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Palavra da Presidente

   E como num estalar de dedos, se passaram seis
meses. Sentimos que está fluindo muito rápido,
talvez pela intensidade das ações, talvez pelo
prazer de implementar nosso estilo de gestão e
vivenciar mudanças tão impactantes no cenário
contábil ou simplesmente pela certeza de que de
tédio não morreremos.
   Apresentamos aqui o Relatório de Atividades
do primeiro semestre de 2018, no qual foram
registradas as ações desenvolvidas pela
presidência, vice-presidências, conselheiros,
membros de comissões de estudos e delegados
regionais nesse tempo gestão à frente do CRCRS.
Em sintonia com um dos nossos propósitos, de
mostrar à sociedade a importância da presença da
profissão contábil em todos os segmentos, o
Conselho procurou ampliar suas relações
institucionais, inserindo-se e participando de
iniciativas em âmbito empresarial, público,
educacional e social, que revertam em mais
valorização e reconhecimento da profissão contábil.
   Promovemos ações inovadoras em algumas áreas, especialmente na Comunicação e Educação
Continuada. Exemplo disso, foi a nova formatação dada aos seminários e a implantação do Projeto
CRC & Você, inaugurando uma nova maneira de interlocução entre Conselho e profissionais. A
inserção do CRCRS na mídia tem estado a altura do que almejamos em termos de visibilidade
institucional. E Tem muito mais! Confira nas páginas a seguir.
   Destaque para as atividades desenvolvidas pelos delegados regionais e honorários, que atuam
como braços do Conselho, representando a entidade nos quatro cantos do Estado.
   A evolução e o desenvolvimento de todo o trabalho realizado até aqui reforça e atesta o slogan
desta gestão: “Juntos Fazendo Mais”.

  Colegas,

Ana Tércia L. Rodrigues
Presidente do CRCRS
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Registro

   O registro profissional e cadastral é obrigatório a todos aqueles que queiram exercer e/ou explorar
a profissão contábil. Nesse sentido, compete aos conselhos de contabilidade incentivar, processar,
conceder, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar os registros de contador, técnico em
contabilidade e organização contábil, bem como expedir carteira de identidade para os profissionais
e alvará para as organizações contábeis. Portanto, é necessária a criação de ações coordenadas
para o cumprimento dessa missão institucional.

       Em 2018, de janeiro a junho, a movimentação dos registros está abaixo especificada.
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Fiscalização

   A Fiscalização tem por objetivos assegurar o fiel cumprimento da legislação da profissão contábil
pelos contadores e técnicos em contabilidade, evitar a exploração e o exercício de atividades contábeis
por leigos e pessoas não registradas no CRCRS.

   Em 2018, além da fiscalização in loco, a equipe de fiscais se aprimorou na Fiscalização Eletrônica,
implantada no Sistema CFC/CRCs, tendo como objetivo racionalizar e agilizar os procedimentos,
utilizando a tecnologia para ampliar as atividades da fiscalização.

   Das ações desenvolvidas destacaram-se a fiscalização das organizações contábeis, das empresas
não contábeis (industriais, comerciais, prestadoras de serviços, instituições financeiras, entidades
sem fins lucrativos e dos órgãos públicos) com o objetivo de constatar possíveis atuações de leigos,
profissionais suspensos e baixados, de verificar a elaboração dos contratos de prestação de serviços
contábeis, de examinar os documentos que fundamentam a emissão das DECOREs - Declarações
Comprobatórias de Percepção de Rendimentos; de averiguar a execução da escrituração contábil e
constatar o cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas nas demonstrações
contábeis, examinar os trabalhos de auditoria e perícia contábil, bem como averiguar a observância
do CEPC – Código de Ética Profissional do Contador e fiscalizar as organizações contábeis sem
registro no CRCRS.

   A Divisão de Fiscalização também se incumbiu do atendimento prioritário às denúncias
protocoladas no CRCRS, da verificação dos anúncios de emprego e da oferta de serviços contábeis
divulgados nos jornais, bem como da análise das Demonstrações Contábeis e Relatórios de Auditoria
Independente, publicados nos jornais, do atendimento aos profissionais por telefone, correio
eletrônico e pessoalmente, respondendo às consultas formuladas e exame de peças contábeis,
disponibilizadas por meio dos convênios firmados.

  Na tabela abaixo, estão informados os quantitativos de algumas das atividades desenvolvidas
até junho de 2018.
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Processos julgados

   O Plenário do CRCRS apreciou e julgou, de janeiro a junho de 2018, 133 processos de fiscalização.
Desses, 38 foram arquivados (29%). Com relação aos demais (71%), foram aplicadas as penalidades
previstas na legislação vigente, de acordo com a infração cometida, como: advertência reservada,
censura reservada, censura pública, suspensão do exercício profissional e multa.

Fiscalização

Azul - Pena aplicada
Vermelho - Arquivados
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   De modo a atender a constante necessidade de atualização e aperfeiçoamento técnico dos
profissionais, o CRCRS promove cursos, palestras e seminários em todas as regiões do Estado,
além da Capital. Ainda, com o intuito de difundir o conhecimento, são ministrados cursos e palestras
com transmissão on-line, a fim de possibilitar a participação de um número cada vez maior de
profissionais e estudantes da área contábil. Ressalta-se que os eventos realizados pelo CRCRS são
oferecidos, em sua maioria, de forma gratuita aos profissionais e estudantes da área contábil.
Confira na tabela abaixo o número de eventos realizados e de participantes, tanto em eventos
presenciais como transmissão on-line.

Educação Continuada

Eventos com transmissão on-line

                                                   Eventos presenciais realizados
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Seminários de Contabilidade & Negócios
   De janeiro a julho, foram realizados cinco Seminários, nas cidades de Uruguaiana, Erechim,
Três Coroas e Igrejinha, Camaquã e São Sebastião do Caí e Montenegro.

Educação Continuada
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Entrega de donativos à Campanha do Agasalho
da Prefeitura de Porto Alegre

Responsabilidade Social

    Para participar dos cursos, palestras e eventos promovidos pelo CRCRS, foi solicitada a doação
de alimentos não-perecíveis.

   De janeiro a junho foram arrecadados 1.220 kg de alimentos, distribuídos para entidades que
desenvolvem atividades assistenciais, em diversas cidades do RS.

O CRCRS também se engajou nas campanhas do agasalho do Município e do Estado
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Doações destinadas ao Asilo Padre Cacique- 144kg e
43 peças de agsalho.

Responsabilidade Social

  CRCRS é parceiro da Campanha “Escolha o Destino” do governo do Estado, que visa estimular o
contribuinte a destinar parte do Imposto de Renda devido a projetos sociais, fazendo, com isso, que
os recursos arrecadados permaneçam no Estado.
  Divulgação da campanha e solicitação de apoio aos clubes de futebol Grêmio e Internacional.

Campanha Escolha o Destino
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Comissões de Estudos

   São 13 as comissões de estudos, com 135 integrantes, que, de janeiro a junho, realizaram 47
reuniões.

Na tabela abaixo estão demonstradas as reuniões realizadas pelas Comissões até junho de 2018:

Agronegócio
Ensino

Responsabilidade Social
Auditoria
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Perícia
Tecnologia da Informação

Pública

CRCRS Jovem

CRCRS Mulher

Terceiro Setor

Cooperativa

Organizações Contábeis

Comissões de Estudos
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Acordos / Parcerias

URI - Ijuí

JUCIS-RS ONG Parceiros Voluntários

TCE-RS

   Até junho de 2018, o CRCRS buscou aproximação institucional com diversas entidades e
instituições de ensino, bem como assinou convênios, termos de cooperação e parceiras, com o
objetivo de estreitar laços e beneficiar as ações do Regional.

Em 2018, foram firmados acordos de cooperações com as seguintes instituições de ensino: Fadisma;
FATO Monteiro Lobato; UNIVATES; URI; IDEAU (Passo Fundo); UNISC; FSG; UNIFRA;
UNICRUZ; UCS; UNIJUI; INEJECNEC; FURG; IDEAU (Porto Alegre); BSSP; Faculdade São
Marcos; Uniftec; Afisvec.

Também foram firmados convênios com o Senac e com a ONG Parceiros Voluntários.

No total, são 54 acordos vigentes, somando-se com os já firmados em exercícios anteriores.
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Plenárias

   As sessões Plenárias ocorrem mensalmente, exceção feita ao mês de janeiro, que foram realizadas duas
sessões, em função da posse da nova diretoria do CRCRS. Até junho, foram realizadas sete sessões.

   Nas sessões Plenárias também é desenvolvido o projeto “CRC em
um dia”, que visa à participação de dois delegados regionais nas
reuniões, para agregar um conhecimento mais detalhado a respeito
da estrutura operacional do Conselho. A escolha dessa visitação
ocorre por sorteio.

Conselho Consultivo

CRC em Um Dia
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   O CRCRS possui sete câmaras,que se reúnem mensalmente: Primeira Câmra de Ética e Disciplina,
Segunda CÇâmara de Ética e Disciplina, Terceira Câmara de Ética e Disciplina, Câmara de Recursos
de Ética e Disciplina, Câmara de Fiscalização, Câmara de Recursos e Fiscalização, Câmara de
Desenvolvimento Profissional, Câmara de Registro, Câmara de Controle Interno

Reuniões de Câmaras
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Delegacias Regionais

   Considerando que a maioria dos profissionais registrados no CRCRS reside fora de Porto Alegre,
e para atender a essa demanda, o Conselho transferiu parte de sua administração para o interior do
Estado, a fim de agilizar e facilitar a manutenção de um contato continuado com os profissionais.

Essa ação administrativa é alcançada por meio dos Delegados do CRCRS. Atualmente, existem
103 Delegacias, com jurisdição sobre todos os municípios do território gaúcho.

No primeiro semestre de 2018, foram nomeados novos Delegados Regionais nas seguintes cidades:

Delegacia Regional Nome do(a) Delegado(a) Data da posse

Camaquã Célio Belmiro Laux Affeldt            13-06-2018
Canela Diogo mariano Scain 29-06-2018
Carazinho   Vilson Frederico Henicka            29-06-2018
Estrela     Claudir Luís Kuhn  29-06-2018
Montenegro       Carlos Estevão Silveira 2 5-05-2018
Passo Fundo     Gilberto Zanin de Souza  29-06-2018
Sobradinho    Thaise Weber Colombelli            29-06-2018
Tupanciretã     Evando Pinto da Silveira            29-06-2018
Vacaria     Dircinha Susin Bocchese            25-05-2018
Veranópolis    Marcelo Américo Peresin            26-04-2018
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Inovações

Criação do solgan “Juntos Fazendo Mais”

Webinar: Propósitos da nova  gestão

         Mensagem aos formandos

Reunião-técnica: realizadas após as reuniões
das Câmaras
24/5 - Programa de Educação Profissional
Continuada, com Márcio Schuch Silveira,
vice- presidente de desenvolvimento
Profissional
26/7 - Registro Profissional, Cadastral e suas
especificidades, com Juliano Abadie, vice-
presidente de Registro

Mensagem aos aprovados no Exame de Suficiência
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Inovações

Seminário de Contabilidade & Negócios: os seminários promovidos pelo Conselho ganhou novo
nome e novo formato. O evento passou a ser realiado em dois dias, sendo que o primeiro painel é
sempre integrado por empresários que falam da importânica da Contabilidade nos seus segmentos
de atuação. Na manhã seguinte, são abordados assuntos atuais e de interesse dos profissionais que
atuam na área contábil da região. O modelo teve sua estreia em Uruguaiana, nos dias 27 e 28 de
março.

Uruguaiana

CRC & Você: novo projeto que reúne os profissionais da contabilidade, presidente do CRCRS,
vice-presidentes, conselheiros e delegados regionais para um bate-papo sobre o momento atual da
profissão, gestão, esclarecimento de dúvidas, sugestões e opiniões. O primeiro CRC & Você
aconteceu em Uruguaiana, no dia 27 de março.
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Inovações

   Escrituração Contábil Digital, com Paulo Roberto da Silva,
em 30 de janeiro.

    Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), com
Mártin Lavies Spellmeier, em 8 de fevereiro.

   Transparência e continuidade com o cliente, com Gustavo Caletti,
em 28 de fevereiro.

   Profissionais contábeis devem estimular seus clientes a
contribuirem com projetos sociais, com Belonice Fátima
Sotoriva, em 9 de março.

Minuto Contábil: gravações de dicas,orientações, informações sobre todos os segmentos da
Contabilidade - de janeiro a junho foram gravados e postados no facebook 14 programetes.
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   Implantação de sistema de custo no setor público, com César
Volnei Mauss, em 4 de abril.

A importância do registro profissional, com Juliano
Bragatto Abadie, em 21 de março.

   Novidades no IRPF 2018/2017, com Luís Fernado Ferreira
Azambuja, em 14 de março.

Inovações

  A Contabilidade como feramenta de gestão, com
Tairo Fracasso, em 12 de abril

Minuto Contábil
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  Registro de livros contábeis, com Ana Paula
Queiroz, em 12 de junho.

  Cancelamento do registro por inatividade das empresas
que têm mais de 10 anos, com Ana Paula Queiroz, em
30 de maio.

  O uso da tecnologia aliada a contabilidade para
agilizar os processos, com Aline Mattana, 24 de maio.

Inovações

Minuto Contábil

  Contrato de Prestação de Serviços, com Paulo
Comazzetto, em 27 de abril.
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  Cancelamento do registro por inatividade na Junta
Comercial, com Adauto Miguel Frohlich, em 27
de junho.

  Ferramentas que a contabilidade gerencial oferece,
com Evanir Aguiar dos Santos, em 20 de junho.

Inovações

Minuto Contábil

TV CRCRS no Youtube

   A TV CRCRS migrou, em março, para o Youtube. A partir de então, as palestras
realizadas pelo CRCRS estão disponíveis no canal TV CRCRS, no YouTube.
Até junho, foram postados 57 vídeos, com 42.437 visualizações.
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Pela primeira vez, em 70 anos, mulher assume o Conselho de Contabilidade do RS.
Ana Tércia L. Rodrigues é a nova presidente.

A contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues foi
eleita, na tarde do dia 4 de janeiro, presidente do
CRCRS. O plenário, composto por 27 conselheiros,
dentre eles 18 conselheiros empossados na mesma
oportunidade, com igual número de suplentes, escolheu,
por unanimidade, pela primeira vez, em 70 anos, uma
mulher para gerir a entidade.

        Conselheiros do CRCRS, entre eles, a presidente Ana Tércia
L. Rodrigues e o ex-presidente Antônio Palácios, prestigiaram,
em 3 de janeiro, a posse do contador Zulmir Breda como presidente
do Conselho Federal de Contabilidade, para o biênio 2018/2019.

Na ocasião, também foi designada e
empossada a nova diretoria do CFC.

Na ocasião, também foram eleitos para o Conselho Diretor
- Biênio 2018-2019, os vice-presidentes: de Gestão,
Ricardo Kerkhoff; de Fiscalização, Paulo Comazzetto; de
Registro, Juliano Abadie; de Controle Interno, Mário Kist;
de Desevolvimento Profissional, Márcio Silveira; de
Relações com os Profissionais, Elaine Strehl; de Relações
Institucionais, Celso Luft; e Técnico, Nádia Grasselli.

Zulmir Breda é empossado na presidência do CFC

Representatividade
Relações Institucionais
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Representatividade
Relações Institucionais

Dia do Empresário Contábil: destaque para os
profissionais que empreendem na Contabilidade

  A palestra “Como implantar o padrão de excelência
Disney no seu escritório contábil”, ministrada por
Roberto Dias Duarte, em 11 de janeiro, no Sescon-
RS, em Porto Alegre, em homenagem ao Dia do

Empresário Contábil, contou com a presença da presidente
do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues.
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Representatividade
Relações Institucionais

    A vice-presidente Técnico, Nádia Grasselli,
representou o CRCRS na posse da diretoria do
Sindicato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade de Caxias do Sul e Região Nordeste
(Sincontec Serra), na noite de 11 de janeiro, em
Caxias do Sul. A contadora Giovana Gubert Carer
presidirá a entidade no biênio 2018-2019,
juntamente com a diretoria executiva, empossada
na mesma ocasião.

Posse da nova diretoria do Ibracon 6ª Regional

   A presidente Ana Tércia L. Rodrigues
prestigiou a posse da nova diretoria do
Ibracon-6ª Regional, ocorrida em 22 de
janeiro. O contador Paulo Ricardo Pinto
Alaniz foi empossado presidente,
juntamente com a nova diretoria, para
mandato de 2018-2020.

CRCRS na posse da Diretoria 2018-2019 do Sincontec Serra
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CRCRS recebe Afisvec

  O vice-presidente de Relações Institucionais,
Celso Luft, que, no dia 31 de janeiro, esteve no
exercício da presidência, recebeu a visita do
presidente da Afisvec, Abel Henrique Ferreira, e
do diretor da Escola Afisvec, Paulo Sérgio
Bueno. Também participou da reunião, para tratar
de assuntos ligados à classe contábil. o diretor
adjunto do CRCRS João Victor Oliveira.

Representatividade
Relações Institucionais
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Manifesto da Mudança: A Voz do Empresário

    No dia 5 de fevereiro, o IEE e o LIDE RS promoveram o
Manifesto da Mudança: A Voz do Empresário, com palestra
do CEO das Lojas Riachuelo, Flávio Rocha. O contador
Celso Luft, vice-presidente de Relações Institucionais,
participou, representando o CRCRS.

Reunião de presidentes do Sistema CFC/CRCs

    Os presidentes do Sistema CFC/CRCs, estiveram
reunidos em Brasília, em 20 de fevereiro. O evento
contou com a presença da presidente do CRCRS, Ana
Tércia L. Rodrigues, acompanhada do diretor
Executivo, Ricardo Vitória.

CRCRS entrega propostas nas áreas de Registro e Fiscalização ao CFC

  Presidente e vice-presidentes do CRCRS
participaram, em 20 de fevereiro, do Seminário
de Gestão e Planejamento Estratégico do
Sistema Contábil, em Brasília. Na oportunidade,
entregaram ao presidente do CFC, Zulmir
Breda, propostas para as áreas de Registro e
Fiscalização, além de sugestões referentes aos
critérios de cobrança da anuidade.

Representatividade
Relações Institucionais

Entrega de certificado de reconhecimento do Programa de Qualidade Contábil
para 46 empresas

   O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS,
Celso Luft, entregou, na noite do dia 2 de fevereiro, na
solenidade de reconhecimento do Programa de Qualidade
Contábil, o certificado a uma das 46 empresas

participantes do programa -
16, da Serra Gaúcha e as
outras 30, associadas ao
Sescon-RS.
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Representatividade
Relações Institucionais

Primeira-dama de Veranópolis visita CRCRS

    A primeira-dama de Veranópolis, Neodi Caser De
Carli; a presidente da Câmara Municipal, Mara Lourdes
Garib; e a secretária-geral do Legislativo, Aline Piletti,
acompanhadas da contadora Silvia Grewe, visitaram,
no dia 28 de fevereiro, a presidente do CRCRS, Ana
Tércia Rodrigues. Na oportunidade, a presidente da
Câmara de Vereadores fez a entrega de convite para o
seminário "As leis de incentivos fiscais como
instrumento de desenvolvimento social".

Reunião de presidentes

   Os presidentes do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues,
e do CRCBA, Antonio Carlos Ribeiro da Silva,
estiveram na sede do CRCSP, em 22 de fevereiro,
quando dicutiram assuntos e trocaram ideias e
experiências.

Pela segunda vez, o CRCRS é o terceiro
conselho de classe mais lembrado

e preferido do público gaúcho

   Na manhã de 6 de março, no Teatro do Sesi, ocorreu
a 20ª edição do Marcas de Quem Decide. O CRCRS
foi, pelo segundo ano consecutivo, destaque como o
terceiro Conselho de Classe mais lembrado e
preferido pelo público, de acordo com a consagrada
pesquisa.

Entidades da classe contábil reunidas

  Reunião com representantes das entidades da
classe contábil gaúcha, na manhã do dia 8 de
março, nas dependências do teatro do Bourbon
Country, em Porto Alegre.
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Representatividade
Relações Institucionais

Comemoração ao Dia Internacional da
Mulher - 8 de março

  1º Encontro Geral de Delegados Regionais  e
coordenadores das comissões de estudos, em 8
de março

   Ainda em 8 de março, foi entregue diplomas de reconhecimento e agradecimento aos serviços
prestados pelos delegados que completaram 4 ou 8 anos no exercício da função. Foram
homenageados: Bráulio Kesseler – Agudo, Silvana Scherer Vieira-Camaquã, Sidnei Dieckow -
Campo Bom, Paulo Roberto Dreschsler -Canela, Suzane Morales de Oliveira-Canguçu, Elaine
Gorgen Strehl- Estrela, Cleo Alberto Marchesan-Frederico Westphalen, Maria Isabel Postingher

Verzeletti-Garibaldi, Mario
Romildo Pedersen-Ibirubá,
Francisco Pertile-Iraí, Daniel
Moresco da Rosa-Júlio de
Castilhos, Vilson José Fachin-
Montenegro, Rogério Marcos
Dall’Agnol-Nova Prata, Loreno
Herath-Sobradinho, Antônio Carlos
Borsa dos Santos-Tupanciretã,
Solange Daros Deon-Vacaria, Jean
Carlos Foragato, Veranópolis.

Homenagens aos delegados regionais
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Visita do Sistema CIERGS/CIERGS

   O diretor da CIERGS e vice-coordenador do
Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs,
Guilherme Scozziero, e do executivo do
Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs,
Fábio Cesar Vieira, foram recebidos pela
presidente Ana Tércia L. Rodrigues, na sede do
CRCRS, em 15 de março.

Posse dos novos conselheiros e defensores do TART

   O vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS, Celso Luft, e o conselheiro Luís Fernando
Ferreira de Azambuja participaram, em 14 de
março, da posse dos novos conselheiros e
defensores designados pelo prefeito de Porto
Alegre, Nelson Marchezan Júnior, para integrarem
o Tribunal Administrativo de Recursos Tributários
(TART).

Representatividade
Relações Institucionais

Ouvidoria e Transparência no setor público

    A conselheira e ouvidora do CRCRS, Cristiani
Fonseca de Souza, participou, no dia 12 de março,
da palestra "Ouvidoria e Transparência no setor
público", ministrada pelo ouvidor do Tribunal de
Contas do Estado, Pedro Henrique Poli de
Figueiredo. O evento, promovido pela Rede de
Controle da Gestão Pública, integrou atividades
alusivas ao aniversário de 53 anos da PGE-RS, e
contou também com a presença da procuradora
do Estado, Adriana Krieger de Mello.
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Representatividade
Relações Institucionais

Sincotec Serra Gaúcha visita CRCRS

   No dia 19 de março, a presidente Ana Tércia recebeu
a visita da presidente do Sincontec Serra Gaúcha,
Giovana Carer, que veio acompanhada do vice-
presidente, Onador Carvalho, e do diretor-financeiro da
entidade, Fernando Spiller.

Reunião dos dos integrantes do Conselho
Consultivo

   No dia 19 de março, ocorreu a reunião do Con-
selho Consultivo. Presidente Ana Tércia e ex-pre-
sidentes: Enory Spinelli, Zulmir Breda, Rogério
Rokembach, José João Appel Mattos, e Antônio
Palácios. Participação do contador Pedro Gabril
Kenne da Silva.

  O presidente em exercício do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), Gustavo André
Lange, fez uma visita de caráter institucional à
presidente Ana Tércia, na tarde do dia 15 de março.

CREA faz visita institucional
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Representatividade
Relações Institucionais

A presidente Ana Tércia e o presidente do Sescon-RS,
Diogo Chamun, reuniram-se, no dia 21 de março, com
o superintendente da Receita Federal do Brasil, Luiz
Fernando Lorenzi, para discutir a possibilidade de
elaborar ações em parceria. Participaram da reunião o
diretor adjunto do CRCRS, João Victor Oliveira; o
delegado da RFB em Porto Alegre, Alexandre
Rampelotto; e a chefe da divisão de Interação com o
Cidadão, Maria Angélica Flores Orth.

CRCRS, Sescon-RS e Receita Federal estreitam relação

Presidente da Academia de Ciências
Contábeis do RS é recebido pela presidente

do CRCRS

    Em 22 de março, a presidente Ana Tércia L.
Rodrigues e o diretor Executivo Ricardo Vitória
receberam, em 22 de março, a visita do
presidente da Academia de Ciências Contábeis
do RS, Eloi Dalla Vecchia, na sede do CRCRS.

Palestra com ministro da Fazenda, Henrique Meireles

   A presidente do CRCRS participou da reunião-
almoço do “Tá na Mesa”, realizada no dia 26 de
março, com o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles.



33

Vice-presidente de Gestão prestigia posse da
ADVB/RS

   No dia 27 de março, o vice-presidente de Gestão
do CRCRS, Ricardo Kerkhoff, prestigiou a posse
da nova diretoria da Associação dos Dirigentes de
Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS). Rafael
Biedermann Mariante fica à frente da entidade na
gestão 2018.

Representatividade
Relações Institucionais

   A presidente Ana Tércia recebeu homenagem
prestada pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo
ao CRCRS, na noite de 26 de março. O presidente do
Legislativo, Pedro Danelli, justificou o ato pela
importância do Conselho na defesa da classe contábil
e da sociedade. Na ocasião, Gustavo Ferres, presdiente
do Sindicontábil Passo Fundo, também recebeu
homenagem pelos 85 anos da entidade.

CRCRS recebe homenagem da Câmara de Vereadores
de Passo Fundo
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Representatividade
Relações Institucionais

   O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Extração de Madeira e Lenha de Butiá,
Telmo Camargo, e o vice-presidente da Federação dos
Trabalhadores na Indústria da Construção e do
Mobiliário do Estado do Rio Grande do Sul (Feticom-
RS), Paulo Sérgio Alves de Souza, foram recebidos pela
presidente Ana Tércia L. Rodrigues, em 5 de abril, na
sede do CRCRS.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Madeira e Lenha
de Butiá visita CRCRS

Parceria entre entidades

   CRCRS, Receita Federal do Brasil e Sescon-RS, reunidos, em 6
de abril, na sede do CRCRS: parceria de sucesso em cursos de
capacitação profissional.

CRCRS estreita relações com universidade

   Em 11 de abril, a presidente Ana Tércia; o delegado
regional de Novo Hamburgo, Daniel Antônio de
Campos; e o diretor adjunto João Victor Oliveira,
encontraram-se com a reitora da Feevale, Inajara Vargas
Ramos, e os professores Marcelo Ayub e Angelita
Gerhardt, para uma conversa informal com intercâmbio
de ideias.

Representantes do Instituto Pe. Landell de Moura apresentam projeto de inclusão social
a partir da Lei de Incentivo Fiscal

   A presidente do Instituto Pe. Landell de Moura, Erika Kramer,
acompanhada de colaboradores do instituto, expôs o projeto de
inclusão social desenvolvido, desde 2013, à presidente Ana
Tércia. Erika esclareceu que, para a implantação e andamento
do projeto, foram utilizados recursos oriundos da Lei de
Incentivo Fiscal. O projeto inclui cursos de educação profissional
para jovens e adultos.
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1º Encontro Bilateral Paraguai – RS

    O CRCRS participou do 1º Encontro Bilateral
Paraguai – Rio Grande do Sul, em 11 de abril, no Country
Club, em Porto Alegre.  Na foto, a presidente Ana Tércia
e o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai,
Gustavo Leite, que falou sobre o trabalho do país vizinho
para aumentar a competitividade.

Transmissão de cargo de Secretário da
Fazenda do RS

   A presidente Ana Tércia prestigiou, na manhã
de 13 de abril, a cerimônia de transmissão do
cargo de secretário de Estado da Fazenda do
RS. Giovani Feltes,  deixou a pasta, e o auditor-
fiscal Luiz Antônio Bins é o novo titular.

Representatividade
Relações Institucionais

   Na tarde de 16 de abril, a
presidente Ana Tércia e os
conselheiros Mártin Spellmeier e
Regina Pedra estiveram no TRT 4ª
Região para uma visita de caráter
institucional. Na oportunidade,
foram recebidos pela presidente do
Tribunal, Vânia Cunha Mattos, e
pela Desembargadora Rejane
Pedra. Cadastro Nacional de
Peritos foi um dos temas
abordados.

Aproximação positiva entre CRCRS e Judiciário
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Visita à Procuradoria-Geral do Estado

Em 19 de abril, a presidente Ana Tércia Rodrigues,
acompanhada do conselheiro Gerson Santos, se reuniu com
o Procurador-Geral do Estado, Euzébio Ruschel, e a
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos,

Paula Krieger, ocasião em que
compartilharam experiências e
informações referentes às entidades. Na
oportunidade, a presidente conversou com
os contadores da PGE-RS. Em todo o
Estado, atuam na PGE 130 contadores.

CRCRS e TCU

  Presidente Ana Tércia Rodrigues foi
recebida, em 19 de abril, pelo Secretário do
Tribunal de Contas da União do RS,
Guilherme Yadoya de Souza, e pelo Auditor
Federal de Controle Externo do TCU, Daniel
Toledo. A visita institucional ao TCU teve
como objetivo o alinhamento de
entendimentos e reafirmar propósitos da atual
gestão, reforçando a aliança entre as entidades.

Representatividade
Relações Institucionais

Projeto “Jovens Lideranças Contábeis”

   O vice-presidente de Registro, Juliano Abadie,
participou,  em 18 de abril, da reunião da
Comissão do CFC Jovem, da qual é integrante.
Também presente, o contador Pedro Gabril da
Silva, conselheiro da Câmara Político-
Institucional do CFC. Em discussão, o projeto
"Jovens Lideranças Contábeis".
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Representatividade
Relações Institucionais

Conselho e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre

  Presidente do CRCRS reúne-se
com secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico de
Porto Alegre,Leandro Lemos, e a
chefe de gabinete da secretaria, Ana
Cláudia Schmitt, em 19 de abril.

  Reunião da presidente do CRCRS com o
presidente da CIC Caxias do Sul, Ivanir Gasparin,
diretores e integrantes da entidade, no dia 23 de
abril.

Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul

Visita a profissionais da contabilidade de
Caxias do Sul

  Em 23 de abril, em Caxias do Sul, a presidente Ana
Tércia L. Rodrigues, em companhia da
secretária de Gestão, Finanças e Fazenda
do município, Magda Wormann, e da
delegada regional do CRCRS em Caxias
do Sul, Beatriz Caregnato da Silva, visitou
os profissionais da contabilidade que
atuam na secretaria.
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Representatividade
Relações Institucionais

Dia do Profissional da Contabilidade - 25 de abril

   O Sincontecsinos-São
Leopoldo comemorou o Dia do
Profissional da Contabilidade,
oferecendo aos profissionais
um café da manhã com
apresentação da palestra sobre
"Paradigmas contemporâneos
que impactam carreiras e
negócios", ministrada pela
presidente Ana Tércia.

Sincovat promoveu, em 4 de maio,
evento comemorativo ao Dia do
Profissional da Contabilidade e aos 44
anos de fundação do sindicato. A
presidente Ana Tércia; os vice-
presidentes de Registro, Juliano
Abadie, e de Relações com os
Profissionais, Elaine Strehl; assim
como os delegados regionais de
Estrela, Claudir Kuhn, Guaporé,
Edmilson Zortea, Lajeado, Dani José

Petry, Teutônia, Gustavo Schnoremberger; participaram das homenagens e procederam à entrega
das carteiras de identidade profissional aos contadores Edemar Silveira de Avila, Victor Higor de
Souza, Luiz Filipe da Luz, Sabrina Scorsatto, Gabriele Perondi, Bárbara Glufke e Tábata Jacinto.
Atualmente, preside o Sincovat a contadora Cíntia Cristian Steffens Fortes.
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Representatividade
Relações Institucionais

CRCRS e  Sincotecsinos

  Assuntos de interesse da classe contábil
gaúcha em pauta na reunião que aconteceu,
em 25 de abril, no Sincontecsinos.
Participaram a presidente Ana Tércia; a vice-
presidente de Relações com os Profissionais
do CRCRS, Elaine Strehl; delegados regionais
de São Leopoldo, José Tadeu Jacoby, e de
Estância Velha, Marléa Immig; delegada
suplente do CRCRS em São Leopoldo, Maria
do Socorro Bittencourt; presidente do
Sincontecsinos, Sandoval dos Santos;
conselheira do CRCRS, Ane Dapper; e
contador Paulo Schnorr.

CRCRS e Sescon-RS: estreitando relações

  Em 4 de maio, a presidente Ana Tércia recebe a vi-
sita do presidente do Sescon-RS, Célio Levandovski,
que tomou posse no último dia 2 de maio. Assuntos
comuns à classe contábil nortearam o encontro.

  O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Celso Luft, representou, o Conselho, em
4 de maio, na solenidade de assinatura de protocolo de intenções entre o Governo do Estado e o
Sebrae, cujo objetivo é facilitar e simplificar a abertura de novos negócios no Rio Grande do Sul.

Conselho prestigia assinatura de Protocolo de Intenções
entre Governo do Estado e Sebrae
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Representatividade
Relações Institucionais

  Presidente do CRCRS, Ana Tércia L.
Rodrigues participou, em 11 de maio, de
reunião da Federacon. Acompanharam  a
presidente, os vice-presidentes Celso Luft e
Juliano Abadie.

Presidente do CRCRS e vice-presidentes participam de reunião da Federacon

  No dia 14 de maio, a presidente Ana
Tércia L. Rodrigues recebeu, na sede do
CRCRS, o presidente do Sescon-RS,
Célio Levandovski, que entregou o
convite para a solenidade da posse festiva
da nova diretoria e presidente do Sescon-
RS, em 14 de junho.

Presidente do CRCRS recebe presidente do Sescon-RS

   A presidente Ana Tércia participou da 3ª
edição do Conexão Sped, em 16 de maio, no
Teatro do CIEE, em Porto Alegre, coordenado
pelo diretor de Conhecimento e Tecnologia da
Decision IT, Mauro Negruni. Presentes também
o vice-presidente de Relações Institucionais,
Celso Luft, o conselheiro Paulo Roberto da Silva
e o contador Rodrigo Kich, respectivamente,
coordenadores das comissões de estudos  de
Tecnologia da Informação e das Organizações
Contábeis.

CRCRS na 3ª edição do Conexão Sped
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  Na tarde do dia 18 de maio, o vice-
presidente de Registro do CRCRS,
Juliano Abadie, esteve na cerimônia de
posse do secretário- adjunto da
Secretaria da Fazenda do RS, Alvaro
Panizza Salomon Abi Fakredin e da
chefe de gabinete, Cassandra de Souza,
da mesma pasta.

Vice-presidente de Registro do
CRCRS prestigia posse na

Secretaria da Fazenda

Representatividade
Relações Institucionais

   O vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional, Márcio Schuch Silveira,
recebeu, no dia 17 de maio, as auditoras
da CAGE. Participou também do
encontro, o diretor-adjunto do CRCRS
João Victor Oliveira.

CRCRS e CAGE

  Reunião-almoço promovida pelo
Instituto dos Advogados do Rio Grande
do Sul (IARGS), em 17 de maio, contou
com a presença da presidente Ana Tércia.
Na ocasião, o presidente da OAB/RS,
Ricardo Breier, ministrou palestra sobre
“As futuras missões da OAB/RS”. O
procurador-geral do Estado, Euzébio
Ruschel, também esteve presente.

Reunião-almoço promovida pelo
IARGS conta com

participação da presidente do CRCRS
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Representatividade
Relações Institucionais

CRCRS, Sescon-RS e Receita Federal: uma parceria que dá certo!

  O vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional, Márcio Schuch Silveira,
reuniu-se, na tarde de 22 de maio, com
o superintendente da Receita Federal do
Brasil, Luiz Fernando Lorenzi; o
delegado da RFB em Porto Alegre,
Alexandre Rampelotto; e a chefe de
divisão de Interação com o Cidadão,
Maria Angélica Orth, para avaliar
procedimentos e sugerir melhorias de
processos.

Vice-presidente de Fiscalização  acompanha assinatura de decreto em Santa Maria

  No dia 21 de março, no Espaço Contábil de
Santa Maria, o vice-presidente de Fiscalização
do CRCRS, Paulo Comazzetto, acompanhou a
assinatura do decreto de criação do projeto
“Poupa Tempo Santa Maria”, pelo prefeito da
cidade, Jorge Pozzobom, e o vice, Sergio
Chechin.

Estudantes do Cesurg, de Marau, em visita ao
Conselho, em 25 de maio, assistiram à plenária. Com
eles estavam as professoras Leoni Menta Zamin e Sara
Vanin Giasson, juntamente com representante da
faculdade, analista financeiro Rejane Mezzomo.

Em Plenária, estudantes do Cesurg
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Representatividade
Relações Institucionais

  Em 24 de maio, a presidente Ana
Tércia Rodrigues recebeu a visita do
superintendente Regional do Sesi,
Juliano André Colombo, que apre-
sentou sugestões de desenvolver
ações conjuntas para disseminar te-
mas de interesse do público-alvo das
entidades.

Presidente do CRCRS recebe
superintendente Regional do Sesi

  A conselheira Mônica Foerster representou o
CRCRS em evento promovido, no dia 25 de
maio, pelo Ibracon, na sede da ADVB, em Porto
Alegre. A palestra Revisão de Pares, ministrada
pelo auditor Paulo Ricardo Alaniz, presidente do
Ibracon 6ª Seção Regional, foi acompanhada de
um café da manhã, que reuniu profissionais para
debater o tema.

Conselheira do CRCRS participa de evento
promovido pelo Ibracon

CRCRS e Sescon-RS reforçam parcerias

  A presidente Ana Tércia Rodrigues reuniu-
se, em 28 de maio, com o presidente do
Sescon-RS, Célio Levandovski, tratando de
parcerias na área da capacitação.
Participaram também, o vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional do CRCRS,
Márcio Schuch Silveira, e o diretor-adjunto
João Victor Oliveira, além do diretor de
Educação do Sescon-RS, Marcelo Vidal, e
o gerente de Produtos e Serviços, Cleiton
Heinz.
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Representatividade
Relações Institucionais

Presidente do CRCRS recebe o
presidente da Aiamu

  Em visita à presidente Ana Tércia L.
Rodrigues, no dia 30 de maio, o presidente
da Aiamu, Fernando Schunck, oficializou
o convite para a presidente integrar um
painel no VI SEMAAT - Seminário
AIAMU de Administração Tributária
Municipal, em 9 e agosto. A diretora
financeira da Associação, Sandra
Quadrado, e o coordenador científico do
evento, César Giffhorn, acompanharam a
visita.

Representantes do Sincovat visitam CRCRS

  A presidente do Sincovat, Cintia Fortes, e o vice-
presidente, Rodrigo Kich, estiveram na sede do
Conselho, na tarde de 30 de maio, para convidar a
presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, para
participar do 13º Seminário do Sincovat. Representantes
do Sincovat também acompanharam a visita: Noeli
Kuhn e Vanessa Cristina Collett.

CRCRS prestigia 6ª edição da Feira Brasileira do Varejo

Em 28 de maio, a presidente Ana Tércia L.
Rodrigues participou da cerimônia de
abertura da 6ª edição da Feira Brasileira do
Varejo, realizada no Centro de Eventos da
Fiergs, em Porto Alegre.
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Representatividade
Relações Institucionais

Visita instituicional do Sindiconta

  No dia 30 de maio, o presidente do Sindiconta, Diego
Moreira, e a vice-presidente Soeli Rinaldi, visitaram,
a presidente Ana Tércia L. Rodrigues. A visita teve
caráter institucional.

  A vice-presidente de Relações com os Profissionais, Elaine
Strehl, e o conselheiro Vilson Fachin, representaram o CRCRS,
no dia 2 de junho, no almoço da Associação dos Contabilistas
de São Sebastião do Caí, promovido juntamente com a delegada
regional Lígia Viana. Na ocasião, foram homenageados ex-
delegados do município: Iguatemi Lúcio Moreira, Luis Carlos
Bohn e Marília Hatzenberger. Também participaram o delegado
regional de Montenegro, Carlos Silveira, autoridades, representantes da Festa da Bergamota, e estudantes
de Ciências Contábeis da UCS.

CRCRS em São Sebastião do Caí

  Na tarde de 5 de junho, os presidentes do
CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, e da
Jucis-RS, Itacir Flores, reuniam-se para
tratar de assuntos comuns que dizem
respeito à classe contábil. O diretor adjunto
do Conselho, João Victor Oliveira, a vogal
da Junta, Marlene Chassott, e o secretário-
geral, Cleverton Signor, acompanharam o
encontro.

CRCRS e JUCIS-RS discutem assuntos
da classe contábil

  Encontro entre as presidentes do
CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, e da
Federasul, Simone Leite, reforçou a
parceria entre as entidades

CRCRS e Federasul
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   Um grupo de estudantes dos cursos de
Ciências Contábeis e Administração da
Fundação Educacional Machado de
Assis (Fema), de Santa Rosa, visitaram
a sede do Conselho, no dia 7 de junho.
Na oportunidade, a presidente  Ana
Tércia falou sobre as atividades do
CRCRS e, em seguida, o integrante da
Comissão de Estudos do CRCRS
Jovem, Tairo Fracasso, e o gerente da

divisão de Fiscalização, José Calleari, esclareceram dúvidas sobre as diversas áreas da entidade. Os
acadêmicos vieram acompanhados pelos professores Anderson Pinceta e Janice Walter.

Visita de estudantes da Fema

Tá na Mesa com “Problemas Sociais
Complexos:Onde está a saída?”

  A presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues,
participou, no dia 13 de junho, do Tá na Mesa, da
Federasul. O tema “Problemas Sociais Complexos:
Onde está a saída?” foi
abordados nas palestras da
presidente da ONG
Parceiros Voluntários,
Maria Elena Jonhannpeter,
e a educadora e ex-ministra
de Assistência Social,
Wanda Angel.

Contadores são empossados para o cargo de auditor do TCE

   Na manhã de 7 de junho, a
presidente do CRCRS participou
da posse de 10 contadores que
assumiram como auditores
públicos externos no TCE,
aprovados no concurso realizado
pelo Tribunal, em 2014 - concurso
este que tem vigência até
dezembro de 2018.

Representatividade
Relações Institucionais



47

8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente

 A presidente Ana Tércia Rodrigues esteve presente,
nos dias 11 e 12 de junho, na 8ª Conferência Brasileira
de Contabilidade e Auditoria Independente, que
aconteceu em São Paulo. Na foto, o presidente da
Diretoria Nacional do Ibracon, Francisco Sant'Anna;
Conselheira do CRCRS e diretora de FAPMP do
Ibracon, Mônica Foerster; a presidente do CRCRS,
Ana Tércia; e o presidente do CFC, Zulmir Breda.

Representatividade
Relações Institucionais

Posse de nova diretoria do Sescon-RS

  A solenidade de posse da nova diretoria do
Sescon-RS para o período de 2018-2022, realizada
na noite de 15 de junho, foi prestigiada pela
presidente Ana Tércia. À frente da entidade está o
contador Célio Levandovski , que assumiu a
presidência em substituição ao contador Diogo
Chamun. A comemoração também foi alusiva aos
31 anos de fundação do Sescon-RS, completados
no dia 16 de junho.
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  Lançado, na abertura do Seminário sobre
Financiamento de Campanha e Prestação de
Contas Eleitorais, em 20 de junho, em Brasília,
o livro "Contabilidade Eleitoral: da teoria à
prática". elaborado pela Comissão Técnica do
CFC - Prestação de Contas Eleitorais, da qual
participa o coordenador da Comissão de Estudos
das Organizações Contábeis do CRCRS,
Rodrigo Kich.

Lançamento de livro digital sobre
Contabilidade Eleitoral

  Nos dias 18 e 19 de junho, a presidente Ana
Tércia , o diretor-executivo, Ricardo Vitória, e o
assessor jurídico Ângelo Bozzetto participam da
reunião de presidentes, diretores e assessores
jurídicos dos Conselhos Regionais de
Contabilidade dos estados das regiões Sul e
Sudeste, na sede do CRC de Minas Gerais.

Reunião de presidentes, diretores e assessores jurídicos no CRCMG

Representatividade
Relações Institucionais

  No dia 18 de junho, o vice-presidente de
Registro do CRCRS, Juliano Abadie, participou
de reunião na Câmara Municipal de Porto
Alegre, que tratou da proposta que barrou a
alteração nos 2% da alíquota ISSQN. Também
participaram da mobilização o presidente do
SESCON-RS, presidente do Ibracon,
representantes da OAB e vereadores.

Entidades da classe contábil mobilizadas
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Representatividade
Relações Institucionais

  O contador Rodrigo Kich, coordenador da Comissão de
Estudos das Organizações Contábeis do CRCRS, participou,
juntamente com os membros da Comissão Eleitoral do CFC,
de painel que integrou o Seminário sobre Financiamento de
Campanha e Prestação de Contas Eleitorais, realizado
em 20 de junho, na sede do Conselho Federal de
Contabilidade, em Brasília.

Representatividade do CRCRS em Seminário sobre
Contabilidade Eleitoral no CFC

  A presidente do
CRCRS, Ana Tércia L.
Rodrigues, esteve no
CFC, em Brasília, no
dia 21 de junho. Na
agenda, diversos
eventos sobre diferentes
segmentos da
contabilidade.

Presidente do CRCRS participa de encontro no CFC, em Brasília

  O vice-presidente de Relações Institucionais, Celso
Luft, participou, na noite de 21 de junho, na
Assembleia Legislativa do RS, da cerimônia de
outorga da Medalha Mérito Farroupilha ao
presidente da CDL, Alcides Debus.O diretor do
Sescon-RS, Flávio Dondoni Jr., também esteve
presente.

Medalha Mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa do RS
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  O Espaço Contábil Região Centro, recebeu,
na noite de 28 de junho, o destaque Prestação
de Serviços 2018, conferido pela Câmara de
Indústria e Comércio de Santa Maria, em
reconhecimento aos serviços realizados pelas
entidades que compõem o Espaço: CRCRS,
Sescon-RS e Sincotec-SM. O vice-presidente
de Fiscalização, Paulo Comazzetto, representou
o CRCRS, na cerimônia.

Espaço Contábil Região Centro é destaque Prestação de Serviços 2018

Representatividade
Relações Institucionais

CRCRS recebe visita de contadores do  Exército

  A presidente Ana Tércia L.
Rodrigues recebeu, no dia 26 de
junho, o contador de Setorial
Contábil do Exército, André Luís
Bagetti, e os auditores Internos
Governamentais, Felipe Padilha e
João Paulo Gurgel Bezerra, que
fazem parte da 3ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do
Exército. A visita teve o objetivo
de estreitar as relações entre as
instituições.

29/06/2018 - Alunos do curso de Ciências
Contábeis da Unisinos visitam o CRCRS,
acompanhados das professoras Charline
Pires, Priscila Bordin, Gisele Spricigo e
do professor Clóvis Kronbauer.

Visita de alunos da Unisinos
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Formaturas

CRCRS cumprimenta os formandos de Ciências Contábeis no 1º semestre de 2018

   Em reconhecimento à caminhada acadêmica dos formandos em Ciências Contábeis de todo o
Estado, o CRCRS prestigia as solenidades de colação de grau com a presença de seus representantes
e a entrega de Diploma de Mérito de Aluno-Destaque aos acadêmicos que alcançaram as maiores
médias no decorrer de seus cursos. Neste primeiro semestre, foram 61 formaturas que contaram
com a presença de representnates do Conselho.
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CRCRS na Mídia

Jornal do Comércio registra posse da nova diretoria do Conselho

   Jornal da Contabilidade, encartado na edição de 10 de
janeiro, do Jornal do Comércio, traz matéria sobre a posse
da nova diretoria do CRCRS.

Correio do Povo destaca eleição da primeira mulher a presidir o CRCRS

Correio do Povo, de 5 de janeiro, registra
a eleição da primeira mulher a presidir o
CRCRS, nos 70 anos da entidade – a
contadora Ana Tércia L. Rodrigues
assume a presidência para o biênio 2018-
2019.
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Imprensa do interior do Estado: posse da diretoria  2018-2019 em pauta

   Veículos de comunicação do interior do RS
registram posse da diretoria do CRCRS, eleita em 4
de janeiro, para o biênio 2018-2019, sob a presidência
da contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues.  O jornal
A Notícia do Vale, de Panambi, e os blogues Online
Comunicações, de Tapes, e Espaço Contábil Região
Centro, de Santa Maria, destacaram que “Pela primeira
vez, em 70 anos, mulher assume Conselho de
Contabilidade”.

Jornal da Manhã, de Ijuí, destaca metas de gestão para o biênio 2018-2019

   Em entrevista ao Jornal da Manhã, de Ijuí, edição
do final de semana, dias 20 e 21 de janeiro, a
presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues,
destaca a demanda pela atualização constante dos
profissionais da contabilidade e fala sobre outras
metas de gestão.
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Reportagem com o conselheiro do CRCRS Tairo Rolim Fracasso

   Jornal do Comércio, de 28 de fevereiro, apresentou
reportagem com o conselheiro do CRCRS, Tairo Rolim
Fracasso, sobre o impacto da alta carga tributária sobre o
poder de compra dos brasileiros.

Artigo de opinião, no Jornal do Comércio

   O contador Luís Elemar Lunkes Mielke,
integrante da Comissão de Estudos de
Organizações Contábeis do CRCRS, assina
artigo de opinião no Jornal da Contabilidade,
encartado na edição de 24 de janeiro, do Jornal
do Comércio. Em pauta, Investidor-Anjo.

No tempo certo! Artigo da presidente do CRCRS sobre Dia Internacional da Mulher

   Artigo alusivo ao Dia Internacional da Mulher, elaborado
pela presidente Ana Tércia, publicado no Jornal da
Contabilidade, no dia 7 de março.

CRCRS na Mídia
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   A posse da primeira mulher a presidir o CRCRS, em 70 anos de
história da entidade, foi destaque no Correio do Povo do dia 10 de
março.

Correio do Povo noticia posse no Conselho de Contabilidade do RS

Presidente Ana Tércia fala sobre Planejamento Tributário, no Jornal do Comércio

    A presidente Ana Tércia é uma das entrevistadas do Jornal do
Comércio de 12 de março. Na página 10, ela fala sobre
Planejamento Tributário.

CRCRS marca presença no grenal estimulando
destinação do Imposto de Renda para projetos sociais

    O CRCRS marcou presença no clássico grenal
do dia 11 de março, durante a exibição, no telão
do Estádio Beira-Rio, de vídeo institucional do
Programa Escolha o Destino.
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Adesão do Sport Club Internacional à Campanha Escolha o Destino

   A participação da presidente Ana Tércia na reunião que
resultou na adesão do Sport Club Internacional à Campanha
Escolha o Destino é notícia no Jornal do Comércio, de 14 de
março, na página 2, do Jornal da Contabilidade.

   O Jornal da Contabilidade, encartado na edição do Jornal do Comércio de 14 de março, traz
notícia sobre a posse da nova diretoria e conselheiros do CRCRS.

Jornal do Comércio traz notícia sobre posse da nova diretoria e conselheiros do CRCRS

Vice-presidente de Relações Institucionais fala sobre como evitar malha fina

   O vice-presidente de Relações Institucionais, Celso
Luft, fala sobre os programas de preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda deste ano, na
reportagem "Tecnologias são aliadas dos contribuintes
para evitar malha fina". A matéria está no Jornal da
Contabilidade, encartado no Jornal do Comércio,de 4
de abril.

CRCRS na Mídia
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  O vice-presidente de Relações Institucionais do
CRCRS, Celso Luft, concedeu entrevista ao vivo para
o Facebook Gaúcha ZH, em 23 de abril. Durante a
live, Luft esclareceu dúvidas dos espectadores sobre
o preenchimento adequado da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda.

Vice-presidente de Relações Institucionais orienta contribuintes
em entrevista ao vivo, no Facebook Gaúcha ZH

  O vice-presidente Celso Luft falou, no programa Panorama
da TVE, sobre Imposto de Renda, no dia 9 de abril.

Vice-presidente do CRCRS participa do programa Panorama, da TVE

Carnê-Leão é tema de reportagem com o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional

 “Quem paga o Carnê-Leão mensalmente deve ter cuidado
na declaração” foi a reportagem do Jornal da Contabilidade,
com o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do
CRCRS, Márcio Schuch Silveira, encartada no Jornal do
Comércio, no dia 11 de abril.
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Simplificação do ICMS: vice-presidente de Desenvolvimento Profissional em reportagem do
Jornal da Comércio

  O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do
CRCRS, Márcio Schuch Silveira, fala sobre a necessidade de
simplificação do ICMS para a cesta básica, em reportagem
no Jornal do Comércio, 25 de abril.

“Dia 25 de abril, data de reafirmar escolhas”

  O Jornal da Contabilidade, de 25 de abril, Dia
do Profissional da Contabilidade - artigo da
presidente do CRCRS, Ana Tércia L.
Rodrigues.

Dia do Profissional da Contabilidade: vice-presidente de Controle Interno
 fala sobre cenário econômico, politico e social

   Em entrevista ao Riovale Jornal, de Santa Cruz do
Sul, edição do dia 24 de abril, o vice-presidente de
Controle Interno do CRCRS, Mário Kist, falou da
importância da contabilidade no cenário econômico,
político e social.

CRCRS na Mídia
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eSocial , em entrevista do vice-presidente de Relações Institucionais

   O vice-presidente de Relações Institucionais, Celso
Luft,  em reportagem de capa do Jornal da
Contabilidade, edição de 23 de maio. Em pauta, o
início da adaptação das MPEs e MEIs ao eSocial.

  Em 10 de maio, a presidente Ana Tércia falou, em
entrevista na TV Erechim, sobre o projeto CRC & Você
e do Seminário de Contabilidade & Negócios.

CRCRS na mídia de Erechim

   A presidente Ana Tércia participou, em 8 de maio,
da gravação do programa Encontro Casual, da Rádio
Unijuí, com apresentação de Douglas Dorneles. No
bate-papo, a trajetória profissional da presidente e os
propósitos da sua gestão - tudo ao som de uma
caprichada seleção musical.

Encontro Casual, na Rádio Unijuí

Presidente participa de programa na Rádio Bandeirantes

   A presidente Ana Tércia L. Rodrigues foi uma das
convidadas do programa Rádio Livre, com apresentação
do jornalista Diego Casagrande, realizado em 23 de
maio. Participaram também o administrador de
empresas, Ênio Meneghetti; o presidente do Sindicato
das Indústrias do Vestuário do RS, Sílvio Colombo; e o
advogado da área de geração de energia e estruturas,
Frederico Boschin.
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Ana Tércia Lopes Rodrigues – integrante da Comissão técnica para analisar as questões da
prova do Exame de Suficiência

Angelo Roberto Bozzetto – integrante da Comissão de trabalho para uniformização da
denominação e forma de custeio das unidades representativas dos Conselhos Regionais de
Contabilidade fora dos locais de suas respectivas sedes

Antônio Carlos de Castro Palácios – integrante da Comissão Administradora do Exame de
Qualificação Técnica (CAE) - Auditoria

Antônio Carlos Nasi – integrante da Comissão de Estudo e Assessoramento de Atividades que
contribuam para a Pesquisa, o Desenvolvimento e o Estímulo do Conhecimento Científico e
Tecnológico da Contabilidade no Brasil

Edí Cristiano Siqueira – integrante da Comissão Administradora do Exame de Qualificação
Técnica (CAE) - Perícia Contábil

Enory Luiz Spinelli – integrante de comissão técnica da Associação Interamericana de
Contabilidade (AIC)

Ernani Ott – integrante do Conselho Editorial da Revista Brasileira Contabilidade (RBC)

Felipe Severo Bittencourt – integrante do Grupo Assessor das Normas brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de
DemonstrativosFiscais da Federação (CTCONF)

Fernanda Maria Cesar Pires – integrante da comissão de validação das Rotinas do sistema
informatizado de Registro do Sistema CFC/CRCs

José Clarel Calleari - integrante do GT para Validação das Melhorias Necessárias no Sistema de
Fiscalização Eletrônica

José João Appel Mattos – integrante da Comissão de apoio em matéria político-institucional do
Sistema CFC/CRCs

Juliano Bragatto Abadie – coordenador da Região Sul da Comissão de Representantes
Regionais da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis do Sistema CFC/CRCs (Jovens Líderes)

Luciano Biehl – integrante da Comissão para apresentar proposta de reformulação do Decreto
Lei nº 9.295/46, que dispõe sobre a criação do CFC, define as atribuições do Contador e do
Guarda-Livros

Luciano Jukoska – integrante da Comissão para revisar e propor reformulação das Resoluções
CFC nº 1.280/2010 e nº 1.368/2011 e do Manual de Cobrança

Representantes gaúchos em comissões do CFC
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Márcio Schuch Silveira – integrante da Comissão de Educação Profissional Continuada -
CEPC-CFC

Marco Aurélio Gomes Barbosa – integrante da Comissão para Elaboração de Projetos e Ações
que visem ao aprimoramento do ensino contábil no País (Ensino)

Mario Antonio Karczeski – integrante da Comissão de Educação Profissional Continuada -
CEPC - CFC

Paulo Roberto da Silva – coordenador do GT Sped do CFCna Comissão Coordenadora dos
Fóruns do Sped e GT do eSocial (GT Confederativo)

Paulo Walter Schnorr – integrante daComissão para Revisão do Código de ÉticaProfissional do
Contador

Pedro Gabril Kenne da Silva – integrante da Comissão de apoio em matéria político-
institucional do Sistema CFC/CRCs e do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões
Regulamentadas

Ricardo Kerkhoff – integrante da Comissão de Estudo da Carteira de Identidade Profissional

Ricardo Vitória – integrante da Comissão de estudos para revisar o Manual Administrativo e
Financeiro do Sistema CFC/CRCs e da Comissão de Trabalho para acompanhamento do contrato
firmado entre CFC e Consulplan

Rodrigo Kich – integrante da Comissão Técnica do CFC de Contabilidade Eleitoral

Rogério Costa Rokembach – integrante do Comitê Administrador do Programa de Revisão
Externa de Qualidade (CRE) e do GT para apresentar proposta de nova norma de revisão pelos
pares para organizações contábeis

Tanha Maria Lauermann Schneider – integrante da Comissão de Educação Profissional
Continuada - CEPC-CFC

Silvia Grewe – integrante da Comissão Gestora Nacional do Programa de voluntariado da Classe
Contábil (PVCC)

Representantes gaúchos em comissões do CFC
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