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NOTÍCIAS

Profissionais da Contabilidade
comemoram o Dia
Internacional da Mulher

O CRCRS, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promoveu um
Encontro das Profissionais da Contabilidade do Rio Grande do Sul, no dia 8 de
março, no Hotel Bristol Regent Suítes.

As 40 profissionais que participaram do evento desfrutaram do café da manhã
ouvindo uma palestra da Desembargadora Maria Berenice Dias, que abordou a
evolução do papel da mulher na família, no mercado de trabalho e os direitos
adquiridos ao longo dos tempos.

Também em alusão a esta data, o CRCRS enviou a todas as profissionais da
contabilidade, com e-mail cadastrado, uma mensagem exaltando a importância da
atuação feminina na classe contábil, assim como sua participação na sociedade.

Novos Delegados
Na Plenária realizada no dia 31 de março, foram empossados os novos Delega-

dos Regionais das cidades de Santo Ângelo e Jaguarão.
O novo titular da Delegacia de Santo Ângelo é o Contador Willi Renato Salla,

estabelecido na Rua Sete de Setembro, 615 – sala 3; e o da Delegacia de Jaguarão
é o Técn. Cont. Darlan Recuero Batalha, com endereço na Rua General Câmara,
800.
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EDUCAÇÃO FISCAL - É tempo de exercer a cidadania

EDITORIAL

Nos dias 16 e 17 de março, na sede
deste Conselho, recebemos a visita de re-
presentantes do Projeto Brasil-Canadá, do
qual fazem parte o Fisco canadense; a Agên-
cia de Desenvolvimento (CIDA – órgão do
governo canadense voltado a países em
desenvolvimento que desejam mudar seu
estilo fiscal); a APFF (Associação de Plane-
jamento Fiscal e Financeiro), com a presen-
ça de seu presidente; a Secretaria da Fazen-
da do Estado, que coordena esta integração
no âmbito do nosso Estado; e a ESAF (Es-
cola Superior de Administração). Durante o
evento, foram discutidos temas pertinen-
tes a procedimentos de fiscalização, formas
e incidências dos tributos, avaliação das pes-
quisas realizadas pelo IBOPE e pelo Conse-
lho quanto ao atendimento do contribuin-
te e à carga tributária.

O projeto faz parte do Acordo de Coo-
peração Técnica Brasil-Canadá, firmado em
2000, com o objetivo de conscientizar os
servidores públicos e os profissionais do
setor privado quanto ao fim social dos tri-
butos: de parte dos governos, em arrecadar
e aplicar os recursos; de parte da sociedade,
em recolher para receber o equivalente re-
torno.

Outro ponto a ser destacado nesta tro-
ca de experiências foi o conhecimento de
melhores políticas fiscais e de suas práti-
cas; da participação da sociedade na dis-
cussão quando da criação ou alteração de
lei; dos procedimentos e dos controles fis-
cais na instauração de processos adminis-
trativos. Enfim, todo um cenário que reflete
a experiência e o modelo fiscal canadense,
tido como um dos mais qualificados e vol-

tado ao interesse do cliente, como é chama-
do o contribuinte no Canadá.

A relevância do intercâmbio e o tema
educação fiscal trazem consigo a proposta
de estabelecimento de uma nova política
fiscal, em todas as esferas de fiscalização –
municipal, estadual e federal. Nesse senti-
do, a Escola de Administração Fazendária
(ESAF), órgão integrante da estrutura bási-
ca do Ministério da Fazenda e coordenado-
ra deste programa no Brasil, deveria propor
a discussão de um novo estilo para o
gerenciamento fiscal/tributário e para as
relações entre governos e sociedade, e evi-
denciar a necessidade de mudança
conceitual. Se o Brasil pretende exercer lide-
rança política e econômica na América Lati-
na e atuar de forma competitiva no cenário
global, deverá antes reverter o atual e ana-
crônico modelo fiscal.

Mas isso certamente não será alcança-
do com o uso indiscriminado de medidas
provisórias, lançadas com o intuito de ele-
var impostos e contribuições, a exemplo da
MP 232, que, por um lado, propôs a corre-
ção em 10% a tabela do Imposto de Renda
das pessoas físicas, mas, em contrapartida,
tentou jogar, mais uma vez, um aumento da
carga tributária para cima dos prestadores
de serviços, entre outros segmentos produ-
tivos.

O incrível nisso tudo foram as tentati-
vas infaustas para justificar os motivos da
criação da MP 232, o que demonstra, por si
só, o viés com que a política fiscal é
gerenciada e o distante conhecimento da
nossa realidade. Por que não são propostas
pelo governo, mediante Medida Provisória,

alternativas para acabar com excesso dos
gastos públicos? Isso, sim, seria um exem-
plo de educação fiscal.

Na recente pesquisa realizada pelo
CRCRS junto à Classe Contábil ficou evi-
denciado o grau das dificuldades enfrenta-
das pelos profissionais para o atendimento
das burocráticas exigências demandadas:
99% condenaram a proposta de aumento
de tributos contidos na MP 232, e 98,8 %
aprovaram uma Constituinte Fiscal como
forma de rever a atual prática. Realmente é
de se estranhar o silêncio, em relação ao
documento entregue pela Classe Contábil
ao Sr. Ministro Palocci, em agosto de 2004,
até agora sem resposta...

Diante da derrota iminente e pressio-
nado por segmentos da sociedade, que
mostraram suas inquietudes e
inconformidades, movimento do qual tam-
bém participamos, o Governo retirou a MP
232, editando uma nova, agora apenas com
a correção da tabela do IRPF. Fica a pergun-
ta: o que virá agora?

Todo este cenário nos reporta à década
de 80, quando o movimento social estabe-
lecido deu lugar à instalação da Constitu-
inte, cuja democratização política culminou
com a Constituição de 1988. Será que hoje
não precisaríamos de outro movimento de
tal amplitude social, desta vez por uma
CONSTITUINTE FISCAL, eleita pela socieda-
de, visando a um ordenamento fiscal que
possibilite aos governos um novo estilo de
gestão e a prestação de contas aos “clien-
tes”?

Contador ENORY LUIZ SPINELLI,
Presidente.
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PUBLICAÇÕES

A Revista Técnica do CRCRS, editada desde 1972, tem-se consa-
grado, ao longo desses anos, como uma enriquecedora fonte de infor-
mação para a classe contábil, por apresentar artigos de profissionais
renomados  e abordar assuntos de grande interesse da área, de for-
ma ampla e minuciosa. O cuidado com que é elaborada faz com que
seja reconhecida nacionalmente pela seriedade e credibilidade.

Assine você também a Revista do CRCRS e tenha a seu dispor um
meio de informação e pesquisa atualizado.

Solicite a assinatura pelo fone (51) 3228-799 ou pelo e-mail
revista@crcrs.org.br.

O CRCRS lançou, de autoria do con-
tador João Roberto Domingues Pinto, a
publicação “Imposto de Renda, Contri-
buições Administradas pela Secretaria
da Receita Federal e Sistema Simples”,
incluindo procedimentos fiscais e
contábeis para o encerramento do ano-
-calendário de 2004.

O livro está dividido em nove capí-
tulos, tratando, de forma detalhada, os
seguintes temas: Principais Procedimen-
tos Contábeis e Fiscais para Encerramen-
to do Ano-Calendário de 2004; Imposto
de Renda – Pessoa Jurídica; Contribui-
ção Social sobre o Lucro; PIS – Progra-

Publicações ma de Integração Social; COFINS – Con-
tribuição para o Financiamento da
Seguridade Social; Contribuição de In-
tervenção do Domínio Econômico –
CIDE-Combustíveis; Imposto de Renda
na Fonte – Carnê-Leão – Ganhos de
Capital na Alienação de Bens e Direitos
– Dispositivos Comuns a todas as Pes-
soas Jurídicas; e Simples.

Com 700 páginas, a publicação pode
ser adquirida no CRCRS pelo valor de
R$ 20,00, para exclusivo ressarcimento
dos custos de edição. Para remessa via
Correio, dentro do RS, há um acréscimo
de R$ 10,00, totalizando R$ 30,00. Os
interessados em solicitar pela internet
devem acessar a página do CRCRS –
www.crcrs.org.br.

Revista Técnica do CRCRS
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MOVIMENTO

CRCRS engajado em
movimento contra MP 232

A Medida Provisória 232, editada em dezembro de
2004, que determinava, entre outros, a majoração da
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas de
32% para 40%, para as empresas prestadoras de serviços
que recolhem seus impostos por meio do lucro presumi-
do, gerou mobilizações de repúdio em todo o País.

O CRCRS, ciente do impacto negativo da medida para
a sociedade, engajou-se nas manifestações deflagradas por
parte de diversos setores, que se utilizaram de todos os
meios de comunicação para protestar, inclusive via internet,
por intermédio do site www.mp232.com.br, do qual o
Conselho participou, reforçando a extensa relação de en-

tidades que foram expressamente contrárias a MP.
Em uma pesquisa realizada pelo CRCRS, enviada aos

profissionais com e-mail cadastrado, sobre o
posicionamento dos profissionais da contabilidade perante
a MP 232, 99% manifestaram-se contra a Medida. Ainda,
nesta oportunidade, foi questionada a possibilidade de
instaurar uma Constituinte Fiscal, com o objetivo de re-
ver todo o sistema tributário vigente. A grande maioria,
98,8%, mostrou-se favorável à proposta. O resultado da
pesquisa foi enviado a todos os deputados federais e se-
nadores, com o intuito de sensibilizar o Congresso Nacio-
nal diante de um posicionamento unânime da sociedade
contra o excesso da carga tributária brasileira.

Entidades gaúchas
mobilizaram-se contra MP 232

Endossando a série de mani-
festos que ocorreram em todos
os Estados brasileiros, as entida-
des gaúchas lideradas pelas en-
tidades Aclame, Agademi,
CRCRS, Sescon/RS, Amrigs, CDL,
CRA/RS, CRO, Federasul,
Fecomercio, Fiergs, IBPT, Seprorgs
e Setcergrs promoveram uma
mobilização, no último dia 18 de
março, no Teatro da Amrigs, que
contou com a presença do pre-
sidente do Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT),
Gilberto Luiz do Amaral; parla-
mentares; além de representantes de vários seg-
mentos da sociedade gaúcha.

O Presidente do CRCRS, Enory Luiz Spinelli, sa-
lientou o exagerado número de medidas provisó-
rias editadas pelo governo, majorando impostos, e
a inaceitável carga tributária. Lembrou que o pa-

gamento de impostos deve ser vinculado a um re-
torno de serviços para a sociedade “tem de ser uma
via de duas mãos, o que não acontece”, finalizou.

A pressão imposta pela sociedade brasileira
surtiu efeito e culminou com a retirada de sua
votação.

O movimento teve a presença de lideranças gaúchas de diversos  segmentos
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NOTÍCIAS

V Encontro Nacional
da Mulher Contabilista

Agenda de Obrigações
com o CRCRS

Mais um serviço foi criado na página do CRCRS: o Agenda
de Obrigações com o CRCRS.

Neste espaço, o profissional contábil tem acesso aos prin-
cipais compromissos com o Conselho e seus respectivos pra-
zos. Para a Vice-Presidente de Tecnologia e de Comunicação
Social, Contadora Lucia Regina Faleiro Carvalho, idealizadora
deste serviço, “o objetivo é facilitar, pois informa, além de
outros, assuntos de cumprimento obrigatório pelos profissio-
nais contábeis”.

Suspensão do
Exercício Profissional

Foram suspensos do exercício da profissão contábil:
Edital CRCRS Nº 27-04, DOE de 15-12-04:

• Técnico em Contabilidade ROBERTO GENTA - CRCRS 16.426,
de Porto Alegre-RS, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 06-12-
04 a 06-12-05.

Edital CRCRS Nº 28-04, DOE 30-12-04:
• Técnico em Contabilidade MÁRIO SÉRGIO DUTRA DE
DUTRA - CRCRS 35.687, de São Francisco de Assis-RS, pelo
prazo de 06 (seis) meses. Tendo em vista que não houve o
depósito da carteira de identidade profissional, o prazo de
suspensão passou a indeterminado.

Edital CRCRS Nº 02-05, DOE de 18-1-05:
•   Contadora DANIELA CRISTINA SCHERER – CRCRS 67.347,
de Tapera-RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 12-1-05 a 12-
7-05.

 Edital CRCRS Nº 03-05, DOE de 09-02-05:
• Técnico em Contabilidade CLÁUDIO COSTA AZAMBUJA
JUNIOR – CRCRS 67.737, de Pelotas-RS, pelo prazo de 90
(noventa) dias. Tendo em vista que não houve o depósito da
carteira de identidade profissional, o prazo de suspensão pas-
sou a indeterminado.

Edital CRCRS nº 06-05, DOE de 29-03-05:
• Técnico em Contabilidade PEDRO ARATOR FERNANDES
PINTO DO PRADO – CRCRS 60.828, de Gravataí-RS, pelo pra-
zo de 06 (seis) meses. Tendo em vista que não houve o depó-
sito da carteira de identidade profissional, o prazo de suspen-
são passou a indeterminado.
• Técnica em Contabilidade REALDA MARLENE MAURER –
CRCRS 47.880, de Novo Hamburgo-RS, pelo prazo de 06 (seis)
meses, de 23-02-05 a 23-08-05.

As suspensões acima listadas tiveram sua decisão profe-
rida em última instância pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, cabendo ao CRCRS a sua execução.

De 19 a 21 de maio, Aracaju-SE sediará o V Encontro Nacional da
Mulher Contabilista. O evento, que se realizará no Teatro Tobias Barreto,
sob o lema Mulher Contabilista: Participando na Transformação da So-
ciedade, contará com a presença de profissionais renomados da área
contábil.

Na ocasião, serão debatidos questões que envolvem o avanço da
mulher no mercado de trabalho e o futuro da profissão, bem como as
contribuições da mulher com a educação, a saúde, a prevenção e com-
bate à violência, o acesso ao poder, os mecanismos institucionais, o
combate à pobreza e os meios de comunicação disponíveis para a
melhoria na qualidade de vida das brasileiras. Informações no site
http://www.cfc.org.br/encontromulher, onde também podem ser feitas
as inscrições.

Delegação gaúcha
O CRCRS está coordenando a participação da delegação gaúcha

neste evento. Informações podem ser obtidas com Graça, pelo fone
(51) 3228-7999 – e-mail:  graca@crcrs.org.br.

A cidade de Salvador, na Bahia, foi designada pela Asso-
ciação Intermaricana de Contabilidade (AIC) para sediar a
26ª edição da Conferência Interamericana de Contabilidade,
que acontece nos dias 23 a 26 de outubro de 2005, numa
promoção do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), ao
abrigo do lema “Restaurar a confiança da profissão median-
te a transformação de seus paradigmas vitais”.

Informações completas, inclusive sobre as normas para
apresentação de trabalhos e prazos, e os procedimentos para
a inscrição (com desconto se realizada até 31-07-05), encon-
tram-se à disposição no site http://www.26cic.com.br.

26ª Conferência26ª Conferência26ª Conferência26ª Conferência26ª Conferência
Interamericana deInteramericana deInteramericana deInteramericana deInteramericana de
ContabilidadeContabilidadeContabilidadeContabilidadeContabilidade

No  dia 1º de abril, iniciaram as inscrições para o se-
gundo Exame de Qualificação Técnica para registro no
Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI)
do CFC, visando à atuação no mercado de valores mobi-
liários e/ou no mercado financeiro.

As inscrições devem ser feitas na sede do CRCRS e
se encerram no dia 30 de abril de 2005. O edital (DOU
de 02-03-05, Seção 3, página 102) pode ser conferido
na página do Conselho (http://www.crcrs.org.br).

Inscrições para a segunda
edição do Exame de
Qualificação Técnica
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NOTÍCIAS

Em correspondência encaminhada ao
CRCRS, o Técnico em Contabilidade Oscar
Barp questiona a exigência, por parte de
órgãos governamentais, das empresas te-
rem de manter armazenados os tradicio-
nais livros contábeis, uma vez que não acei-
tam as informações eletrônicas como ins-
trumento legal em substituição a estes.
Argumenta que, nos tempos atuais, o pro-
fissional pode utilizar sistemas eletrôni-
cos de processamento de dados que per-
mitem a escrituração e geração de livros
fiscais e contábeis, bem como de outros
documentos de natureza fiscal, que além
de agilizar as operações e reduzir custos,

Modernização: exigência dos tempos
otimizam o espaço físico. O CRCRS, em con-
sonância com as colocações, encaminhou
ofício ao Secretário da Fazenda do Estado,
Paulo Michelucci Rodrigues; ao Chefe da
Unidade Descentralizada da Receita
Previdenciária de Porto Alegre, José Ha-
milton Vieira Freire e ao Superintendente
da Receita Federal, Luiz Jair Cardoso, na
expectativa de que sejam efetuados estu-
dos visando ao atendimento do pleito. Tam-
bém solicitou ao presidente do CFC, José
Martonio Alves Coelho, que seja gestionado
junto às autoridades competentes a viabi-
lidade de acatar tal proposta.

Resoluções do CFC
Estão disponíveis na página do CRCRS, as

seguintes Resoluções aprovadas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade:
- Resolução CFC nº 1.010-04, que aprova a
NBC T 3.7 – Demonstração do Valor Adicionado
- Resolução CFC nº 1.011-04, que aprova a
NBC T 10.1 – Empreendimentos de Execução
em Longo Prazo
- Resolução CFC nº 1.012-04, que aprova a
NBC T 11.11 – Amostragem;
- Resolução CFC nº 1.013-04, que aprova a
NBC T 10.8 – IT – 01 – Entidades Cooperati-
vas;
- Resolução CFC nº 1.018-05, que aprova a
NBC P 5 – Norma sobre o Exame de Qualifica-
ção Técnica para Registro no Cadastro Nacio-
nal de Auditores Independentes (CNAI) do Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC);
- Resolução CFC nº 1.019-05, que dispõe sobre
o Cadastro Nacional de Auditores Independen-
tes (CNAI) do Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) e dá outras providências;
- Resolução CFC nº 1.020-05, que aprova a
NBC T 2.8 – Das Formalidades da Escrituração
Contábil em Forma Eletrônica.

O texto destas Resoluções pode ser con-
sultado na página do CRCRS.

A Medida Provisória 234, de 10 de janeiro
de 2005, prorrogou por mais um ano o prazo
para as associações, sociedades, fundações e
empresários se adaptarem às normas do novo
Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406-
2002.

Assim, a data-limite passou a ser 11 de
janeiro de 2006.

Código Civil:
prazo prorrogado

Falecimentos
É com tristeza que o CRCRS participa o

falecimento do Contador Erly Arno Poisl, ocor-
rido no último dia 3 de março de 2005. Erly foi
Conselheiro da entidade por duas vezes: de
1969 a 1971 e de 1976 a 1979; e no CFC, de
1974 a 1981. No período de 1978 a 1979, exer-
ceu a Presidência deste Conselho.

Registramos também, com grande pesar,
o falecimento, no dia 13 de fevereiro de 2005,
do Contador Paulo Cláudio Rodrigues, que de-
senvolveu um trabalho destacado como titu-
lar da Delegacia Regional do CRCRS em
Jaguarão, onde atuou por 22 anos.

No dia 17 dezembro de 2004, o Plenário do CRCRS aprovou a Resolução nº 428, que
dispõe sobre as normas para a Educação Continuada Voluntária.

A Educação Continuada Voluntária é mais uma iniciativa do CRCRS, pioneira no
âmbito dos CRCs, criada para estimular os Contadores e Técnicos em Contabilidade a
participarem de atividades de educação continuada, desenvolvidas por entidades
credenciadas como capacitadoras, visando ao melhor desempenho em suas atividades
profissionais, bem como ao aprimoramento técnico e ético.

Os profissionais que cumprirem mais de 40 horas de educação continuada, durante
o respectivo ano-calendário, terão direito a uma certificação expedida pelo CRCRS,
como forma de distinguir aqueles que se preocupam em se manter atualizados, por
inciativa própria.

A referida Resolução pode ser consultada na página do CRCRS http://www.crcrs.org.br.

Educação Continuada Voluntária
Educação Continuada

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA 2005

Acompanhe pela página do CRCRS (www.crcrs.org.br) a programação
dos cursos promovidos pelo CRCRS. E participe!

Escrituração Contábil em Forma Eletrônica
Considerando os meios e recursos eletrônicos disponíveis, nos dias atuais, que otimizam

e agilizam os procedimentos contábeis das empresas, o CFC, por meio da Resolução nº
1.020-05, aprovou a NBC T 2.8, que trata das Formalidades da Escrituração Contábil em
Forma Eletrônica. Esta norma estabelece critérios e procedimentos para a escrituração
contábil em forma eletrônica e sua certificação digital, sua validação perante terceiros,
manutenção dos arquivos e responsabilidade do profissional contábil.

A norma também atende uma questão reivindicada há muito por grande parte das
empresas: a possibilidade de suprimir os documentos em papel, substituindo-os por meio
eletrônico ou magnético, desde que assinados e autenticados, dentro do estipulado na
referida NBC T 2.8.

Também consta referências aos procedimentos que devem ser adotados quanto ao
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis.

A íntegra da Resolução CFC nº 1.020-05 pode ser conferida na página do CRCRS
www.crcrs.org.br.
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X Convenção de Contabilidade
do Rio Grande do Sul
será realizada em agosto
De 17 a 19 de agosto, o CRCRS estará promovendo, no Parque de Eventos e
Desenvolvimento de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481),
a X Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, o maior encontro da classe
contábil gaúcha, este ano com o lema “Estratégias para obter resultados”.

A Convenção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul tem-se constituído em um es-
paço de integração entre os profissionais da
Contabilidade que se propõem a buscar o apri-
moramento de suas habilidades e competên-
cias, atributos necessários para enfrentar os
problemas do dia-a-dia no contexto profissio-
nal.

A ocupação de espaço no mercado com-
petitivo dos negócios exige, cada vez mais,
além do domínio intelectual e tecnológico para
desempenhar as tradicionais funções e enfren-
tar os desafios que se apresentam em novas

áreas de atuação – ainda pouco exploradas,
mas muito cobiçadas por diversas áreas do
conhecimento –, agilidade e intelectualidade
compatíveis com a velocidade com que sur-
gem e se instalam os novos paradigmas de
gestão no ambiente corporativo.

Espera-se do profissional contábil o domí-
nio de conhecimento atualizado e inovador
que o auxilie a oferecer serviços de qualidade
alinhados aos interesses de crescimento da
economia, das empresas e da sociedade. A
liderança no processo de inovação tecnológica
e de modernização do ambiente corporativo é

imprescindível na busca de vantagem compe-
titiva, frente a outras profissões que também
procuram seus espaços no mundo dos negó-
cios.

O aprimoramento da consciência ética,
intelectual e profissional, em caráter perma-
nente, se faz necessário para manter a inte-
gridade da imagem afirmativa que deve ca-
racterizar os Contadores e Técnicos em Con-
tabilidade nos paradigmas de valorização pro-
fissional e de responsabilidade social, alia-
dos à competência técnica e domínio
tecnológico.

Foto divulgação cedida pela Secr. Munic. Turismo de Bento Gonçalves



CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias 99

Trabalhos
Será oportunizada, durante a X Convenção, a apresentação de

trabalhos inéditos, de autoria de profissionais da Contabilidade, de
acordo com os seguintes temas:

1. Fiscal e Tributária;
2. Auditoria;
3. Perícia;
4. Contabilidade Pública;
5. Ética, Responsabilidade Social e Governança Corporativa;
6. Educação/Ensino;
7. Contabilidade Gerencial e Societária; e
8. Tema Livre
Os trabalhos deverão obedecer às seguintes normas:
Trabalhos enviados por via postal ou protolocados no CRCRS:
I – o total de páginas não deverá exceder a 20 (vinte), incluídas a

conclusão e a bibliografia consultada, excluídos o currículo e a capa;
II – o trabalho deverá ser precedido de um resumo, que não poderá

exceder a 1 (uma) página;
III – digitados em Word, fonte Times New Roman, corpo 11, em

espaço simples, em papel sulfite tamanho A4 (21cm x 29,7cm), com
margem esquerda de 3 cm; superior, inferior e da direita de 2 cm;

IV – impressos em impressora laser ou jato de tinta, em 2 (duas)
vias, ocupando somente o anverso da folha;

V – deverá ser acompanhado de disquete 31/2” ou CD, com os
seguintes arquivos:

a) folha de identificação (capa) do(s) autor(es) contendo:
· nome(s) do(s) autor(es), categoria profissional e nº de registro

em CRC;
· título do trabalho;
· enquadramento no temário;
· endereço completo, fone, fax e e-mail para contato.
b) resumo
c) trabalho
d) currículo resumido do(s) autor(es).

VI – o(s) autor(es) devem, também, encaminhar foto (em papel ou
digital).

Trabalhos enviados por meio eletrônico
Os profissionais da contabilidade que optarem por essa modalidade,

devem enviar seus trabalhos para trabalhoconvencao@crcrs.org.br,
mediante protocolo, e atender aos itens I, II e III, e alíneas a, b, c, e d do
item V, acima mencionados, bem como acompanhado de foto(s), em alta
resolução, citada no item VI.

O(s) autor (es) ao enviar(em) o(s) trabalho(s) autoriza(m) a repro-
dução, publicação e divulgação destes pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul, sem qualquer remuneração ou retri-
buição.

Os trabalhos encaminhados não serão devolvidos. O(s) autor(es)
que tiver(em) seu(s) trabalho(s) selecionado(s) pela Comissão Técnica
para apresentação durante a X Convenção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul será(ão) responsável(eis) pelas despesas que se façam
necessárias para o seu comparecimento ao evento.

As inscrições para a X Convenção de Contabilidade do RS deverão
ser feitas pela página do CRCRS – www.crcrs.org.br , preenchendo o
respectivo formulário.

Por meio da página do CRCRS poderá ser obtida a guia para o
pagamento da inscrição.

O pagamento da inscrição também poderá ser parcelado, sem
desconto, com vencimento da última parcela em 20 de julho.

Prazo de entrega dos trabalhos:
03 de junho de 2005.

Como se inscrever

Pagamento

Taxa de Inscrição

Até 30-04-2005 Após 30-04-2005
Convencionais R$ 225,00 R$ 250,00
Estudantes* R$ 157,00 R$ 175,00

* Somente da área contábil (nível técnico e graduação) e que
não possuam registro em CRC.
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HOTEL DISTÂNCIA ATÉ SGL DBL TPL QDP
O CENTRO R$ R$ R$ R$

DE EVENTOS
Dall’Onder Grande Hotel - econômico 1,5 Km 38,00 76,00 105,00 -
Dall’onder Grande Hotel - executivo 1,5 km 132,00 181,00 229,00 -
Dall’onder Grande Hotel - luxo 1,5 km 157,00 206,00 254,00 -
Dall’Onder Vittória - executivo 2,5 Km 120,00 165,00 - -
Dall’Onder Vittória - luxo 2,5 Km 143,00 187,00 222,00 -
Dall’Onder Vittória - luxo sup. 2,5 Km 176,00 209,00 244,00 -
Farina Park Hotel - luxo 6 Km 68,00 108,00 - -
Farina Park Hotel - luxo sup. 6 Km 84,00 138,00 - -
Hotel Imigrante 3 Km 75,00 75,00 - -
Hotel Mont Blanc 1,5 Km 110,00 110,00 143,00 -
Hotel Pous. Casa Tasca 4 Km - 96,00 126,00 156,00
Hotel Primavera - standard 2,5 Km 75,00 75,00 - -
Hotel Primavera - luxo 2,5 Km 85,00 85,00 105,00 -
Hotel Primavera - luxo especial 2,5 Km 95,00 95,00 - -
Hotel Villa Michelon - luxo 8,5 Km 140,00 170,00 213,00 -
Hotel Villa Michelon - luxo superior 8,5 Km 206,00 240,00 283,00 -
Hotel Vinocap - standard 2,5 Km 54,00 87,00 117,00 -
Hotel Vinocap - luxo 2,5 Km 85,00 134,00 164,00 -
Pousada Casa Bucco - luxo 24 Km 110,00 - - -
Pousada Casa Bucco - suíte 24 Km 132,00 154,00 176,00 -
Pousada São José 8 Km 110,00 110,00 154,00 -
Pousada Sto. Antônio 1,8 Km 70,00 100,00 150,00 -
Pousada Thiany 1,5 Km 110,00 110,00 132,00 -
Pousada do Chalé 2 Km 60,00 120,00 165,00 -

Reservas de hotel
A reserva em hotel deverá ser providenciada pelos próprios convencionais, junto à agência oficial do evento: TRIBECA TUR – Rua Padre

Carmene, 95 – Centro – Gramado-RS – fones (54) 286-6316 e 286-1343 – E-mail: reservas@tribecaturismo.com.br.
Seguem os valores das diárias:

1. A inscrição inclui:
· participação nos painéis e palestras constantes na programação;
· participação no jantar de abertura, no dia 17-08;
· coffee break;
· pasta, material, trabalhos e certificado.
2. Será disponibilizado traslado interno (hotel-Fundaparque-hotel), em
horários preestabelecidos e junto aos hotéis credenciados para o evento.

Informações Gerais
3. Aos convencionais de outros Estados, será disponibilizado traslado
Porto Alegre-Bento Gonçalves-Porto Alegre, mediante solicitação pré-
via. Os interessados no serviço deverão comunicar o CRCRS, por meio
do e-mail luciane@crcrs.org.br, informando os horários e datas para o
traslado, com antecedência.
4. Os acompanhantes poderão adquirir convites para o jantar de aber-
tura, no local.
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Pousada Thiany:
Apto para 02 pax
Apto para 03 pax
Valor: R$ 33,00 por pessoa.
Banheiro Coletivo (para no máximo 06 pax)
Casa Mia:
Apto 01: 01 cama de casal + 02 camas de solteiro
Apto 02: 04 camas de solteiro + 01 sofá-cama
Apto 03: 01 cama de casal + 01 cama de solteiro
Apto 04: 05 camas de solteiro
Apto 05: 04 camas de solteiro
Apto 06: 04 camas de solteiro
Apto 07: 06 camas de solteiro
Apto 08: 06 camas de solteiro + sofá-cama
Apto 09: 07 camas de solteiro
Apto 10: 01 cama de casal + 02 camas de solteiro
Valor: R$ 30,00 por pessoa
* No caso de ficar apenas 02 pessoas em um apartamento, o valor
fixado é de R$ 96,00 para as 02 pessoas.

Opções Albergues:

Observações

• Valores válidos para o mínimo de 02 diárias.
• Valores já consideradas as taxas.
•  As diárias se iniciam e se encerram às 12h; os valores acima estão
confirmados para o período do evento. O apto. triplo (TPL) é composto
geralmente por uma cama de casal e uma cama extra.
• Cancelamento e reembolso: até 45 dias antes do evento será devol-
vido o valor integral pago; após este período o valor da 1ª diária será
retido.
• Para confirmar reserva, solicite a ficha de reserva de hotel para
Tribeca Turismo. A ficha deverá ser preenchida, assinada e devolvida
via fax ou e-mail, juntamente com o comprovante de depósito da 1ª
diária para a Tribeca Turismo.
• Na compra de 04 diárias em qualquer opção de hotel, a Tribeca
Turismo oferece como cortesia um passeio no Vale dos Vinhedos ou
no Parque da Epopéia Italiana, com transporte.

Estandes

Durante os dias do evento haverá a tradicional exposição de pro-
dutos e serviços. As empresas interessadas em participar podem obter
informações no CRCRS, com Evandro, no horário das 8h30min às 12h,
pelos fones (51) 3228-7999 e 9953-0235 ou e-mail
estandes@crcrs.org.br.



CRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS NotíciasCRCRS Notícias1212

Eventos Paralelos Durante Encontro Geral de Delegados Regionais do
CRCRS, realizado em 18 de fevereiro, no Hotel Dall’Onder, o
Presidente do CRCRS, Enory Luiz Spinelli, acompanhado do
Vice-Presidente de Administração e Finanças, Rogério
Rockembach; do Vice-Presidente de Relações com o Interior,
Renato Kerkhoff; do Vice-Presidente de Registro, Luciano Biehl
e do Vice-Presidente de Fiscalização, Roberto Ayub, fez o lan-
çamento da décima edição da Convenção de Contabilidade,
que se realizará de 17 a 19 de agosto, na Fundaparque, em
Bento Gonçalves.

A cerimônia contou com as presenças do Vice-Prefeito
de Bento Gonçalves, Jauri Peixoto; do Secretário Municipal
da Fazenda de Bento Gonçalves, Luiz Alberto Maiole; do Ve-
reador Jair Baruffi, representando o Presidente da Câmara
de Vereadores; do Orientador do Curso de Ciências Contábeis
da Universidade de Caxias do Sul, Contador Enio Gehlen; do
Presidente do Campus Universitário da UCS, Campus Bento
Gonçalves, Professor Pedro Ernesto Gasperin e do Presidente
da Fundaparque, Tarcisio Michelon, além dos 84 Delegados
Regionais.

VII Encontro Estadual de Professores de Ciências Contábeis
Encontro Geral de Delegados Regionais do CRCRS

Sede da Comissão Organizadora

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
Rua Baronesa do Gravataí, 471
90160-070   Porto Alegre-RS
Fone (51) 3228-7999 – E-mail: convencao@crcrs.org.br – Internet:
www.crcrs.org.br

CONVENÇÃO

Lançamento da X Convenção
de Contabilidade do RS

Fotos divulgação cedidas  pela Secr. Munic. Turismo de Bento Gonçalves

Realização

Apoio

Entidades da Classe Contábil do RS


