitem uma parceria com o CRCRS.
O objetivo da Frente é o de identificar leis
consideradas inócuas, e apresentar propostas de
alteração desses entraves legais que geram impactos
negativos para a atuação das empresas em geral e
dos profissionais da Contabilidade em particular.

Vice-presidente de Controle Interno participa da Semana Acadêmica de Ciências
Contábeis, na Urcamp, em Livramento

   O vice-presidente de Controle Inter-
no, Paulo Comazzetto, participou da 18ª
Semana Acadêmica de Ciências
Contábeis, na Universidade da Região
da Campanha (Urcamp), em Santana do
Livramento, na noite de 9 de junho, com
a palestra "Gestão empresarial na ótica
do contador". Na plateia, a pró-
reitora Iara Brum Lappe, a pro-
fessora Rosemery Dias da Sil-
va, alunos de Ciências
Contábeis, Administração, e
Direito, da Urcamp, além de
estudantes da Universidade do
Trabalho do Uruguai (UTU).



    Representatividade
     Relações Institucionais

5º Egescon enfoca gestão como tema central

   Nos dias 13 e 14 de junho, o Sescon-RS, com o apoio
do CRCRS, promoveu o 5º Egescon, na Sogipa, que, este
ano, enfocou o tema "gestão". Após a breve solenidade de
abertura (13/6), o ator Marcos Frota falou sobre a sua car-
reira, a sua grande paixão: o circo, e a importância do
trabalho em equipe e da gestão de pessoas. O evento apre-

sentou ainda (14/6) um talk show, com os
empresários Lilian Ribeiro e Anderson
Pedrosa; palestras com Olivier Anquier , Re-
nato Martins e Richard Rasmussen. O 5º
Egescon também oferece aos participantes
a Feira de Negócios, com estandes apresen-
tando produtos variados.

   CRCRS homenageou o Sescon-RS pela passagem dos seus 30 anos de fundação, em 14 de
junho. O presidente Antônio Palácios entregou uma placa alusiva às três décadas de serviços
prestados à profissão contábil pelo Sescon-RS ao presidente da entidade, Diogo Chamun.

CRCRS homenageia o Sescon-RS pelos seus 30 anos de criação



CRCRS participa do Negócios em Pauta, em Encantado

    Representatividade
       Relações Institucionais

   O presidente Antônio Palácios e a
vice-presidente de Gestão, Ana Tércia
Lopes Rodrigues, acompanhados
pelo delegado honorário de Encanta-
do, Adroaldo Conzatti, representaram
o CRCRS, em 27 de junho, no Negó-
cios em Pauta, realizado pelo Sindi-
cato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade do Vale do Taquari
(Sincovat), em parceria com o jornal
A Hora, no auditório Itália do Centro

Administrativo do município de Encantado. O evento discutiu o tema "Gente: como potencializar
o desempenho coletivo e os talentos?"

Cooperativismo foi tema do Tá na Mesa

   Presidente Palácios participou, em 28 de
junho, da reunião-almoço Tá na Mesa, pro-
movida todas as quartas-feiras pela
Federasul. O tema tratado foi o cenário do
cooperativismo. Falaram sobre o assunto,
o presidente da OCERGS - SESCOOP/RS,
Vergílio Perius, e o presidente do Sistema
CNCOOP-OCB-SESCOOP Nacional,
Márcio Lopes de Freitas.



Vice-presidente de Gestão ministra palestra em Montenegro

    Representatividade
       Relações Institucionais

   Os profissionais da contabilidade de Montenegro acompa-
nharam, em 29 de junho, a palestra da vice-presidente de Ges-
tão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, sobre Ética, a importância
da educação continuada e as relações entre os profissionais,
além de destacar as ações positivas do Conselho em prol da
qualificação da atividade profissional e em defesa da socie-
dade. O evento, que reúne mensalmente os profissionais, mar-
cou a passagem dos 43 anos de atividades da Associação dos
Contabilistas de Montenegro, presidida por Marilene Maron.
A iniciativa foi organizada pela delegacia regional do CRCRS
na região, por meio do delegado Vilson Fachin, em conjunto
com o Sescon-RS, representado pela conselheira da entidade, Lucia Elena
Motta Haas.



Eventos

 4°Fórum Mulheres Movidas por Desafios - Protagonismo Feminino nos Negócios,
na Sociedade e na Política

    O Dia Internacional da
Mulher (8/3) foi comemorado,
pelo CRCRS, em parceria com
o Sescon-RS e Sindiconta, com
a realização do 4°Fórum
Mulheres Movidas por
Desafios, um talk show com as
participações de Simone Leite,
presidente da Federasul; e
Nádia Grasselli, conselheira do
CRCRS; coordenado pela vice-
presidente do CRCRS, Ana
Tércia Rodrigues. O debate

girou em torno do Protagonismo Feminino nos Negócios, na Sociedade e na Política. As debatedoras
relataram suas trajetórias de conquistas profissionais, engajamento político e social, enfatizando
a importância de atributos como determinação, coragem e paixão para conquistar respeitabilidade
e sucesso na carreira. A partir de provocações do público, discorreram com naturalidade sobre
temas como política, reforma previdenciária, crise econômica, moral, relações de negócios e
vários temas que afetam o mercado e a sociedade na atualidade

Destinação do IR devido é tema de encontro em Porto Alegre

    Ocorreu, em 17 de março, na sede da Famurs, em Porto Alegre,
o 3º Encontro de Orientação para Captação de Recursos de
Doação de Imposto de Renda de Pessoa Física, promovido pelo
CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de Responsabilidade
Social, com participação da Comissão de Estudos do Terceiro
Setor. O encontro focou na orientação e na capacitação de
entidades assistenciais, servidores públicos municipais e
voluntários sobre a captação e aplicação de recursos provenientes do imposto de renda devido de
pessoas físicas e jurídicas em projetos sociais nos municípios. O evento teve a parceria da Famurs,
do Governo do Estado do RS e da Prefeitura de Porto Alegre, por intermédio do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRCRS promove treinamento para capacitadoras

    Em 3 de abril, a vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional, Magda
Wormann, e o conselheiro Adriel Ziesemer,
realizaram, no auditório do Sescon-RS,
treinamento para as capacitadoras e/ou
empresas que venham a requerer o
credenciamento para fins do Programa de
Educação Continuada - NBC PG 12 (R2).



Eventos

CRCRS participa de evento da UFSM

    O vice-presidente de Controle Interno, Paulo Comazzetto,
participou, no dia 3 de abril, do “Profissão Contador”, evento
idealizado pela Caduceu Jr., empresa júnior do curso de Ciências
Contábeis da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em
parceria com o Espaço Contábil, do qual o CRCRS faz parte.

Comitê de Revisão Externa de Qualidade realiza treinamento para auditores

   Dia 24 de abril,  o Comitê de Revisão Externa de Qualidade
(CRE) realizou, em Porto Alegre, treinamento para auditores
que atuam ou que irão atuar como revisores. O contador
Rogério Rokembach, coordenador do Comitê Administrador
do Programa de Revisão Externa da Qualidade do CFC e
ex-presidente do CRCRS, participou do evento que ainda
teve a presença de dois contadores membros do CFC, Felipe
Bastos e André Augusto Nascimento.

Programa de Imersão da Fiscalização 2017

   Durante o mês de abril, os colaboradores da divisão de
Fiscalização do CRCRS tiveram a oportunidade de se capacitarem
acerca de temas variados e importantes para o exercício da profissão
contábil. Foram mais de dez dias de treinamento, somando em
torno de 40 horas. Passaram pelo programa, vice-presidentes do

CRCRS, coordenadores
das Comissões de Estudos,
além de professores de
graduação de instituições
de ensino superior e
representantes da Junta Comercial do RS. Todos tiveram a
oportunidade de passar seus conhecimentos e experiências
profissionais, contribuindo com debates enriquecedores
com os colaboradores.



Eventos

Encontro de presidentes, diretores e assessores jurídicos das regiões Sul - Sudeste

   Nos dias 4 e 5 de maio, na sede do
CRCRS, reuniram-se os presidentes,
diretores e assessores jurídicos das
regiões Sul-Sudeste, ocasião em que
foram discutidos assuntos de interesse
da classe contábil, dos Conselhos
Regionais das regiões Sul-Sudeste e
do Sistema CFC/CRCs.

III Seminário do Terceiro Setor aborda Desafios da Profissão Contábil Frente aos
Novos Cenários

   Ocorreu, em 17 de maio, no Auditório do Sescon-RS, em Porto
Alegre, o III Seminário do Terceiro Setor, com o tema Desafios da
Profissão Contábil Frente aos Novos Cenários do Terceiro Setor,
realizado pelo pelo CRCRS. Na ocasião, a vice-presidente de Ges-
tão, Ana Tércia Lopes Rodrigues, representando o presidente Pa-

lácios, saudou as mais de 100
pessoas presentes, enfocando
a transparência nas atividades
do Conselho.

   Os alimentos arrecadados durante o evento foram
entregues para a instituição Pequena Casa da Criança.



Eventos

CRCRS participa do 3º Encontro de Primeiras-Damas - Protagonistas da Solidariedade

   Por meio da Comissão de
Responsabilidade Social, o CRCRS
participou do 3º Encontro de Primeiras-
Damas - Protagonistas da Solidariedade,
realizado, em 24 de maio, no auditório do
Ministério Público do RS, em Porto Alegre.
Com o objetivo de melhorar a vida das

pessoas, a partir da otimização de
recursos e ações sociais conjuntas
entre o Governo do Estado e os
municípios, o evento abordou: o Programa
Primeira Infância Melhor (PIM), Criança

Feliz, Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes e
Violência Escolar (Cipave),
Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd), Campanha
Escolha o Destino, ações de
prevenção em saúde, e Campanha
do Agasalho 2017, entre outros.

Diretor-executivo de Finanças e Controladoria do Grupo RBS fala sobre Contabilidade:
desafios ou oportunidades no encerramento do Programa de Imersão da Fiscalização do

CRCRS

   A palestra “Contabilidade: desafios ou oportunidades”, ministrada pelo diretor-executivo de
Finanças e Controladoria do Grupo RBS, Ibanor Polesso, encerrou, na manhã de quarta-feira, 31
de maio, no auditório do Senar-RS, o Programa de Imersão da Fiscalização do CRCRS, iniciado
em abril. Participaram do encontro os integrantes da equipe de Fiscalização do Conselho; o vice-
presidente de Relações com os Profissionais, Celso Luft; o conselheiro Paulo Alaniz; e o diretor
Executivo Adjunto, João Victor de Oliveira.



Eventos

CRCRS e TCE-RS promovem treinamento em Santo Ângelo

   Durante o dia 7 de junho, em Santo Ângelo, o CRCRS em parceria com o Tribunal de Contas
do Rio Grande do Sul (TCE-RS), promoveu treinamento sobre Técnicas de Contabilização:
lançamentos e seus reflexos nas DCASP. O evento tem como objetivo capacitar os profissionais
da contabilidade, em especial da área pública no Rio Grande do Sul.

O contador e membro da Comissão de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público do
CRCRS, Cézar Volnei Mauss, foi o
responsável pelo treinamento

CRCRS Jovem realiza I Fórum Regional de Estudantes de Ciências Contábeis da
Serra Gaúcha

   Em 3 de junho, Caxias do Sul sediou o I Fórum
Regional de Estudantes de Ciências Contábeis da
Serra Gaúcha sobre empreendedorismo contábil.
Palestraram os contadores Gustavo Caletti, integrante
da Comissão de Estudos do CRCRS Jovem, sobre
“Empreendedorismo contábil, o sucesso exige freio”,
e Nádia Grasselli, conselheira do CRCRS, sobre
“Empreendedorismo+Contabilidade = uma história
de cumplicidade”.



Eventos

Seminário de Transparência e Controle Social

No dia  2 de junho, a
Controladoria Geral da
União e o Conselho Federal
de Contabilidade, por meio
do CRCRS, promoveram o
Seminário de Transparência
e Controle Social no
auditório do prédio da
Receita Federal, em Porto
Alegre. O evento
proporcionou palestras e

fórum de discussões sobre acesso à informação, transparência pública, participação social e papel
das ouvidorias.

 I Fórum de Assuntos Contábeis para Estudantes de Passo Fundo

   Em 5 de junho, realizou-se na Universidade de Passo Fundo, o I Fórum de Assuntos Contábeis
para Estudantes. O tema proposto para debate pelos contadores Marcelo Silva e Rodrigo Angonese
foi a Contabilidade Gerencial no Apoio à Decisão Empresarial. O evento foi uma realização do
CRCRS, por meio da Comissão de Estudos CRCRS Jovem.



Eventos

CRCRS participa do Encontro de Gestores Públicos e X Semana Contábil e Fiscal para
Estados e Municípios

   Iniciou-se, na manhã do dia 19 de junho, e se esten-
deu até 23 de junho, o VI Encontro de Gestores Públi-
cos (EGP) e X Semana Contábil e Fiscal para Estados
e Municípios (Secofem), no auditório da Receita Fe-
deral do Brasil, em Porto Alegre. O evento teve por
objetivo oportunizar e estimular a discussão e a refle-
xão sobre temas relacionados à boa governança no
âmbito da administração pública.

   Representantes das entidades organizadoras e apoiadoras do evento participaram da mesa de
abertura: José Maurício Queiroz, diretor regional do Centresaf do Rio Grande do Sul; Álvaro
Fakredin, subsecretário da Fazenda, contador e auditor-geral do Estado do Rio Grande do Sul;
Antônio Palácios, presidente do CRCRS; Gildenora Milhomem, subsecretária de Contabilidade
Pública SUCON/STN; Zulmir Ivânio Breda, vice-presidente Técnico do Conselho Federal de
Contabilidade, representando o presidente do CFC, José Martônio Alves Coelho; Agenor Cardo-
so, superintendente de Administração do Ministério da Fazenda do Rio Grande do Sul; Paulo
Renato da Silva Passos, superintendente da Receita Federal do Rio Grande do Sul.

CRCRS e TCE-RS levam curso sobre DCASP a Erechim

   Erechim recebeu, em 26 de junho, o curso
Técnicas de Contabilização: Lançamentos e
seus Reflexos nas DCASP, fruto de coopera-
ção técnica entre o CRCRS e o TCE-RS, por
meio da Escola Superior de Gestão e Contro-
le Francisco Juruena. O palestrante foi o con-
tador Cézar Mauss, membro da Comissão de
Estudos em Contabilidade Aplicada ao Setor
Público do CRCRS.



Seminários de Assuntos Contábeis

Responsabilidade social é tema de reunião entre CRCRS, autoridades e representantes de
entidades de Panambi e região

Panambi

    Em 17 de março, antes da cerimônia
de abertura do Seminário de Assuntos
Contábeis de Panambi, o presidente do
CRCRS reuniu-se com autoridades e
representantes de entidades locais e da
região para expôr as ações de
responsabilidades sociais desenvolvidas
pelo Conselho, especialmente, no que
se refere a observatórios sociais e
destinação do imposto de renda devido
ao Funcriança - subprogramas do
Programa de Voluntariado da Classe Contábil. Na ocasião, estavam presentes também os vice-
presidentes Ana Tércia Rodrigues, Mário Karczeski e Ricardo Kerkhoff.

Panambi recebe o primeiro Seminário de Assuntos Contábeis de 2017

    Sucesso define o primeiro Seminário de Assuntos Contábeis realizado pelo CRCRS, este ano,
na cidade de Panambi. Diante de um público de cerca de 200 pessoas, entre profissionais e
estudantes da área contábil, além de autoridades locais e regionais, teve início a cerimônia de
abertura, que ocorreu na Associação do Comércio e Industrial, em 17 de março.



Doações

Os alimentos arrecadados em Panambi foram doados para a Sociedade
Hospital de Panambi.

Temas abordados no Seminário de Assuntos Contábeis de Panambi:

- painel “Cruzamento de Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras: Responsabilidade do
Profissional da Contabilidade”com Rafael Visentini, chefe da equipe de Seleção, Programação e
Preparo de Contribuintes da DRF Santo Ângelo, e Mário Karczeski, vice-presidente de Fiscalização
do CRCRS;

- “Imposto de Renda sobre o ganho de capitais nas atividades urbana e rural”, com Márcio
Silveira, vice-presidente Técnico do CRCRS;

- “Ética como fator de sucesso nos negócios”, com Ana Tércia Rodrigues, vice-presidente de
Gestão

- “O profissional da contabilidade na Era Pós-Sped”, com Ricardo Kerkhoff, vice-presidente de
Registro



Seminários de Assuntos Contábeis

Seminário de Assuntos Contábeis de Cachoeira do Sul propõe debate sobre cruzamento de
informações, ética, contabilidade rural e gestão empresarial

Cachoeira do Sul

    Cachoeira do Sul sediou, em 7 de abril, o Seminário de Assuntos Contábeis, que reuniu, no
auditório da Associação dos Contabilistas do município, cerca de 130 pessoas, entre profissionais
e estudantes da área contábil.

Responsabilidade Social
    Antecedendo a abertura do Seminário de Assuntos
Contábeis de Cachoeira do Sul, o presidente Antônio
Palácios, acompanhado do vice-presidente Celso Luft,
falou às autoridades locais e representantes de entidades
sobre as ações de responsabilidade social desenvolvidas
e incentivas pelo CRCRS, especialmente sobre os
subprogramas do Programa de Voluntariado da Classe
Contábil.



Seminários de Assuntos Contábeis

Doações
    Os donativos arrecadados por ocasião do
Seminário foram destinados ao Asilo Nossa
Senhora Medianeira de Cachoeira do Sul.

 - “ Cruzamento de Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras: Responsabilidade do
Profissional da Contabilidade”, com o vice-presidente de Relações com os Profissionais, Celso
Luft, e o delegado da Receita Federal em Santa Cruz do Sul, Leomar Padilha;

 - “A Importância da Contabilidade na Gestão Empresarial”, com a conselheira Nádia Grasselli;

 - “Contabilidade Rural Como Instrumento do Planejamento Tributário”, com a contadora
Lizandra Blaas dos Santos.

 - “Ética como fator de sucesso nos negócios”, com a vice-presidente de  Gestão, Ana Tércia
Lopes Rodrigues.

Temas abordados no Seminário de Assuntos Contábeis de Cachoeira do Sul:



Seminários de Assuntos Contábeis

Caxias do Sul

Ações de Responsabilidade Social do CRCRS

   Os vice-presidentes Ana Tércia, Márcio Schuch,
Magda Wormann e Pedro Gabril conduziram a
reunião com as autoridades da região de Caxias
do Sul, na qual foram apresentadas as ações de
responsabilidade social desenvolvidas pelo
CRCRS - Programa de Voluntariado da Classe
Contábil. A reunião antecedeu o Seminário de
Assuntos Contábeis, que ocorreu em 18 de maio,
na UCS - Caxias do Sul.

   O auditório da Universidade de Caxias do Sul (UCS) acolheu um número expressivo de profissionais
e estudantes da área contábil que acompanharam, durante todo o dia 18 de maio, as palestras e
painéis apresentados no Seminário de Assuntos Contábeis. Foram mais de 320 pessoas que
prestigiaram a cerimônia de abertura do evento e, em seguida, assistiram aos painéis e palestras
sobre “Cruzamento de Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras: Responsabilidade do
Profissional da Contabilidade”, com as participações do vice-presidente Técnico do CRCRS, Márcio
Schuch Silveira; o delegado da Receita Federal (RF) em Caxias do Sul, Nilson Primo; e o auditor-
fiscal da RF em Caxias do Sul, Guilherme Dal Pizzol;  “Ética como Fator de Sucesso nos Negócios”,
com Ana Tércia, vice-presidente de Gestão do CRCRS; “Fiscalização Digital Passiva do ICMS”,
com Ricardo Kerkhoff, vice-presidente de Registro do CRCRS, e Magno Friedrich, delegado da
Receita Estadual em Caxias do Sul; e “Novas Regras da Terceirização Trabalhista, com Vanius João
Araujo Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul.

Seminário de Assuntos Contábeis em Caxias do Sul atrai grande público de profissionais e
estudantes da área contábil



Seminário de Assuntos Contábeis

Doações

   As doações de alimentos não perecíveis arrecadadas no
Seminário de Assuntos Contábeis de Caxias do Sul
totalizaram 190 quilos, que foram destinados à Liga
Feminina de Combate ao Câncer - pacientes atendidos no
Hospital Geral.



Seminários de Assuntos Contábeis

Pela primeira vez, CRCRS promove Seminário de Assuntos Contábeis em Espumoso

Espumoso

   Como primeira atividade integrante do
Seminário de Assuntos Contábeis de
Espumoso, o presidente Antônio Paláci-
os, acompanhado dos vice-presidentes
Ana Tércia e Mário Karczeski, no início
da manhã, expôs às autoridades de
Espumoso e região as ações de responsa-
bilidade social desenvolvidas pelo
CRCRS,  especialmente as referentes ao
Funcriança e ao Fundo do Idoso, educa-
ção fiscal e Observatórios Sociais

   Após a solenidade de abertura, em que o presidente Palácios
salientou a importância do profissional da contabilidade para o
desenvolvimento e crescimento das empresas, especialmente
no que tange ao fornecimento de informações e dados analíti-
cos essenciais para um eficaz gerenciamento das ações, o con-
tador Mário Karczeski, vice-presidente de Fiscalização do
CRCRS, e Cláudio Morello, auditor-fiscal da Receita Federal,
deram início ao painel sobre Cruzamento de Informações Fis-
cais, Econômicas e Financeiras: Responsabilidade do Profissi-
onal da Contabilidade. Manifestaram-se também, na abertura
do evento, o delegado regional do CRCRS em Espumoso, Mar-
celo Zuffo, e o prefeito do município, Douglas Fontana.
   O público de mais de cem pessoas assistiram, em seguida, a
palestra sobre Ética como Fator de Sucesso nos Negócios, minis-
trada pela vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Rodrigues. À tarde, Fabiano Lima Webber, integrante da Comis-
são de Estudos de Contabilidade Gerencial do CRCRS, abordou a
Gestão Tributária da Atividade Rural da Pessoa Física. Finalizando
o evento, Ricardo Kerkhoff, vice-presidente de Registro do CRCRS,
e Olivo Bressiani, delegado da Receita Estadual de Passo Fundo,
apresentam o tema: Fiscalização Digital Passiva do Âmbito do ICMS.



Seminários de Assuntos Contábeis

Doações

   Os 102 quilos de alimentos arrecadados durante a realização do
Seminário de Assuntos Contábeis de Espumoso foram destinados
ao Centro de Integração do Menor Espumosense.



Seminário de Assuntos Contábeis

Pelotas

   O presidente Antônio Palácios procedeu à abertura
do Seminário de Assuntos Contábeis de Pelotas, que
ocorreu, em 23 de junho, no auditório da UCPEL.
Diante de um público de mais de 300 pessoas, o vice-
presidente de Relações com os Profissionais, Celso
Luft; o delegado da Receita Federal em Pelotas,
Vladimir da Silva; e o delegado substituto da Receita
Estadual em
Pelotas, Jean
F r a n c i s c o
Scheffer, apre-

sentam o primeiro painel do evento, com o tema "Cruzamen-
to de Informações Fiscais, Econômicas e Financeiras: Res-
ponsabilidade do Profissional da Contabilidade". Mediando
o painel, Ronaldo Campos.
Manifestaram-se também na cerimônia de abertura, além do
presidente do CRCRS, a delegada regional do CRCRS em
Pelotas, Lair Coimbra; o pró-reitor da UCPEL, Eduardo dos
Santos; e o presidente do Sincotecpel, Mário Gularte.

   O sucesso da palestra sobre "Ética como Fator de Sucesso
nos Negócios", ministrada pela a vice-presidente de Gestão,
Ana Tércia, se repetiu neste Seminário.

   Palestra da delegada regional do CRCRS em Santa Maria,
Simone Zanon, sobre "Suas atitudes constroem a sua histó-
ria".



Pelotas

   Márcio Schuch Silveira, vice-presidente Técnico do CRCRS,
finalizou o Seminário de Assuntos Contábeis de Pelotas, apre-
sentando a palestra sobre "Atualização do Simples Nacional".

Doações
   Durante o Seminário de Assuntos Contábeis de Pelotas foram
arrecadados 120 kg de alimentos, mais sete litros de leite óleo,
que foram destinados ao Instituto São Benedito do município.

Ações de responsabilidade social
   O presidente Palácios coordenou,
antecedendo a abertura oficial do Se-
minário, reunião com representantes
da sociedade de Pelotas para expôr as
ações de responsabilidade social de-
senvolvidas pelo CRCRS. Participa-
ram também da reunião os vice-pre-
sidentes de Gestão, Ana Tércia; de Re-
lações com os Profissionais, Celso
Luft; de Relações Institucionais,
Pedro Gabril; de Desenvolvimento
Profissional, Magda Wormann; de Controle Interno, Paulo Comazzetto; e de Fiscalização, Mário
Karczeski.

Seminários de Assuntos Contábeis



1º Encontro Regional de Delegados

   Com a participação de 42 delegados regionais, o vice-presi-
dente de Relações com os Profissionais, Celso Luft, deu início
ao 1º Encontro Regional de Delegados, em 22 de junho, no

Sindicato dos Conta-
dores e Técnicos em
C o n t a b i l i d a d e
(SINCOTECPEL).
Manifestaram-se o
presidente Palácios
e a vice-presidente
de Gestão, Ana
Tércia.

   O consultor de empresas Rômulo Tevah falou aos delegados so-
bre "O contador e seus clientes: comunicação, expectativas e entre-
gas".

   Como ocorre nos encontros de delegados, um integrante
do grupo fala sobre suas atividades fora da profissão. Nesse
primeiro encontro, foi a vez da delegada de Santo Antônio
da Patrulha, Isidra Lopes, falar sobre o seu hobby. Em se-
guida, o espaço foi destinado à manifestação dos delegados
regionais.

   Participaram do encontro, os delegados da seguintes cidades:

Agudo, Alegrete, Alvorada, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canela, Canguçu,
Canoas, Capão da Canoa, Estância Velha, Esteio, Gramado, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Itaqui,

Ivoti, Jaguarão, Montenegro, Novo Ham-
burgo, Osório, Pelotas, Quaraí, Rio Pardo,
Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Vitória
do Palmar, Santana do Livramento, Santo
Antônio da Patrulha, São Gabriel, São Lou-
renço do Sul, São Sebastião do Caí, São
Sepé, Sapiranga, Tapes, Taquara, Taquari,
Três Coroas, Uruguaiana e Viamão.



Delegacias Regionais

   O delegado regional do CRCRS em Igrejinha, Evan
Carlos dos Santos, representou a entidade no evento
realizado, em 11 de janeiro, no qual foi empossada a nova
diretoria da Associação dos Contabilistas do Vale do
Paranhana. para o mandato de 2017 a 2018. Assume a
presidência da Associação, Vera Silveira. Participaram
cerca de 70 pessoas, entre elas o secretário-geral da
Jucergs, Cleverton Signor, e o diretor de Registro da
Jucergs, Cézar Roberto Perassoli Cardoso.

CRCRS participa da posse da nova diretoria da Associação dos Contabilistas do
Vale do Paranhana

    O CRCRS leva a palestra sobre DIRF
2017-RAIS, em janeiro, a diversas
cidades do Estado. O município de São
Gabriel recebeu a palestra no dia 19, e,
na ocasião, o delegado regional, Cilon
Lopes de Siqueira, entregou os 38 kg de
alimentos e 4 litros de óleo arrecadados
no evento para o Abrigo Espírita Viana
de Carvalho.

São Gabriel recebe palestra da DIRF 2017 - RAIS

   O Sindicato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade de Santa Maria realizou palestra sobre
os impactos do “e-Social na Gestão de Saúde e
Segurança do Trabalho nas empresas”, ministrada por
Leandro Custódio, Conselheiro do Conselho de
Relações do Trabalho e Previdência Social (Contrab)
da FIERGS e diretor da Câmara de Comércio e Indústria
de Santa Maria (Cacism), no dia 24 de janeiro, no Espaço
Contábil.

Profissionais da contabilidade de Santa Maria recebem palestra sobre e-Social



Delegacias Regionais

Delegacia regional de Dois Irmãos participa de reunião sobre a implantação da
Rede Simples

   O delegado regional do CRCRS de Dois Irmãos,
Giovani Kleineich, participou de reunião sobre a
implantação da Rede Simples, juntamente com
representantes das secretarias municipais da
Fazenda e da Administração, além de
representantes da Sala do Empreendedor, do
Sebrae e da Junta Comercial, realizada na
Prefeitura da cidade, dia 6 de março.

Delegacia regional do CRCRS em Montenegro promove palestra sobre destinação do
Imposto de Renda devido

    Em 30 de março, a delegacia regional do CRCRS
em Montenegro, promoveu palestra com o analista
tributário da agência da Receita Federal do Brasil no
município, Mauro Medina, que falou aos profissionais
da jurisdição sobre como melhor orientarem seus
clientes para que destinem aos fundos da criança e do
adolescente parte do imposto de renda devido, na
Declaração de Ajuste Anual 2017.

Profissionais da região de Júlio de Castilhos e Tupaciretã discutem atividade contábil com
presidente do CRCRS

O presidente Palácios e os vice-presidentes
Ana Tércia e Paulo Comazzetto reuniram-se,
em 11 de maio, com profissionais da contabi-
lidade que atuam na área de Júlio de Castilhos
e Tupaciretã para tratar de assuntos relaciona-
dos à atividade contábil da região. Também
participaram do encontro o prefeito de Júlio
de Castilhos, João Vestena, o delegado regio-
nal de Tupaciretã, Antônio Carlos dos Santos,
o delegado regional de Júlio de Castilhos,
Daniel Moresco da Rosa, e a delegada Hono-
rária Teresinha Tedesco da Rosa.



Diego Sebben é o novo Delegado do Conselho Regional de
Contabilidade em Farroupilha

Delegacias Regionais

   O CRCRS tem novo delegado em Farroupilha para o quadriênio
2017/2021. Diego Sebben assumiu no lugar de Charles da Rocha
Paese, que deixa a delegacia após quatro anos. A posse ocorreu na
noite de 6 de junho, no Restaurante Parque dos Pinheiros, em
Farroupilha.



Observatórios Sociais

Empossados novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do Observatório
Social de Porto Alegre

No dia 10 de janeiro, às 17h, o
contador Antônio Palácios foi
empossado como presidente do
Observatório Social de Porto
Alegre (OSPOA) para o biênio
2017-2018. Na oportunidade, to-
maram posse também os novos
membros dos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal.

Conselho de Administração: Presidente – Antônio Carlos de Castro Palácios (CRC/RS); Vice-
Presidente para Assuntos de Gestão – Célio Luiz Levandovski (Sescon-RS); Vice-Presidente
para Assuntos Institucionais e Sustentabilidade – Marice Fronchetti (Proceconta); Vice-Presiden-
te para Assuntos de Controle Social e Metodologia – Dionísio de Souza Nascimento da Silva
(SINDICIRGS); Vice-Presidente para Assuntos de Voluntariado e Capacitação – Cíntia Mara
Eizerick (FATO); Vice-Presidente para Assuntos de Cidadania Fiscal – Maria Salete Mocelin
(DSPOA); Vice-Presidente para Assuntos de Comunicação e Indicadores – Sérgio Axelrud Galbinsk
(Sindilojas- POA)

Conselho Fiscal: Titulares – Eduardo Hipólito Dias Sinigaglia (Sescon-RS); Gabriele Valgoi
(IGAM-RS); Paulo Velton Kronbauer (Sindifisco-RS).
Suplentes – Álvaro Arnaldo Ártico (CRA/RS); Eduardo Moreira Cordeiro (ABOP RS); José
Carlos Garcia de Mello (AFATCERS)

Antônio Palácios apresenta Observatório Social de Porto Alegre ao prefeito da capital

   O presidente do CRCRS e do Observatório
Social de Porto Alegre (Ospoa), contador Antônio
Palácios, acompanhado pelo vice-presidente de
Relações Institucionais do Conselho, que também
é vice-presidente do Observatório Social do Brasil
(OSB), Pedro Gabril Kenne da Silva, reuniu-se
com o prefeito da capital, Nelson Marchezan Jr.,
na tarde do dia 6 de fevereiro, para apresentar o
funcionamento dos observatórios sociais no
Brasil. Aproveitou a oportunidade para colocar o
Observatório Social de Porto Alegre (Ospoa) à
disposição da Prefeitura de Porto Alegre,

salientando que o objetivo é melhorar a transparência e a qualidade na aplicação dos recursos
públicos. Participaram, ainda, do encontro as vice-presidentes do Ospoa, Marice Fronchetti e
Maria Salete Mocelin; além da coordenadora executiva do Observatório, Márcia Renner.



Observatórios Sociais

Observatório Social de Porto Alegre apresenta Relatório do 3º Quadrimestre de 2016, na
Câmara Municipal

   O presidente do CRCRS e
do Observatório Social de
Porto Alegre, Antônio
Palácios, acompanhado do
vice-presidente do Conselho
e do Observatório do Brasil,
Pedro Gabril Kenne da
Silva, e o ex-presidente do

Ospoa, Diogo Chamun, participou da apresentação do Relatório do 3º Quadrimestre de 2016 do
Ospoa, em 21/02, na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor), da
Câmara Municipal da Capital.

Aproximação com a nova administração municipal

    Antônio Palácios, presidente do CRCRS e presidente
do Observatório Social de Porto Alegre (OSPOA), e
Dionísio Silva, vice-presidente de Controle Social e
Metodologia do OSPOA, visitaram o secretário
municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana,
Elizandro Sabino, para expôr os objetivos e a
funcionalidade do OSPOA, que desenvolve um trabalho
preventivo, voltado ao controle social e ao gasto público.

Vice-presidente ministra Seminário de Sensibilização sobre Responsabilidade Social,
em Uruguaiana

   O vice-presidente do CRCRS e do Observatório
Social do Brasil (OSB), Pedro Gabril Kenne da
Silva, ministrou o Seminário de Sensibilização sobre
Controle Social da Gestão Pública, no Auditório do
Senac, em Uruguaiana, na noite de 6 de março.
Empresários, profissionais liberais, vereadores,
representantes de entidades, clubes de serviços,
funcionários públicos e estudantes participaram do
evento, que teve como objetivo esclarecer as

lideranças municipais sobre a importância dos Observatórios Sociais e como podem contribuir
para a transparência e a qualidade na aplicação dos recursos públicos.



Observatórios Sociais

Presidente Palácios visita secretário municipal da Fazenda

    A pauta da reunião entre o presidente Palácios; o
vice-presidente Pedro Gabril Kenne da Silva; o
secretário da Fazenda de Porto Alegre, Leonardo
Busatto; o controlador-geral do município, Gilberto
Bujak; e o secretário adjunto da Fazenda, Rogério
Rios, girou em torno da apresentação,
operacionalidade e objetivos do Observatório Social
de Porto Alegre.

Guaíba é a 13ª cidade do Estado a instalar um Observatório Social

   Na noite de 21 de março, na sede do Rotary Club de
Guaíba, foi constituída a assembleia de fundação do
Observatório Social do município. Na ocasião, foram
eleitos o presidente, contador Márcio Schuch Silveira,
vice-presidente Técnico do CRCRS, e demais
integrantes da diretoria.
Prestigiaram a cerimônia, Antônio Palácios,
presidente do CRCRS e do Observatório Social de
Porto Alegre; Ney Ribas, presidente do Observatório
Social do Brasil (OSB); Pedro Gabril Kenne da
Silva, vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS e vice-presidente do OSB; Marco Diniz,
presidente do Observatório Social de Gravataí/
Glorinha; Lecilda de Souza, secretária de
Administração e Recursos Humanos de Guaíba;
além de autoridades locais, representantes de
entidades e comunidade local.

Presidente do CRCRS apresenta Observatório Social ao secretário de Educação de
Porto Alegre

   O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, e o
vice-presidente de Relações Institucionais, Pedro
Gabril, que também são, respectivamente,
presidente do Observatório Social de Porto Alegre
(OSPOA) e vice-presidente do Observatório Social
do Brasil, acompanhados de Maria Salete Mocelin,
vice-presidente de Cidadania Fiscal do OSPOA,
foram recebidos pelo secretário municipal de
Educação, Adriano Naves de Brito, em 27 de

março, que ouviu com grande interesse um breve histórico do surgimento, objetivos e operacionalidade
dos observatórios sociais.



Observatórios Sociais

Conselho participa da assinatura de acordo de cooperação entre Ibracon Nacional e
Observatório Social do Brasil

    O presidente do CRCRS, Antônio Palácios participou,
juntamente com autoridades de diversas entidades de
todo o Brasil, em 28 de março, da assinatura de um acordo
de cooperação entre o Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon) e o Observatório Social
do Brasil (OSB), na sede do Instituto, em São Paulo.

Vice-presidente faz palestra sobre Observatório Social em São Jerônimo

   O vice-presidente de Relações Institucionais,
Pedro Gabril Kenne da Silva, ministrou palestra
de sensibilização com vistas à criação do
Observatório Social de São Jerônimo, em24 de
maio, no Galpão Crioulo da Câmara de Indústria
e Comércio.

São Leopoldo é a 14ª cidade do Estado a implantar o Observatório Social

   Em 31 de maio, ocorreu a
assembleia geral de implantação,
com aprovação do estatuto e eleição
da diretoria. O presidente Palácios,
que também preside o Observatório
Social de Porto Alegre, o vice-

presidente de
R e l a ç õ e s
Institucionais
do CRCRS e vice-presidente do
Observatório Social do Brasil,
Pedro Gabril, e o presidente do
Observatório Social do Brasil, Ney
Ribas prestigiaram o evento.
Observatório Social é um dos
quatro subprogramas que integra o

Programa de Voluntariado da Classe Contábil, desenvolvido pelo CRCRS.



Observatório Social de Porto Alegre presta contas da sua atuação no
primeiro quadrimestre do ano

Observatórios Sociais

   Na manhã de 20 de junho, foi apresentado, na
Câmara de Vereadores, o relatório quadrimestral
(janeiro a abril de 2017) das atividades do Ob-
servatório Social de Porto Alegre (OSPOA). Os
integrantes do OSPOA, Antônio Palácios, presi-
dente da entidade e do CRCRS; Célio
Levandovski, vice-presidente para Assuntos de
Gestão; Dionísio Silva, vice-presidente para As-
suntos de Controle Social e Metodologia; e Pedro
Gabril Kenne da Silva, presidente do Conselho
Consultivo, procederam à prestação de contas das
análises efetuadas nos primeiros quatro meses do

ano e forneceram os esclarecimentos solicitados.  Nesse período, o município de Porto Alegre
economizou, a partir das quatro licitações analisadas com interação pelos voluntários do OSPOA,
mais de 12 milhões. Ao todo foram executados 28 trabalhos entre análise de licitações, contratos,
recursos humanos e portal da transparência da Prefeitura Municipal. Participaram do ato, os vere-
adores Airto Ferronato, João Carlos Nedel e Felipe Camazzato, além dos secretários municipais da
Fazenda, Leonardo Busato, e do Planejamento e Gestão, José Alfredo Parode.



Comissões de Estudos

Auditoria Independente
Tecnologia da Informação

Contabilidade Aplicada ao Setor Público Contabilidade Gerencial

Contabilidade Cooperativa CRCRS Jovem

   O CRCRS mantém 12 Comissões de Estudos, cujos objetivos são: estudar matérias pertinentes
à sua área de atuação, bem como propor a estruturação, do ponto de vista técnico, de cursos,
seminários e palestras; colaborar como instrutores e palestrantes nos eventos; indicar instrutores
e palestrantes para os eventos do Projeto de Educação Continuada do CRCRS; elaborar trabalhos
técnico-científicos para eventos e publicações; elaborar projeto de evento anual que deverá ser
submetido à apreciação do Conselho Diretor mediante relato do Vice-Presidente Técnico; revisar
e opinar sobre o conteúdo técnico do material destinado a publicações; elaborar comentários
sobre as normas da profissão; assessorar o Conselho Diretor e o Plenário do CRCRS, quando
solicitado; analisar e emitir opinião sobre normas emitidas pelo CFC.



CRCRS Mulher Área do Ensino Superior

Comissões de Estudos

Organizações Contábeis
Perícia

Responsabilidade Social Terceiro Setor



Formaturas

   O CRCRS parabeniza os estudantes que se destacaram ao longo do curso de Ciências Contábeis
e, como forma de valorizar, participa das solenidades de formatura, por meio de seus representantes.

   Formaturas em janeiro e fevereiro
    Alunos-destaque: Bruna Travi (Faculdade Dom Bosco - Porto Alegre); Marcela da Silva Pedroso
(UPF - Passo Fundo); Tatiane Elisa Konzen (Unilasalle - Canoas); Camila Brocco (UPF - Casca);
Aline Cristina Mello Scherer (Unisinos - São Leopoldo); Jovana Zanetti - UPF - Sarandi); Eliane
Santos de Araújo (Fato - Porto Alegre); Micheli dos Santos Flôr (Unicruz - Cruz Alta); Francieli
Haubert (Faculdade Dom Alberto - Santa Cruz do Sul); Andriele Bolzan (Centro Universitário
Unifra - Santa Maria); Gabrielle Oliveira (PUCRS - Porto Alegre); Letícia Maria Peter de Peter
Barbosa (Faccca - Camaquã); Francieli Grandi (Fisul - Garibaldi); Jonatha Tiago Ferreira (Feevale
- Novo Hamburgo); Anderson de Oliveira Pinto (Faculdade Ideal - Bagé); Adriana Panizzon
Galiotto (UCS - Caxias do Sul); Tamara Krassmann (UCS - São Sebastião do Caí); Andréia
Damiani (Anhanguera -Passo Fundo); Gleica Luana Monari (UCS - Vacaria); Leandro de Fraa
Cardoso (Facccat - Taquara); Flávia Zancan (UFSM - Santa Maria); José Müller (FSG - Caxias
do Sul); Andressa Raquel Zarzechi (Fema - Santa Rosa); Camila Carvalho Brião (Unisc - Santa
Cruz do Sul); Giulia Antonioli (Faculdade Anglicana - Tapejara); Walter Souza Ferreira (Furg -
Rio Grande).

Camaquã

Santa Rosa

São Sebastião do Caí

Caxias
do Sul

Santa Maria

São Leopoldo

Casca
Passo Fundo

Bagé

Sarandi



Formaturas

      Formaturas em março
     Alunos-destaque: Morgana Scariot (UFRGS - Porto Alegre); Lais Ilha Pinho (Estácio - Porto
Alegre); Fernando Cesar Nunes Prates (Ulbra - Cachoeira do Sul); Vanessa Ines Schallenberg
(UPF - Carazinho); Franciele Mezzalira (UCS - Farroupilha); Karen Ferreira Zinn (UPF - Lagoa
Vermelha); Jéssica Pascoaletto Bernardes (IPA - Porto Alegre); Diogo Krawyk da Cruz (Unifin -
Porto Alegre); Tiéle da Silva Wottrich (Unijuí- Ijuí); Charlano Eduardo Dimmer e Alexandro
Marion (Unisc - Sobradinho); Caroline da Silva Ramos (Fapa - Porto Alegre); Diana Carine
Kereer (Ulbra - Canoas); Henrique Brunh (CNEC - Gravataí); Luana Gasparini (UPF - Soledade);
Jocasta Viegas da Silva (Unisc - Montenegro); Andréia Damiani (Anhanguera - Caxias do Sul);
Thiago Mattei (UPF - Sarandi); Simion Flor Reinaldo (Unicnec - Osório); Aline Strieder (Iesa -
Santo Ângelo); Eduardo Thomaz da Silva Boffil - Pitágoras (Unopar - Uruguaiana); Sirlei de
Fátima Castelo (Pitágoras Unopar - Caxias do Sul).

Carazinho

Porto Alegre

Caxias do Sul

Lagoa Vermelha

Porto Alegre



Formaturas

   Alunos-Destaque em Ciências Contábeis foram: Daniel Boniatti (Fadergs, de Porto Alegre); Josué
Pinto Machado (Cesuca - Faculdade Inedi, de Cachoeirinha); Rafael Braz de Azevedo (São Judas
Tadeu, de Porto Alegre); e Andrine Leitzke Schmidt (Anhanguera, de Pelotas).

   Formaturas em abril

Cachoeirinha

Porto Alegre



TV e  Rádio CRCRS Web: comunica-
ção e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

Em pauta no Contabilidade em Debate:

    "Contador da empresa privada: desafios e oportunida-
des", com Luciano Agliardi, contador das Lojas Renner.

   “Importância do Trabalho de Conclusão de
Curso”, com o vice-diretor administrativo-finan-
ceiro e coordenador do curso de Ciências Contábeis
da Faccat, Sérgio Nikolay; a acadêmica do curso de
Ciências Contábeis da Faccat, Ana Paula Coelho
Broker; e a delegada suplente do CRCRS na Regi-
onal de Taquara, Carla Regina Gomes, entrevista-
dos por Luciano Biehl.

IRPF 2017, com a participação do vice-presidente de Relações com
os Profissionais do CRCRS, Celso Luft, e do conselheiro Luis
Fernando Azambuja. A apresentação é de Luciano Biehl.

“Encerramento de Exercício/ Auditoria”, com a participa-
ção de Marcelo Saweryn, presidente da 6ª Seção Regional do
Ibracon; e Carlos Hoff, coordenador da Comissão de Estudos
de Auditoria Independente do CRCRS. Apresentação Luciano
Biehl.



Programa Contabilidade em Debate: apresentador Luciano Biehl

“Mercado de Trabalho: Estratégia para os Profissionais”,
Rogério Rokembach, membro do Conselho de Administra-
ção do Ibracon, coordenador do Comitê Administrador do
Programa de Revisão Externa da Qualidade do Instituto e ex-
presidente do CRCRS

“Conexão Sped 2017”, Mauro Negruni, da Decision IT,

TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação e
informação entre o CRCRS e o profisssional

da contabilidade

Professor da Unisinos, Ernani Ott, fala sobre os cursos de
doutorado e mestrado em Ciências Contábeis

“Junta Digital”, com Paulo Kopschina, presidente da
Jucis-RS;  Cleverton Signor, secretário-geral da JucisRS;
e Ana Paula Mocelin Queiroz, integrante da Comissão
de Estudos de Organizações Contábeis do CRCRS



“Contabilidade Gerencial e sua contribuição na ino-
vação dos negócios”, os conselheiros e integrantes da
Comissão de Estudos de Contabilidade Gerencial do
CRCRS, João Luis Lucas Maracci, e Evanir Aguiar dos
Santos.

TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação
e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

“Contabilidade no Futebol”, com Fabrício Calistro, conta-
dor do Internacional, e Paulo Salerno, contador do Grêmio.

“Mudanças recentes na legislação”, com Sérgio da
Porciuncula

 “Marco Regulatório do Terceiro Setor”, com Gabriel Filber
Ribas e Gabriele Schmidt, integrantes da Comissão de Estu-
dos do Terceiro Setor do CRCRS.



“Atividades de Fiscalização do CRCRS”, com o vice-presi-
dente de Fiscalização, Mário Karczeski

TV e  Rádio CRCRS Web: comunicação
e informação entre o CRCRS e o

profisssional da contabilidade

“A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimen-
tos (Decore)”, com o vice-presidente de Fiscalização, Mário
Karczeski.



Datas comemorativas

Dia do Empresário Contábil é comemorado com palestra sobre gestão

Em alusão ao Dia do Empresário Contábil, come-
morado em 12 de janeiro, o Sescon-RS, com o apoio
do CRCRS, realizou uma palestra sobre o "Novo Mo-
delo de Gestão de Empresas Contábeis", ministrada
pelo consultor Rui Cadete.

Dia do Empresário Contábil



Datas comemorativas

Dia do Profissional da Contabilidade
25 de abril

Presidente Palácios participa de homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade
promovido pelo Sincontecsinos

   O presidente Antônio Palácios participou do café da manhã
oferecido pelo Sincontecsinos em homenagem ao Dia do
Profissional da Contabilidade, no dia 25 de abril. A advogada
e técnica em contabilidade Juliana Bock falou aos
convidados sobre as principais alterações previstas para a
reforma da Previdência Social.



Datas comemorativas

70 anos do CRCRS

   Em 25 de abril, Dia do Profissional da Contabilidade e dia em que o CRCRS comemora 70
Anos de criação, a entidade recebeu homenagens prestadas pelas Câmaras de Vereadores de Agudo,
Alegrete, Cruz Alta, Dom Pedrito, Torres, Tramandaí, Soledade, Itaqui e Frederico Westphalen,
pelo transcurso do seu aniversário.
   Antecedendo a data festiva, na noite de 24 de abril, a Câmara Municipal de Gramado fez sua
homenagem ao CRCRS pela passagem dos 70 anos de criação do Conselho.



Assembleia Legislativa do Estado homenageia o CRCRS e os profissionais da contabilidade
pelo seu dia

Datas comemorativas

   Na tarde de 25 de abril, a Assembleia Legislativa
homenageou o CRCRS pela passagem dos seus 70
anos de criação e os profissionais da contabilidade
pelo seu dia. O deputado Adilson Troca, propositor
da homenagem, dedicou o Grande Expediente para
reverenciar a data.

Homenagem Câmara de Vereadores de
Porto Alegre

Novos profissionais do Vale do Taquari recebem carteiras no
Dia do Profissional da Contabilidade

   Acompanhada pelos delegados
regionais de Estrela, Elaine Gorgen
Strehl; de Guaporé, Edmilson
Zortea; de Lajeado, Dani José
Petry; e de Teutônia, Gustavo Luís
Schnoremberger, a conselheira
Roberta Salvini entregou a Carteira
Profissional a seis novos
profissionais da contabilidade no
Vale do Taquari, no dia 25 de abril.
Ela representou o presidente

Antônio Palácios, no evento realizado pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade
do Vale do Taquari (Sincovat), em Lajeado, dentro da programação para marcar o Dia do
Profissional da Contabilidade.



Conselho recebe homenagem da Federasul alusiva ao aniversário de 70 anos

Datas comemorativas

   Em 26 de abril, a Federasul, durante o
tradicional evento Tá na Mesa, homenageou o
CRCRS pela passagem do seu aniversário de
70 anos. A presidente da entidade, Simone
Leite, entregou ao presidente Antônio Palácios
uma placa alusiva à data.

Sescon-RS homenageia CRCRS

    Em 4 de maio, o presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun,
prestou uma homenagem ao CRCRS, entregando ao
presidente Palácios uma placa alusiva ao aniversário de 70
anos de criação do Conselho.

Câmara Municipal de Canguçu presta homenagem pelos 70 anos do CRCRS

   Em 22 de maio, a Câmara Municipal de Canguçu, por
iniciativa de seu presidente, vereador João Sodré, prestou
homenagem pela passagem dos 70 anos do CRCRS. Na
ocasião, o conselheiro Artur Gibbon, representando o
Conselho, falou sobre a história do CRCRS e o
desenvolvimento da vida acadêmica na profissão.

O conselheiro Artur Gibbon e a
delegada do CRCRS em Canguçu,
Suzane Morales, com os vereado-
res, os profissionais da contabili-
dade do município e representan-
tes de entidades de Pelotas



Comemoração festiva dos 70 anos do CRCRS

    A noite de 5 de maio foi marcada por homenagens. Na comemoração festiva do aniversário de
70 anos do Conselho, realizado no Clube Farrapos, aconteceram várias homenagens. Foi
apresentado um vídeo que lembrou um pouco do caminho trilhado pela entidade, por meio das
manifestações de ex-presidentes; do ex-diretor Executivo, que colaborou com a entidade por
cerca de 40 anos; além de uma funcionária que faz parte do quadro há mais de 30 anos. Ainda
como registro da história do Conselho, na ocasião, foi lançado o livro com o resgate da trajetória
do Conselho, que está disponível em www.crcrs.org.br.
  Para as entidades e personalidades que contribuíram de forma relevante com o CRCRS, ao
longo desses anos, foi entregue a distinção Destaque CRCRS.
    O  presidente do Sescon-Serra Gaúcha aproveitou a oportunidade para prestar a sua homenagem
ao CRCRS, entregando uma placa alusiva à data ao presidente Palácios.
    Antônio Palácios também recebeu uma homenagem do Plenário referendando a sua liderança
enquanto presidente do CRCRS.
   O evento contou com a presença do governador do Estado, José Ivo Sartori, autoridades,
representantes de entidades, conselheiros, delegados regionais e Honorários, profissionais da
contabilidade, colaboradores e demais convidados.
    Entidades e personalidades homenageadas: Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande
do Sul, TCE-RS, Sescon-RS, Sescon-Serra Gaúcha, Federasul, Senar, Lefisc, Wolters KLuwer,
Federacon, Jornal do Comércio, Maria Helena Sartori, Diego Casagrande, Adilson Troca e João
Carlos Nedel.

Datas comemorativas



CRCRS recebe homenagem da Câmara Municipal de Santana do Livramento

   Por iniciativa do vereador Marco Monteiro, a Câmara Municipal de Santana do Livramento
prestou homenagem ao CRCRS, durante sessão plenária do dia 30 de maio, pela passagem dos 70
anos de sua criação. Durante o evento, o delegado regional do Conselho no município, Valdeir
Fernandes, recebeu o Voto de Congratulação do Legislativo.

Câmara Municipal de Farroupilha homenageia CRCRS

   Na noite de  6 de junho, a Câmara de
Vereadores de Farroupilha prestou sua
homenagem ao CRCRS pela passagem dos
seus 70 anos. A proposta da sessão solene foi
do vereador Tadeu Salib dos Santos, que
utilizou a tribuna para externar, em nome dos
parlamentares, as congratulações ao Conselho.

Datas comemorativas

Homenagem da Câmara Municipal de Santa Vitória do Palmar

   Na noite do dia 20, a Câmara de Vereadores de Santa Vitó-
ria do Palmar prestou homenagem ao CRCRS, pela passa-
gem dos seus 70 anos. O delegado regional do CRCRS em
Santa Vitória do Palmar, Gerson Evald, representou o conse-
lho no evento.



Câmara Municipal de Panambi presta homenagem ao CRCRS

Datas comemorativas

Dia 26, a Câmara de
Vereadores de Panambi
prestou homenagem ao
CRCRS, pela passagem
dos seus 70 anos de fun-
dação.

Câmara Municipal de Canoas celebra os 70 anos do CRCRS

   Por proposição do vereador Marcus Vinícius Machado,
o Grande Expediente da Câmara Municipal de Canoas ce-
lebrou, em 27 de junho, a passagem dos 70 anos do
CRCRS, transcorridos em 25 de abril. O vice-presidente
Técnico, Márcio Schuch Silveira, representou o Conse-
lho, acompanhado do delegado regional do CRCRS em
Canoas, João Jorge dos Santos.

Homenagem da Câmara Municipal de Osório

   A Câmara Municipal de Osório prestou ho-
menagem ao CRCRS, na noite de 29 de junho,
pela passagem dos seus 70 anos. O vice-presi-
dente de Relações com os Profissionais, Celso
Luft, representou o Conselho, durante a sole-
nidade, acompanhado pelo conselheiro do
CRCRS, Luis Augusto Fernandes, e pela dele-
gada regional em Osório, Divina Ribeiro. A
sessão solene contou com as presenças do vice-
prefeito de Osório, Eduardo Renda; do presi-

dente do Legislativo, vereador Martim Tressoldi; além de profissionais e estudantes de Ciências
Contábeis da região.



CRCRS na mídia

12 de janeiro - Entrevista no Dia do Empresário
Contábil

Programa Net Work

10 de janeiro  - Entrevista durante
o evento de posse da nova diretoria
do CRA-RS

A vice-presidente Ana Tércia foi convidada a par-
ticipar, em 17 de janeiro, do programa Rádio Li-
vre, apresentado pelo jornalista Diego Casagrande.
Também fizeram parte do programa o advogado
João Pedro Peter, o cientista político André Arnt, e
o professor Giácomo Balbinotto.

Rádio Bandeirantes - programa Rádio Livre

Coordenador da Comissão de Estudos de Contabilidade Pública,  aborda a convergência
do setor público às normas internacionais no Jornal da Contabilidade

   O Jornal da Contabilidade do dia 15 de fevereiro,
apresenta, em sua página central, a matéria “Setor
público começa conversão às normas
internacionais”, que conta com a participação do
coordenador da Comissão de Estudos de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público do
CRCRS, contador Diogo Duarte Barbosa.



CRCRS na mídia

    O programa Rádio Livre de 7 de março, com a presentação
do jornalista Diego Casagrande, contou com a participação
da vice-presidente Ana Tércia.

   O Jornal da Contabilidade de 22 de março, traz
artigo do Coordenador da Comissão de Estudos
CRCRS Jovem, Juliano Abadie.

Quais os desafios do jovem profissional da contabilidade?

    O mestre em Controladoria e membro da
Comissão de Estudos do Terceiro Setor do CRCRS
José Almir Rodrigues de Mattos assina artigo
publicado no Jornal da Contabilidade, de 29 de
março, intitulado “Governança e os riscos na gestão
do Terceiro Setor”.

Governança e os riscos na gestão do Terceiro Setor

O empresário e o contador, uma relação de
confiança

Artigo da coordenadora da Comissão de Estudos
de Contabilidade Gerencial do CRCRS, Roberta
Salvini, publicado, em 12 de abril, no Jornal da
Contabilidade.



Sociedades limitadas têm que atentar à prestação de contas

Publicação do contador Luis Elemar Lunkes Mielke, integrante
da Comissão de Estudos das Organizações Contábeis do
CRCRS, na edição de 19 de abril, do Jornal da Contabilidade.

CRCRS comemora 70 anos com atividades
culturais

Em matéria publicada no Jornal do Comércio de
20 de abril, intitulada “CRCRS comemora 70 anos
com atividades culturais”, o presidente Antônio
Palácios fala dos 70 anos do CRCRS, completados
em 25 de abril.

   A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia
Lopes Rodrigues, assina artigo de opinião na edição
de 26 de abril do Jornal da Contabilidade, intitulado
“O dia 25 de abril é uma data para comemorar e
contar”.

O dia 25 de abril é uma data para comemorar e
contar

CRCRS na mídia



CRCRS na mídia

Jornal do Comércio de 8 de maio traz matéria sobre a comemoração dos
70 anos do CRCRS

3º Seminário do Terceiro Setor é destaque no Jornal da Contabilidade

   Jornal da Contabilidade, 31 de maio, apresentou
reportagem sobre o 3º Seminário do Terceiro Setor, realizado
pela Comissão de Estudos do Terceiro Setor do CRCRS,
em 17 de maio, no auditório do Sescon-RS, em Porto Alegre.



Comissão de Estudos de Tecnologias da Informação
do CRCRS participa de reportagem sobre
informações contábeis e ataques virtuais

A reportagem “informações contábeis precisam ser
resguardadas de ataques virtuais”, publicada na edição
de  31 de maio, do Jornal da Contabilidade,  contou com
a participação do contador Flávio Ribeiro Jr., coordenador
da Comissão de Estudos de Tecnologias da Informação
do CRCRS.

CRCRS na mídia

Presidente fala de transparência e controle social na TV Câmara

Presidente Palácios participou, em 2 de
junho, do programa da TV Câmara Entrevista
sobre transparência e controle social,
juntamente com a auditora do TCE-RS,
Francine Trevisan.



Presidente Palácios é um dos convidados do programa Rádio Livre

CRCRS na mídia

   O presidente Palácios participou, em 14 de junho, do
programa Rádio Livre da Rádio Bandeirantes, com apre-
sentação do jornalista Diego Casagrande, que foi reali-
zado direto do 5°Egescon - Sogipa. Participaram tam-
bém do programa,  o presidente do Sescon-RS,  Diogo
Chamun,  e o deputado estadual Thiago Simon.

"Por que lucro não vira caixa?" - artigo da con-
tadora Daiana de Souza, da Comissão de Estudos
de Contabilidade Gerencial, no Jornal da Contabi-
lidade



Pesquisa de Satisfação do Profissional da Contabilidade

      O CRCRS solicitou que os profissionais
da contabildiade respondessem a uma pes-
quisa para avaliar o grau de satisfação em
relação às condições físicas e ambientais,
atendimento, desempenho dos setores, co-
municação, programas e projetos relativos
ao 1º semestre de 2017. Por meio dos resul-
tados obtidos, será possível implementar
ações para melhorar os serviços prestados e
elevar o nível de satisfação.

    O Conselho Regional de Contabilidade publica, mensalmente, rela-
tório sobre as atividades desenvolvidas pela entidade em termos quanti-
tativos. Os relatórios estão disponíveis em www.crcrs.org.br -
Download de Livros - Impressos Institucionais.

Informe Quantitativo


