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contas de resultados de 
Contabilidade de cooperativas

Ÿ Desaos do 
empreendedorismo na 
Contabilidade

ARTIGOS TÉCNICOS NOTÍCIAS

Presidente do BRDE, Odacir 
Klein, fala de seus planos à 
frente do Banco, da situação 
econômica do Estado e como 
o BRDE pode incentivar o 
desenvolvimento.
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Para artigos técnicos, os textos devem 
conter aproximadamente 8 mil 
caracteres. Já os artigos para a seção 
"Nos Bastidores" devem ter em torno de 
5 mil caracteres. 

Os arquivos devem vir em formato 
compatível com o Word.

Serão aceitos trabalhos já publicados 
em outros veículos, desde que 
informada essa situação no ato de seu 
encaminhamento ao CRCRS, sendo que 
a preferência sempre será dada aos 
artigos inéditos e/ou preparados 
especialmente para a Revista. Os 

trabalhos apresentados em eventos, 
igualmente, devem ser informados no 
ato do seu envio.

Os textos deverão ser redigidos em 
Língua Portuguesa e revisados 
linguisticamente.

Os artigos devem ser enviados para 
comunicacao@crcrs.org.br.

Serão recusados artigos que infrinjam a 
ética e/ou a legislação prossional ou 
escritos por prossionais em situação 
irregular perante o Conselho de 
Contabilidade.

Os artigos enviados para publicação na Revista do CRCRS 
são de inteira responsabilidade de seus autores, que ao 
remetê-los para divulgação estão, automaticamente, 
permitindo a reprodução do conteúdo, em parte ou na sua 
íntegra, desde que citada a fonte.
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Divisão dos atos em todas 
as contas de resultados de 
Contabilidade de cooperativas 

 Odacir Klein, presidente do BRDE é o 
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Empreenda-se: você é 
o seu negócio! 

Mostramos nossa 
força e competência

Desa�os do 
empreendedorismo 
na Contabilidade



4

ED
IT

O
RI

A
L

O

MOSTRAMOS NOSSA 
FORÇA E COMPETÊNCIA

mês de setembro cou marcado pela 
realização do 20º Congresso Brasileiro de 

Contabilidade (CBC), realizado na cidade de 
Fortaleza. Todos aqueles que lá estiveram puderam 
testemunhar a grandiosidade da classe contábil 
brasileira. Foram mais de 7 mil participantes, um 
quantitativo que, seguramente, nenhuma outra 
prossão consegue reunir em um evento nacional. 
Para se ter uma ideia, o Congresso Mundial de 
Contabilidade, realizado em Roma, em 2014, teve 
a participação de 3.900 congressistas.

Com certeza, todos os presentes puderam 
notar o quanto o Sistema CFC/CRCs valoriza a 
qualicação dos prossionais da Contabilidade. As 
palestras e painéis contemplaram todas as áreas de 
nossa atividade prossional.

Afora isso, a oportunidade de congraçamento e 
compartilhamento de experiências com colegas de 
todo o país é de uma importância inestimável.

A participação em um CBC é uma experiência 
inesquecível, tanto para quem participa pela primeira 
vez como para quem já foi a outros eventos.

O Rio Grande do Sul contou com uma 
delegação com mais de 300 inscritos! A 
participação de nossa representação foi marcante. 
Além da identicação visual própria, nos 
destacamos pela sempre demonstrada paixão por 
nosso Estado e por nossas coisas. Fizemos bonito, 
em todos os sentidos. Foi emocionante quando, no 
terceiro dia do evento, subimos a rampa do Centro 
de Convenções cantando o hino Rio-Grandense. 
Todos se admiraram e o fato foi motivo de destaque 
em todos os registros sobre o evento.

Mas zemos mais do que isso. Saímos daqui 
com a missão de divulgar o grande evento que o 
CRCRS e o CFC promoverão no ano que vem, em 
Gramado. Como já é de conhecimento da maioria, 
o CRCRS conquistou o direito de realizar em nosso 
território o XI Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista. Considerando que, em 2017, 
também promoveremos a XVI Convenção de 
Contabilidade do RS, decidimos, em acordo com o 

CFC, juntar os dois em um megaevento, que 
acontecerá de 13 a 15 de setembro de 2017, em 
Gramado, pois, como dito antes, tínhamos a missão 
de divulgar o evento e, mais do que isso, angariar 
inscrições antecipadas para ele. Ao nal, com imensa 
alegria, constatamos que tínhamos obtido 856 
adesões, superando todas as nossas expectativas. 
Esse número corresponde a mais de 20% do 
público que estimamos ter no evento. Isso em 
apenas três dias!

Estamos muito orgulhosos dessa conquista, pois 
ela se deu como resultado de um trabalho 
maravilhoso de todos os componentes de nossa 
delegação, que se esmeraram e deram tudo de si 
para sensibilizar os congressistas a se inscreverem.

Esse sucesso demonstra também que o CRCRS 
adquiriu um conceito de excelência na realização de 
grandes eventos. Nossas convenções são sucesso 
nacional, o que nos autoriza a prever que, no 
próximo ano, não será diferente. Temos, a partir de 
agora, mais um desao: realizar um evento que 
cará na história, tal como aconteceu com o 18º 
CBC, até hoje lembrado saudosamente por todos 
os que estiveram em Gramado em 2008. Esse 
desao venceremos, certamente, com a mesma 
garra ,  determinação e  amor à  prossão 
demonstrado por todos aqueles que acompanham o 
trabalho sério que se faz no CRCRS e que, por isso, 
se sentem motivados a juntarem-se a nós para 
continuarmos buscando o engrandecimento de 
nossa prossão.

Termino agradecendo de coração o trabalho e a 
dedicação de cada um dos que estiveram em 
Fortaleza. Vocês contribuíram para mostrar à 
sociedade a nossa força e aos invejosos e agourentos 
a nossa capacidade de atingir objetivos.

Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS



Contabilidade é uma ciência que tem como 
regra  máx ima  a  e s t ru tu ração  da s 

informações sobre o patrimônio das empresas. 
Esse patrimônio, em uma escala de valores, é o que 
dimensiona as organizações, e as informações 
sobre ele são direcionadas aos diversos públicos 
interessados. O primeiro e mais importante é o 
i nves t i dor.  No  ca so  da  coopera t i v a ,  é 
simplesmente o cooperado, que espera ter 
atendidas as necessidades que demandaram seu 
ingresso na sociedade. O segundo interessado é 
sempre o governo, em sua ávida e voraz 
necessidade de tributar as organizações. 

Inicialmente, as cooperativas não tinham que se 
preocupar muito com a tributação, pois, é bom que 
se diga, a tributação das cooperativas é a tributação 
dos seus cooperados. Na cooperativa pessoa 
jurídica, o que deve ser tributado é tão somente o 
que não for operações com associados. 

É nesse sentido que iremos abordar a divisão 
dos atos como uma necessidade inversa de 
importância do que citamos anteriormente quanto 
ao objetivo da Contabilidade em qualquer 
organização empresarial. Onde podemos vericar 
essa inversão é na necessidade de apurarmos 
resultados distintos por atos em uma sociedade 
cooperativa. Essa necessidade é, em primeiro 
lugar, para atender à questão tributária da 
cooperativa, que, ao operar com não associados, 
tem como obrigação primordial separar essas 
operações na Contabilidade. Resultam dessa 
separação os cálculos dos tributos devidos a partir 
dessa divisão, recaindo esses tributos tão somente 
sobre as operações com não associados. 

A operação da cooperativa, como a de qualquer 
empresa, oferece ao sco as condições de tributar. 
Essa tributação é calculada sobre a receita 
(faturamento) e sobre o resultado. Cabe aqui 
salientar que o sco visa muito mais à tributação 
sobre a receita do que sobre o resultado. O fato 
que dá ao sco enfoque na tributação sobre a 
receita é a facilidade de apuração da base de 

cálculo. Assim sendo, o tributo sobre o resultado é 
mais difícil de ser apurado, pois depende muito da 
Contabilidade do contribuinte. 

A tributação que deverá acontecer sobre as 
operações da cooperativa tem origem na denição 
do objeto social transcrito obrigatoriamente no 
estatuto social, no momento em que um grupo de 
pessoas decide formar a cooperativa. A partir dessa 
denição, inicia-se a preocupação com a divisão dos 
atos na Contabilidade das cooperativas. 

Essa preocupação somente não estará presente 
n a q u e l a s  c o o p e r a t i v a s  q u e ,  d i g a m o s , 
excepcionalmente,  não operem com não 
associados. Isso pode ocorrer em alguns momentos, 
mas a sociedade deve estar preparada para atuar 
com não associados, tendo em vista que, qualquer 
que seja o seu ramo, é possível, em algum momento, 
a operação ter que contar com atividades (produtos 
e serviços) deles. 

Quando essa prática se faz necessária, é 
imprescindível que a Contabilidade exerça o papel 
que a ela é dado: registrar essas operações 
segregadas por atos. 

Quando isso se zer presente, nascerá a 
necessidade de separar os atos nas contas de 
resultados. Essa divisão inicia-se na construção dos 
planos de contas dessas cooperativas. Já informamos 
que devemos estar preparados para registrar e 
apurar os resultados em separado, e essa 
preparação se apresenta na montagem do plano de 
contas, que deverá ter contas distintas para o ato 
cooperativo e para o ato não cooperativo. 

Quando isso ocorre, devemos observar que 
estamos diante de uma necessidade assim que as 
operações da cooperativa iniciam: a de classicar os 
registros nas contas de resultados de forma a 
termos as operações com os associados registradas

A Contador Aristeu Costa dos Santos
Coordenador da Comissão de Estudos 
da Contabilidade do Setor Cooperativo

DIVISÃO DOS ATOS EM TODAS 
AS CONTAS DE RESULTADOS DE 
CONTABILIDADE DE COOPERATIVAS 
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nas contas do ato cooperativo, e as com não 
cooperados, nas contas do ato não cooperativo. 

Nossa atividade de acompanhamento dos 
registros contábeis nas cooperativas nos concedeu 
uma condição de aprendizado, que nos permite 
denir com clareza o que é o ato cooperativo. 

O ato cooperativo nasce da prestação de 
serviços da cooperativa para o cooperado, 
remunerando o produto ou serviço disponibilizado 
por ele a partir da colocação desse produto ou 
serviço no mercado, ou seja, o valor que a 
cooperativa recebe do mercado nada mais é do que 
a venda do produto ou serviço que o cooperado 
disponibilizou para a cooperativa para que esta, 
exercendo a atividade de prestar serviços aos 
cooperados, negocie essa produção ou serviço com 
o mercado consumidor. 

Mas se, na produção dos cooperados colocada 
no mercado, parte desse produto ou serviço tiver 
origem em pessoas que não sejam cooperadas, 
nascerá o Ato Não Cooperativo. Nesse momento, 
devemos utilizar a separação dessa operação, e aí 
encontramos uma primeira diculdade que deve ser 
superada. Como aplicaremos a divisão dos atos em 
todas as contas de resultados se temos apenas a 
operação da relação da cooperativa com a 
colocação de produtos ou serviços de cooperados e 
não cooperados no mercado consumidor? 

A avaliação e o registro contábil devem ter como 
orientador o fato contábil de venda de produtos ou 
serviços dos cooperados pela cooperativa para o 
mercado consumidor, exceto nas cooperativas de 
consumo, em que a venda dos produtos adquiridos 
pela cooperativa em nome de seus cooperados é 
feita a eles mesmos. Nos demais ramos, o objetivo é 
a comercialização dos produtos ou serviços dos 
cooperados para o mercado. 

Quando executamos o reg is tro desse 
pagamento do produto ou serviço originário do 
cooperado e do não cooperado na despesa é que 
damos início à caracterização do ato nas 
cooperativas. É o custo que dene o montante que 
temos que classicar como ato cooperativo e ato 
não cooperativo, em função da origem desse 
produto ou serviço. 

A partir desse registro é que devemos efetuar a 
separação de todas as demais contas de custos em 

atos cooperativos e não cooperativos. O valor que a 
cooperativa registra como despesa pela entrada de 
produto ou serviço do cooperado na cooperativa é 
o valor que dene o percentual de participação de 
cooperados e não cooperados na operação da 
cooperativa denida em seu objetivo social. 

Encontrado esse percentual de participação 
entre despesas referentes a ato cooperativo e ato 
não cooperativo, nós o aplicamos na divisão das 
receitas obtidas pela colocação desses produtos ou 
serviços no mercado consumidor.

As demais despesas, em especial as indiretas 
(administrativas, armazenamento, beneciamento, 
etc.), também deverão ser separadas entre atos 
cooperativos e atos não cooperativos, a partir de 
um percentual que é obtido com a divisão das 
receitas que contribuíram para a sua formação.  

Dessa forma, estamos diante de uma realidade, 
fruto de uma alteração recente. A divisão dos atos 
em todas as contas de resultados é uma necessidade 
do SPED. Ao gerarmos a Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), ele requer a informação das contas 
contábeis, que precisam ser identicadas para a 
apuração do Lucro Real, modalidade que é utilizada 
por quase a totalidade das cooperativas. Nessa 
apuração, feita pelo sistema da Receita Federal do 
Brasil, é importante termos aberturas em todas as 
contas de resultados. Apenas como registro de uma 
época em que vigoraram a apresentação da DIPJ e a 
elaboração do Livro Lucro Real, essa informação do 
resultado do ato  cooperativo a ser excluído da 
tributação era obtida por cálculos e demonstrativos 
elaborados pela Contabilidade, sem que as 
aberturas dos atos estivessem presentes em todas 
as contas de resultados, mas apenas nos 
demonstrativos elaborados por meio de planilhas.

Como essa realidade mudou, a recomendação 
técnica é que efetuemos a divisão dos atos em todas 
as contas de resultados para que, na elaboração da 
ECF, a apuração do resultado seja obtida no 
confronto dos saldos das contas de receitas do ato 
cooperativo contra as contas de despesas do ato 
cooperativo, tendo o ato não cooperativo em 
contas distintas. 
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D as opções que o prossional contábil, 
devidamente habilitado, pode exercer, 

empreender sempre foi uma alternativa distante 
do formando, devido aos demasiados riscos que 
são apresentados ao empresário no Brasil. 
Trabalhar em uma empresa já bem estabelecida 
como auditor, como concursado público, ou até 
mesmo como perito contábil autônomo, impõe 
mais segurança nanceira do que se arriscar a 
encarar os desaos de empreender com 
contabilidade.

M a s ,  m e s m o  c o m  u m  c e n á r i o  a t u a l 
desfavorável, seja por diretrizes governamentais, 
seja por variações do mercado, é iminente o 
sucesso do empresário contábil, uma vez que este 
entende os desaos de empreender como uma 
apresentação de novas oportunidades de negócio.

Dois fatores contribuíram muito para a 
inovação no empreendedorismo contábil. São eles:

− impactos da tecnologia; e

− sco.

A velocidade com que nossa tecnologia vem se 
aprimorando é incomparável com outros períodos 
de nossa história. Um digitador, que há 20 anos 
fazia sete ou oito lançamentos por minuto, hoje 
poderia importar, em oito minutos, todo o 
movimento de saída e entrada de um cliente. Em 
razão desse avanço tecnológico, equipamos nossas 
empresas com máquinas e sistemas que não só 
diminuem o tempo de processamento da 
informação como também qualicam e ajudam a 
estabelecer padrões de crítica mais ecazes aos 
métodos que usamos para lançamentos e 
publicações.

Já o caráter do sco sempre foi scalizatório e 
arrecadatório. Forçar a adaptação, tanto dos 
empresários contábeis como de seus clientes, a 

uma era de informação trouxe benefícios para 
ambos. Considerando que muitos dos empresários 
geriam seus negócios sem informação, o sco traz, 
com aspecto de inovação, a cobrança por essa 
informação gerencial de forma rápida e rica em 
detalhes, obrigando até mesmo o pequeno 
empresário a dar a devida atenção aos números de 
sua empresa. Muitos dos empreendedores 
contábeis cederam espaço no mercado para aqueles 
mais preparados para atender seus clientes, uma vez 
que o sco oferece punições muitas vezes 
desproporcionais pelos erros no cruzamento das 
informações enviadas. Portanto, ainda que inovação 
represente mais um item na lista de benefícios para 
uma entidade, por trás dela existe sempre a 
cobrança como item na lista de seus desaos.

Mesmo havendo a procura pela assessoria de 
empresas contábeis no mercado, a demanda de 
clientes é tímida devido ao paradigma que boa parte 
dos empresários possui, ao entender que a 
prestação de serviços contábeis é secundária, 
supercial e por vezes desnecessária visto que não 
está intrinsecamente relacionada com o objeto 
social da empresa contratante. Por isso é 
fundamental o trabalho das entidades de classe, para 
reforçar a importância do prossional contábil 
dentro das organizações, a m de reiterar o 
prestígio que pudera ter sido perdido outrora.

Contador Tairo Rolim Fracasso 
Integrante da Comissão de Estudos CRCRS Jovem 

DESAFIOS DO 
EMPREENDEDORISMO 
NA CONTABILIDADE
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Mas nem tudo está perdido. Ao calcular, sob 
demanda,  o  custo da interna l ização dos 
departamentos de um escritório contábil em uma 
empresa, Luis Claudio Palese, prossional sócio da 
empresa CCA Consultores Associados, relata que 
“o custo para manter um departamento de 
contabilidade interno é estimado em R$ 17 mil 
mensais, contra até R$ 2 mil da terceirizada”, ou 
seja, custaria até R$ 15 mil a menos para o 
empresário contratar o mesmo serviço, porém de 
um escritório contábil terceirizado.

Em tempos em que custo xo é visto como 
veneno para as organizações, dado que os 
empresários adotam cada vez mais estratégias para 
deixar enxutas suas empresas, não é prudente 
sustentar um gasto mensal alto com um serviço que 
pode ser terceirizado por um custo mais baixo no 
mercado.

Funcionando como braço direito de seus 
clientes, as empresas contábeis, como prestadoras 
de serviço terceirizadas, têm entre suas principais 
funções executar as rotinas de folha de pagamento, 
apuração scal e elaboração de demonstrações 
contábeis. Esses serviços são de grande valia 
pr inc ipa lmente para  pequenos e  médios 
empresários que não dispõem de pessoal para 
realizar tais tarefas e, mesmo que dele dispusessem, 
isso poderia sair mais caro do que contratar uma 
terceirizada.

A estrutura de um escritório contábil apresenta 
como departamentos as unidades que são 
responsáveis por cada rotina de trabalho oferecida 
em sua prestação de serviço. Por sua vez, essas 
rotinas representam um modelo de negócio que já 
perdura por mais de 30 anos nos mesmos moldes, e 
inovação vem a ser a chave para a construção de um 
modelo de negócio mais moderno.

Um estudo feito com 530 prossionais 
empresários contábeis aponta o que estes 
c o n s i d e r a m  s e r  o s  d e s a  o s  t o p  5  n o 
empreendedorismo contábil:

− 70,5%: atrair e desenvolver novos negócios;

− 51,1%: encontrar/manter bons prossionais;

− 33,0%: problemas com mudanças internas;

− 30,7%: problemas com tecnologia; e
− 29,6%: lidar com demandas dos clientes.
Atrair novos negócios consiste em destacar-se 

em um mercado em que, antes, as demandas 
apresentadas por clientes dão espaço a uma procura 
de inovação do modelo de negócio. Um modelo de 
negócio que operacionalize de forma mais 
automatizada os processos mecânicos, hoje 
incluídos nos sistemas de informação, para gerar 
tempo e espaço para uma contabilidade mais 
consultiva, preventiva e completa em informação 
para seus usuários. Vale lembrar que, quando 
falamos em prevenção, também falamos de 
controles internos nos próprios escritórios 
contábeis, pois, uma vez responsáveis pelo 
cumprimento e entrega das obrigações acessórias 
dos contribuintes, podemos assumir penalidades 
que por vezes inviabilizariam o negócio.

O estudo também nos mostra que enfrentar 
problemas internos como a retenção de talentos e a 
implantação de novas tecnologias não é reexo de 
adversidades de ordem técnica, mas, sim, 
diculdades de falta de liderança nas organizações.

As pessoas são matéria-prima nas empresas 
contábeis, pois é através da sua produção intelectual 
que a prestação de serviço é desenvolvida. Esses 
colaboradores, por sua vez, têm seu desempenho 
afetado por fatores internos e externos ao negócio 
da entidade. E, para que esses fatores sejam 
superados e não venham a ser transformados em 
riscos para a empresa, cabe ao líder criar um 
ambiente no qual sua equipe se sinta segura para 
realizar um bom trabalho.

É comum ouvirmos que o prossional contábil 
não é capaz de desenvolver o papel de líder nas 
organizações porque a Ciência Contábil é uma 
ciência tradicional que envolve apenas números... 
Além de isso não ser verdade, é preciso que 
quebremos esse paradigma. A Ciência Contábil é 
uma ciência social e o prossional contábil que 
desejar ser um empreendedor deverá entender 
que, em sua busca por educação continuada, terá 
também de incluir o desenvolvimento de uma boa 
comunicação, pois os conitos internos de uma 
organ ização são  ger idos  e  so luc ionados 
principalmente por inuência de seus líderes.
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T écnico em contabilidade e advogado, 
Odacir Klein assumiu a presidência do 

BRDE em 19 de julho. Nascido na cidade de 
Getúlio Vargas, iniciou seus passos na política por 
lá. Foi prefeito e, em seguida, vereador da sua 
terra natal. Daí para frente, despontou na vida 
pública, assumindo como deputado federal, em 
1972, na Câmara dos Deputados, onde perma-
neceu por quatro legislaturas. Já em 1995 foi 
convidado, pelo então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso, para ser ministro 
dos Transportes. Esteve como secretário de Agri-
cultura do Rio Grande do Sul por duas vezes – 
governos de Antônio Britto e de Germano 
Rigotto. Também foi presidente do Banrisul. 
Hoje, aos 73 anos, está no comando do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE).

Revista do CRCRS (R.C.): Quais seus planos 
à frente do BRDE?

Odacir Klein (O.K.): O exercício da presidência 
do BRDE corresponde a um período de 16 
meses, pois os seis diretores – dois de cada 
estado – são nomeados pelos governadores, ao 
início de seus mandatos. Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul são controladores do Banco e 
a cada um cabe o exercício da presidência, sob a 
forma de rodízio. O Banco se submete às 
deliberações do Codesul. Diante disso, cada 
presidente não deve assumir com uma 
plataforma administrativa própria, mas ter visão 
de conjunto e de que lhe cabe liderar e 
coordenar as ações durante seu mandato. Como 
o BRDE é um banco de desenvolvimento, 
incumbe à presidência estimular a atividade 

interativa dos diretores e corpo de servidores, 
para atingir os objetivos de oferta dos necessários 
nanciamentos geradores de bem-estar social, 
através do aumento de empregos, tributos, com o 
consequente desenvolvimento.

R.C.: Neste momento de diculdades 
econômicas pelas quais passam o Estado e o 
Brasil, como o BRDE pode incentivar o 
desenvolvimento?

O.K.: O BRDE não atua no varejo, mas consegue 
nanciar, inclusive, pequenos investidores, 
interagindo com o cooperativismo de crédito e 
mesmo as cooperativas de produção. Ao mesmo 
tempo, nancia grandes investimentos, como 
repassador de recursos de linhas ociais, 
principalmente administradas pelo BNDES. O 
patrimônio líquido do Banco garante limites que 
atendem à demanda de crédito para 
desenvolvimento nos três estados do Sul. O Banco 
sempre incentivou as atividades que são objeto de 
sua atuação. Caberá a mim, na presidência, 
coordenar as ações para que os objetivos 
continuem sendo atingidos.

 

Odacir Klein
Presidente do BRDE

 PRESIDENTE DO BRDE É 
O ENTREVISTADO DA 
REVISTA DO CRCRS
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R.C.: O senhor iniciou a sua vida prossional 
como técnico em contabilidade, o que isso 
lhe favoreceu no decorrer da sua vida 
pública?

O.K.: A Contabilidade me ensinou a fechar as 
contas todos os dias. Aprendi que podemos errar 
na vida, mas não corrigir através de rasuras e sim 
com os devidos estornos; que se não tivermos 
cuidado em cada lançamento, teremos 
diculdade no balancete, ao nal do mês, e na 
prestação de contas, ao nal do ano. Aprendi a 
respeitar os conselhos scais e as auditorias, 
transformando tudo isso em práticas na vida 
pessoal, com reexos na atuação prossional.

R.C.: Como optou pela política?

O.K.: Em 1968, pretendia ser candidato a verea-
dor, em Getúlio Vargas. Houve uma reunião em 
minha casa com os integrantes da direção do 
MDB para acertarmos as candidaturas e esco-
lhermos quem concorreria a prefeito. A 
conclusão foi de que eu deveria concorrer à 
prefeitura. Tinha 25 anos de idade e minha 
esposa 20. Ao nal da reunião, ela estava furiosa 
pelo encargo que, com aquela idade, estava assu-
mindo. Após prefeito, fui vereador, deputado 
federal por quatro legislaturas, líder da bancada, 
eleito pela Câmara dos Deputados para integrar 
o Conselho da República. Exerci diversas outras 
atividades nos Executivos federal e estadual.

R.C.: Conhecedor da gestão pública e dos 
problemas de credibilidade e transparência 
que o Brasil enfrenta, qual a sua avaliação 
do momento? 
O.K.: A democracia está ensejando correção de 
rumos. Quando fui eleito deputado federal, em 
1974, o Judiciário não podia fazer o que faz hoje. 
Qualquer contrariedade ao Executivo resultaria 
em punições e intervenções. O povo conquistou 
a Assembleia Nacional Constituinte. O Legisla-
tivo, com todos os seus defeitos, aprovou meca-
nismos democráticos. A imprensa livre, mesmo 
com exageros de alguns, concorre para o 

esclarecimento da população. No entanto, o 
modelo de estado brasileiro quebrou. É preciso 
mudá-lo. As eleições de 2018 para a presidência 
da República, governos estaduais e legislativos da 
União e dos estados devem ensejar ampla 
discussão e assunção de compromissos pelos 
candidatos, para que tenham mandato como 
outorga de poderes para as necessárias mudanças. 
A continuidade desse modelo, com sistema tribu-
tário anárquico e absurdo e despesas públicas 
descontroladas, gerará crises constantes. A saída é 
pela via democrática exercida com seriedade.

R.C.: E o Rio Grande do Sul, na sua opinião, 
qual a saída para equilibrar as contas do 
Estado? 
O.K.: O governador José Ivo Sartori age corajosa-
mente e o estado está assumindo a vanguarda na 
tomada de decisões para corrigir o modelo atual. 
Não haverá milagres em curtíssimo prazo, mas as 
medidas que estão sendo adotadas concorrerão 
para que a situação atual possa ser corrigida, e no 
futuro tenhamos condições da promoção de 
investimentos necessários nas mais diversas áreas, 
inclusive em parceria com a iniciativa privada.

R.C.: Futuro? 
O.K.: Para mim, passado é lição, presente ação e 
futuro intenção. A intenção é de que tenhamos 
um futuro com outro modelo de Estado, apren-
dendo com o passado o que não se deve fazer. As 
ações do presente garantirão o sucesso no futuro.

R.C.: Considerações nais
O.K.: Sou um cultor do diálogo responsável e 
rme, sem arrogância nem pusilanimidade, na 
busca de soluções. Como presidente do BRDE, 
devo contribuir para que encontremos soluções 
que, através de um processo estimulador do 
desenvolvimento, resulte em bem-estar social. 
Com esta visão pretendo atuar na presidência do 
Banco neste mandato de 16 meses.
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Andréa Saad
Consultora, Trainee e Master Coach

V

EMPREENDA-SE: VOCÊ É 
O SEU NEGÓCIO! 

ocê é um contador, advogado, médico, arqui-
teto, sioterapeuta, dentista, psicólogo, jorna-

lista, engenheiro ou outro prossional liberal? Trabalha 
como colaborador dentro de uma organização? Já 
parou para pensar que a sua carreira é a sua empresa e, 
como tal, merece um planejamento? Se não, convido-
o a reetir sobre isso. 

Assim como pensamos e planejamos o futuro de 
uma empresa, devemos planejar nossa carreira 
prossional. Na empresa, precisamos identicar 
forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. 
Precisamos denir um posicionamento no mercado, 
objetivos, metas, estratégias, uma forma de comunicar 
e de distribuir o nosso produto ou serviço ao cliente. 
Na carreira não é diferente. Conseguimos ter sucesso 
mais rapidamente na prossão quando pensamos nela 
como um negócio. 

Além disso, em tempos de mudanças frenéticas, as 
empresas passaram a contratar pessoas para trabalhar 
por resultados e não mais por atividade, e os 
prossionais tornam-se empresários de si próprios.

Não estou dizendo que as pessoas são iguais às 
empresas, mas aqui temos um paralelo importante: 
você, como muitas empresas, é afetado pelos fatores 
ambientais, econômicos, sociais e comportamentais, 
que vão além do seu controle, e também possui uma 
proposta de valor, ou seja, entrega valor para todos os 
envolvidos, sendo obrigado a gerenciar todos esses 
valores quando se lança no mercado de trabalho.

Infelizmente, essa reexão nem sempre é 
proporcionada por todos os cursos, durante a fase de 
formação acadêmica prossional. Aprendemos 
teorias, conceitos, fórmulas, ética, etc., mas não 
aprendemos a nos posicionar como prossionais, 
como vender nosso trabalho, como construir e 
administrar nossa carreira. 

Com muita frequência, atendo prossionais que 
não sabem mensurar o valor de sua hora de trabalho, 
não identicam o que estão entregando, resolvendo 
ou satisfazendo, não têm um canal de comunicação e 
de relacionamento com os clientes, não possuem 
parcerias e alianças denidas, não têm objetivos claros 
e tampouco estratégias de crescimento. Comunicar-
se e criar valores atraentes para os clientes em uma 
empresa já é algo bastante complexo para se analisar, 
imagine analisar uma pessoa – você, sob o ponto de 

vista prossional, considerando seu perl, talentos, 
experiências, propósito pessoal, relações, etc., é um 
grande desao, sem dúvida. 

Porém, hoje em dia, temos à nossa disposição 
metodologias e técnicas que nos permitem reetir e 
planejar nossa carreira de forma simples, criativa e 
inovadora. A metodologia do Business Model Canvas, 
para planejamento, aliada a um processo de career 
coaching, para a ação, por exemplo, pode fazer toda a 
diferença na carreira de qualquer prossional, elevando 
seus resultados com alinhamento de propósitos. 

Pensar na carreira como se fosse um negócio nos 
ajuda a denir e modicar o nosso “modelo pessoal”, 
fazendo com que descubramos e usemos nossos 
pontos fortes e talentos para crescer pessoal e pros-
sionalmente. Identicar o que queremos, o que temos e 
o que precisamos, incluindo os principais parceiros e 
recursos que tendemos a ignorar na busca por trabalho 
signicativo, é o primeiro passo para a construção de 
uma carreira de sucesso.  

Deixo aqui algumas dicas que têm ajudado muitos 
prossionais.

Para quem já está no mercado, pense no cargo que 
ocupa no momento e liste as competências necessárias 
para exercê-lo. Identique o seu diferencial, o seu algo a 
mais, o que o difere dos demais prossionais. Faça uma 
relação com o que faz de melhor tecnicamente e quais 
são as suas habilidades comportamentais. Desenvolva 
ações para alcançar diferenciais.

Para quem está entrando no mercado, identique o 
que faz melhor e o que gosta de fazer, para depois esco-
lher o seu nicho de atuação prossional. É importante 
encontrar sentido nas atividades que irá executar diaria-
mente, para somente assim ter motivação, comprometi-
mento, engajamento e sucesso. 

Se você tem um objetivo claro e denido sobre a sua 
carreira, então comece a caminhar em direção a ele. 
Você vai aprender ao longo do caminho. Você vai adquirir 
habilidades e competências que irão ajudá-lo. O 
importante é dar o primeiro passo. Boa sorte! 
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 Encontros Regionais de Delegados

Antes do encerramento dos 
Encontros, é destinado um 
espaço para os delegados 
exporem suas ideias, darem 
sugestões e opinarem sobre 
as atividades do Conselho.
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Foi no intervalo dos trabalhos do 2º Encontro 
Regional de Delegados, que a vice-presidente de 
Gestão, Ana Tércia, comunicou a novidade: “o 
CRCRS está nas redes sociais – twitter e facebook”. 

Caxias do Sul

Com o objetivo de discutir e reetir sobre 
situações do dia a dia, dirimir e esclarecer 
dúvidas, além de sugerir melhorias em 
processos, o presidente Antônio Palácios abriu 
os trabalhos do 2º Encontro Regional de 
Delegados do CRCRS, que reuniu 32 
delegados, em 3 de junho, no Sincontec, em 
Caxias do Sul.  Participaram do Encontro, os 
delegados de Alvorada, Antônio Prado, Bento 
Gonçalves, Canela, Capão da Canoa, Carlos 
Barbosa, Caxias do Sul, Estância Velha, 
Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, 
Gramado, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, 
Nova Petrópolis, Nova Prata, Osório, Santo 
Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São 
Leopoldo, São Marcos, Sapiranga, Sapucaia do 
Sul, Taquara, Tramandaí, Três Coroas, Torres, 
Vacaria, Veranópolis e Viamão.

Além dos oito vice-presidentes (Fis-
calização, Registro, Técnico, Desenvol-
vimento Prossional, Gestão, Controle 
Interno, Relações Institucionais, Relação com 
os Prossionais) e dos diretores do CRCRS, 
Ricardo Vitória e João Victor Oliveira, que 
falaram sobre suas respectivas áreas, a 
professora universitária Dra. Wendy Haddad 
propôs uma dinâmica que envolveu quebra de 
paradigmas e desenvolvimento de ideias, 
agitando a tarde com a palestra "Design 
th ink ing:  d inamizando so luções com 
ferramentas de inovação".



O 3º Encontro Regional de Delegados foi 
realizado nos dias 14 e 15 de julho, no escritório 
regional do CRCRS em Santa Rosa, com a 
participação de 15 delegados dos municípios de 
Cruz Alta, Frederico Westphalen, Horizontina, 
Ijuí, Iraí, Júlio de Castilhos, Panambi, Palmeira das 
Missões, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo 
Augusto, São Luiz Gonzaga, Sarandi, Três de Maio 
e Três Passos. O presidente Palácios procedeu à 
abertura do evento, ressaltando a importância da 
aproximação do delegado com as atividades 
desenvolvidas na sede do Conselho, já que o 
delegado representa o CRCRS na sua jurisdição. 

Frisou também que esses encontros são situações 
apropriadas para dirimir dúvidas e colher sugestões.

Assim como em todos os encontros realizados, 
os vice-presidentes expuseram as atividades de 
suas respectivas pastas e, ao nal do primeiro dia, a 
coach empresarial Andréa Saad empolgou os 
presentes com a palestra "Os desaos do líder do 
século XXI - como construir um time de alta 
performance com pessoas produtivas e motivadas?".

Santa Rosa

Santana do Livramento

O 4º e último Encontro Regional de Delegados deste ano, ocorreu nos 
dias 11 e 12 de agosto, no Hotel Jandaia, em Santana do Livramento. O 
evento contou com a presença de 24 delegados e delegadas, 
representando as jurisdições de Agudo, Alegrete, Caçapava do Sul, 
Cachoeira do Sul, Campo Bom, Canguçu, Dois Irmãos, Dom Pedrito, Itaqui, 
Jaguarão, Lagoa Vermelha, Pelotas, Quaraí, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, 
Santana do Livramento, Santiago, São Gabriel, São Lourenço do Sul, São Sepé, Tupanciretã e Uruguaiana.
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 Fórum de Fiscalização Preventiva
O CRCRS esteve em mais 17 municípios 

com o Fórum de Fiscalização Preventiva, nos 
meses de agosto e setembro, levando 
orientações sobre os procedimentos e as 
s istemáticas adotadas pela divisão de 
Fiscalização do Conselho. Em agosto, o vice-
presidente de Relações com os Prossionais, 
Celso Luft, e o coordenador da Seção de Apoio 
Técnico, José Calleari, participaram de 
reuniões, no dia 16, em Antônio Prado e Flores 
da Cunha; e, no dia 23, em Capão da Canoa, 
Santo Antônio da Patrulha e Canoas. Ainda em 
agosto, o vice-presidente de Fiscalização, 
Mário Karczeski, esteve com os prossionais de 
Vacaria, Soledade e Tapejara, respectivamente. 
No dia 22, Karczeski esteve em Três Passos e 
Santo Augusto e, no dia 30, foi a vez de Júlio de 
Castilhos, Ibirubá e Tapera. No mês de 
setembro, o vice-presidente de Fiscalização, 
acompanhado do scal-contador Leonardo 
Brasil, levou o Fórum até os prossionais de 
Santana do Livramento e Rosário do Sul, no dia 
28; e de São Gabriel e Tupanciretã, no dia 29.



  “A Contabilidade como instrumento de gestão ética e 
transparente” foi tema do Tá na Mesa com o presidente Palácios

A tradicional reunião-almoço da Federasul, Tá 
na Mesa, realizada em 8 de junho, contou, pela 
primeira vez, com a participação de um convidado 
do CRCRS como palestrante. O presidente 
Antônio Palácios abordou “A Contabilidade como 
instrumento de gestão ética e transparente”. 

Com o Salão Nobre da Federasul lotado, 
Palácios iniciou sua explanação, esclarecendo as 
prerrogativas do Conselho de Contabilidade e 
suas atribuições. Citou o número de prossionais 
ativos que compõe a classe contábil: no Brasil são 
535.358 e no RS, 40.379. As organizações 
contábeis no Estado totalizam 3.644 e no país, 
56.416.

Em seguida, abordou a importância da 
participação do prossional da contabilidade na 
economia nacional e as consequências do 
desconhecimento das informações contábeis pelo 
empresário, como, por exemplo, a perda de um 
grande volume de informações, tomada de 
decisão sem base concreta, ações mal planejadas 
e falta de transparência. Conforme informou o 
presidente, das mais de cinco milhões de 
empresas brasileiras, menos de 700 publicam seus 
balanços. Citou ainda que em quantidade de 
empresas auditadas, o Brasil só ca atrás do 
Argentina, México e Chile, e que o controle e a 
sca l ização devem ser  prevent ivos .  "A 
transparência é fundamental e, nesse sentido, 
houve uma grande evolução com a Lei de Acesso à 

Informação. A cultura da transparência tem que ser 
perseguida pela sociedade, pois a partir dela muitos 
problemas que enfrentamos hoje poderiam ser 
evitados. É preciso que o cidadão visite os portais 
da transparência e seja capaz de entender o que ali 
consta. Precisamos socializar a Contabilidade", 
declarou o presidente do CRCRS.

O presidente salientou também as ações de 
responsabilidade social que o CRCRS desenvolve 
como o Programa de Voluntariado da Classe 
Contábi l ,  que inclui  quatro subprojetos: 
Observatórios Sociais, Educação Financeira, 
Doações ao Funcriança e ao Fundo do Idoso e 
Ações Locais de Voluntariado.

Finalizou apontando que os prossionais da 
contabilidade e o Conselho têm como foco uma 
maior aproximação com a sociedade, além de 
fomentar a cultura da transparência e a educação 
voltada para a ética e a responsabilidade social.
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Uruguaiana

O Seminário de Assuntos Contábeis 
de Uruguaiana reuniu mais de cem 
pessoas, entre prossionais e 
estudantes da contabilidade, no 
auditório do Sindicato dos 
Despachantes Aduaneiros do RS, 
em 10 de junho.

A vice-presidente Ana Tércia 
Rodrigues, na ocasião, no exercício 
da presidência, falou da 
importância do conhecimento e da 
informação que geram poder, mas 
poder de tomar melhores decisões, 
de empreender, de ascender e 
adequar ações ao cenário atual.

Rio Grande 

Com um número expressivo de prossionais e 
estudantes da área contábil no auditório da 
Universidade Federal de Rio Grande, o vice-presidente 
de Relações com os Prossionais do CRCRS, Pedro 
Gabril, deu início ao Seminário de Assuntos Contábeis 
de Rio Grande, em 17 de junho.

Farroupilha

O CRCRS leva pela primeira vez a Farroupilha, o 
Seminário de Assuntos Contábeis. Com o auditório do 
Sindilojas do município lotado, cerca de 200 pessoas, o 
presidente Palácios procedeu à abertura do evento, 
enfatizando a importância da constante atualização do 
prossional da contabilidade. Acrescentou ainda que a 
Contabilidade, a partir da auditoria e da prestação de 
contas, é um instrumento capaz de evitar problemas 
como os que o País está enfrentando.
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Na constante busca da atualização e 
do aperfeiçoamento prossional, o 
CRCRS promove Seminár ios  de 
Assuntos Contábeis por todo o Estado. 
Nos meses de junho, julho e agosto, 
foram realizados seminários nas cidades 
de Uruguaiana, Rio Grande, Farroupilha, 
Marau/Guaporé e Novo Hamburgo. 
Nesses eventos, foram abordados temas 
de interesse geral e da região especi-
camente, tais como: Cruzamento de 
Informações Fiscais, Econômicas e 
Financeiras: Responsabil idade do 
Prossional da Contabilidade; Ética: do 
Discurso à Prática; O Contador como 
Agente de Transformação Social; 
Contabilidade Digital – Novas Rotinas na 
Era Pós-Sped; Contabilidade Rural como 
Instrumento Gerencial e Tributário; 
Importância da Contabilidade na Gestão 
Empresarial; O Registro do Comércio na 
Era Digital; Ética, Técnica e Conheci-
mento - Diferenciais Competitivos 

do Prossional Contábil; Desaos para o Sucesso – Inove. Um 
Compromisso com Você; Principais Alterações do ICMS para 
2016; Megatendências que vão Mudar as Empresas para 
Sempre; O Contador e o Processo de Falência e Recuperação 
Judicial; e Holding Patrimonial como Planejamento Sucessório e 
Contábil.  

Seminários de Assuntos Contábeis



Marau e Guaporé

No dia 22 de julho, foi a vez do 
Seminário de Assuntos Contábeis de 
Marau e Guaporé, realizado no 
Colégio Cristo Rei, em Marau, onde 
reuniram-se cerca de 160 pessoas, 
entre prossionais da contabilidade, 
estudantes, autoridades, líderes de 
entidades dos dois municípios, bem 
como delegados regionais e 
delegados honorários.

Novo Hamburgo

O Seminário de Assuntos Contábeis de Novo Hamburgo, realizado em 
19 de agosto, reuniu, na Feevale, um público de mais de trezentas 
pessoas. A presença maciça de prossionais e estudantes da área 
contábil conrmou a necessidade de uma constante atualização e 
aperfeiçoamento, assim como demonstrou que a programação foi 
adequada e de interesse da classe. 

Ações de responsabilidade social

Em todos os Seminários, o presidente do CRCRS, 
acompanhado de vice-presidentes, reúne-se com 
autoridades e representantes de entidades locais para 
expor as ações de responsabi l idade social , 
desenvolvidas pelo Conselho, que fazem parte do 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil, 
especialmente, no que se refere à criação de 
observatórios sociais e as doações ao Funcriança e 
Fundo do Idoso.

Em 4 de julho, o Escritório Regional da Junta 
Comercial situado em Sapiranga, com abrangência 
dos municípios de Araricá e Nova Hartz, 
completou oito anos de instalação. Uma cerimônia 
comemorativa à data foi realizada no auditório da 
Secretaria de Educação de Sapiranga, ocasião em 
que reuniu autoridades locais e da região.

O presidente Palácios, em sua manifestação, 
frisou a importância do trabalho desenvolvido pela 

Junta Comercial para a comunidade. Acrescentou que é 
necessário que a sociedade reconheça esse trabalho e 
apoie a Junta para que permaneça com a integralidade de 
suas atividades e, assim, continue prestando o 
fundamental serviço a todos que dela dependem.

CRCRS presente na cerimônia comemorativa aos oito anos de 
instalação do Escritório Regional da Junta Comercial de Sapiranga, 
Nova Hartz e Araricá 
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Presidente do CRCRS, 
Antônio Palácios

Presidente da Junta Comercial, 
Paulo Kopschina



A Norma Brasileira de Contabilidade NBC PG 
12 (R1), que trata da Educação Prossional 
Continuada, editada em dezembro de 2015, 
determina que, a partir do ano de 2016, todos os 
responsáveis técnicos pelas demonstrações 
contábeis ou que exerçam funções de gerência e 
chea  no  processo  de  e laboração  das 
demonstrações contábeis, de empresas reguladas 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
pelo Banco Central do Brasil (BCB), pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), ou 
que sejam consideradas de grande porte, têm que 
cumprir a Educação Prossional Continuada 
(EPC). O objetivo é garantir que esses 
prossionais se mantenham atualizados e em 
sintonia com as alterações que ocorrem nas 
normas em geral e na legislação aplicada ao setor.

A NBC PG 12 (R1) exige também que a EPC 
se j a  cumpr ida  por  todos  o s  aud i to re s 
independentes, mesmo aqueles que não atuam no 
mercado regulado. Os prossionais enquadrados 
na regra precisam obter, pelo menos, 40 pontos no 
Programa de Educação Continuada por ano-
calendário, ou seja até 31 de dezembro de 2016. 
Vale a participação em cursos, palestras, reuniões 
técnicas, docência, participação em comissões 
prossionais e técnicas, bancas acadêmicas, 
orientação de tese, monograa ou dissertação, 
publicação de artigos em jornais, revista, autoria e 
coautoria de livros e outras atividades acadêmicas, 
desde que credenciadas e os respectivos pontos 
homologados pelo Conselho Federal  de 
Contabilidade.

Pro�ssionais têm até o dia 31 de dezembro para cumprir 
40 pontos no Programa de Educação Pro�ssional Continuada

Em 13 de julho, o CRCRS, por meio das 
Comissões de Estudos de Contabil idade 
Gerencial e de Organizações Contábeis, 
promoveu o Seminário sobre a Gestão nas 
Organizações Contábeis, na sede do Sescon-RS. 
O evento contou com a presença de mais de 100 
participantes presenciais, além de cerca de 300 
inscritos, que acompanharam pela internet, as 
palestras ministradas pelo contador Joacir Reolon, 
que destacou a importância do planejamento para 
a gestão dos negócios; do delegado do CRCRS em 
Erechim, Mateus André Benincá, empresário 
contábil, que falou sobre Gestão de Processos; a 
contadora e integrante da Comissão de Estudos 
de Contabi l idade Gerencial  do CRCRS, 
professora Dra. Wendy Haddad Carraro, que 
propôs aos presentes que participassem de um 

exercício interativo, na ocina "Qual é o Modelo do 
seu Negócio?"; e, por m, o consultor de empresas 
Romulo Tevah, que abordou "Os Desaos das 
Empresas de Serviços Contábeis Frente aos Novos 
Mercados".

Grande público prestigia o Seminário sobre a Gestão 
nas Organizações Contábeis, em Porto Alegre
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Autoridades, prossionais da contabilidade, 
representantes de entidades e sociedade civil em 
geral se reuniram, em 15 de julho, na sede do 
escritório regional do CRCRS em Santa Rosa, para 
testemunharem a instalação da assembleia geral 
de constituição do Observatório Social (OS) de 
Santa Rosa - nono Observatório Social do Estado.

O CRCRS é um dos apoiadores da iniciativa, 
que faz parte do Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil. Segundo o presidente Palácios, 
os observatórios sociais podem reduzir as 
ocorrências de fraudes e corrupção que estão 
presentes na sociedade, pois trabalha de forma 
preventiva, analisando os processos licitatórios e 

colaborando, assim, com a gestão dos recursos 
públicos.

Já para o vice-presidente do CRCRS, Pedro 
Gabril Kenne da Silva, que também é vice-
presidente do OSB, a criação do Observatório 
Social de Santa Rosa se tornou um momento 
histórico para a região, pois o município, a partir de 
então, faz parte dos mais de 110 OSs espalhados 
por 19 estados do Brasil. "Santa Rosa despertou 
para a responsabilidade social e passa a colaborar 
com a administração pública", ressaltou Pedro.

Criado o Observatório Social de Santa Rosa

19

N
O

TÍ
CI

A
S

57 anos de Contabilidade diária

Fridolin Fiedler, aos 70 anos de idade, orgulha-se 
ao relatar que começou a trabalhar com contabili-
dade aos 13 e nunca mais parou. O primeiro 
emprego, em um escritório de Iraí, causou-lhe 
tanta satisfação que, algum tempo depois, em 
1968, formou-se técnico em contabilidade.

A partir de então, além de encaminhar a abertura 
do seu próprio escritório, no qual atua diaria-
mente, há 57 anos, passou a lecionar à noite, no 
curso técnico em contabilidade, do Colégio Padre 
Vitório. Hoje, aposentado do magistério, guarda 
com carinho as lembranças das inúmeras vezes 
em que foi paraninfo das turmas de formandos.

Inquieto, em 1981, Fiedler formou-se advogado e 
hoje exerce as duas prossões. E quanto a pensar em 
aposentadoria denitiva, é rápido na resposta: “Ainda 
não estou pensando nisso. Estou bem satisfeito, 
porque aprecio minhas prossões, que me 
proporcionaram muita coisa boa na vida”, conclui.

 

Três gerações na Perícia Contábil

Artur João Lavies, Rosana Lavies Spellmeier e 
Marcelo Sobbé Lavies, Mártin Lavies Spellmeier e 
César Lavies Spellmeier, três gerações atuando na 
área de perícia contábil, no Escritório Lavies S/S, 
fundado há mais de 55 anos. Artur João Lavies, 85 
anos, ainda na ativa, foi homenageado pelo CRCRS 
como contador Emérito e é um exemplo a ser 
seguido de dedicação, entusiasmo e amor à 
prossão.

A lha Rosana Lavies Spellmeier conta que, 
dentre os familiares, alguns que estagiaram no 
Escritório Lavies seguiram outros caminhos em 
outras áreas de atuação, mas os que permane-
ceram foram conhecendo, no dia a dia, as dicul-
dades e as vantagens de atuar como perito contábil 
e se apaixonando pela prossão. 

Contabilidade faz história



Este ano, os mais de 144 milhões de eleitores bra-
sileiros estiveram mobilizados na escolha dos seus 
representantes municipais - vereadores e prefeitos. 
Com o intuito de prestar esclarecimentos e orienta-
ções sobre as eleições 2016, o CRCRS, em parceria 
com o Conselho Federal de Contabilidade, Tribunal 
Regional Eleitoral do RS e OAB/RS, promoveu o 
Seminário de Prestação de Contas Eleitorais 2016, 
em 3 de agosto, no auditório do Sescon-RS. O foco 
foi o nanciamento de campanhas e a prestação de 
contas eleitorais. Diante de um público estimado em 
100 pessoas, entre prossionais  da contabilidade e 
autoridades, o vice-presidente do CRCRS Celso 
Luft, na ocasião representando presidente Antônio 
Palácios, procedeu à abertura do evento, citando a 
preocupação do Sistema CFC/CRCs em contribuir 
com a transparência do processo eleitoral e a dis-
seminação da legislação vigente para o pleito de 
2016.

Em discussão o �nanciamento de campanhas 
e a prestação de contas eleitorais

O secretário de Controle 
Interno e Auditoria do TRE-
RS, Herbert Miranda, falou 
sobre a atuação da Justiça 
Eleitoral nas eleições deste 
ano.

Rodrigo Kich, 
conselheiro do CRCRS, 
detalhou as etapas da 
campanha e as 
novidades para as 
eleições que ocorreram 
em outubro.

Celso Luft, vice-presidente de 
Relações com os Prossionais 
do CRCRS; Paulo Roberto de 
Oliveira, presidente da 
Comissão Especial de Direito 
Eleitoral da OAB-RS e Rafael 
Soares. Painel sobre 
Financiamento de Campanhas 
e Prestação de Contas 

Carlos Souto Júnior, 
consultor em assuntos 
contábeis, scais, jurídicos e 
trabalhistas enfatizou a 
atuação do prossional da 
contabilidade na prestação 
de contas eleitorais.

Os aspectos legais e 
jurídicos foram 
abordados pelo 
integrante da 
Comissão Especial de 
Direito Eleitoral da 
OAB-RS, José Ademir 
Bueno
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CRCRS promove o 4º Seminário de Contabilidade do 
Setor Cooperativo
Com o objetivo de atualizar e 

disseminar conhecimento especíco e a 
tributação das entidades cooperativas, a 
Comissão de Estudos do Setor 
Cooperativo do CRCRS promoveu o 4º 
Seminário de Contabilidade do Setor 
Cooperativo, em 23 de agosto, no 
auditório do Sescoop/RS. O público de 
aproximadamente 150 pessoas assistiu 
a palestras sobre Gestão de riscos para 
as entidades cooperativas; crise, 
compliance e oportunidades; fusões e 
i n c o r p o r a ç õ e s  e m  s o c i e d a d e 
cooperativa; e tributação das sobras e 
juros sobre o capital.
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Durante todo o dia 5 de agosto, o público de 
cerca de 130 pessoas acompanhou o debate em 
torno de temas como "A importância do perito 
contábil na Justiça do Trabalho", "O perito e o 
Sistema Financeiro Habitacional", e um talk show 
sobre como as inovações do CPC afetam a perícia e 
a exigência do Cadastro Nacional de Peritos 
Contábeis. Essa programação fez parte do 4º 
Encontro Estadual de Peritos Contábeis, realizado 
pelo CRCRS, por meio da Comissão de Estudos de 
Perícia Contábil, no auditório do Sescon-RS.

O Dr. Luiz Antônio Colussi, juiz titular da 30ª 
Vara do Trabalho de Porto Alegre e integrante do 
Núcleo do Trabalho Seguro do RS, ministrou a 
primeira palestra, sobre a importância do perito 
contábil na Justiça do Trabalho. O juiz falou do 
Cadastro Nacional de Peritos, das propostas de 
mudanças na legislação e na Previdência Social. Em 
relação a implantação do processo digital, acredita 
que dicultou por um lado, mas também 
proporcionou facilidades.  "O Processo Judicial 
Eletrônio (PJE) não diminuiu o trabalho do perito 
contábil, que continua sendo de suma importância e 
indispensável para a elaboração de uma petição 
judicional verdadeira. O PJE não tem volta, nós é 
que temos que nos adaptar. O problema desse 
sistema é, muitas vezes, a limitação que se impõe à 
vontade. A expectativa é que a cada versão melhore 
o sistema", concluiu o Dr. Colussi.

"O perito e o Sistema Financeiro Habitacional" foi o 
assunto abordado pelos contadores Mártin Lavies 
Spellmeier, integrante da Comissão de Estudos de 
Perícia Contábil do CRCRS, e Rosana Lavies Spellmeier, 
empresária e perita contábil. Para Rosana, ser perito 
contábil do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) 
obriga ao estudo e análise constantes, pois existem 
contratos antigos e atuais. O perito tem que circular 
pela legislação antiga e a vigente hoje.

Mártin citou algumas das diculdades do perito 
contábil que atua no SFH: cláusulas dos contratos 
rmados entre as partes que preveem prestações 
variáveis; condições econômico-nanceiros dos 
compradores que alteram  no decorrer do prazo de 
amortização de forma imprevisível; decisões que 
especicam, via de regra, de forma clara o que muda 
em relação ao contrato objeto de demanda.

Silvia Mara Leite Cavalcante, presidente do 
CRCMT, e Sandra Maria Batista, conselheira do CFC, 
presidente da Federação Brasileira das Associações 
de Peritos, Árbitros e Mediadores e do Instituto dos 
Peritos e Consultores do Distrito Federal, 
protagonizaram o talk show sobre "Como as 
inovações do CPC afetam a perícia e a exigência do 
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC)". 
Dentre os tópicos colocados em discussão estão: 
como comprovar a experiência?; preenchimento do 
CNPC e a certidão; o ingresso no CNPC a partir de 
1-1-2017, que estará condicionado à aprovação em 
exame especíco, regulamentado pelo CFC.

Ambas ressaltaram algumas das principais 
alterações da NBC TP 01, como, por exemplo, que o 
perito assistente pode entregar cópia do seu parecer, 
planilhas e documentos ao perito do juízo antes do 
término da perícia, expondo suas convicções, 
fundamentações legais, doutrinárias técnicas e 
cientícas sem que isto implique indução do perito 
do juízo a erro.

Cadastro Nacional de Peritos foi um dos temas 
do 4º Encontro Estadual de Peritos Contábeis
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C o m  u m  a c e r v o  d e  2 4  m i l h õ e s  d e 
documentos, oito milhões já digitalizados, a Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – 
Jucergs – entra em uma nova era com a 
implantação da Junta Digital/Sem Papel. Hoje 
contabiliza dois milhões e trezentas mil empresas 
registradas, destas, 1.369.927 estão ativas. Por 
dia, são recebidos e protocolados em média 800 
processos e em torno de 20 mil processos 
mensais, além das solicitações de Certidões que 
chegam a 160 por dia. A autarquia conta com 29 
Postos de Atendimento e 28 Escritórios Regionais 
instalados em diversos municípios gaúchos, 
totalizando 57 cidades exercendo atividades 
delegadas. A Rede Nacional para a Simplicação 
do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios – RedeSimples – contabilizou, até julho, 
53 municípios integrados à Rede com a meta de 
atingir 80 até o nal deste ano.

O secretário-geral da Jucergs, contador 
Cleverton Signor, destaca que a simplicação do 
Registro Mercantil em nosso Estado é prioridade 
com a implantação do projeto Junta Digital. 
“Mudanças de gestão estão sendo realizadas para 
tornar a Jucergs mais eciente e moderna”, arma 
Signor.  Uma das principais etapas que vem sendo 
implementada é o sistema Integrar que visa levar o 
Registro Mercantil para a era digital. A nova 
ferramenta possibilitará realizar on-line os 
serviços de atos empresariais e autenticação de 
livros pela Jucergs e emissão de certidões. 
Tornado programa prioritário do governo do RS, 
o projeto Junta Digital visa melhorar o ambiente 
de negócios em nosso Estado. Todo o processo de 

gestão de documentos f ísicos passa pela 
digitalização de imagens dos documentos, 
investidos em torno de quatro milhões de reais no 
projeto, sendo uma parceria da Jucergs e do 
Sebrae/RS,  com apoio da Secretar ia  de 
Desenvolv imento Econômico,  Ciência  e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul – 
Sdect.

Signor explica que, a Junta Digital, além de 
facilitar o processo de registro e legalização de 
empresas, reduz custos tanto para os órgãos de 
registro como para o Executivo, além da 
sustentabilidade com a eliminação do uso do papel. 
“O nosso presente está norteado por um mundo 
em constante evolução. Temos como prioridade 
investimentos, principalmente no que se refere às 
novas tecnologias, e treinamento, sempre 
p e n s a n d o  n o  m e i o  a m b i e n t e  e  n a 
sustentabilidade”, arma.

A nova plataforma digital permitirá ainda neste 
ano, que por meio de assinatura por certicado 
digital, o usuário possa enviar os documentos via 
web e obtenha aprovação de forma totalmente 
eletrônica, agilizando o uxo do documento.

Jucergs planeja transformar a autarquia em 
referência para outros órgãos de registro do País
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Rodrigo Kich

1 - Por que Contabilidade?
Acredito que a Ciência Contábil é magníca e de 

extrema importância para a sobrevivência de qualquer 
entidade, seja ela privada ou pública. Sozinha, a palavra 
“Contabilidade” não traduz tudo o que representa, 
tamanha sua grandeza. Desde muito cedo, entendi 
que o céu era o limite e, uma vez nessa área, eu teria 
uma série de opções para me especializar e atuar. O 
prossional da contabilidade tem a oportunidade de 
trabalhar desde o nascimento de uma organização até 
o momento de sua extinção. E, percebam que, entre 
esse dois momentos, diversos são os trabalhos 
necessários para a manutenção da saúde patrimonial e 
nanceira de uma organização. E é justamente aí que 
entra nosso papel. Esta grande responsabilidade, 
acrescida à grande quantidade de opções de carreira e 
especialidades permitidas ao prossional da 
contabilidade, é que chamaram a minha atenção! Por 
exemplo, posso tornar-me um especialista tributário, 
perito, auditor, trabalhar no ensino, ou mesmo 
especializar-me em contabilidade eleitoral! Como falei 
no início, o céu é o limite, e isso não é fantástico?

2 - Como tudo começou?
Sempre imaginei construir carreira na área 

administrativa, seguindo os passos de meu pai, que foi 
inspetor de um banco privado. Durante minha 
formação no ensino médio, participei de curso 
técnico, o qual tinha no currículo uma disciplina 
chamada “Contabilidade”. O que seria isso?! Foi o 
primeiro contato que tive com esse universo e, para 
minha surpresa, foi paixão à primeira vista! 
Atualmente, já são 17 anos de vivência com a 
Contabilidade, atuando como empresário contábil, 
perito e especialista em contabilidade eleitoral, 
podendo armar que esse caso de amor é para toda a 
vida!

3 - Contabilidade hoje
Dentro do cenário nacional, posso dizer que a 

Ciência Contábil sofre as mais diversas inuências, 
sejam impostas pelo governo ou motivadas pelo 
cenário econômico. Me atrevo a compará-la com um 
organismo vivo, que passa por constantes mudanças e 
evolução. Pois sim, e-v-o-l-u-ç-ã-o! Com todo esse 
dinamismo, somos forçados a nos mantermos 

constantemente atualizados e a buscarmos novas 
ferramentas tecnológicas que auxiliem na execução de 
nosso trabalho. E com tudo isso, evoluímos como seres 
humanos e como prossionais. De nada adianta 
lutarmos contra isso pois é um caminho sem volta e, se 
procuramos ser reconhecidos como prossionais 
qualicados e que precisam ser valorizados, devemos 
estar conectados com o mundo!

Um termo quase antigo, mas que a alguns anos era 
muito utilizado, é a palavra “globalização”. Muitas 
alterações começaram ali onde, por força do mercado e 
necessidades de maior transparência em nossas 
Demonstrações Contábeis, a Ciência Contábil 
brasileira se viu obrigada a atualizar-se, para que 
pudesse demonstrar ao mercado o real valor das 
nossas empresas.

Avançando no assunto, é possível constatar que a 
enorme quantidade de alterações nas legislações 
municipal, estadual e federal, além de onerar e, muitas 
vezes, inviabilizar os negócios, exige muita cautela dos 
prossionais, cobrando que façamos constante 
acompanhamento tributário. Com tudo isso, a 
Contabilidade é vista, hoje, pela sociedade, como 
ferramenta de gestão, e os prossionais como peça 
chave para as tomadas de decisões empresariais, nos 
fazendo atuar, muitas vezes, como consultores.

Observo, com orgulho, o constante crescimento 
de nossa prossão. Como um exemplo do retorno que 
obtemos com o árduo trabalho para valorização 
prossional, realizado pelo sistema CFC/CRCs, posso 
citar a parceria rmada entre o Tribunal Superior 
Eleitoral e nosso sistema. Tamanho prestígio e 
reconhecimento motivou o TSE a nos incluir como peça 
fundamental e obrigatória para a realização da 
prestação de contas eleitorais.

4 - Recado
Exemplos como o que citei anteriormente, no qual 

fomos reconhecidos, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
como participantes obrigatórios na elaboração das 
prestações de contas eleitorais, apenas raticam que 
estou na prossão correta e reforçam meu orgulho de 
ser contador. Com esse resultado, tenho embasamento 
para convocar os prossionais a participem do 
sistema e interagir com as entidades de classe. Somente 
por meio dessa interação e união entre entidades 
teremos força para continuar o trabalho de valorização 
prossional, do qual todos seremos beneciados. Não 
tenha receio de correr atrás de seus sonhos, persistindo 
com muito esforço.

Temos uma excelente prossão, já reconhecida 
entre as de mercado mais aquecido, e o futuro dela a 
nós pertence.

Como já mencionei, o céu é o limite! Me despeço, 
desejando uma excelente vida prossional ao colegas e 
um fraterno abraço!

Conselheiros em Revista
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Marta Canani

Por que Contabilidade?
O acaso colocou a Contabilidade em minha vida. 

Ela adentrou em minha existência por falta de opção 
de cursos referentes ao segundo grau em minha terra 
natal, quando, na época, à noite, os cursos oferecidos 
eram o cientíco e o técnico em contabilidade. 
Escolhi este último. Nasceu ali uma anidade que 
perdura até os dias atuais. Quanto mais me 
aprofundava em seu estudo, mais percebia a sua 
diversicação e o quanto a mesma ia muito além de 
números. Mostrava-me novos horizontes e senti que 
conquistaria novos espaços dentro do mercado de 
trabalho. Dei-me bem!

 
Como Tudo começou?
Tão  logo  conc lu í  o  cur so  técn i co  em 

contabilidade, consegui ingressar no mercado de 
trabalho, em um escritório de contabilidade aqui de 
minha cidade, São Francisco de Paula. Trabalhei ali por 
algum tempo, adquiri experiência e fui montar meu 
próprio escritório, o qual tenho até hoje e é minha 
fonte de renda. Desde então, a Contabilidade 
contribuiu signicativamente para minha vida, me 
mostrando uma realidade muito diferente da que eu 
pensava e levando a minha vida pessoal por outros 
caminhos. Era a única mulher titular de escritório de 
contabilidade em minha cidade! Em julho de1990, fui 
nomeada delegada do CRCRS, representando as 
cidades de São Francisco de Paula, Cambará do Sul e 
Jaquirana, permanecendo nessa atividade até 2010. 
Também ter podido participar da Comissão de 
Estudos do CRCRS Mulher em duas oportunidades 
me oportunizou conviver com outras pessoas desse 
meio, trocar ideias e rmar o ideal de amar muito essa 
prossão. Quanto mais o tempo passa, mais me 
convenço de que realmente amo o que faço e isso 
inuenciou minha existência quando no ano 2000, 
vendo minhas duas lhas ingressarem na faculdade, 
uma na medicina, a outra em psicologia, resolvi 
também prestar vestibular para obter formação em 
nível superior na minha área de trabalho, fazendo a 
Faccat em Taquara. Passei no vestibular e, enm, pude 
concluir o tão almejado curso de bacharel em Ciências 
Contábeis.

 
Contabilidade Hoje 
A modernidade requer pensamentos rápidos, 

atitudes e atualizações constantes em todos os 
seguimentos. Na Contabilidade não é diferente, os 
extremos se alternam e a tecnologia cada vez mais se 
torna exigente. Atualmente, o prossional da 
contabilidade assumiu papel mais relevante, deixando 
de ser meramente um fornecedor de elementos 
contábeis e scais para passar a ser formador de 
opiniões. A sociedade e a classe empresarial cada vez 
mais têm reconhecido o quanto é importante ter ao 
seu lado um prossional da contabilidade atualizado 
p a r a  c o n t r i b u i r  c o m  a  e s t a b i l i d a d e  d o s 
empreendimentos. Praticar atos em nossa área é um 
constante desao, face às constantes mudanças e o 
avanço das tecnologias da informação e da 
comunicação. Só conseguirá permanecer no mercado 
de trabalho quem seguir todas as regras legais 
atinentes à prossão.

 
 
 
Recado 
Primeiro de tudo: ame! Ame o que você faz. Sem 

dedicação e gosto nada sairá a contento em nenhuma 
circunstância. Ser contador vai te obrigar a que te  
atualizes constantemente, a deixares muitas vezes teu 
lazer de lado para fazê-lo, pois essa prossão passa por 
constantes mudanças, e só vais sobreviver neste 
mercado se conseguires contemplar tudo o que ele 
exigir de ti. É preciso que leias muito para te adequares 
às constantes modicações na legislação vigente, ser 
otimista, disciplinado, criativo e ético ao extremo, para 
não incorrer em erros ou vícios que venham a 
comprometer teu nome ou classe a que pertences. É 
um mercado de trabalho que está bastante aquecido e 
cheio de oportunidades das quais deves fazer bom uso 
e proveito. Lembrar, também, que isoladamente 
ninguém consegue seguir em frente. É mister o 
envolvimento prossional com grupos de estudos, 
entidades de classe, ampliar a rede de relacionamentos, 
trocar conhecimentos com colegas ou semelhantes, 
disponibilizar tempo para trabalho voluntariado, enm, 
pensar na coletividade, na tua comunidade. Pensar em 
deixar um mundo melhor para a descendência, tanto no 
aspecto prossional quanto nos demais que norteiam o 
ser humano. Por tudo isso, colherás os frutos e verás 
quão graticante é a prossão e, certamente, obterás 
teu reconhecimento nas diversas esferas.
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Turma 2016/1 de Ciências Contábeis 
da Feevale, em Novo Hamburgo, na 
solenidade de colação de grau, em 23 
de julho
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Formaturas

O conselheiro do CRCRS e 
coordenador do curso de Ciências 
Contábeis da Feevale, Marcelo Ayub, 
entrega o Diploma de Aluna-Destaque 
à Adriana Schneider

Vice-presidente de 
Gestão do CRCRS, 
Ana Tércia Lopes 
Rodrigues, entrega o 
Certicado de Aluna-
Destaque à Bibiana 
Gonçalves, durante 
cerimônia de 
formatura em 
Ciências Contábeis, 
na Unisinos, São 
Leopoldo, em 29 de 
julho
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Turma de Ciências Contábeis da URI, 
Santiago, em cerimônia de colação de 
grau realizada no dia 29 de julho.

O delegado 
do CRCRS 
Eduardo 
Fank 
Saldanha 
entrega o 
Diploma de 
Aluna-
Destaque à 
Jéssica Totti 
Anibele
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Foto: Sak's Produções

Turma de formandos em Ciências 
Contábeis da Universidade Federal do 
Rio Grande, durante cerimônia de 
colação de grau, em 30 de julho

Conselheiro do 
CRCRS Artur 
Gibbon, entrega 
Diploma de Aluno-
Destaque a Mário 
Gautério Jardim

Delegado do CRCRS, 
Marcelo Dutra, entrega 
Diploma de Aluno-
Destaque a Mateus 
Zanatta, durante 
cerimônia de formatura da 
Ulbra, campus Cachoeira 
do Sul, em 06 de agosto

Turma de formandos em 
Ciências Contábeis, da 
Unilasalle, em Canoas, em 
cerimônia de formatura, 
realizada no dia 06 de 
agosto, que contou com a 
presença do conselheiro do 
CRCRS Gerson dos Santos

Conselheira do CRCRS Laurise Pughes faz a 
entrega do Diploma de Aluna-Destaque à 
Daiana dos Santos, durante cerimônia de 
formatura da turma de Ciências Contábeis do 
IPA, em Porto Alegre, no dia 13 de agosto
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Formandos da URI 
Santo Ângelo, em 
solenidade realizada 
em 13 de agosto

A delegada do CRCRS de 
Santo Ângelo e coordenadora 
do curso de Ciências 
Contábeis, Neusa Salla, faz 
a entrega do Certicado de 
Aluna-Destaque à Viviane 
Berwaldt Fenner
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A delegada 
Beatriz Caregnato entrega o 

Diploma de Aluna-Destaque à 
Giliane Camêlo, em companhia 

do Coordenador de Pós-
Graduação, Professor Rafael de 

Lucena Perini, 
e da Coordenadora do Curso, 

Professora Catherine Chiappin 
Dutra, em solenidade de 

formatura de Ciências 
Contábeis, da FSG Caxias do 

Sul, em 13 de agosto

Fotos: Attitude Eventos

Turma de formandos da URI Erechim, 
em cerimônia de colação de grau, 
realizada em 13 de agosto

Conselheira do CRCRS 
Belonice Sotoriva faz 
a entrega do Diploma 
de Aluna-Destaque à 
Jéssica Pelin
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Formandos em Ciências Contábeis 
pela Faculdade Dom Alberto, de Santa 
Cruz do Sul, na solenidade realizada 
em 13 de agosto

Conselheiro do CRCRS Mário Kist entrega o 
Certicado de Aluna-Destaque à Kátia Inês 
Grunwald, com o coordenador do Curso de 
Ciências Contábeis, Rodrigo Kappel
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Turma Ciências 
Contábeis 2016/1 
da Unisinos

Turma FSG 
Campus 
Caxias do Sul



Formaturas

Formandos em Ciências Contábeis das 
Faculdades São Judas Tadeu, em Porto 
Alegre, em cerimônia de colação de grau 
realizada em 17 de agosto

Vice-presidente Técnico 
do CRCRS, Márcio Schuch 
Silveira, faz a entrega do 
Diploma de Aluna-
Destaque à Queila 
Lourenço Macari

Vice-presidente de Controle 
Interno do CRCRS, Paulo 
Gilberto Comazzetto, 
entrega o Certicado de 
Aluna-Destaque à Juliani 
Karsten Alves, em 
solenidade de formatura da 
UFSM, realizada em 20 de 
agosto

O coordenador do Curso de Ciências Contábeis 
da URI Cerro Largo e paraninfo da turma de 
formandos, Luis Valentim Zorzo, à esquerda, 
acompanha a entrega do Diploma de Aluna-
Destaque à Luana Regina Theobald, pelo 
delegado do CRCRS, Edson Bolzan, em 
cerimônia realizada no dia 20 de agosto

A formanda 
Cleidimari Pereira 
Rodrigues recebe o 
Diploma de Aluna-
Destaque das mãos do 
vice-presidente Técnico, 
Márcio Schuch Silveira, 
em cerimônia de colação 
realizada em 20 de 
agosto, na Ulbra Canoas

Vice-presidente de Desenvolvimento Prossional do CRCRS, Magda 
Wormann, e a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UCS – 
Campus Caxias do Sul, Marlei Mecca, com os grupos de formandos da 
turma 2016/1, na formatura solene integrada, realizada em 20 de agosto
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A delegada do CRCRS e 
coordenadora do curso de Ciências 
Contábeis da Fundasul/FACCCA, 
Silvana Scherer Vieira, com os 
formandos, na cerimônia de 
colação de grau, realizada 27 
de agosto

O acadêmico Bruno 
Jemnecki dos Santos 
recebe o Diploma de 
Aluno-Destaque das 

mãos da delegada  
do CRCRS em 

Camaquã, Silvana 
Scherer Vieira
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Formandos de Ciências Contábeis da URI de 
Frederico Westphalen, em cerimônia de colação 
de grau realizada em 27 de agosto Delegado do CRCRS, 

Cleo Marchesan, entrega 
o Certicado de Aluna-
Destaque à Roselei de 
Pellegrin
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Turma de Ciências Contábeis da 
Unopar – Campus Uruguaiana, em 
solenidade de formatura, realizada 
em 27 de agosto

Delegado do CRCRS, 
Luiz Manoel da 
Trindade, faz a 
entrega do 
Certicado de 
Aluna-Destaque à 
Suzani Vargas Peres
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Formandos da Unijuí, em cerimônia 
de colação de grau, realizada no dia 
03 de setembro, em Ijuí Delegado do CRCRS, André Hoffmann, 

entrega o Diploma de Aluna-Destaque à 
Rejane Marasca Sandre

Turma de Ciências Contábeis 
da Fapa, na solenidade de 
formatura, realizada em 03 
de setembro, em Porto Alegre

Vice-presidente de 
Gestão do CRCRS, Ana 
Tércia Lopes Rodrigues, 
entrega o Diploma de 
Aluna-Destaque à Luiza 
Gil Almeida
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 Delegacias em Ação

Contadores de 
cooperativas das 
regiões do Médio 
Alto Uruguai e Rio da 
Várzea participam 
de capacitação, em 
Frederico 
Westphalen. 

FREDERICO WESTPHALEN

A Delegacia Regional do CRCRS em Frederico Westphalen organizou, 
em parceria com a Unidade de Cooperativismo da Emater/RS-Ascar 
(UCP), Creluz, Cotrifred, Cooperjab e o curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Regional Integrada (URI), um programa de capacitação 
de contadores de cooperativas de diferentes ramos das regiões do 
Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea. 

A delegada regional do 
CRCRS, Marlea Immig; o 
prefeito José Waldir 
Dilkin; o presidente da 
JUCERGS, Paulo 
Kopschina; e o gerente 
regional Sinos, Caí e 
Paranhana do Sebrae-RS, 
Marco Aurélio Copetti 
descerraram a faixa 
inaugural do Espaço do 
Empreendedor, em 
Estância Velha. 

ESTÂNCIA VELHA

A delegada regional de Estância Velha, Marlea Immig, participou, 
acompanhada de vários prossionais da contabilidade que atuam na sua 
jurisdição, da inauguração do Espaço do Empreendedor, em 1º de 
junho, no município. Na ocasião, foi lançada a Rede Nacional para a 
Simplicação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios, a 
Redesim, que proporciona maior agilidade na abertura de novas 
empresas, por meio da entrega única de documentos e redução do 
tempo para registro. A iniciativa foi do Sebrae em parceria com a Junta 
Comercial do Rio Grande do Sul (Jucergs). 

O debate foi 
mediado pela vice-
presidente da ACI-
NH, Tanha 
Lauermann, e 
contou com as 
presenças do 
palestrante Paulo 
Kopschina, 
presidente da 
Jucergs; do delegado regional do CRCRS em Novo Hamburgo, Daniel Campos; da 
delegada regional de Estância Velha, Marlea Immig; da presidente da Associação 
dos Contabilistas de Novo Hamburgo, Janaína Riegel; e do delegado regional de 
Campo Bom, Sidnei Lima.

NOVO HAMBURGO

O II Fórum de Contadores, realizado em dia 21 de julho, na sede da 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, 
Campo Bom e Estância Velha, recebeu avaliação positiva do público 
presente, conforme a pesquisa de satisfação realizada sobre o evento. O 
tema da palestra foi “A Junta na Era Digital”, ministrada pelo presidente 
da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (Jucergs), Paulo 
Kopschina.
 

ALEGRETE

As principais alterações e benefícios da Convenção Coletiva 
do Comércio Varejista foram tratadas em encontro 
realizado, em 13 de julho, na sede do Centro Empresarial 
de Alegrete. No evento, promovido pelo Sindilojas de 
Alegrete e Manoel Viana, participaram a delegada regional 
do CRCRS no município, Márcia Basso, representando o 
CRCRS, e Carlos Bilheri, presidente do Sindicato dos 
Contadores e Técnicos em Contabilidade de Alegrete 
(Sinconal). Na noite de 21 de julho, prossionais da 
contabilidade se reuniram no Centro Empresarial de 
Alegrete para preparar um documento a ser entregue aos 
candidatos à prefeitura municipal, no pleito deste ano. O 
objetivo é propor melhorias para o município e apresentar 
considerações dos prossionais sobre temas de interesse 
da sociedade. 

Roberto Segabinazzi, 
presidente do Sindilojas de 
Alegrete e Manoel Viana, 
apresentou as principais 
alterações da Convenção 
Coletiva do Comércio 
Varejista, em reunião que 
contou com a participação 
de prossionais da 
contabilidade. 

Prossionais da contabilidade de 
Alegrete elaboraram documento 
para ser entregue aos candidatos 
à prefeitura de Alegrete. 

CAÇAPAVA DO SUL

Prossionais da contabilidade de Caçapava do Sul e região 
participaram, no dia 07 de junho, da apresentação do 
Sistema Único de Fiscalização do Simples Nacional (Sesc), 
no auditório da Associação Comercial e Industrial do 
município. O delegado regional do CRCRS em Caçapava do 
Sul, Joelton Nunes dos Santos, explica que o Sesc permite 
ações scais abertas pelos entes federados das empresas 
optantes pelo Simples Nacional, bem como possibilita aos 
auditores scais dos entes efetuarem o lançamento do 
crédito tributário apurado relativo aos tributos e 
contribuições abrangidos pelo Simples. “O Sistema 
também contribui para a conscientização do contribuinte 
quanto à emissão da nota scal de serviços e de comércio”, 
destaca o delegado.

A partir da esquerda, Florencio Fagundes, auditor scal municipal; 
Elaine Marques, contadora; Delma Marques, auditora scal 
municipal; Joelton Nunes dos Santos, delegado regional do CRCRS 
em Caçapava do Sul; e os contadores Liane Dalmazo e Janison 
Pereira




