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E D I T O R I A L

“Conselheiro, consultor e influenciador das grandes decisões 
para manter a sustentabilidade fi nanceira das empresas”. 
Esse é o perfi l do profi ssional das Ciências Contábeis da 
Era dos 3 Is: inteligência, integração e inovação, de acordo 
com o difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação, 

professor Gil Giardelli. Segundo ele, estes 
tempos da Inteligência Artifi cial exigem de 
todos nós, especialmente dos profi ssionais 
da Contabilidade, adaptação permanente 
para lidarmos com as possibilidades 
proporcionadas pela inserção massiva das 
tecnologias, em particular, as relacionadas à 
complexidade do sistema tributário. É tendo 

Vem aí, o maior evento da 
classe contábil gaúcha: 
a XVII Convenção de 
Contabilidade do Rio 
Grande do Sul 

Patrocínio Master: Patrocínio Premium:Apoio:



5Revista do CRCRS

em vista esse contexto, que trabalhamos para 

apresentar uma programação de qualidade 

na XVII Convenção de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul, de 14 a 16 de agosto, na 

Fundaparque, em Bento Gonçalves, com o tema 

central  “Disrupção Contábil: técnica, digital, 

cultural” - “Experimente a transformação!”. O 

evento, que é uma realização da Academia de 

Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, com 

organização do CRCRS, traz à luz a Contabilidade 

sob diversas perspectivas, nas palavras de 

dezenas de renomados palestrantes.

A expectativa é de reunir em torno de dois mil 

profi ssionais e estudantes da área contábil, 

para, além de discutir temas importantes 

da atualidade, propiciar o intercâmbio 

de experiências, contato com a produção 

acadêmica, por meio da apresentação de 

trabalhos de caráter científi co, e networking. 

A programação contempla todos os segmentos 

da Contabilidade, apresentando palestras com 

viés contemporâneo, voltado para a tecnologia 

inovadora. Confi ra a programação completa 

em www.crcrs.org.br/convencao.

Paralelamente à Convenção, ocorrerá a tradicional Feira de 

Negócios e Oportunidades, com novidades em produtos e 

serviços voltados à atividade contábil. 

Enquanto preparamos nosso evento, estamos trazendo até os 

profi ssionais e estudantes da área contábil esta 35ª edição da 

Revista do CRCRS, que reúne artigos sobre os “Novos desafi os 

para a Contabilidade do Agronegócio”, com o coordenador da 

Comissão de Estudos do Setor do Agronegócios do CRCRS, 

Fabiano Lima Webber; “A gestão de riscos, governança e 

compliance – causa e efeito nas empresas privadas e públicas”, 

do conselheiro José Almir Rodrigues de Mattos; e “Um olhar 

para a Contabilidade, viés da essencialidade e da ética”, com 

a vice-presidente de Fiscalização do CFC, Sandra Batista; 

além de entrevista com a analista especialista em Saúde e 

Segurança do Trabalho e eSocial do Sesi-RS, Lisiane Vieira 

Mariense; e notícias sobre as atividades realizadas pelo 

Conselho. Contamos, ainda, com as informações sobre as 

formaturas de Ciências Contábeis, em todo o Estado, nas quais 

o Conselho presta homenagem aos alunos que se destacam 

durante a caminhada acadêmica, alcançando as maiores 

médias do curso; a seção Delegacias em Ação, que prestigia 

o importante trabalho realizado pelos delegados regionais, 

que atuam na ponta, levando o CRCRS a cada profi ssional e 

estudante do Rio Grande do Sul; e os Conselheiros em Revista 

que, neste número, contam um pouco das inspiradoras 

histórias profi ssionais dos contadores Mônica Foerster e 

Márcio Schuch Silveira.

Fica aqui o convite para que os profi ssionais da contabilidade 

participem da XVII Convenção de Contabilidade do Rio Grande 

do Sul. Essa será uma grande oportunidade de estarmos, como 

diz o lema da nossa gestão, “Juntos, fazendo mais”!

Contadora Ana Tércia 
L. Rodrigues
Presidente do CRCRS

A programação 
contempla todos 
os segmentos da 
Contabilidade, 
apresentando 
palestras com viés 
contemporâneo, 
voltado para a 
tecnologia inovadora. 

Patrocínio Master: Patrocínio Premium:Apoio:
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ARTIGO

2019: Novos  desafi os para a 
Contabilidade do Agronegócio

O agronegócio é uma das atividades mais representativas no Estado 

do Rio Grande do Sul e no Brasil, tendo relevante participação no PIB 

e sendo uma das bases da economia brasileira. Tal fato faz com que 

os gestores públicos foquem sua atenção nos produtores rurais. 

Nesse contexto, novas regras estão sendo divulgadas para melhorar 

o fornecimento de informações aos gestores públicos, fazendo com 

que os produtores rurais fi quem mais atentos na condução e no 

controle da sua atividade.

Dentre essas regras, podem-se destacar: (a) Nota Fiscal Eletrônica 

para o Produtor Rural (NFP-e); (b) Livro-Caixa Digital para o 

Produtor Rural (LCDPR); (c) nova regra do Funrural e a criação do 

Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF).

A NFP-e estava prevista para ser cobrada a partir do início de 2019 

e foi prorrogada para janeiro de 2020. A prorrogação foi motivada 

pela difi culdade de acesso à internet no meio rural. Entretanto, 

o ano de 2019 é de testes e adaptação para que na data-limite os 

possíveis problemas que possam aparecer na emissão da NFP-e 

estejam solucionados. Assim, os profi ssionais contábeis são 

imprescindíveis no auxílio aos produtores rurais 

quanto ao fornecimento de informações mais 

detalhadas para o preenchimento da NFP-e, a 

qual substituirá o Bloco de Produtor Modelo-15.

O LCDPR foi instituído pela Instrução Normativa 

RFB nº 1.848, de 28 de novembro de 2018, que 

altera a Instrução Normativa SRF nº 83, de 11 de 

outubro de 2001, e, em seu artigo 23-A, descreve 

o seguinte:

Outros desafi os para o profi ssional 
contábil e para o produtor rural são 
a aplicação das novas regras para 
recolhimento do Funrural (folha de 
pagamento ou faturamento) e a 
criação do Cadastro de Atividade 
Econômica da Pessoa Física (CAEPF), 
os quais requerem boa comunicação 
entre o produtor rural e o profi ssional 
contábil, além de atenção em relação 
a pronunciamentos disponibilizados 
pela Receita Federal do Brasil.
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“Art. 23-A. A partir do ano-calendário de 2019 o produtor rural que 

auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a 

R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) deverá entregar, 

com observância ao disposto no § 4º do art. 23, arquivo digital com a 

escrituração do Livro-Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).”

O livro-caixa digital fornecerá diversas informações à Receita Federal 

do Brasil por meio da entrega de um arquivo com layout já defi nido 

e divulgado pela instrução normativa. O arquivo é dividido em nove 

registros que deverão ser preenchidos pelo contribuinte. O primeiro 

é o registro 000 – “Abertura do arquivo digital e identifi cação da 

pessoa física”, que fornecerá dados cadastrais e dados específi cos 

referentes ao arquivo. O segundo é o registro 0010 – “Parâmetros 

de tributação”, que informa se a tributação foi baseada no resultado 

do livro-caixa ou em 20% da receita bruta. O terceiro é o registro 

0030 – “Dados cadastrais”, que informa, basicamente, os dados de 

endereço do contribuinte. O quarto é o registro 0040 – “Cadastro dos 

imóveis rurais”, o qual informa os dados do imóvel explorado, bem 

como o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) 

e o tipo de exploração (individual, condomínio, parceria, etc.), entre 

outros. O quinto registro é o 0045 – “Cadastro de condôminos que 

exploram imóveis rurais em conjunto com o declarante”, no qual 

são apresentados os demais CPFs que fazem parte do condomínio, 

arrendamento, parceria etc. O sexto registro é o 0050 − “Cadastro das 

contas bancárias do produtor rural”, que informa 

os dados bancários em que são efetuados os 

recebimentos e pagamentos da atividade rural. 

O sétimo é o registro Q100 – “Demonstrativo do 

Livro-Caixa do Produtor Rural”, o qual apresenta 

os dados dos lançamentos das receitas e 

despesas da atividade. O oitavo registro é o Q200 

– “Resumo do Livro-Caixa do Produtor Rural”, que 

informa os saldos mensais de entrada e saída de 

recursos, bem como os saldos fi nais. O último 

registro é o 9999 – “Encerramento do Arquivo 

Digital”, que informará a quantidade de registros 

que o arquivo digital possui.

O LCDPR fornecerá informações detalhadas 

que poderão ser comparadas com as NF-e 

dos clientes e fornecedores do produtor rural, 

facilitando o trabalho do fi sco. O arquivo contém 

dados referentes às áreas produtivas e poderão 

ser cruzados com os dados da Declaração do 

Imposto Territorial Rural (ITR). O LCPDR deverá 

ser enviado no ano de 2020 com dados de 2019. 

Outros desafi os para o profi ssional contábil e 

para o produtor rural são a aplicação das novas 

regras para recolhimento do Funrural (folha 

de pagamento ou faturamento) e a criação do 

Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física 

(CAEPF), os quais requerem boa comunicação 

entre o produtor rural e o profi ssional contábil, 

além de atenção em relação a pronunciamentos 

disponibilizados pela Receita Federal do Brasil.

Portanto, uma série de acontecimentos faz 

com que o ano de 2019 seja um período repleto 

de desafi os para os profi ssionais contábeis e 

para os produtores rurais. Enfi m, a informação 

contábil confi ável e tempestiva é cada vez mais 

requisitada por gestores (públicos ou privados), 

fortalecendo a afi rmação de que a ciência 

contábil sempre será relevante para contribuir 

com o desenvolvimento da sociedade.

Contador Fabiano 

Lima Webber 

Coordenador da 

Comissão de Estudos 

da Contabilidade do 

Setor do Agronegócio 
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A R T I G O

A gestão de riscos, 
governança e 
compliance –
causa e efeito 
nas empresas 
privadas e 
públicas

O termo “risco” é utilizado em Administração, Atuária, Economia, 

Direito e outras ciências para designar o resultado objetivo 

da combinação entre a probabilidade de ocorrência de um 

determinado evento, aleatório, futuro e que independa da 

vontade humana, e o impacto resultante, caso ele ocorra. Para 

a ciência atuarial, esse conceito pode ser ainda mais específi co 

ao se classifi car o risco como a probabilidade de ocorrência 

de um determinado evento que gere prejuízo econômico. O 

Nunca se falou tanto em riscos no 

ambiente corporativo e já é bastante 

improvável encontrar um tomador de 

decisões que não tenha, pelo menos, 

alguma noção dos estragos que 

possam ser causados à sua corporação 

por um tratamento inadequado de 

situações potencialmente perigosas.

simples fato de uma atividade existir abre a 

possibilidade da ocorrência de eventos, ou de 

uma combinação deles, cujas consequências 

podem constituir oportunidades para obter 

vantagens ou então ameaças ao sucesso.

Nunca se falou tanto em riscos no ambiente 

corporativo e já é bastante improvável 

encontrar um tomador de decisões que não 

tenha, pelo menos, alguma noção dos estragos 

que possam ser causados à sua corporação 

por um tratamento inadequado de situações 

potencialmente perigosas, sejam de natureza 

fi nanceira, operacional ou estratégica. Em 

meio a uma onda de regulamentações pró-

governança corporativa e de preocupações 

crescentes com a sustentabilidade dos 

negócios, a maneira como as empresas 

gerenciam seus riscos passou a incidir 

diretamente nas decisões de investidores e no 

potencial de geração de valor aos acionistas.

No gerenciamento de risco empresarial e 

institucional, a Controladoria deverá criar 

mecanismos de controles internos objetivando 

o aumento da segurança das atividades na 

busca de um crescimento na confi ança do 

mercado em relação à entidade. Nessa tarefa, 

deverá ser considerado que os controles 

precisarão ser adaptados às necessidades 

de cada atividade, permitindo a geração de 

informações para o efetivo monitoramento da 

sua efi cácia, ou seja, que possam ser avaliados 

de forma sistemática.
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O controle interno tem sua utilidade efetiva na avaliação da 
empresa, administrando seus riscos com base no processo de 
gerenciamento de compliance, conhecendo seus acertos e seus 
erros, além de identifi car possíveis oportunidades e, assim, manter 
seu processo de melhoria contínua. Esse procedimento avalia se 
tudo foi feito seguindo as leis, os regulamentos, a política interna, 
as normas e os demais sistemas de informações.

Mas a gestão de riscos e a governança, bem como a respectiva 
compliance às suas normas, não são exclusivas do setor privado. 
Também na administração pública, a partir dos eventos necessários 
nas mais variadas atividades que envolvem o poder público ao 
decidir gastos públicos, faz-se necessário que haja sistemas que 
possam tornar mais efi caz e efi ciente o gasto público. Vejamos: 
por que precisamos entender de Governança Corporativa, Gestão 
de Risco e Compliance no ambiente público?

É nesse contexto que devemos compreender o crescente 
esforço para prover informações precisas sobre os pontos 
críticos da atividade e, principalmente, sobre o modo como são 
administrados. Agora, com a importância da Operação Lava Jato, 
que detectou os desvios bilionários praticados contra a Petrobras 
e as empreiteiras do Brasil, com a falta de conduta ética, dentro 
e fora do Brasil, e com a conivência de dirigentes e de pessoas 
nomeadas com vínculos políticos, surgiu a necessidade imperiosa 
de estabelecer sistemas efetivos de controles internos. Portanto, a 
compliance tem que estar de acordo com algum critério ou padrão, 
incluindo leis, determinações de órgãos fi scalizadores, normas 
regulamentadoras, melhores práticas e outras regras a serem 
seguidas.

Na linha do tempo, podemos perceber que, 
depois da Operação Lava Jato, surgiu a compliance

das empresas públicas: o Regime Jurídico das 
Estatais (Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016), que 
impõe requisitos para a nomeação para cargos 
públicos, em conselhos de administração, diretor e 
presidente de empresas públicas.

Como a compliance é hoje um caminho sem 
volta nas empresas privadas, então o ambiente 
público também deve adotá-la, porque a ética 
é um dos princípios básicos da administração 
pública, embora esses princípios estejam 
previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 
1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e efi ciência, todos para garantir 
a ética, a transparência, a imparcialidade, a 
obediência à lei e a efi ciência e efi cácia da 
gestão da coisa pública.

A conclusão a que chegamos sobre o tema 
é que precisamos de três ações específi cas: 
código de conduta; comunicação interna efi caz 
e efi ciente; e participação da alta gestão, que 
é fundamental para o sucesso da compliance, 
visto que ela tem como objetivo assegurar 
que a atividade e todos os seus participantes 
estejam em conformidade com as normas e os 
regramentos estabelecidos. Não existe mágica 
nos negócios, sejam eles públicos ou privados. 
O que existe hoje é um forte movimento para 
que todos, independentemente de qual seja o 
cargo dentro da organização, trabalhem com 
transparência para que tanto os stakeholders 
como a sociedade civil vejam como a 
organização está operando para garantir o 
atingimento dos seus objetivos.

Contador José 
Almir Rodrigues de 
Mattos
Msc. Controladoria 

UFRGS e conselheiro 

CRCRS 2018-2021
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A R T I G O  T E M Á T I C O 

Um olhar para a 
Contabilidade: 
viés da 
essencialidade 
e da ética

O exercício da profi ssão contábil requer, primeiramente, 
a habilitação legal, obtida nos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, e se complementa com a observância permanente 
das normas técnicas e profi ssionais, dentre as quais se destaca o 
Código de Ética Profi ssional do Contador (CEPC), que disciplina 
a conduta profi ssional perante os clientes, os colegas, a classe e 
suas entidades e a sociedade como um todo.

O CEPC precisa e é atualizado periodicamente para adaptar-se 
aos novos usos e costumes, às novas práticas de mercado e, até 
mesmo, às novas tecnologias que impactam a profi ssão e o seu 
modus operandi. E é disso que queremos falar neste artigo.

Sabe-se que o exercício da profi ssão contábil pressupõe uma 
atividade pessoal, prestada com tecnicidade, independência 
e responsabilidade profi ssional. Portanto, não é e nem pode 
ser tratado como uma atividade mercantil, pois a relação do 
profi ssional com seus clientes está alicerçada na confi ança e na 
respeitabilidade. Sua natureza é técnico-científi ca.

Pelo viés da essencialidade e da ética, é necessário considerar que, 
independentemente da forma ou do meio utilizado para prestar 
os serviços contábeis, o que a sociedade busca ao selecionar um 
profi ssional da contabilidade é a competência, a capacidade 

técnica, a respeitabilidade, a conduta ética e a 
integridade.

Por essa razão, quando da divulgação dos 
serviços por meio de anúncios ou propagandas, 
em qualquer modalidade ou veículo de 
comunicação, o profi ssional deve afi rmar 
a essencialidade dos serviços contábeis e 
o compromisso com sua valorização; deve, 
também, considerar e respeitar os limites 
estabelecidos no CEPC, o que implica 
reconhecer que é vedado publicar anúncios 
com característica mercantilista, visto que 
resulta em banalização e vulgarização dos 
serviços, além da desvalorização da classe e de 
prática desleal de concorrência.

O CEPC, ao estabelecer como condição para 
que a “publicidade, em qualquer modalidade 
ou veículo de comunicação, dos serviços 
contábeis, deve primar pela sua natureza 
técnica e científi ca, sendo vedada a prática da 
mercantilização”, deixou claro que a linha de 
divulgação permitida deve estar alicerçada nos 
limites éticos impostos para gerar valor social 
ao serviço, promovendo e buscando elevar a 
sua importância perante a sociedade e não o 
contrário (itens 11 a 15, CEPC).

A leitura de artigos sobre a ética na profi ssão, 
publicados em revistas temáticas, e a análise 
comparativa dos quatro Códigos de Ética 
– de 1950, 1970, 1996 e atual - revelam que 
os princípios permaneceram e as condutas 
permitidas e as reprováveis tiveram evolução, 

O CEPC precisa e é atualizado 
periodicamente para adaptar-se aos 
novos usos e costumes, às novas 
práticas de mercado e, até mesmo, às 
novas tecnologias que impactam a 
profi ssão e o seu modus operandi. E é 
disso que queremos falar neste artigo.



11Revista do CRCRS

que se adaptaram ao longo do tempo, sem perda das necessidades 
próprias, para preservar o espírito de solidariedade da classe, 
a atuação com zelo, a forma diligente para o atendimento 
às demandas, a honestidade de propósito e o compromisso 
desenvolvimentista com a capacidade técnica, sem prejuízo da 
dignidade e da independência profi ssional. 

A mensagem extraída das diversas comissões que se debruçaram 
sobre os Códigos de Ética Profi ssional do Contador, audiências 
públicas e debates nas câmaras temáticas e no plenário do CFC, 
reforça a tese de que o enfoque permitido para a publicidade 
é informativo, devendo, portanto, ser moderado e discreto e 
visando proteger o bem coletivo e evitar a vulgarização dos 
serviços contábeis, por eventuais excessos em referências 
prejudiciais, imoderadas e desabonadoras ou, ainda, por 
formular juízos depreciativos à classe contábil. O caráter 
informativo dos anúncios associa-se à necessidade de indicar a 
categoria profi ssional – Contador ou Técnico em Contabilidade 
–, estendida às organizações contábeis, e o número do registro 
no Conselho de Contabilidade da sua jurisdição, além de manter, 
em seu poder, os dados fáticos, técnicos e científi cos que dão 
sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus 
serviços, e também o cuidado em preservar a reputação da 
ciência contábil, da profi ssão e dos colegas.

Tem-se que a exigência desses elementos mínimos reforça a 
segurança buscada pela sociedade, para que esta possa realizar 
as consultas necessárias e identifi car se o anunciante possui 
registro e se está em situação plena para exercer a atividade, dada 
a responsabilidade profi ssional inerente, conforme assegurado no 
inciso XIII do art. 5º da Carta Magna e artigos 2º e 12 do Decreto-Lei 
nº 9.295, de 1946.

Mas e a classe contábil? Seguindo as lições do 
saudoso professor Ynel Alves de Camargo: 
“Colegas: lembremo-nos sempre de que a 
classe, quanto maior o corpo, mais alma precisa 
ter. E sua alma é a solidariedade, lindamente 
defi nida na imagem insuperável do ‘um por 
todos, todos por um’ ou, na linguagem dos 
romanos: e pluribus unum”. É o momento de 
legitimar os valores éticos da profi ssão em 
suas condutas, primar pela qualidade e pela 
renovação do conhecimento para mitigar os 
riscos e enfrentar os desafi os do tempo atual.

A competitividade no ambiente de negócios 
passa pelo respeito às pessoas (ética) e às normas 
vigentes (integridade), para o reconhecimento 
do valor (confi ança) e continuidade operacional 
das atividades e prosperidade. Respeito é 
prática de segurança para sobrevivência em 
qualquer mercado. Isso vem na linha de “mostre 
o seu valor”, mas este sustentado pelo seu 
conhecimento e sua reputação.

E a fi scalização da profi ssão exercida pelo 
Sistema CFC/CRCs? Em um mundo cada vez 
mais conectado e globalizado, defender que 
o CEPC seja respeitado é buscar um ambiente 
saudável para o pleno exercício da profi ssão, 
com livre e leal concorrência, em que se almeja 
a honestidade de propósito entre o cliente e 
o prestador de serviços. É agir de acordo com 
a sua missão institucional e competência 
originária e contribuir para que os ajustes aos 
novos tempos ocorram para o bem coletivo, 
exercendo o seu direito-dever de coibir e punir as 
condutas antiéticas para assegurar o tratamento 
igualitário aos que compõem e integram a 
pujante classe contábil brasileira, agindo na 
proteção do interesse público.

Contadora Sandra 

Batista, 

Vice-presidente de 
Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CFC
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E N T R E V I S TA

Revista do CRCRS (R.C): Considerando-se as alterações 

previstas no eSocial e a previsão de reformulação das 

Normas Regulamentares de SST, qual será o impacto 

dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho nas 

empresas?

Lisiane Mariense (L.M): Temos um calendário 

disponibilizado pelo governo que prevê alterações em 

várias normas regulamentares da área de Segurança 

do Trabalho, com a promessa de modernização. Essas 

alterações prometem modernizar a legislação da área, 

mas, terão impacto em algumas das informações 

solicitadas pelo eSocial.

As empresas esperam que os investimentos dispendidos 

em sistemas e qualifi cações não tenham sido em vão, 

bem como que as modifi cações no sistema de envio 

das informações venham realmente para facilitar a vida 

das organizações, que estão tentando se adequar às 

constantes mudanças das exigências feitas pelo governo.

Qual é o cronograma de implantação do envio das 

informações de SST?

L.M:  O cronograma publicado pelo governo, até a data 

em que foi concedida esta entrevista, 18/07/2019, em 

relação aos eventos de SST, na última fase, é: 

GRUPO 1 – Empresas com faturamento anual superior a 

R$ 78 milhões: até 08/01/2020. 

GRUPO 2 – Entidades empresariais com faturamento 

no ano de 2016 de até R$ 78 milhões e que não sejam 

optantes pelo Simples Nacional: até 08/07/2020.

GRUPO 3 – Empregadores optantes pelo Simples 

Nacional, empregadores pessoa física (exceto 

doméstico), produtor rural PF e entidades sem fi ns 

lucrativos: até 08/01/2021.

GRUPO 4 – Orgãos públicos e organizações 

internacionais: até 08/07/2021.  

Que profi ssionais as empresas precisam para enviar as 

informações de SST solicitadas no eSocial?

L.M: As empresas devem ter ciência que um único 

profi ssional não terá a expertise necessária para 

auxiliá-los no preenchimento de todos os eventos. São 

necessários profi ssionais da área contábil e especialistas 

de Segurança e Saúde no Trabalho. 

Prorrogação do início da obrigatoriedade de 

envio dos eventos periódicos para as empresas 

constantes no Grupo 3 de todos os eventos 

de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e 

a promessa de simplifi cações e alterações 

trazem grandes expectativas para as empresas. 

A importância do trabalho multidisciplinar e 

a responsabilidade dos profi ssionais e das 

empresas quanto à qualidade das informações 

é o tema desta entrevista com a analista 

especialista em SST e eSocial do Sesi-RS, 

Lisiane Vieira Mariense.

Indefi nições geram 
expectativas sobre eSocial 
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As primeiras fases do eSocial possuem 44 eventos, 
cujas informações necessitam de conhecimentos da 
área contábil. Na última fase de envio estão os eventos 
diretamente ligados à Segurança e Saúde do Trabalho. 
Nessa etapa, serão enviadas informações de seis eventos, 
sendo necessário que a empresa cumpra uma série de 
disposições legais como planos, programas, laudos, 
análises e treinamentos relativos à segurança e saúde 
de seus trabalhadores. Esses documentos só poderão 
ser feitos por profi ssionais como médicos e engenheiros 
com especialização em SST. É essencial, portanto, que as 
empresas possuam documentos feitos por profi ssionais 
qualifi cados, para enviarem com tranquilidade seus 
eventos.

Quais são as responsabilidades das empresas para 

implantação e execução?

L.M: Mais do que a preocupação com o eSocial, as 
empresas precisam dar atenção à gestão de Saúde e 
Segurança do Trabalho. Uma boa gestão de todos os 
documentos relacionados à área de SST faz com que os 
custos com os documentos obrigatórios por lei se tornem 
investimentos, que poderão ser mensurados por meio de 
uma avaliação da diminuição de custos diretos e indiretos 
relacionados à saúde e segurança do trabalhador, ao 
longo do tempo.  As entidades empresariais têm total 
responsabilidade nas informações encaminhadas 
ao governo. Se as informações estiverem incorretas, 
os empregadores poderão sofrer autuações. Por 
isso, é necessária a contratação de profi ssionais com 
conhecimentos específi cos.

Quais são exatamente os eventos de Segurança e 

Saúde no Trabalho e quais documentos necessários 

para o envio destas informações?

L.M: Gostaria reforçar que há uma previsão de 
simplifi cação dos eventos da área de SST. Os eventos 
elencados a seguir são os  que ainda constam hoje no 
portal do governo, pois não poderíamos falar aqui a 
partir de especulações.  O Evento S-1060 – Tabela de 
Ambientes de Trabalho – informa sobre o ambiente de 
trabalho. Neste evento devem ser descritas, de forma 
objetiva, as fontes geradoras, possíveis trajetórias e 
medidas de controle dos riscos ambientais na empresa. 
A empresa vai extrair essas informações do Programa 
de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA), previsto 
na Norma Regulamentadora de nº 9, documento 
obrigatório.
O Evento S-2210 – Comunicação de Acidente de 

Trabalho informa acidentes ou doenças relacionadas 

ao trabalho, havendo ou não afastamento do 
trabalhador.
O Evento S – 2220 – Monitoramento da Saúde do 

Trabalhador contém informações do Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), 
documento também exigido de todas as empresas, 
elaborado por profi ssional da área médica, conforme 
preceitua a Norma Regulamentadora-NR7.
O Evento S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista 

Profi ssional pede à empresas que possuem motoristas 
profi ssionais, que estes realizem exames toxicológicos.
O Evento S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – 

Fatores de Risco é o mais complexo, pois aborda todos os 
fatores de risco ambientais, além de informações sobre 
os equipamentos de proteção individual e coletiva. Para 
o preenchimento, a empresa precisa de documentos 
como: Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais 
(PPRA), Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT), Laudo de Insalubridade (LI), Laudo 
de Periculosidade (LP), Análise Ergonômica do Trabalho 
(AET) e Avaliações Quantitativas. Se a empresa for de 
construção civil, deverá ter, também, o Programa de 
Controle de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
(PCMAT). Empresas da área da mineração necessitarão, 
ainda, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).
O Evento S-2245 – Treinamentos, Capacitações, 

Exercícios Simulados e Outras Anotações traz 
peculiaridades como alguns registros obrigatórios ao 
eSocial, relativos às NR32,NR34 e NR35 e vários outros 
registros que não são obrigatórios, mas com campos e 
leiautes que a empresa poderá preencher, se quiser.
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N O T Í C I A S

Os presidentes do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, 
e do CFC, Zulmir Breda, foram recebidos pelo vice-
presidente da República, Gen. Hamilton Mourão, no 
dia 24 de junho. Na oportunidade, apresentaram 
informações sobre a classe contábil e o momento 
atual da profi ssão no Brasil e no mundo, reforçando 

Antônio Carlos de Castro Palácios

Foi com imenso pesar que, em 2 de julho, a 
classe contábil recebeu a triste notícia do 
falecimento do contador Antônio Carlos de 
Castro Palácios, presidente do CRCRS no 
período de 2014-2017.

Profi ssional de competência ímpar e dedicação 
incomparável à classe contábil, contribuiu de forma 
efetiva para o engrandecimento da profi ssão. Referência 
para a Contabilidade no Rio Grande do Sul, foi eleito 
conselheiro suplente do CRCRS, pela primeira vez, 
em 1997; em 2005, assumiu como titular, tendo 
exercido as funções de coordenador da 2ª Câmara de 
Ética e Disciplina (2006/2007); membro da Câmara 
de Desenvolvimento Profi ssional (2006/2007); vice-
presidente Técnico (2008/2011); e vice-presidente de 
Gestão (2012/2013). Presidiu o Conselho de 2014 a 2017. 
Coordenou e participou de diversos grupos de trabalho 
e comissões de estudos, no CRCRS e no CFC. Integrava, 
atualmente, a Comissão de Administração do Exame 

a disposição em contribuir para mudanças que 
assegurem crescimento econômico e um ambiente 
melhor para empreender e investir. Na oportunidade, 
a presidente Ana Tércia entregou ao vice-presidente 
o convite para participar da XVII Convenção de 
Contabilidade do RS. 

de Qualifi cação Técnica  - CAE 
Auditoria. Ocupante da cadeira 
nº 32 da Academia de Ciências 
Contábeis do RS.

Presidiu as seguintes 
entidades: CRCRS – de 2014 a 
2017; Fórum dos Conselhos de 
Profi ssões Regulamentadas do 
RS; Ibracon – 6ª Regional – por 
12 anos; Observatório Social 
de Porto Alegre. Foi também 
coordenador do Fórum Permanente das Entidades da 
Classe Contábil, professor de cursos de pós-graduação, 
em diversas instituições de ensino superior do RS e SC. 
Empresário atuante na área de auditoria independente, 
foi sócio-proprietário da Palácios & Cia Auditores 
Independentes e da Baker Tilly Brasil – RS.

Para todos nós, fi ca o exemplo de profi ssional e gestor e as 
lembranças das inúmeras contribuições prestadas à classe 
contábil, registradas na história da Contabilidade brasileira!

Ana Tércia Lopes Rodrigues e o Vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão 

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e os presidentes do CRCRS, Ana Tércia 
Lopes Rodrigues, e do CFC, Zulmir Breda

Presidentes do CRCRS e CFC são recebidos pelo 

vice-presidente da República. Em pauta, a XVII 
Convenção de Contabilidade do RS
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A C O N T E C E U  N O  P R I M E I R O  S E M E S T R E  D E  2 0 1 9

Pesquisa aponta o Conselho de Contabilidade 

do RS em primeiro lugar na lembrança e na 
preferência do público

A 21ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, 
realizada pela Qualidata em parceria com o Jornal 
do Comércio, apontou o CRCRS em primeiro lugar na 
lembrança e na preferência do público consultado, 
na categoria Conselho Profissional. A pesquisa de 
reconhecimento de marcas, é considerada a mais 
abrangente do sul do País, é realizada entre gestores 
e profissionais liberais, e avalia mais de 100 setores 

A entrega da premiação ocorreu, em 12 de março, no Teatro do Sesi CRCRS: o primeiro na lembrança e na preferência do público, na categoria 

Conselho Profi ssional

A entrega da premiação ocorreu, em 12 de março, no Teatro do Sesi CRCRS: o primeiro na lembrança e na preferência do público, na categoria 

da economia do Estado.

Para a presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, ser 
o Conselho profi ssional mais lembrado e estar à frente 
na preferência do público pesquisado é o resultado 
de um trabalho conjunto e intenso, desenvolvido por 
colaboradores, conselheiros, delegados e integrantes das 
comissões de estudos. 

Este ano, o I Encontro Geral de Delegados Regionais do 

CRCRS foi realizado em 15 de março, na Sociedade Libanesa 

de Porto Alegre, sob a coordenação da presidente Ana Tércia 

e da vice-presidente de Relações com os Profi ssionais, Elaine 

Strehl. O evento reuniu, além dos delegados regionais e Ho-

I Encontro Geral de Delegados Regionais

Presidente Ana Tércia comemorou com os presentes o prêmio recebido pelo CRCRS, na pesquisa Marcas de Quem Decide

norários, o presidente do CFC, Zulmir Breda, conselheiros e 

integrantes das comissões de estudos do CRCRS. Na pauta, 

alinhamento de ações e objetivos para o transcorrer deste 

ano, além de orientações e esclarecimentos sobre projetos e 

iniciativas que estão sendo desenvolvidas. 
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Está chegando o maior evento da classe Contábil 
gaúcha:  VII Convenção de Contabilidade do RS.
Classe contábil, nosso encontro é em agosto, em Bento Gonçalves.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Realizada pela Academia de Ciências Contábeis do RS, com 

organização do Conselho Regional de Contabilidade do RS, a 

Convenção contará com a apresentação de trabalhos científi cos 

e a participação de renomados palestrantes do cenário nacional.

FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

Paralelamente à CCRS, acontecerá a Feira de Negócios e 

Oportunidades, um espaço dedicado às novidades em produtos 

e serviços direcionados à atividade contábil.

NOVIDADE

Para os estudantes da área contábil inscritos na 

Convenção, um momento especial: a Copa de 

Contabilidade do RS, que vai premiar as equipes 

que alcançarem as três melhores classifi cações. A 

competição iniciou em julho, com a participação de 15 

equipes. A prova fi nal será realizada em 16 de agosto, na 

Convenção. Acompanhe o andamento em coparsdecontabilidade.com.br. 

PROGRAMAÇÃO
1º DIA – 14/08
14h - Melhores Práticas de Marketing em Rede - Mariana Klein - Auditório Millennium - Palestra
14h - Metodologias Ativas no Ensino de Contabilidade - Maria Ivanice Vendrusculo - Auditório Transformers - Workshop
14h - Fontes de Financiamentos para Projetos e Soluções Inovadoras - Germano Rigotto e Jeanette Halmenschlager Lontra - Auditório Avatar - Painel
15h - Design Thinking: Dinamizando Inovação em seu Negócio Wendy Haddad Carraro - Auditório Transformers - Ofi cina
15h30 - Práticas de Contabilização das Receitas de Aplicações Financeiras – Desafi os, Oportunidades e Riscos José Máximo Daronco - 
Auditório Avatar – Painel
15h30 - Honorários em Perícia Contábil com Enfoque na Precifi cação Paulo Cordeiro de Mello – Auditório Millennium Palestra 
19h - A Quarta Revolução Industrial e a Transformação Digital - Gil Giardelli - Auditório Matrix Palestra Magna
20h - Solenidade de abertura - Auditório Matrix

2º DIA – 15/08
09h - Sped e eSocial – Os Desafi  os das Primeiras Fases e o que é de Fato a Simplifi cação Proposta pelo Novo Comitê Gestor Paulo Roberto 
da Silva - Auditório Avatar - Painel
09h - Lei Geral de Proteção de Dados e Cyber Security Gustavo Hofstetter Camini, Ricardo Kerkhoff, Guilherme Bier Barcelos e Bruna Manhago 
Serro - Auditório Millennium - Painel
09h - Os Robôs que Recriaram o Sistema Fiscal e Contábil Erick Pomin Selzelin - Auditório Transformers - Palestra
09h - Gestão Pública: Velhos Problemas, Novas Soluções - Auditório Matrix - Painel
10h30 - Intervalo
Feira de Negócios
11h - Substituição Tributária do ICMS – Perspectiva da Fazenda X Contribuintes sobre a Legalidade, a Oportunidade e os
Impactos do Ajuste - Márcio Schuch Silveira e Ricardo Neves Pereira - Auditório Avatar - Painel
11h - Atuação do Profi  ssional Contábil no Mercado Global José Luis Lizcano e Maria Clara Bugarim - Auditório Millennium - Painel
11h - Tecnologia Aplicada a Negócios Contábeis: Otimização de Processos para Resultados Escaláveis Guilherme Sturm -  Auditório Transformers – Painel
11h - Transformação Digital: Case de Sucesso de uma Cooperativa Digital - Tiago Nunes Nicolaidis – Auditório Matrix - Palestra
12h - Almoço - Feira de Negócios
14h - Reforma Tributária: Um Passo para uma Tributação mais Justa e Simplifi cada? - Diogo Ferri Chamun, Jonathan J. Formiga de Oliveira e 
Germano Rigotto - Auditório Avatar - Palestra
14h - Do Campo para a Vida - Paulo César Tinga - Auditório Matrix - Palestra
14h - A Batalha Final: Contabilidade X T.I. - Rogério Rokembach - Auditório Millenium – Palestra
14h - Transformação Digital: Case de Sucesso de uma Cooperativa Digital - Tiago Nunes Nicolaidis – Auditório Transformers – Workshop 
15h - Intevalo - Feira de Negócios
15h30 - Compliance Tributário e Trabalhista – O Benefício do Menor Risco X O Custo de Estar em Conformidade - Mauro Negruni e Edgar 
Madruga - Auditório Avatar- Painel
15h30 - Revolução Tecnológica em Contabilidade e Auditoria - José Elias Feres de Almeida - Auditório Millenium - Palestra
15h30 - Ética, Liderança e Protagonismo – Na Carreira, nos Negócios e na Vida - Ana Tércia L. Rodrigues - Auditório Matrix - Palestra
17h - Soluções Criativas – Transforme seu Mindset - Thedy Corrêa - Auditório Matrix - Palestra
18h - Show com a Banda Workstation – Feira de Negócios

3º DIA – 16/08
09h - Liberdade Econômica e a Desburocratização - Cláudio Gastal e Geanluca Lorenzon - Auditório Avatar - Painel
09h - Blockchain: Tecnologia além das Criptomoedas - Aline Deparis - Auditório Millenium – Palestra
09h - Inventário 4.0: Solução Prática a Custo Zero – Diogo Duarte – Auditório Matrix – Palestra
10h30 - Intervalo - Feira de Negócios
11h - Atualizações nas Normas de Auditoria e o Impacto nas Firmas de Pequeno e Médio Portes e Trabalhos de Menor Complexidade - 
Mônica Foerster e Francisco Sant’anna - Auditório Millenium - Painel
11h - Menos é Mais – O Mercado de Nicho em Alta - Valéria Almeida - Auditório Matrix - Palestra
12h30 - Almoço
14h - Cerimônia de Encerramento - Auditório Matrix
15h - Pega a Visão - Rick Chesther - Auditório Matrix- Palestra

VENHA PARA CONVENÇÃO! 

Você não pode fi car fora dessa oportunidade imperdível de atualização profi ssional, troca de experiências e networking 

na área contábil! Inscreva-se já, em www.crcrs.org.br/convencao.

competição iniciou em julho, com a participação de 15 

equipes. A prova fi nal será realizada em 16 de agosto, na 
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CLÁUDIO 

GASTAL

MARIA IVANICE 

VESDRUSCOLO 

MARIANA 

KLEIN

ROGÉRIO 

ROCKEMBACH

GUILHERME 

STURM

DIOGO FERRI 

CHAMUN

MAURO 

NEGRUNI

THEDY 

CORRÊA

TIAGO NUNES 

NICOLAIDIS 

JONATHAN JOSÉ 

FORMIGA DE 

OLIVEIRA 

JEANETTE 

HALMENSCHLAGER 

LONTRA

DIOGO 

DUARTE

EDGAR 

MADRUGA 

MÔNICA 

FOERSTER

VALÉRIA 

ALMEIDA

WENDY HADDAD 

CARRARO

JOSÉ ELIAS 

FERES DE 

ALMEIDA 

ERICK POMIN 

SELZELIN

PAULO CÉSAR 

TINGA

JOSÉ LUIS 

LIZCANO

FRANCISCO 

SANT'ANNA

Patrocínio Master:Apoio:
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Fiscalizar é proteger a sociedade

Fiscalização é uma das funções essenciais dos conselhos 
de profi ssões regulamentadas. O ato de fi scalizar é im-
prescindível para garantir a segurança dos profi ssionais 
que atuam dentro dos limites impostos pela legislação 
e pela ética, bem como para eliminar os maus profi ssio-
nais e os leigos, preservando, assim, a sociedade que se 
benefi cia dos serviços contábeis. Dessa forma, a partir 
de abril de 2019, o CRCRS desencadeou uma campanha 
de combate ao leigo, em que qualquer cidadão, seja pro-
fi ssional ou não, pode registrar denúncia por meio do 
site do Conselho. Com base nessa notifi cação, a Divisão 
de Fiscalização do CRCRS passa a apurar os fatos, res-
guardando as prerrogativas exclusivas dos profi ssionais 
da área contábil. Até o fi nal de junho, o site recebeu 20 
denúncias, informando que pessoas não habilitadas es-
tavam exercendo a profi ssão. 

O trabalho na Fiscalização do CRCRS, também foi in-
tensifi cado, em outros cinco projetos, sempre visando 
a identifi car possíveis leigos ou profi ssionais não regis-
trados que estejam atuando de forma irregular. Nesse 
caso, o objetivo é regularizar a situação para que fi quem 
devidamente aptos a atuar dentro dos preceitos da le-
gislação. São eles: profi ssionais com registro baixado; 
aprovados no exame de sufi ciência; órgãos públicos 
com atuação de profi ssionais; empresas não contábeis 
de médio e grande porte; e universidades públicas. A es-
ses segmentos, foram enviados ofícios fi scalizatórios e 
e-mails, conforme demonstrado nas tabelas abaixo. 

Foi ampliada, ainda, no primeiro semestre, a fi scaliza-
ção nas redes sociais, com cinco profi ssionais notifi ca-
dos e três autuados por estarem exercendo a profi ssão 
sem registro ou com o registro baixado. 

O resultado parcial desse trabalho resultou em 349 pedi-
dos de novos registros e 70 restabelecimentos.

O vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Paulo 
Comazzetto, explica que, além dos novos projetos, a 
função básica do setor é se manter atento a qualquer 

ocorrência que envolva o desvio de ações por parte 
dos profi ssionais ou de outros que tragam prejuízos 
à sociedade. “Não procuramos ocorrências, mas, se 
existirem, lá estará nossa equipe para identifi car res-
ponsáveis, esclarecer os fatos e, se for o caso, punir os 
responsáveis”, ressalta ele.

ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO – ABRIL/JUNHO 2019

Ofícios fi scalizatórios aos baixados por solicitação

OFÍCIOS ENVIADOS               3.406

RESPOSTAS RECEBIDAS                    953

Ofícios fi scalizatórios às prefeituras municipais

OFÍCIOS ENVIADOS                   494

RESPOSTAS RECEBIDAS                    226

Ofícios fi scalizatórios às empresas não contábeis

OFÍCIOS ENVIADOS                    333

RESPOSTAS RECEBIDAS                    149

Ofícios fi scalizatórios às universidades públicas

OFÍCIOS ENVIADOS                         7

RESPOSTAS RECEBIDAS                         2

E-mails fi scalizatórios aprovados no Exame de Sufi ciência

E-MAIL ENVIADOS                3.499

RESPOSTAS RECEBIDAS                1.009

RESUMO

OFÍCIOS ENVIADOS                 4.233

E-MAIL ENVIADOS                3.499

TOTAL                    7.732

RESPOSTAS RECEBIDAS                 2.339
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DESENVOLVIDO NO FUTURO. DISPONÍVEL HOJE.
ONVIO. Tecnologia para os contadores do futuro.

Saiba mais: 0800 645 4004

Eventos promovidos pelo CRCRS movimentaram 
o dia 15 de março
Mais de 300 pessoas acompanharam a diversifi cada programação, que teve início pela 
manhã e se estendeu até a tarde, na Sociedade Libanesa de Porto Alegre

Na oportunidade, a presidente Ana Tércia comemorou ao lado do presidente do CFC, ex-presidentes e ex-dire-

tor, o resultado da pesquisa Marcas de Quem Decide que conferiu ao CRCRS o primeiro lugar na lembrança e 

na preferência do público, na categoria Conselho Profi ssional

I Encontro de 

Lideranças 

Contábeis do RS

Primeira edição do evento foi 

chancelada com êxito. Sob a con-

dução da presidente Ana Tércia L. 

Rodrigues, o I Encontro das Lide-

ranças Contábeis do RS teve como 

objetivo enfocar o futuro das en-

tidades contábeis e da profi ssão 

diante do contexto atual. Coorde-

nador do Comitê Administrador 

do Programa de Revisão Externa 

de Qualidade dos Auditores do 

Brasil, e presidente do CRCRS de 

2006 a 2009, Rogério Rokembach, 

ministrou palestra sobre as roti-

nas dos profi ssionais dentro das 

Na oportunidade, a presidente Ana Tércia comemorou ao lado do presidente do CFC, ex-presidentes e ex-dire-

organizações contábeis e a influên-

cia positiva das inovações tecnológi-

cas nos processos do dia a dia. 

Presentes ao evento, profi ssionais 

renomados e influentes do meio 

contábil, ex-presidentes do CRCRS, 

autoridades, presidentes de sindica-

tos, delegados regionais do CRCRS, 

delegados honorários, conselheiros e 

integrantes de comissões de estudos.

A presidente Ana Tércia L. Rodrigues foi homenageada, na noite de 4 de abril, 

com o Prêmio Mulheres Inspiradoras, cujo objetivo é destacar a atuação femi-

nina no Estado, em diversos segmentos. A distinção, idealizada pela secretá-

ria municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Nádia Gerhard, a Coman-

dante Nádia, premiou, nesta terceira edição, 31 mulheres – uma para cada dia 

do mês de março. O evento, que ocorreu no Grêmio Náutico União, contou 

com a presença de autoridades, representantes de entidades, comunicado-

res, familiares e amigos das homenageadas.

Presidente do CRCRS é agraciada com o Prêmio Mulheres 
Inspiradoras 2019

Comandante Nádia entrega a distinção à presidente Ana TérciaComandante Nádia entrega a distinção à presidente Ana Tércia
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Comissão de Estudos CRCRS Mulher, com os presidentes do CFC, Zulmir Breda,
 e do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues

Presidente Ana Tércia coordenou o painel composto pela contadora Monica Foerster, 
presidente do SMP Commitee do IFAC e conselheira do CRCRS; Comandante Nádia, 
secretária de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre; e Patrícia Palermo, 
economista-chefe do Sistema Fecomércio

Contadora Dulce Gobbe, integrante da Comissão de Estudos de Tecnologia da Infor-
mação do CRCRS (esq.); Carmen Tigre, coordenadora da Comissão de Estudos CRCRS 
Mulher; e Élida Queiroz, diretora de Franquias na Omiexperience

Comissão de Estudos CRCRS Mulher, com os presidentes do CFC, Zulmir Breda,

Presidente Ana Tércia coordenou o painel composto pela contadora Monica Foerster, 
presidente do SMP Commitee do IFAC e conselheira do CRCRS; Comandante Nádia, 
secretária de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre; e Patrícia Palermo, 
economista-chefe do Sistema Fecomércio

Presidente Ana Tércia coordenou o painel composto pela contadora Monica Foerster, Presidente Ana Tércia coordenou o painel composto pela contadora Monica Foerster, 

Contadora Dulce Gobbe, integrante da Comissão de Estudos de Tecnologia da Infor-

Secretário Estadual da Fazenda fala sobre os desafi os da 
economia do RS, em reunião-almoço

Sucesso marca o I Encontro Estadual da Mulher Contabilista

Secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Car-
doso, falou sobre os desafi os do Rio Grande do Sul 
para o futuro dos negócios, em reunião-almoço, na 
Sociedade Libanesa de Porto Alegre  acompanhado 
do subsecretário Ricardo Pereira, citou os principais 
problemas que o governo pretende atacar, em um 

O secretário recebeu das mãos da presidente Ana Tércia a compilação de 
vários ofícios e solicitações, inclusive de delegacias regionais, que foram 
encaminhadas à Sefaz

Secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso (d), e o subsecretário, 
Ricardo Pereira

Encerrando os eventos programados para 15 de março, o 
Conselho, por meio da Comissão de Estudos CRCRS Mu-
lher, realizou o I Encontro Estadual da Mulher Contabilista. 
A tarde iniciou animada, com um bate-papo sobre com-
petência e protagonismo feminino, com a participação de 
mulheres bem-sucedidas em suas respectivas profi ssões. 
Prosseguiu com um tema mais técnico, mas não menos 
atrativo: a tecnologia relacionada ao futuro das peque-
nas e médias empresas.

primeiro momento, que são: a busca pelo equilíbrio fi scal 
e por um Estado efi ciente; revisão de despesas de pessoal 
e reforma previdenciária estadual; da dívida da União e 
instituições fi nanceiras; e plano precatório. Afi rmou que 
são necessárias medidas de otimização e efi ciência para 
gerar receita, mas não somente a partir de tributos. 



21Revista do CRCRS

A C O N T E C E U  N O  1 º  S E M E S T R E  D E  2 0 1 9 

Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues Delegado Regional do CRCRS em Ijuí, 

André  Hoffman

Vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Paulo Comazzetto e os empresá-

rios Carlos Alberto Scapini e Martinho Luiz Kelm  

Seminário de Contabilidade & Negócios: oportunidade de 
atualização profi ssional 

Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues Delegado Regional do CRCRS em Ijuí, Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues Vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Paulo Comazzetto e os empresá-Vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Paulo Comazzetto e os empresá-

Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues Beatriz Caregnato, delegada regional do 

CRCRS de Caxias do Sul

"Juntos fazendo mais"Beatriz Caregnato, delegada regional do "Juntos fazendo mais"Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. RodriguesPresidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues

Caxias do Sul, 17 de maio

Ijuí, 10 de maio

A Contabilidade como instrumento decisório nas em-

presas, eSocial, Terceiro Setor e contabilidade útil para 

cliente, profi ssional e sociedade estiveram entre os temas 

abordados nas quatro edições do Seminário de Contabili-

dade & Negócios, realizadas pelo CRCRS, no primeiro se-

mestre deste ano. Ijuí (10/5), Caxias do Sul (17/5), Alegrete 

(7/6) e Santa Maria (14/6) reuniram mais de 600 partici-

pantes, entre profi ssionais, empresários, estudantes e au-

toridades, para discutir assuntos relacionados à área con-

tábil. Durante os eventos, foram arrecadados mais de 300 

quilos de alimentos não perecíveis, que foram destinados 

a instituições assistenciais nos próprios municípios.

Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues Auditório lotado para debater temas da 

contabilidade

 Vice-presidentes, conselheiros, delegados regionais, integrantes  de 

comissão de estudos e professor da Urcamp prestigiaram o evento

Simone Zanon, delegada regional de 

Santa Maria

Luiz Antônio Bins, ex-secretário da 

Fazenda do RS

Auditório lotado para debater temas da 

 Vice-presidentes, conselheiros, delegados regionais, integrantes  de  Vice-presidentes, conselheiros, delegados regionais, integrantes  de 

Simone Zanon, delegada regional de Simone Zanon, delegada regional de Luiz Antônio Bins, ex-secretário da Presidente do CRCRS, Ana Tércia L. RodriguesPresidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues

Alegrete, 7 de junho

Santa Maria, 14 de junho 

Autoridades e delegados regionais prestigia-

ram a abertura do Seminário

Vice-presidente de Relações com os 

Profi ssionais, Elaine Strehl
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Presidentes do CRCSP, Márcia Alcazar, e CRCRS, Ana Tércia 

L. Rodrigues

Proporcionar maior atualização e conhecimento, facilitando o cumpri-

mento do Programa de Educação Profi ssional Continuada é o objetivo 

da parceria fi rmada entre o CRCRS e o CRCSP para a realização de cur-

sos na modalidade EAD. A assinatura do termo de cooperação técnica 

entre as presidentes das entidades, Ana Tércia L. Rodrigues e Márcia 

Alcazar, ocorreu na reunião plenária do CRCRS, em 30 de janeiro.

O Sistema CFC/CRCs lançou, em comemoração ao Dia do Profi ssional 

da Contabilidade, transcorrido em 25 de abril, o aplicativo CRC Digital, 

a nova carteira profi ssional eletrônica. O novo modelo não é obrigató-

rio. Trata-se de mais uma opção, que  oferece maior agilidade e segu-

rança aos profi ssionais. Baixe o app CRC Digital na App Store ou na Play 

Store  e tenha sua identidade profi ssional na palma da mão! 

CRCRS e CRCSP fi rmam parceria para a realização 
de cursos EAD

Carteira de Identidade Profi ssional digital

CRC & Você discute temas do cotidiano profi ssional 
em cinco regiões do Estado

O CRC & Você oportunizou a discussão de temas do 

cotidiano dos profi ssionais da contabilidade, em cin-

co regiões do Estado, durante o primeiro semestre. 

Em Santa Vitória do Palmar (18/1), Ijuí (9/5), Caxias do 

Sul (16/5), Alegrete (6/6) e Santa Maria (13/6), mais de 

200 profi ssionais puderam esclarecer dúvidas, trocar 

informações e receber orientações, em momentos de 

integração com a presidente, vice-presidentes, conse-

lheiros e delegados regionais do Conselho. 

Ijuí, 9 de maio

Caxias do sul, 16 de maio

Alegrete, 6 de junho 

integração com a presidente, vice-presidentes, conse-

Santa Maria, 13 de junho



23Revista do CRCRS

X V I I  C O N V E N Ç Ã O  D E  C O N T A B I L I D A D E  D O  R S

Protagonismo da classe contábil no crescimento da 

destinação ao Fundo da Criança e do Adolescente efe-

tuada por meio da DIRPF foi destaque, em 8 de maio, 

na apresentação dos resultados da campanha Valores 

que Ficam, realizada pela Assembleia Legislativa do RS, 

em parceria com o CRCRS e a Receita Federal do Brasil, 

dentre outras entidades. Na oportunidade, o presiden-

te da AL-RS, deputado Luís Augusto Lara, salientou a 

importância da contribuição do Conselho para fazer do 

RS o Estado brasileiro em que a destinação direta na De-

claração do IR 2019 mais cresceu, com um aumento de 

42,9% nas doações em relação a 2018 – o que represen-

ta R$ 4,2 milhões. Já a presidente Ana Tércia atribuiu o 

Em visita à presidente Ana Tércia (18/6), o dr. José Francisco 

Seabra Júnior, coordenador do centro de Apoio Operacio-

nal Cível e de Proteção do Patrimônio Público e da Morali-

dade Administrativa do Ministério Público do RS entregou 

o DVD e CD do curso EAD sobre Controle Social e Educa-

ção. A elaboração do material contou com a colaboração 

do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do 

Sul (CRCRS), em especial, do conselheiro e integrante da 

Comissão de Estudos de Responsabilidade Social, Gerson 

Santos, que ministrou dois módulos. O objetivo é oferecer o 

conteúdo a conselheiros escolares para permitir o controle 

social das escolas da rede pública de ensino do Rio Grande 

do Sul. O curso completo está disponível no YouTube.

CRCRS e Assembleia Legislativa parceiros na 

campanha Valores que Ficam: RS é o Estado com maior 
crescimento na destinação do IR devido ao Fundo da 
Criança e do Adolescente

CRCRS e Ministério Público RS juntos no 

“Controle Social e Educação”

sucesso ao trabalho dos profi ssionais da contabilidade 

em orientar os contribuintes e à divulgação incansável, 

realizada pelo CRCRS, em especial, pelo vice-presidente 

de Relações Institucionais, Celso Luft, e os integrantes da 

Comissão de Estudos de Responsabilidade Social, Silvia 

Grewe e José Carlos Garcia de Mello. 

A campanha publicitária, estrelada pelo músico Renato 

Borghetti e pelo personagem Guri de Uruguaiana, bem 

como as audiências públicas realizadas pelo Estado, se es-

tende até agosto, período em que serão realizadas ações em 

diversas cidades, visando a orientar e a esclarecer ao contri-

buinte que o direcionamento de recursos para o Funcriança 

e Fundo do Idoso pode ser realizado durante todo o ano.



N O T Í C I A S

CRCRS atinge a marca de 100.000

registros profi ssionais

Em reunião plená-

ria realizada em 26 

de abril, a contadora 

Maria Isolina Ribeiro 

Dorneles recebeu a 

Carteira de Identida-

de Profi ssional com 

registro de número 

100.000 das mãos da 

presidente Ana Tércia 

e do vice-presidente 

Juliano Abadie.

Vice-presidente de Registro, Juliano Abadie; contadora Maria Isolina Ribeiro Dorneles; presidente Ana Tércia L. Rodrigues
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Como forma de acolher os novos 

profi ssionais da contabilidade que 
chegam ao mercado de trabalho, o 

CRCRS participa das solenidades de 

formatura em Ciências Contábeis, 

em todo o Estado, por meio de seus 

representantes. Nessas ocasiões, para 

valorizar a caminhada acadêmica, o 

Conselho confere Diploma de Mérito 

aos alunos que se destacaram, 

alcançando as maiores médias ao 

longo do curso. 

SP
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R
O

D
U

ÇÕ
ES

Conselheiro do CRCRS José Inácio Bresolin 
procede à entrega do Diploma de Mérito 

à Aluna-Destaque da Ulbra, Campus 
Canoas, Graziela da Motta , na cerimônia de 

formatura, em 5 de janeiro

Aluno-Destaque da Ulbra, Campus 

Cachoeira do Sul, Sidnei da Gama Nunes, 

recebe Diploma de Mérito, entregue pelo 

delegado regional do CRCRS no município, 

Marcelo de Barros Dutra, em 11 de janeiro

ST
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R
O

D
U

ÇÕ
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O delegado regional do CRCRS de Nova 

Petrópolis, Werner Drechsler procede à 

entrega do Diploma de Mérito à Aluna-

-Destaque da CNEC, Mônica Gehrke, na 

cerimônia de colação de grau, em 12 de 

janeiro

V
IP

 C
LA

SS

Em companhia da coordenadora do curso de Ciências 

Contábeis da Unisc, em Santa Cruz do Sul, Márcia Frey, o 

vice-presidente de Controle Interno do CRCRS, Mário Kist, 

procedeu à entrega do Diploma de Mérito à Aluna-Desta-

que, Kananda Santieli Schaeffer , na solenidade de forma-

tura, em 11 de janeiro

Delegada Regional do CRCRS de Santa Maria, 

Simone Zanon, procedeu à entrega do Diploma 

de Mérito à Aluna-Destaque Aline Spanevello, 

na solenidade de formatura da UFSM,

O delegado regional do CRCRS de Camaquã, Célio Affeldt, procede 

à entrega do Diploma de Mérito à Aluna-Destaque da Fundasul, 

Sanandra Rebelo, em companhia do coordenador do curso de 

Ciências Contábeis, Alamir Erigson dos Santos, e da diretora da 

Fundasul, Marla de Sans Lessa da Rosa Crespo, na solenidade de 

formatura, em 12 de janeiro
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O delegado regional do CRCRS de Camaquã, Célio Affeldt, procede 

O coordenador da Comissão de Estudos de 
Perícia do CRCRS, Mártin Lavies Spellmeier, 
procedeu à entrega do Diploma de Mérito ao 
Aluno-Destaque, Gabriel Schenkel Campos, da 
Faculdade São Judas Tadeu, de Porto Alegre, na 
cerimônia de formatura, em 19 de janeiro

SP
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formatura, em 12 de janeiro

O coordenador da Comissão de Estudos de 
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A conselheira Cármen Tigre, coordenadora da Comissão 

de Estudos CRCRS Mulher, cumprimenta a Aluna-

Destaque em Ciências Contábeis, Mirta Helena Aita 

Pinto, da Faculdade Senac Porto Alegre, na solenidade 

de colação de grau, em 12 de janeiro

Delegada Regional do CRCRS de Santa Maria, 
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Conselheiro do CRCRS Vinícius 

Schneider procede à entrega do 

Diploma de Mérito ao Aluno-

Destaque, Wagner Roberto da Costa 

Serres, da Unisinos, de São Leopoldo, 

em 19 de janeiro
Delegado regional do CRCRS de 

Casca, Edmilson Zortéa, procede 

à entrega do Diploma de Mérito à 

Aluna-Destaque, Carla Bordignon, da 

UPF, Campus Casca, em 19 de janeiro

CE
N

TE
R

 C
O

LO
R

Aluno-Destaque Mateus Lucindo De Conto Testa 

recebe o Diploma de Mérito da conselheira do 

CRCRS Laurise Pugues, na cerimônia de formatu-

ra da Uniritter, de Porto Alegre, em 26 de janeiro
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A delegada regional do CRCRS de Ga-

ribaldi, Ana Maria Borghetti, proce-

deu à entrega do Diploma de Mérito 

à Aluna-Destaque Daiane Perazolli, 

em companhia da coordenadora do 

curso de Ciências Contábeis da Fisul 

,de Garibaldi, Mônica Cichelero, e da 

funcionária homenageada, Tatiani 

Agatti, em 26 de janeiro
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A delegada regional do CRCRS de Santa 
Maria, Simone Zanon, procedeu à entrega do 
Diploma de Mérito à Aluna-Destaque Márcia 
Ferraz Meneghel , da Fadisma, de Santa Maria, 
em 26 de janeiro 

Conselheiro do CRCRS José Almir Rodrigues de Mattos com a turma de acadêmicos da UPF, Campus Soledade, na cerimônia de formatura, em 26 de janeiro

O conselheiro do CRCRS Osmar Bonzanini procedeu à en-trega do Diploma de Mérito à Aluna-Destaque Aline Orsa-tto Carraro, da UPF, Campus Passo Fundo, em 26 de janeiro 
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O conselheiro do CRCRS Osmar Bonzanini procedeu à en-trega do Diploma de Mérito à Aluna-Destaque Aline Orsa-
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A vice-presidente Técnico do CRCRS, Nádia 
Grasselli, procedeu à entrega do Diploma 
de Mérito à Aluna-Destaque Josiane Guare-
si, da Universidade de Caxias do Sul, Cam-
pus Sede, em 1º de janeiro
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Delegada do CRCRS de Caxias do Sul, Beatriz Ca-regnato, procedeu à entrega do Diploma de Mérito à Aluna-Destaque, Daiana Teles, em companhia do reitor, Denis Chidem, e da coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Catherine Chiappin , da FSG Ser-ra, Campus Caxias do Sul, em 2 de fevereiro
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Delegada do CRCRS de Caxias do Sul, Beatriz Ca-regnato, procedeu à entrega do Diploma de Mérito 
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O delegado suplente do CRCRS de Getúlio 
Vargas, Cleber Karpinski, patrono da turma 
de formandos da Faculdade Ideau, procedeu à 
entrega do Diploma de Mérito à Aluna-Desta-
que Andressa Kamaniski, durante solenidade 
de colação de grau, realizada em 2 de fevereiro

A presidente Ana Tércia procedeu à entrega do Diplo-

ma de Mérito à Aluna-Destaque da Faculdade Mon-

teiro Lobato, de Porto Alegre, Greice dos Santos Flores, 

durante reunião plenária do CRCRS, em 21 de fevereiro

O Aluno-Destaque Felipe Pertile de Camargo, da UCS, Cam-
pus Vacaria, recebeu o Diploma de Mérito da delegada re-
gional do CRCRS no município, Dircinha Susin Bocchese, 
durante solenidade de formatura, em 9 de fevereiro
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O delegado suplente do CRCRS de Getúlio 

A presidente Ana Tércia procedeu à entrega do Diplo-
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O Aluno-Destaque Felipe Pertile de Camargo, da UCS, Cam-
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O conselheiro do CRCRS Osmar Bonzanini 
procedeu à entrega do Diploma de Alu-
na-Destaque para Sabrina Bortoluzzi, em 
formatura da UPF, Campus Sarandi, em 12 
de janeiro

O conselheiro do CRCRS Osmar Bonzanini 
procedeu à entrega do Diploma de Alu-

A Aluna-Destaque Elisa da Silva Vargas recebeu Di-

ploma de Mérito do vice-presidente de Registro do 

CRCRS, Juliano Abadie,  em formatura da Faculdade 

Estácio, de Porto Alegre, em 22 de fevereiro

de colação de grau, realizada em 2 de fevereiro durante reunião plenária do CRCRS, em 21 de fevereiro

A Aluna-Destaque Elisa da Silva Vargas recebeu Di-

ploma de Mérito do vice-presidente de Registro do 
Em 23 de fevereiro, o delegado regional do CR-

CRS de Nova Prata, Tiarles Crestani, procedeu à 

entrega do Diploma de Mérito à Aluna-Desta-

que Dalice Fiorio, da UCS, Campus Nova Prata
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Em 23 de fevereiro, o delegado regional do CR-
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O conselheiro Marcos Fracalossi procedeu à entrega do 

Diploma de Mérito à Aluna-Destaque Patrícia Mattiel-

lo, da UCS, Campus Bento Gonçalves, em 9 de março
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O delegado regional do CRCRS de Carazi-
nho, Vilson Henicka, procedeu à entrega do 
Diploma de Mérito à Aluna-Destaque Ca-
roline do Santos da Silva, em formatura da 
UPF, Campus Passo Fundo, em 9 de março

A delegada regional do CRCRS de Sobradinho, Thai-
se Weber Colombelli, procedeu a entrega do Diplo-
ma de Mérito à Aluna-Destaque Joana Maria Schu-
macher, em companhia do coordenador do curso de 
Ciências Contábeis, professor André Machado, em 15 
de março, durante cerimônia de colação de grau da 
Unisc, Campus Sobradinho

A presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, 

procedeu à entrega do Diploma de Mérito à Alu-

na-Destaque, Patrícia Reichert dos Santos,  do IPA 

Metodista, de Porto Alegre, em solenidade de for-

matura realizada em 16 de março

A presidente Ana Tércia procedeu à entrega 

do Diploma de Mérito à Aluna-Destaque da 

UFRGS, Letícia Bersch Bruxel, em companhia do 

presidente do Ibracon 6ª Regional, Paulo Ricar-

do Aramis, em 21 de março

Aluna-Destaque, Carine da Rosa Crixel e a turma de 

formandos da Urcamp de Alegrete, com a delegada re-

gional do CRCRS do município, Márcia Basso, em com-

panhia do coordenador do curso de Ciências Contábeis, 

João Cleber de Souza e dos professores Eliandro de Oli-

veira Gomes e Patrício Silveira Machado, na solenidade 

de formatura, em 23 de março

O vice-presidente de Desenvolvimento Profi ssional, 
Márcio Schuch Silveira, representou o CRCRS na ceri-
mônia de colação de grau do curso de Ciências Contá-
beis da FADERGS, em Porto Alegre, em 23 de março

O delegado regional do CRCRS de Montenegro, Carlos Estevão Silveira, procedeu à entrega do Diploma de Mérito ao Aluno-Destaque Clébio Pereira de Araújo, da Unisc, em companhia do coordenador do curso de Ciências Contábeis, Ricardo André Machado

A conselheira do CRCRS, Cristiani Fonseca de 

Souza, procedeu à entrega do Diploma de Mé-

rito ao Aluno-Destaque Guilherme Aguiar de 

Souza, da CNEC, Campus Gravataí, em 6 de abril

O conselheiro Luis Augusto Maciel Fernandes procedeu à entrega 

do Diploma de Mérito ao delegado regional do CRCRS de Tra-

mandaí, Zigomar Calgarotto da Silva, que foi Aluno-Destaque da 

Uniasselvi, Campus Capão da Canoa, em 6 de abril

A Aluna-Destaque da FADERGS, Deise Ma-

chado Martins, recebeu o Diploma de Mérito, 

entregue pela presidente Ana Tércia, durante 

reunião plenária do CRCRS, no mês de abril

Delegada regional do CRCRS de Osório, 

Divina da Silva Ribeiro, procedeu à entre-

ga do Diploma de Mérito à Aluna-Des-

taque do Unicnec – Centro Universitário, 

Rafaela Pereira Quadros, em 16 de março

Unisc, Campus Sobradinho
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A vice-presidente de Relações com os Profi ssionais do 

CRCRS, Elaine Strehl, representou o Conselho na sole-

nidade de colação de grau da Univates, em Lajeado, 

em 16 de março
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Por que a Contabilidade?

Por que a contabilidade?

Minha vida sempre esteve relacionada à Contabi-

lidade. Acompanhei os assuntos e atividades da 

área desde minha infância, por meio da empresa 

da família. Além disso, o gosto pela área exata (ma-

temática) e pela área humana com o uso das infor-

mações matemáticas para análise e entendimento 

do mundo e da sociedade, me incentivaram a dedi-

car o estudo da Contabilidade focada em análise e 

gestão, com base na informação contábil.

Como tudo começou?

Na escolha da faculdade, meu direcionamento foi 

quase automático. Tive a oportunidade de me en-

volver e atuar na prática desde o início da forma-

ção, permitindo um entendimento e aplicação mais 

consistentes entre teoria e prática.

Contabilidade hoje?

A Contabilidade vem evoluindo signifi cativamente. 

Deixou de cumprir um papel histórico de suporte 

C O N S E L H E I R O S  E M  R E V I S T A

Mônica Foerster
Conselheira do CRCRS

estritamente formal e passou a desempenhar um 

papel de destaque, servindo atualmente como uma 

das principais ferramentas na gestão, estratégia e 

tomada de decisão das entidades e do mercado.

Atualmente, o profi ssional da Contabilidade pos-

sui plena capacidade de diferenciar-se e despon-

tar como um agente-chave nas mudanças e me-

lhorias requeridas, dada a diversidade de áreas de 

conhecimento que ele desenvolve ao longo de sua 

formação e carreira. Além disso, alcança posição 

diferenciada, dentro de um enfoque holístico, em 

integração com outras profi ssões, representando 

frente efetiva e consistente às mudanças disrupti-

vas globais.

Recado

Dentro de um mundo globalizado e disruptivo, a 

profi ssão contábil tem papel proeminente para o 

desenvolvimento e crescimento da sociedade em 

geral. A profi ssão pode e deve demonstrar cada vez 

mais seu valor e importância, a partir de um en-

foque analítico e crítico diferenciado.
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Por que a Contabilidade?

Bom, por que a Contabilidade? É uma pergunta que 
parece simples, mas, na verdade, nos remete a ava-
liar uma das escolhas mais importantes da nossa 
vida: a profi ssão a ser exercida. Para algumas pes-
soas talvez essa escolha não seja tão signifi cativa, 
pois, por circunstâncias da vida, acabam por não 
ter, exatamente, uma profi ssão, ou exercem diver-
sas, o que não é o meu caso. Tudo começou quando 
eu trabalhava no escritório do meu pai, na adoles-
cência. Lia muito sobre linguagem de programa-
ção, participava da comunidade de software livre, 
confi gurei nossos primeiros servidores, que eram 
Linux, e fi z alguns pequenos programas em Delphi 
e PHP com MySQL. Aí veio o momento da escolha: 
ser um programador ou um profi ssional da conta-
bilidade. Escolhi a Contabilidade porque eu gosto 
de lidar com pessoas, gosto de orientar e ajudar no 
desenvolvimento econômico, e vi que na Contabili-
dade eu conseguiria me realizar profi ssionalmente.

Como tudo começou?

A história da Contabilidade na família começou 
com o meu tio, Nei Quadros, que é o contador mais 
antigo da família. Meu pai, João Carlos Andriotti 
Silveira, foi trabalhar com ele. Algum tempo de-
pois, em comum acordo, meu pai, com alguns clien-
tes cedidos por meu tio, abriu seu escritório. Portan-
to, a Contabilidade está na minha vida desde que 
eu nasci. Entre os 12 e 13 anos, comecei a ir para o 
escritório do meu pai no turno que não estava na 
escola, para "ajudar", mas a “ajuda” era, na verdade, 
não fi car em casa com meus três irmãos, pois eu era 

Márcio Schuch Silveira
Conselheiro do CRCRS

o que mais bagunçava. Mais tarde, cursei o técnico 
em Contabilidade, na Escola Irmão Pedro, de Por-
to Alegre, depois o curso de Ciências Contábeis, na 
PUC-RS, e, por fi m, o mestrado em Contabilidade, 
na Unisinos. Hoje sou um empresário da Contabili-
dade e professor de pós-graduação.

Contabilidade hoje?

A Contabilidade hoje é muito mais dinâmica, mui-
to mais tecnológica e nos permite ir muito mais 
além. Mas não podemos esquecer que o seu pro-
pósito continua o mesmo de 50 anos atrás, que é 
gerar informações úteis para a tomada de decisão. 
O objeto da Contabilidade, que é o patrimônio das 
entidades, é que se transformou. Tornou-se mais 
complexo devido às inovações tecnológicas, aos 
novos fatos econômicos que foram desenvolvidos 
pela sociedade, mas, é importante frisar que o obje-
tivo da Contabilidade é o mesmo de décadas atrás: 
ler, interpretar e controlar todos esses fatos econô-
micos, e transformá-los em informações úteis para 
que os gestores possam desenvolver as entidades.

Recado

O meu recado é: entenda este novo cenário da nossa 
economia e aceite o desafi o de lidar com essa trans-
formação. Não esqueça, que neste mundo mais dinâ-
mico, a nossa comunicação com os clientes/usuários 
precisa ser aprimorada. Pense antes de comunicar, es-
colha a melhor linguagem e entenda que cada cliente/
usuário tem uma característica, e se o propósito é que 
a informação seja útil para uma tomada de decisão, 
desenvolver a melhor linguagem é importante.

C O N S E L H E I R O S  E M  R E V I S T A
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D E L E G A C I A S  E M  A Ç Ã O

 CACHOEIRA DO SUL
O município de Cachoeira do Sul conta com um novo 
profi ssional da contabilidade. O delegado regional do CRCRS, 
Marcelo de Barros Dutra, entregou a carteira de identidade 
profi ssional a Leonardo Vandré Festinalli, no dia 19 de março, 
na Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul. 

 PELOTAS
Pelotas também esteve no roteiro de palestras sobre o Imposto 
de Renda 2019, realizado pelo CRCRS. Em 2 de abril, os profi ssio-
nais e empresários da contabilidade do município e região rece-
beram o contador e professor Ronaldo de Melo Silveira, na sede 
do Sincotecpel, para esclarecer dúvidas pertinentes à Declaração 
Anual do IRPF. Em pauta, a campanha Valores que Ficam, reali-
zada, em parceria, pela Assembleia Legislativa do RS e o CRCRS.

Na terça-feira, 26 de março, o delegado regional do CRCRS em 
Santo Ângelo, contador Márcio Atz, e o advogado tributarista 
Gilson Pires Cavalheiro, ministraram palestra sobre Imposto 
de Renda na Advocacia e Constituição de Empresa Jurídica, no 
Auditório da Subseção da OAB, no município. O evento, desti-
nado a profi ssionais e empresários da contabilidade e da área 
jurídica, foi fruto de uma parceria entre o Conselho e a OAB.

 GRAMADO
Imposto de Renda Pessoa Física 2019 foi o tema da palestra 
ministrada pela delegada regional do CRCRS de Gramado, Elis 
Andreia Altreiter, em 28 de março, no polo de apoio presencial 
da Unopar. Na plateia, acadêmicos dos cursos de Ciências Con-
tábeis e Administração, que participaram formulando muitos 
questionamentos, em especial, sobre a destinação do IR devido 
ao Fundo da Criança e do Adolescente.

Delegada regional do CRCRS, Elis Altreiter. No detalhe, momento da palestra 
aos acadêmicos da Unopar

Profi ssionais contábeis lotaram a plateia para buscar orientações sobre a 
destinação do IR devido

Delegado Regional do CRCRS e Santo Ângelo, Márcio Atz
Delegado regional do CRCRS de Cachoeira do Sul, Marcelo de Barro Dutra, e 
o contador Leonardo Vandré Festinalli
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Delegada regional do CRCRS, Elis Altreiter. No detalhe, momento da palestra 

 VACARIA

Dircinha Susin Bocchese, delegada regional do CRCRS de Vacaria, e Roberta 
Costamilan, administradora da Casa Abrigo.

Mais de 50 quilos de alimentos não perecíveis foram destinados 
pela delegacia regional do CRCRS de Vacaria à Associação Vaca-
riense de Auxílio aos Necessitados – Casa Abrigo Divina Provi-
dência, que atende 35 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, em 
situação de vulnerabilidade. Os alimentos foram arrecadados 
durante palestra sobre EFD-Reinf, ministrada pela contadora Dé-
bora Raquel Pinheiro da Luz, em 29 de novembro, para profi ssio-
nais, estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis da 
Universidade de Caxias do Sul, Campus de Vacaria. 
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O cadastro é anual e destinado, exclusivamente, 
aos estudantes do curso de graduação em 

Ciências Contábeis.

CADASTRO DE ESTUDANTES
Vem fazer parte do Conselho!

www.crcrs.org.br
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2019: Novos desafios para a Contabilidade do Agronegócio

A gestão de riscos, governança e 
– causa e efeito nas empresas privadas e públicas

Um olhar para a Contabilidade, viés da 
essencialidade e da ética

Lisiane Vieira Mariense, analista especialista 
em SST e eSocial, do Sesi-RS

Está chegando o maior evento da classe contábil
gaúcha: XVII Convenção de Contabilidade do RS. 
Classe Contábil, nosso encontro é em agosto, em 
Bento Gonçalves

Presidentes do CRCRS e CFC são recebidos pelo
 vice-presidente da República. Na pauta, 
a XVII Convenção de Contabilidade do RS 


