
Passamos por todo o primeiro semestre de mais
um ano, aliás período  com características atípicas, mar-
cado pelo maior evento do futebol - a Copa do Mundo.
E, olhando para o período que transcorreu desde que
tomei posse como presidente do CRCRS, em janeiro de
2014, resolvi compilar as ações realizadas nesses seis
meses e disponibilizar aos profissionais que atuam na
área contábil do Rio Grande do Sul. São metas estipula-
das e divulgadas no período da nossa eleição e outras
tantas que tomaram forma de acordo com as exigências
e necessidades dos Contadores e Técnicos em Contabi-
lidade e da sociedade. As ações abrangem as áreas de
desenvolvimento profissional, registro e fiscalização,
além de outras atividades de caráter institucional e de
defesa da sociedade e da classe contábil.

Com essa prestação de contas, o CRCRS re-
força seu compromisso com a total transparência de suas
ações, um dos principais pilares de nossa gestão.

Estamos certos de que o trabalho realizado até aqui, é apenas o pontapé inicial de um grande
caminho a ser percorrido até o final de nosso mandato que, certamente, renderá grandes frutos
para os profissionais contábeis. Por fim, gostaria de agradecer a toda a classe contábil pelo apoio
nestes seis meses que estamos à frente do CRCRS.

Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS

Gestão com ética e transparência
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Nas primeiras semanas da nova gestão, o presidente do CRCRS, Contador Antônio
Palácios, se reuniu com representantes de
entidades da classe.

O ex-presidente do Sescon-RS, Jaime
Gründler Sobrinho, e o atual presidente da enti-
dade, Diogo Chamun, em visita ao presidente
do CRCRS, reforçaram as intenções de manter
a parceria entre as entidades, por meio de um
convênio firmado entre ambas, foi instalado, na
sede do Conselho, um posto para validação da
certificação digital. Com isso, os Contadores e
Técnicos em Contabilidade não necessitam mais
se deslocarem até a Zona Norte – onde se locali-
za o Sescon-RS para obtenção da certificação.

Para Palácios, a iniciativa reafirma o propósito das entidades da classe contábil de trabalharem
unidas em busca de benefícios para o profissional gaúcho. O atendimento se iniciou em 9 de
maio, e ocorre todas sextas-feiras, das 9h às 17h, com prévio agendamento pelo site do Sescon-
RS – www.sescon-rs.com.br. Na ocasião, representantes do Sescon-Serra Gaúcha também se fi-
zeram presentes por intermédio do ex-presidente Tiago Dal Corno e do presidente Ronaldo

Tomazzoni.

 O presidente do Sindiconta , João José
Ferreira Filho e o ex-presidente da mesma
entidade, Tito Celso Viero também vieram
cumprimentar o Contador Antônio Palácios
pela posse da presidência do CRCRS e reiterar
a parceria entre Conselho e Sindicato.

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios,
acompanhado do vice-presidente de Relações
Institucionais, Pedro Gabril Kenne da Silva, foi
ao encontro do presidente do Sindilojas, Paulo
Kruse, para tratarem de ações conjuntas que
visem facilitar a comunicação entre empresário e
profissional da Contabilidade, entre outras.

À direita, o presidente do CRCRS
na gestão 2002-2005, Contador Enory

Spinelli, em visita ao CRCRS, recebido pelo
presidente Antônio Palácios.

Parcerias eficazes



- Antônio Palácios recebeu a visita do
presidente da Junta Comercial do Rio Grande
do Sul (Jucergs), João Alberto Vieira, do vice-
presidente, Paulo Sérgio Mazzardo, e do secre-
tário-geral José Tadeu Jacoby, na qual foi abor-
dada a necessidade de compilar alguns escla-
recimentos e orientações sobre o trabalho rea-
lizado pela Junta Comercial. Nesse sentido, o
CRCRS comprometeu-se, por meio da Comis-
são de Estudos de Organizações Contábeis, a
colaborar na elaboração de uma cartilha, que
se constituirá em uma importante ferramenta
orientativa aos profissionais contábeis.

- O presidente do CRCRS, Con-
tador Antônio Palácios, e o vice-presidente
de Relações Institucionais, Pedro Gabril
Kenne da Silva, em visita ao presidente do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJRS), desembargador José Aquino Flo-
res de Camargo, solicitaram a revisão da
tabela de honorários periciais em proces-
sos de assistência judiciária gratuita dos
peritos contábeis do Estado. O resultado da
reivindicação foi publicado em 14 de mar-

ço, quando o presidente do TJ assinou o Ato nº 016/2014-P, garantindo aumento de 26,21% nos
honorários periciais, de exames técnicos e de emolumentos de traduções e versões, nos casos de
Assistência Judiciária Gratuita, concretizando, assim, uma grande conquista para a classe.

- Buscando evitar o fechamento do
Posto de Atendimento da Receita Estadual no
município de Sarandi, os vice-presidentes de
Relação com os Profissionais, Celso Luft, e de
Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne
da Silva, reuniram-se com o subsecretário ad-
junto da Receita Estadual, Newton Guaraná.
Na ocasião, também estavam presentes o De-
legado Regional do CRCRS em Sarandi,
Vilson Barichello, o vice-prefeito de
Sarandi,Volmir Grando e o Secretário de De-
senvolvimento Econômico do município,
Oclides Barbiero, e os representantes dos deputados estaduais Edegar Pretto, Altemir Tortelli e Silvana
Covatti, respectivamente, Antônio Bueno, Simone Mirapalhete e Erli Teixeira. O subsecretário Newton
Guaraná ressaltou que a Sefaz-RS está modernizando seus serviços, de modo a concentrá-los na
internet, onde o atendimento é mais efetivo e mais célere do que o prestado no balcão, mas garantiu
que o órgão irá analisar a reivindicação.

Conquistas



- Em maio, a Fiscalização do CRCRS tomou conhecimento de que, no edital de aber-
tura do Concurso Público nº 01/2014, da Prefeitura de Arroio Grande, não constava a
obrigatoriedade do registro legal no Conselho de Contabilidade dentre os requisitos para o preen-
chimento do cargo de Contador. O Conselho contatou a administração do município, que retificou
o edital e passou a exigir o Registro Profissional quando da posse dos aprovados.

- A exemplo do que ocorreu com o concurso público da Prefeitura de Arroio Grande, o
CRCRS, ao tomar conhecimento de que no edital de abertura do Concurso Público nº 01/2014 da
Prefeitura Municipal de Ibirapuitã-RS não constava a obrigatoriedade do registro profissional no
Conselho Regional de Contabilidade, dentre os requisitos para o preenchimento dos cargos de
Auxiliar de Contabilidade e Agente Fiscal, solicitou a administração municipal, que retificou o
edital, passando a exigir tal requisito.

- Nesse sentido, o CRCRS solicitou a alteração do edital de concurso público da Prefei-
tura de Colorado para provimento dos cargos de agente de controle interno e técnico contábil,
uma vez que não constava a exigência de registro no Conselho de Contabilidade. A Prefeitura
retificou o edital conforme reivindicação.

- O Conselho também encaminhou ofício ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS –, contestando o Edital de Concurso, publicado em 31
de março de 2014, destinado ao provimento de 140 vagas em cargos de carreira, entre elas a de
Auditor. Nos requisitos para investidura no cargo de Auditor, consta a exigência de curso superior
em outras áreas além de Ciências Contábeis. O Conselho entende que Auditoria é prerrogativa
exclusiva do Contador. Assim, foi solicitada a imediata revisão do edital, a fim de que seja reser-
vado apenas a Contadores, registrados no CRCRS, o acesso ao cargo de Auditor.

Repúdio a sentença de Juiz

Ao tomar conhecimento do conteúdo desrespeitoso à classe contábil em Sentença de
Reclamatória Trabalhista, proferida por Juiz da Região Metropolitana de Porto Alegre, que diante
do emaranhado de documentos desencontrados arrolados pelas partes, desabafou dizendo-se ser
Juiz e não “um mero contador”. O CRCRS, por meio do presidente, Contador Antônio Palácios,
enviou ofício ao Magistrado, repudiando a citação infeliz no texto e lembrando que o “mero
contador” cursou uma faculdade e, como ele, está sujeito a erros, mas não merece o tratamento
dispensado na Sentença”.

1º Encontro Geral de Delegados Regionais

O presidente e os oito vice-presidentes deste
Regional reuniram-se, em Porto Alegre, com cerca
de 90 delegados regionais, em 11 de março, por oca-
sião do 1º Encontro Geral de Delegados Regionais,
com o intuito de discutir e esclarecer temas perti-
nentes à classe e à gestão das Delegacias Regionais
do CRCRS e sobre os objetivos e expectativas para
2014, em suas respectivas áreas de atuação.



   1º Treinamento de Capacitação dos Delegados Regionais do CRCRS

Na ocasião, foram empossados
quatro novos delegados: Marcelo Cos-
ta (Flores da Cunha), Clóvis Molinari
(Santa Rosa), Neusa Maria Costa Gon-
çalves Salla (Santo Ângelo) e Cilon
Lopes de Siqueira (São Gabriel).

Seminários de Assuntos Contábeis

Com o intuito de proporcionar a atualização e ampliação técnica dos profissionais da
Contabilidade de todo o Estado, o CRCRS programou para este ano 13 seminários. Até junho, já
foram realizados cinco, nas seguintes cidades: Cachoeira do Sul, Estância Velha, Ijuí, Caxias do
Sul e Pelotas. A participação de contadores, técnicos em contabilidade e estudantes da área contábil
tem sido intensa. Entre todos os seminários realizados neste primeiro semestre, o número de
participantes chegou a 1.121, com a arrecadação de mais de 730 kg de alimentos nao perecíveis.

Em maio, ocorreu o 1º Treinamen-
to de Capacitação com os Delega-
dos das regiões Metropolitana de
Porto Alegre, Litoral e Sul do Es-
tado, na sede do CRCRS. Na opor-
tunidade, responsáveis pelas diver-
sas áreas e divisões que compõem
a entidade colocaram os 28 dele-
gados presentes a par do desenvol-
vimento de suas atividades. O ob-
jetivo foi repassar informações e
orientações, além de aproximar,
cada vez mais, os delegados e os
gestores do CRCRS. No encontro
também foram realizadas palestras
sobre Responsabilidade Civil, mi-
nistrada pelo Técnico em Contabilidade Luciano Biehl; e Gestão, apresentada pelo ex-presidente
do CRCRS, Enory Spinelli. A iniciativa vai abranger os 104 Delegados. Os próximos serão em
Bento Gonçalves (27 a 29 de agosto), Passo Fundo (24 a 26 de setembro) e Santa Maria (29 a 31
de outubro). Nessas cidades, durante os dias agendados, o presidente do CRCRS, assim como os
vice-presidentes, estarão à disposição dos delegados da região para prestar esclarecimentos, to-
mar conhecimento de reivindicações, ouvir sugestões e evidenciar as atribuições legais da enti-
dade, ou seja, esclarecer o que o Conselho pode ou não fazer, onde o Conselho pode ou não agir.



Projetos sociais do CRCRS também são pauta em Seminários
 Programa de Voluntariado da Classe Contábil

Em 2008, o Sistema CFC/
CRCs, criou o Programa de
Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC), que engloba oito projetos so-
ciais. As ações são divulgadas em todos
os seminários, quando o presidente do
CRCRS, acompanhado dos vice-presi-
dentes, delegados e dos assessores pre-
sentes na ocasião, expõe os projetos, in-
centivando e disponibilizando os conhe-
cimentos para que o município onde

acolhe o Seminário também se engaje e desenvolva os projetos do PVCC. Todos os detalhes do
programa estão disponíveis em www.crcrsinforma.org.br/pvccrs.

Seminário de Assuntos Contábeis de
Caxias do Sul

Seminário de Assuntos Contábeis de
Cachoeira do SulSeminárrio de AssuntosContábeis de

Estância Velha

Seminário de Assuntos
Contábeis de Ijuí

Seminário de Assuntos
Contábeis de Pelotas



Eventos que marcaram o primeiro semestre

Bate-Bola Contábil

O projeto Bate-Bola Contábil, concebido pela Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon) em parceria com o Ministério do Esporte e com o CFC, chegou a Porto
Alegre em 20 de maio. O evento, que ocorreu em todas as cidades-sede da Copa do Mundo,
trouxe para o debate temas como: ITG 2003: Entidades Desportivas; Contabilidade,
Governança e Accountability em Entidades Desportivas; Futebol e Mercado de Ações; Psicolo-
gia Aplicada ao Esporte e um talk show sobre “Brasil e as Perspectivas Antes e Após os Even-
tos Esportivos”.

Antecedendo as palestras do Bate-Bola
Contábil, o presidente da Academia de Ciências
Contábeis do Rio Grande do Sul, Elói Dalla Vechia,
deu posse ao mais novo membro da entidade, o Con-
tador Zulmir Breda (foto ao lado), e prestou uma ho-
menagem à presidente da Abracicon, Contadora Ma-
ria Clara Bugarim.



- Em 25 de abril, o Plenário do
CRCRS homenageou a estudante Adalene
Olivia Silvestre, 23 anos, estudante da Univer-
sidade de Caxias do Sul, por ter conquistado o
Prêmio Transparência Universitário, concur-
so promovido pelo Ibracon Nacional, com o
trabalho intitulado “Auditoria Independente:
um estudo sobre o conteúdo dos Relatórios das
Demonstrações Contábeis dos clubes de fute-
bol brasileiros”.  O presidente do CRCRS, An-
tônio Palácios, entregou um diploma de reco-
nhecimento pelo trabalho apresentado.

Em função da relevância do tema, o
CRCRS promoveu, em 19 de maio, o Seminário
sobre o eSocial, no auditório da Amrigs, em par-
ceria com o Senar-RS. No evento, que contou,
também, com transmissão ao vivo pela internet,
em torno de 1.000 pessoas assistiram atentamen-
te o palestrante Daniel Belmiro Fontes, auditor
fiscal da Receita Federal e membro do Comitê
Gestor do eSocial, expor os aspectos que envol-
vem o assunto.

Seminário debate o eSocial

Homenagens

O deputado estadual Frederico
Antunes,reuniu-se, em abril, na sede do
CRCRS, com o presidente da entidade,
Antônio Palácios, e com o então presiden-
te do Sescon/RS, Jaime Gründler Sobri-
nho, para expor e debater o projeto de lei,
aprovado pela Assembleia Legislativa do
RS, que inclui na Lei do ICMS o fim da
cobrança do Diferencial de Alíquota

(Difa) para as micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. Na oportunidade, tam-
bém estavam presentes o vice-presidente de Relações Institu-cionais do CRCRS, Pedro Gabril
Kenne da Silva; o delegado regional do CRCRS em Esteio, Cleiton Charutti; o presidente eleito
do Sescon/RS, Diogo Chamun; e a Técnica em Contabilidade Marice Fronchetti.

O assunto é polêmico, já que o projeto de lei que extingue a cobrança do Diferencial da
Alíquota do ICMS, aprovada pela Assembleia Legislativa, por unanimidade, não foi acatado pelo
Executivo. Fato que causa dúvidas e incertezas para o contribuinte, no sentido de pagar normal-
mente o tributo, como vinha sendo feito, até então, ou de efetuar depósito judicial. Para Palácios,
o CRCRS, como entidade reguladora e não associativa, somente pode orientar os profissionais
para obedecerem as determinações da legislação vigente, mesmo que contestada ou discutida
judicialmente. Entretanto, o presidente entende que o fim da Difa é benéfico para a economia do
Estado, pois é inegável a importância das micros e pequenas empresas no cenário gaúcho.

CRCRS recebe deputado Frederico Antunes

Adele Olivia Silvestre e Fernando
Andrade Pereira, professor orientador.



Na foto acima, a partir da esquerda: Luiz
Eurico da Silva Boeira, Zulmir Breda, Antô-

nio Palácios, Lino Bernardo Dutra, Tanha
Lauermann Schneider, Paulo Walter Schnorr.

Nair Giacobbo de Lima e Ibanor Cofferi.

Zulmir Breda e Antônio Palácios
no descerramento da foto

O Contador Gilberto Zanin de Souza

Moacir Carbonera também foi homenageado

 - Em reunião plenária realizada em 23 de maio, o CRCRS prestou deferência a profis-
sionais que foram conselheiros na gestão 2010-2013. Foram homenageados os Técnicos em Con-
tabilidade Ibanor Cofferi e Nair Giacobbo de Lima; e os Contadores Lino Bernardo Dutra, Luiz
Eurico da Silva Boeira, Tanha Lauermann Schneider, Paulo Schnorr e Zulmir Breda. Cada um
deles recebeu do presidente Antônio Palácios um diploma de agradecimento pelos serviços pres-
tados ao CRCRS. Ainda na plenária do dia 23 de maio, foi realizada a solenidade de inclusão da
foto do Contador Zulmir Breda na Galeria dos Ex-Presidentes do CRCRS. Breda esteve à frente
deste Regional de 2010 a 2013 e, atualmente, é vice-presidente de Desenvolvimento Profissional
e Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Posteriormente, na plenária de 16 de ju-
nho, os Contadores Moacir Carbonera e Gilberto Zanin de Souza também foram homenageados
por seus serviços prestados como conselheiros deste Regional.



 CRCRS e estudantes da área contábil: importante aproximação

- Nesses primeiros seis meses de gestão, o presidente do CRCRS, Antônio Palácios
procurou se aproximar dos estudantes de Ciências Contábeis. Para tanto, atendeu a convites das
instituições de ensino e ministrou aulas inaugurais, em março, nas cidades de Caxias do Sul para
alunos do 1º semestre da Universidade de Caxias do Sul (UCS); e em Frederico Westphalen,
para acadêmicos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

- Em abril, em alusão às comemorações do Dia do Profissional da Contabilidade, Palá-
cios, proferiu aula inaugural da 2ª turma do curso de pós-graduação em Contabilidade Aplicada
ao Setor Público da Fadergs, em Porto Alegre.

- Em maio, o presidente apresentou palestra sobre o presente e o futuro da profissão
contábil no auditório da Universidade Regional Integrada de Erechim, que marcou o encerra-
mento da Semana Acadêmica de Ciências Contábeis da instituição.

- No dia 3 de junho, o presidente do CRCRS foi convidado a proferir palestra para um
público de cerca de 600 pessoas na abertura do XXI Fórum Regional de Contabilidade: Contabi-
lidade em Ano de Copa, que ocorreu na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Comissões de Estudos

No 1º semestre de 2014, ocorreram
algumas mudanças no que se refere às Co-
missões de Estudos. O Grupo de Trabalho
sobre Contabilidade no Setor Cooperativo,
criado em 2013, foi transformado em comis-
são, e implantado o novo grupo de trabalho
para tratar da Contabilidade Gerencial. Com
isso, o Conselho agora conta com 11 comis-
sões de estudos e um grupo de trabalho, além
das demais comissões que continuam atu-

ando regularmente: Acompanhamento da Área do Ensino Superior, Auditoria Independente, Conta-
bilidade Aplicada ao Setor Público, CRCRS Jovem, Mulher que Atua na Área Contábil do RS,
Organizações Contábeis, Perícia Contábil, Responsabilidade Social, Tecnologia da Informação e
Terceiro Setor. A grande novidade diz respeito às palestras que são realizadas às quartas-feiras à
noite no auditório do Conselho, que contam com transmissão ao vivo via internet. Desde abril, as
comissões são responsáveis, de acordo com os seus respectivos segmentos de estudo, por ministrar
essas palestras, que ficam disponibilizadas, após a apresentação, no site do Conselho.

Grupo de Trabalho de Delegados Honorários

Como forma de reconhecer e usufruir a experiência adquirida pelos profissionais da
Contabilidade que, por muito tempo, estiveram à frente das Delegacias, assim como dispor dos
seus conhecimentos técnicos como suporte para as atividades de gestão da entidade, o CRCRS
instituiu o Grupo de Trabalho de Delegados Honorários, formado pelos Contadores Erineu Cló-
vis Xavier (coordenador), Janete Inês Gravina, Joaquim Vaz Godinho e Luiz Carlos Bordignon,
e pelos Técnicos em Contabilidade Américo Vidal, Andréia Peixoto dos Santos, Lesi Marina
Tedesco e Helene Weber.



- A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, participou, em 15
de maio, do VIII Simpósio Internacional do Mercosul, evento promovido pela Inijuí, em parceria
com este Regional. Na ocasião, ela ministrou a palestra “A Tecnologia da Informação na Profissão
Contábil”.

- Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS,
falou sobre o Sistema CFC/CRCs e os Observatórios Sociais, no Encontro de Estudantes, realizado
em 27 de junho, em Pelotas.

- Em 25 de junho, a vice-presidente de Controle Interno deste Regional, Magda Wormann,
participou da 1ª Jornada Técnica da Escola de Educação Profissional São Francisco, em Caxias do
Sul, proferindo palestra sobre “A Profissão do Técnico em Contabilidade”.



Balanço Socioambiental

A publicação é uma grande ferramenta de trans-
parência do CRCRS e  apresenta, de forma qualitativa
e quantitativa, as questões referentes a gestão da insti-
tuição (principais acontecimentos que evidenciam a si-
tuação da entidade e suas relações institucionais); das
pessoas (corpo funcional); do registro, fiscalização e
educação continuada (controle do exercício das ativi-
dades privativas e a obrigatoriedade de registro); da res-
ponsabilidade socioambiental; e o balanço
socioambiental em dados (Demonstração do Valor Adi-
cionado e Demonstrações Contábeis do exercício de
2013). A obra está disponível para download em
www.crcrs.org.br.

                                            Representatividade

- Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas

O presidente Antônio Paláci-
os foi conduzido a 2º vice-presidência
do Fórum dos Conselhos e Ordens das
Profissões Regulamentadas do RS.
Ele ocupou a função que também foi
exercida pelo CRCRS, no ano de
2013, pelo ex-presidente do Regional,
Zumir Breda.

- Fórum Permanente das Entidades da Classe Contábil

A primeira reunião deste
ano do Fórum Permanente das Enti-
dades da Classe Contábil do RS, re-
alizada em 16 de maio, teve início
com a eleição do Contador Antônio
Palácios para a presidência do
Fórum. O encontro, que ocorreu no
Sindicato dos Contadores e Técni-
cos em Contabilidade do Grande
Santa Rosa, reuniu mais de 30 re-
presentantes de entidades para dis-
cutirem e trocarem informações per-
tinentes à profissão.



O presidente do CRCRS, contador
Antônio Palácios, realizou a entrega simbólica
referente à doação de 100 exemplares do livro
“NBCASP – Normas Brasileiras de Contabili-
dade Aplicadas ao Setor Público sob a ótica
das IPSAS”, editado pelo Conselho, ao geren-
te comercial da Casp Online, Jeferson Martins.
A publicação tem por objetivo apresentar aos
profissionais da Contabilidade, em especial aos
que atuam em órgãos públicos, um estudo com-
parativo entre as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade Aplicadas no  Setor Público, editadas
pelo CFC, em convergência com as Internacional Public Sector Accounting Standards e o Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretária do Tesouro Nacional.

CRCRS realiza doação de livros para Casp Online

O CRCRS iniciou o ano com muita inovação, a
começar pelo site. No Encontro Geral de Delegados Regio-
nais, realizado em março, foi apresentado o novo site do
Conselho. Mais dinâmico, moderno e ágil, ele é o único do
Sistema CFC/CRCs a contar com o conceito de design web
responsivo, que se adapta às principais resoluções de dis-
positivos de acesso como desktops, tablets e celulares. Tam-
bém dentro do conceito de moderno e dinâmico, foi elabo-

rado um vídeo institucional, que apresenta a entidade, mostrando suas competências e delimita-
ções legais. Acesse www.crcrs.org.br - Comunicação - Rádio e TV - TV CRCRS e assista!

Mas as inovações não pararam por aí. A Rádio CRCRS, em abril, passou a
disponibilizar um aplicativo para acesso a dispositivos móveis, como smartphones e
tablets com sistemas Android e iOS. O APP pode ser baixado nas lojas Play Store e
Apple Store, gratuitamente.

Novidades no site e na Rádio
CRCRS em vídeo

No final de maio, o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Sossella,
juntamente com a presidente da Comissão Mista e
representante do Conselho Regional de Contabili-
dade do RS (CRCRS), Contadora Simone
Imperatore, realizaram o lançamento da 15ª edi-
ção do Prêmio de Responsabilidade Social, cujo
tema norteador escolhido foi “Educação”. O obje-
tivo do Prêmio é incentivar as organizações gaú-
chas a desenvolverem projetos voltados à promo-
ção do bem-estar da sociedade e à preservação do
meio ambiente.

CRCRS na presidência da comissão do Prêmio de Responsabilidade Social



 Portal Transparência

Em conformidade com a Lei de Acesso à Informa-
ção, este Regional disponibiliza aos cidadãos infor-
mações sobre a entidade por meio do Portal da Trans-
parência. Nele, constam dados sobre a estrutura
organizacional, execução orçamentária e financeira
de receitas e despesas mensais, processos licitatórios,
contratos em execução, editais, concursos públicos,
quadro de pessoal, relatórios de gestão e normas que

regem o funcionamento do Conselho. O Portal da Transparência do CRCRS é um demonstrativo do
seu compromisso com o profissional e, evidentemente, com a sociedade.

Em uma cerimônia que relembrou as princi-
pais momentos e ações dos presidentes que
passaram nestes 80 anos pelo Sincotecpel, o
Sindicato comemorou na noite de 26 de junho
o octagésimo aniversário de fundação da enti-
dade. O presidente do CRCRS, Antônio Palá-
cios, acompanhado dos vice-presidentes Re-
lações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da
Silva; Desenvolvimento Profissional, Adriel
Ziesemer; Controle Interno, Magda Wormann;
de Gestão, Ana Tércia Lopes Rodrigues; e do
presidente da Federacon, Sérgio Rossetto,
prestigiaram a ocasião.

- Representantes do CRCRS participam da comemoração dos 40 anos de fundação do Sincovat

Em maio, o Sindicato dos Contadores e Técni-
cos em Contabilidade do Vale do Taquari
(Sincovat) comemorou os 40 anos de fundação
em cerimônia, na sede do Sindicato em Lajea-
do, com a presença de associados, representan-
tes de entidades e autoridades. Na foto, da es-
querda para a direita, o conselheiro do CRCRS,
Célio Levandovski; o presidente do Sescon-RS,
Diogo Chamun; o presidente do Sincovat, Ed-
son Schneider; o presidente do CRCRS, Antô-
nio Palácios; o vice-presidente da Federacon
RS, Glicério Claristo Bergesch; o tesoureiro do
Sincontec Caxias do Sul, Fernando Spiller; a

vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues; e presidente do Sincontec
Caxias do Sul, Ana Marlene Gasperim.

Integração com as entidades da classe contábil

- Comemoração dos 80 anos do Sincopel



O CRCRS em Números

- Registro: Mais de 900 novos profissionais
Em seis meses, o Conselho Regional de Contabilidade concedeu registro a 903 profissionais. Em
relação ao mesmo período em 2013, houve um aumento de 66%. A entidade registrou, ainda, 55
novas sociedades contábeis e 77 empresários individuais.

Fiscalização: Mais de 3.500 atividades em seis meses
Uma das funções precípuas do Conselho é fiscalizar profissionais, organizações contábeis  e
demais empresas e entidades. Com isso, o CRCRS busca inibir a atuação dos maus profissionais
e de pessoas sem habilitação legal, defendendo, assim, a sociedade e a classe contábil. No 1º
semestre, a Divisão de Fiscalização do CRCRS realizou 3.531 atividades em escritórios, sociedades,
empresas e órgãos públicos:

Educação Continuada: Quase 40 mil participaram dos eventos do CRCRS
Entre janeiro e junho deste ano, o CRCRS realizou centenas de eventos de capacitação e atualização
profissional. Muitos foram, incluvise, transmitidos aos profissionais e estudantes da área contábil
pela internet, por meio da TV CRCRS. Veja abaixo, o quadro de participantes nos seis primeiros
meses de 2014.

Janeiro a Junho

Local Apresentações Participantes

Capital           20     909

Interior         206   6.722

Virtual                1.320 32.104

Total                1.546 39.735

Atividades realizadas pela  Fiscalização de janeiro a junho de 2014

Fiscalização das Organizações Contábeis

Organizações Contábeis/Profissionais 2514

Fiscalização das Empresas Não Contábeis

Empresas Comercias, Prestadoras de Serviços e Indústrias   417

Entidades Sem Fins Lucrativos     25

Instituições Financeiras     16

Total   458

Fiscalização dos Órgãos Públicos   101

Total          3.531



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


