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Extinguir empresas
ficou mais fácil

Já estão em vigor as regras da Lei Comple-
mentar 123/06 – SUPER SIMPLES – quanto à
possibilidade de extinguir, sem a apresentação
de certidões negativas, as Empresas – Empresá-
rio e Sociedade Limitada –, na Junta Comercial.
O requisito é que tenham arquivado a “Comu-
nicação de Enquadramento”, antes deste pedi-
do, e utilizem no nome a expressão “ME” ou
“EPP”. A providência independe do tempo em
que tenha se dado a paralisação da empresa, dis-
pensando, assim, a Declaração de Inatividade.
Portanto, é conveniente que as empresas que es-
tejam paralisadas e impossibilitadas de dar bai-
xa, em virtude de impedimentos para obter Cer-
tidões Negativas, até agora exigidas, aproveitem
a oportunidade para extingui-las.

2007, ano de Convenção
Profissionais e es-

tudantes da área con-
tábil deverão reservar
os dias 12, 13 e 14 de se-
tembro ao aperfeiçoa-
mento e atualização da
profissão. Trata-se da
XI Convenção de Con-
tabilidade do Rio
Grande do Sul, que,
este ano, se desenvolve-
rá baseada no lema
Lucratividade Responsá-
vel. O evento acontece-
rá no Centro de Even-
tos da Fundaparque,
em Bento Gonçalves,
que oferece uma área

coberta de 50.282m², com estacionamento asfaltado, área de
embarque e desembarque coberta.

Bento Gonçalves é uma das mais belas cidades da serra gaú-
cha, distante 120km de Porto alegre, com vários pontos turísti-
cos que retratam as marcas da imigração italiana. A Igreja Cris-
to Rei, construída em 1954, em estilo gótico moderno e altar
gótico clássico, é um exemplo, assim como as igrejas Matriz San-
to Antônio, erguida em 1890, e a de São Bento, conhecida como
a Igreja da Pipa, por ter o formato de uma pipa, datada de 1982.

A cidade também oferece lugares para esportes radicais como
o rafting, que pode ser praticado nas corredeiras do rio das Antas;
além de passeios por 24 vinícolas situadas no Vale dos Vinhe-
dos; passeio de Maria Fumaça, saindo da Estação Ferroviária de
Bento Gonçalves, passando por Garibaldi e Carlos Barbosa,
totalizando 23km. Isso sem falar na saborosa culinária típica
italiana. É nesse cenário que se realizará a XI Convenção de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul, que espera reunir cerca de dois
mil profissionais e estudantes da área contábil.
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“O Gaúcho: Usos e Costumes”

COLUNA TRADICIONALISTA

O Chimarrão
Não é por acaso que a cuia tem a forma de um coração.

Quando os gaúchos se reúnem ao pé de um fogo de chão pa-
rece que estão adorando a cuia do mate que passa de mão em
mão. E isso vem de longe, desde o Guairá, onde os jesuítas
encontraram a erva-mate e o mate entre os índios guaranis.
De lá para cá, o mate ficou nos galpões, nos ranchos pobres,
nas casas de estância, nas rondas de tropa, nos acampamen-
tos guerreiros, no pouso dos carreteiros, na cidade e na colô-
nia, nesta dando as primeiras boas-vindas ao colono que che-
gava como irmão. Mate em cuia simples, mate de rico em cuia
de prata e ouro, mate-doce em cuia de porcelana. Pode-se di-
zer que corre nas artérias do Rio Grande, de todas as etnias,
uma seiva forte que explica a hospitalidade do gaúcho.

 “Assim é o mate. Foi Deus / Quem inventou o chimarrão / E o
índio, nessa ocasião, / Quando a saudade se expande / Tem o mapa
do Rio Grande / Na Palma da própria mão....”

O Cavalo
O cavalo foi trazido para o sul da América pelo adelantado

(adiantado) espanhol Dom Pedro de Mendonza, quando da
função da primeira Buenos Aires. Tomado pelos índios em
combate, espalhou-se pelo pampa perdendo suas caracterís-
ticas andaluzas originais e se tornando rústico e forte. É o
cavalo crioulo, hoje famoso internacionalmente. A cavalo,
gaúchos e “gauchos” fizeram pátria e desenharam fronteiras.
Pode-se dizer que o próprio mapa do Rio Grande tem a forma
de um casco de cavalo. E que guri campeiro não se exibiu no
lombo de um petiço, sonhando o caudilho de amanhã?

O cavalo puxou carroças e pipas, diligências e
charretes. E se foi tantas vezes arma de guerra e de revolu-
ção, foi também instrumento de paz e de amor, quando o
gaúcho levava na garupa a mulher amada.

EXPEDIENTE
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Educar é preciso

3

EDITORIAL

Acompanhamos atentos, na qua-
lidade de entidade ligada à sociedade
civil organizada, a reforma ministe-
rial conduzida pelo reeleito presiden-
te Lula, que, em meio a discussões,
acordos e negociações com os parti-
dos políticos e em nome da coalizão,
escolheu março para nomear aqueles
que serão responsáveis pelos ministé-
rios nos próximos quatro anos.

 
Todos são importantes, alguns

têm maior peso e detêm mais poder,
mas todos precisam ser conduzidos
harmonicamente e com competência
para que o Brasil evolua. Mesmo as-
sim, dentre todos, desperta-nos, nes-
te momento, mais atenção o Ministé-
rio da Educação, para o qual Fernando
Haddad foi reconduzido ao cargo de
ministro.

 
Não estranhem por esta escolha,

aparentemente sem ligação direta com
a área contábil, pois temos a firme con-
vicção de que uma economia baseada
no conhecimento e com forte investi-
mento em educação tornaria o Brasil
realmente competitivo, desenvolvido
e mais justo socialmente.

 
O problema da educação, ou me-

lhor dizendo, da sua falta, reflete-se
nas coisas mais simples do nosso dia-
a-dia: alagamentos em dias de chuvas
mais fortes causadas pelo lixo jogado
nas ruas, a falta de zelo com os obje-
tos de uso comum (orelhões, ilumina-
ção pública), que, danificados, geram
prejuízos à população, ônus para o
Estado e para todos nós contribuin-
tes; até naquelas mais complexas,
como a violência, o desemprego, a saú-
de, para citar apenas alguns deles.

 
Não há a necessidade de travar

uma discussão acadêmica ou de expor
a literatura contábil e econômica para
revelar sobre a ligação entre educação

e desenvolvimento. Ambos caminham
de mãos dadas. Em qualquer discus-
são, mesmo em mesa de bar, é consen-
so que nenhum país cresce sem inves-
timento em educação. E, num passeio
pela nossa história, percebe-se que no
modelo de desenvolvimento adotado
pelo Brasil, a educação nunca teve pa-
pel relevante.

 
Os dados mostram que o país tem

recursos para a educação, porém fal-
ta o comprometimento na sua apli-
cação. Com freqüência lemos em jor-
nais notícias de falta de professores,
de merendas escolares apodrecendo
em depósitos ou sendo desviadas, de
livros didáticos que não chegam aos
estudantes e, no lado oposto, de pro-
fessores, pais e alunos que fazem um
esforço descomunal para manterem
escolas em funcionamento, mesmo
com alto nível de precariedade. Ocor-
re que este país ainda não teve uma
prática responsável e realmente com-
prometida com o desenvolvimento da
educação, a começar pelo ensino fun-
damental.

 
Defendemos a idéia de que não

faltam recursos para a educação, mas
que sempre, ao longo de nossa histó-
ria, estes foram mal aplicados ou se
perderam pelos caminhos da cor-
rupção, dos privilégios e das negocia-
tas, resultando na piora da qualida-
de do ensino brasileiro, tendo por
conseqüência, dentre vários, os altos
índices de criminalidade, num inces-
sante círculo vicioso que custa caro
para todo o cidadão. A ignorância
certamente tem um custo bem maior
que o da educação.

 
Li recentemente entrevista publi-

cada na revista Época sobre um pro-
grama de primeira infância desenvol-
vido em outro país e seus reflexos mais
adiante: adultos com maior renda

mensal, menor uso do seguro-desem-
prego, redução do problema de repro-
vação escolar e da participação em ati-
vidades ligadas ao crime.

 
Para o atingimento desse quadro,

somente a aplicação séria de recursos
na educação, para que notícias como
a do menino João Hélio não se tornem
rotineiras.

 
No campo contábil, não podemos

deixar de apontar a necessidade de
melhoria na qualidade de ensino su-
perior da Contabilidade. A democra-
tização do ensino está diante de nós.
Em abril de 2005, havia em torno de
oitocentos cursos de Ciências Con-
tábeis em funcionamento em nosso
País. Hoje este número passa de mil,
ou seja, o ensino superior está bem
enquadrado na livre concorrência,
mas terá de evoluir na qualidade, o
que requer instrumentos para a sua
medição.

 
Em nosso âmbito, continuamos

com o Programa de Fiscalização Pre-
ventiva – Educação Continuada, preo-
cupados com o aprimoramento dos
Contadores e dos Técnicos em Con-
tabilidade gaúchos, assim como com
a garantia de boa qualidade na pres-
tação dos serviços contábeis. Com iní-
cio ruidoso e bastante contestado,
hoje este Programa tem ampla aceita-
ção e adesão da classe contábil, medi-
ante sua ampla participação.

 
Em setembro próximo, de 12 a 14,

estaremos organizando um dos pon-
tos altos deste Programa: a XI Conven-
ção de Contabilidade do Rio Grande do Sul,
para a qual, desde já, aconselhamos
este investimento e contamos com sua
presença.

 
Contador Rogério Rokembach

Conselheiro Presidente
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Livro sobre Imposto de Renda
Já está disponível na sede do

CRCRS a 15ª edição do livro “Imposto
de Renda, Contribuições Administra-
das pela Secretaria da Receita Federal
e Sistema Simples (incluindo procedi-
mentos fiscais e contábeis para encer-
ramento do ano-calendário de 2006)”.
A publicação é de autoria do Contador
João Roberto Domingues Pinto e foi
lançada em parceria com os Conselhos
Regionais de Contabilidade de Santa
Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espí-
rito Santo e Rio de Janeiro.

O livro tem 742 páginas, revista e
atualizada até 11 de janeiro de 2007. Di-
vidido em nove capítulos, aborda os te-
mas: Principais Procedimentos e Fiscais
para Encerramento do Ano-Calendário
de 2006; Imposto de Renda – Pessoa Ju-
rídica; Contribuição Social sobre o lu-

A inclusão do Brasil no processo de
convergência aos padrões internacionais de contabilidade
A padronização de práticas con-

tábeis internacionais é uma realidade.
Em busca da harmonização, organis-
mos brasileiros se uniram aos inter-
nacionais, tais como: International
Organization for Governamental Se-
curities Commissions (Iosco), Inter-
national Accounting Standards Board
(Iasb) e o International Federation of
Accountants (Ifac), principalmente,
depois das emissões da NPC 27, do

cro; PIS/PASEP e COFINS; Contribui-
ção de Intervenção do Domínio Econô-
mico – CIDE – Combustíveis; Imposto
de Renda na Fonte – Carnê-Leão, Ga-
nhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos – Dispositivos Comuns a todas
as Pessoas Jurídicas; Simples; e Estatu-
to Nacional das Micro e Pequenas Em-
presas – Simples Nacional.

A publicação pode ser adquirida na
sede do CRCRS (Rua Baronesa do
Gravataí, 471, Porto Alegre-RS), ao cus-
to de R$ 20,00, referente ao ressarci-
mento das despesas com edição. Os in-
teressados que residem fora da capital
podem receber o livro, via sedex, ao
custo de R$ 32,00. Remessas para fora
do Rio Grande do Sul podem ser soli-
citadas pelo e-mail crcrs@crcrs.org.br.
A edição é limitada.

IBRACON, e da Deliberação CVM 488.
A Deliberação CVM 488 manifesta

claramente o desejo dessa harmo-
nização ao enfatizar a importância e ne-
cessidade de que as práticas contábeis
brasileiras sejam convergentes com as
práticas contábeis internacionais, para,
com isso, aumentar a transparência e a
segurança das informações contábeis no
Brasil. Além disso, também visa a possi-
bilitar o acesso das empresas nacionais

às fontes externas de financiamento.
Assim, foi aprovado o Pronunciamen-
to NPC 27, emitido pelo IBRACON,
que trata da apresentação e divulga-
ção de demonstrações contábeis,
normatizando, entre outros itens, a
apresentação adequada e atendimen-
to às práticas contábeis adotadas no
Brasil; os componentes das demons-
trações contábeis e avaliação sobre a
continuidade operacional da entidade.
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Encontro Nacional
da Mulher

Contabilista
acontece

em Florianópolis
De 7 a 9 de junho, Florianó-

polis sediará o 6º Encontro Nacio-
nal da Mulher Contabilista. Com
o lema “Compromisso e compe-
tência: caminho para o sucesso”,
o evento espera reunir duas mil
pessoas no Centro de Convenções
de Florianópolis (Centrosul).

O encontro debaterá temas re-
lacionados à área técnica contábil,
à gestão empresarial e outros as-
suntos de interesse para a mulher
moderna.

As inscrições vão até 31 de maio
e podem ser feitas pelo endereço
www.encontromulher.com.br,
sendo que, até 30 de abril, os pre-
ços são especiais. Também no site,
estão disponíveis a programação
do evento e informações sobre pa-
cotes turísticos. As vagas para es-
tudantes são limitadas. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo
telefone (48) 3348-4500.

A Tribeca Turismo está orga-
nizando pacotes de viagem para
o evento. Contato pelo telefone
(51) 3326-7002 ou pelos e-mails
tamiris@tribecaturismo.com.br e
camila@tribecaturismo.com.br.

Atividades da fiscalização

O Departamento de Fiscaliza-
ção do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul
(CRCRS) efetuou 30.667 diligên-
cias em 2006. O número superou as
expectativas do Departamento, que
tinha como previsão para o ano a
realização de, pelo menos, 18.480 di-
ligências. Dessas, 9.447 foram feitas
na Capital e 21.220 no interior do
Estado. A equipe de Fiscalização
contou com 11 fiscais, que visitaram
389 cidades e 114 delegacias. Foram
lavrados 444 autos de infração e 566
notificações.

No ano passado, o CRCRS rece-
beu 185 denúncias. O vice-presidente
de Fiscalização, Roberto Augusto
Ayub, lembra que qualquer pessoa fí-
sica ou jurídica pode encaminhar de-
núncias, desde que venham acompa-
nhadas de documentos que compro-
vem as irregularidades. As denúncias
precisam ser formuladas por escrito,
com denunciante e denunciado devi-
damente identificados (com nome, en-
dereço, telefone e endereço eletrônico,
se houver), com descrição dos fatos
ocorridos e com cópia dos documen-
tos que confirmem as irregularidades.

Foi assinado, em 27
de março, um Convênio
de Cooperação Opera-
cional entre o Conselho
e o Sindicato das Em-
presas de Serviços Con-
tábeis, Assessoramen-
to, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas do Es-
tado do Rio Grande do
Sul (Sescon/RS), que
possibilitará o funcio-
namento, na sede do
Sescon/RS, de um Es-
critório de Representa-
ção do CRCRS na zona Norte de Porto Alegre. O Sescon/RS localiza-se na Rua
Augusto Severo, 168, bairro São João.

Convênio CRCRS e Sescon/RS

Contador Luiz Carlos Bohn, presidente do Sescon/RS,
e Contador Rogério Rokembach, presidente do CRCRS. 
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O avanço das mulheres na área contábil, o futuro da profissão,
o ensino da contabilidade, na opinião da presidente do CFC

ENTREVISTA

CRCRS Notícias: A responsabili-
dade é, de fato, maior por ser a primei-
ra mulher a assumir a maior entidade
representativa da classe contábil?

Maria Clara: Para mim, é uma sa-
tisfação e uma responsabilidade que-
brar o paradigma de 60 anos e estar pre-
sidindo o CFC. É um desafio muito
grande. Temos o compromisso de não
decepcionar, porque temos uma histó-
ria de seis décadas de regulamentação
da nossa classe e de um Conselho mui-
to bem conduzido. Isso é um orgulho
para a classe. O desafio, sim, é dar con-
tinuidade a esse trabalho responsável
e pacífico desenvolvido até aqui.

 C.N.: Qual o maior problema que
enfrentaste, dentro da classe, por ser
mulher e assumir o cargo máximo de
uma entidade tão representativa?

M.C.: Não tive um problema maior.
Mas, veja bem, hoje a classe contábil
conta com cerca de 400 mil profissio-
nais regulamentados e, atualmente,
37% são mulheres, cerca de 137 mil.
Evidentemente, percebemos uma par-
ticipação feminina mais efetiva, po-
rém, ainda é tímida a integração e par-
ticipação das mulheres na classe. Por
isso, lembro da importância do proje-
to “Mulher Contabilista”. Podemos
contribuir um pouco mais para a clas-

se, afinal, somos multifacetárias, acei-
tamos diversos desafios como mulher,
mãe e profissional.

C.N.: Como está o projeto de in-
clusão social do CFC? É possível fa-
zer um balanço dos resultados?

M.C.:  O CFC está estimulando
bastante a questão da inclusão social.
Recentemente, por meio de um con-
vênio, foram admitidos cerca de 12
portadores de necessidades especiais.
O depoimento dessas pessoas sensibi-
liza todos nós e atesta a eficácia e o
resultado positivo que estamos alcan-
çando. Todos nós somos responsáveis,
somos um verdadeiro exército e, por-
tanto, temos condições de assumirmos
e praticarmos a inclusão. Dignidade se
dá gerando oportunidade. O empenho
e a garra dessas pessoas portadoras de
necessidades especiais impressiona. A
experiência no CFC está sendo mara-
vilhosa.

 C.N.: Dá para sentir, na prática, a
importância crescente que a classe
contábil vem adquirindo na sociedade?

M.C.: Podemos constatar pelos jo-
vens. O curso de Ciências Contábeis em
nosso País está cada vez mais concorri-

do, porque eles estão indo em busca da
empregabilidade, não mais de uma pro-
fissão que só lhes dê status, mas um tra-
balho realmente promissor. E é, nesse
sentido, que a procura por Ciências
Contábeis cresce cada vez mais. Pode-
mos trabalhar em todos os segmentos
da sociedade, tanto na iniciativa públi-
ca quanto privada. A sociedade já enten-
deu que, a partir do momento em que
você lida com o patrimônio, é necessá-
rio ter um profissional contábil qualifi-
cado lhe dando suporte. A importância
do profissional vem aumentando, pas-
samos a ser um verdadeiro consultor.
Precisamos ser parceiros dos órgãos pú-
blicos, da iniciativa privada, sempre ten-
do em mente que o nosso cliente maior
é a sociedade. Por isso, temos de atuar
com ética e transparência. Não podemos
pensar apenas na valorização do profis-
sional contábil. Temos, sim, que pensar
na valorização da Ciência Contábil, por-
que, a partir do momento em que a so-
ciedade entende a importância dessa  ci-
ência, a valorização do profissional será
conseqüência natural. A contabilidade
é, antes de tudo, uma ciência social.

 
C.N.:  De que forma o profissional

contábil pode contribuir efetivamen-
te com o País?

M.C.: Quando falamos nas empre-
sas. Hoje, o Sebrae fornece o número ,
mais ou menos, de 5 mil micro e peque-
nas empresas, com taxa de mortalida-
de em torno de 50% até os dois primei-
ros anos. Então, podemos contribuir
lembrando qual é o verdadeiro papel do
profissional da contabilidade: maxi-
mizar a utilidade da informação con-
tábil. A partir daí, podemos auxiliar os
nossos clientes para que tenham con-
dições de potencializar lucros, geran-
do empregos e crescimento para o País.
Nos órgãos públicos também a nossa
colaboração é fundamental, mostran-
do a força das demonstrações con-
tábeis, com transparência, traduzindo
as informações seguras para o usuário
da contabilidade.

Maria Clara Bugarim

Em 2006, ano em que a profissão
contábil completou 60 anos, uma mulher
assumiu a presidência do Conselho Fede-
ral de Contabilidade, quebrando o para-
digma da história do Sistema CFC/CRCs.
Maria Clara, desde o início da gestão, sa-
lientou que presidiria a entidade sem qual-
quer intenção de levantar bandeira femi-
nista, mas apenas orgulhosa pela condição,
uma vez que a realidade do Sistema CFC/
CRCs registra que 37% dos profissionais
da contabilidade são do sexo feminino. A
presidente fala também sobre a realidade
e perspectivas da profissão, ensino e Con-
gresso Brasileiro de Contabilidade.
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ENTREVISTA

C.N.: Qual a principal bandeira
que o profissional da área contábil
deve deflagrar?

M.C.: Sem dúvida, buscar a transpa-
rência das demonstrações contábeis e
contribuir para uma sociedade mais jus-
ta, mais igualitária. A partir do momento
em que o profissional da contabilidade
consegue maximizar o lucro do cliente,
praticar a economicidade dos gastos, fa-
zendo com que a Lei de Responsabilida-
de Fiscal seja cumprida, estamos contri-
buindo para um País melhor.

C.N.: Como está o ensino no Brasil?
M.C.: Em relação ao ensino, temos

uma preocupação muito grande. Ba-
seado nos dez Exames de Eficiência
realizados até hoje, 50% dos possíveis
profissionais não estavam preparados
para o mercado de trabalho. É bom
lembrar que, quando realizávamos o
Exame de Suficiência, era exigido um
mínimo de conhecimento para o exer-
cício profissional. Isso mostra que pre-
cisamos rever as instituições de ensi-
no e como os profissionais estão in-
gressando no mercado.

C.N.: Em relação ao Exame de Su-
ficiência, como está o processo?

M.C.: Continuamos buscando o re-
torno de sua aplicação. Conseguimos
apresentar um projeto que foi aprovado
por unanimidade no Congresso e veta-
do pelo presidente da República, por
uma informação equivocada. Agora, jun-
to com o presidente do Senado, Renan
Calheiros, e com o líder do PT, senador
Romero Jucá, estamos tentando derru-
bar o veto. Entendemos que o Sistema
CFC/CRCs não pode existir simples-
mente para defender o profissional
contábil. Precisamos entender que a
nossa missão maior é proteger a socie-
dade, inclusive dos maus profissionais.

C.N.: Onde os profissionais mais
falham?

M.C.: Na valorização da profissão.
Nunca esqueci de um congresso na
Bahia, onde o Contador Ivan Carlos
Gatti profetizou que a contabilidade
seria a profissão do ano 2000. Eu, que

já militava na profissão, não tinha en-
tendido até então a importância e a
força da nossa profissão. Depois dis-
so, compreendi que o profissional pre-
cisa saber da sua importância, precisa
ter orgulho da profissão contábil.
Acontece que nós cobramos muito da
sociedade a valorização mas, por di-
versas vezes, nós não mostramos e não
aceitamos que somos importantes e
orgulhosos da profissão. Somos cien-
tistas da contabilidade. Nós precisa-
mos acreditar nisso para poder passar
aos outros.

C.N.: Quais são os projetos para
2007?

M.C.: O maior projeto em que
estamos empenhados no momento é a
reformulação do Decreto-Lei nº 9.295.
Pretendemos, no final de 2007, apresen-
tar um projeto de lei que venha atuali-
zar esta legislação, que completou 60
anos. Queremos assegurar todas as con-
quistas que tivemos ao longo desses
anos e preparar a profissão para mais 60
anos. Precisamos atualizar nossa lei de
regência, nossas prerrogativas. Estamos
tendo um cuidado muito grande com
isso, mas existem questões cruciais que
a nossa lei de regência tem que contem-
plar. Também, em 2008, tem o Congres-
so Brasileiro de Contabilidade, e acre-
ditamos no grande sucesso desse even-
to. Vamos fazer um Congresso com mui-
to cuidado, receber os visitantes e os
gaúchos em Gramado, mostrando a for-
ça e o poder de mobilização da classe
contábil.

“Precisamos ser

parceiros dos órgãos

públicos, da

iniciativa privada,

sempre tendo em

mente que o nosso

cliente maior é a

sociedade.”

Suspensão do
exercício profissional

FISCALIZAÇÃO

Foram suspensos do exercício da
profissão contábil:
Edital CRCRS nº 29-06, DOE de
26-01-07:
● Técnico em Contabilidade ALCEU
SOARES CORREA – CRCRS 11.494, de
Porto Alegre, conforme processo nº 181-
04, de 14-03-07 a 14-03-08.
● Contador DANILO CARDOSO DE
SIQUEIRA – CRCRS 22.546, de Cano-
as, conforme processo nº 864-04, por
prazo INDETERMINADO.
● Técnico em Contabilidade ELIO
GIOVANELLA PEREIRA – CRCRS
34.700, de Passo Fundo, conforme pro-
cessos nºs 324/326/448-03, por prazo
INDETERMINADO.
● Técnico em Contabilidade PAULO
IZAIR DE LIMA – CRCRS 52.575, de
Rio Grande, conforme processo nº 690-
04, de 22-12-06 a 22-12-07.
Edital CRCRS nº 02-07, DOE de
05-02-07:
● Técnica em Contabilidade CARLA
ELIETE FINGER VARIANI – CRCRS
65.041, de São Sebastião do Caí, con-
forme processo nº 232/05, de 05-01-07
a 05-09-07.
● Técnica em Contabilidade MAGDA LE-
MOS DA CONCEIÇÃO – CRCRS 46.010,
de Viamão, conforme processo nº 609/04,
de 11-01-07 a 11-07-07.
Edital CRCRS nº 04-07, DOE de
06-03-07:
● Técnico em Contabilidade JOSELITO
GONZALEZ MUNHÕES – CRCRS
33.706, de Imbé, conforme processo nº
787-04, por prazo INDETERMINADO.
Edital CRCRS nº 25, DOE 06-12-06:
● Contadora INELVE MARIA DOS
SANTOS – CRCRS 38.866, de Lajeado-
RS, conforme processo 764-04, de 16-
01-07 a 16- 07-07.

Reabilitação
O Técnico em Contabilidade MARCO
AURÉLIO SAMANIEGO FLORES –
CRCRS 65.399, de Rio Grande, regu-
larizou sua situação neste órgão, encon-
trando-se novamente habilitado ao
exercício da profissão contábil, a par-
tir de 18-12-06.
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As Resoluções recentemente

editadas pelo CFC, a seguir relacio-

nadas, podem ser encontradas no

site do CRCRS, www.crcrs.org.br.

RESOLUÇÕES DO CFC

O CRCRS, de acordo com a Reso-
lução nº 459/06, aprovada pelo CFC,
que dispõe sobre a Declaração Com-
probatória de Percepção de Rendimen-
tos (Decore) e Declaração de Habilita-
ção Profissional (DHP) via eletrônica,
implanta, a princípio na sua sede em
Porto Alegre, a Decore/DHP eletrôni-
ca. A iniciativa visa à praticidade e fa-
cilidade, além de ser uma garantia de
que o usuário da contabilidade vai usu-
fruir os serviços de um profissional le-
galmente apto e habilitado no cumpri-
mento de suas funções.

Entre as vantagens da Decore ele-
trônica está o fim da burocracia dos
formulários, que não serão mais neces-
sários para solicitação ou prestação de

CRCRS implanta a Decore/DHP eletrônica
contas das Decores; impressão das de-
clarações eletrônicas de qualquer
computador que disponha de inter-
net; e agilidade na sua obtenção, uma
vez que o profissional poderá obter o
documento em seu próprio escritório
ou residência.

Como o profissional

deve proceder

Inicialmente, a Decore eletrônica
estará bloqueada ao profissional. Para
ter acesso ao documento, o Contador
ou o Técnico em Contabilidade deve-
rá comparecer à sede do Conselho ou
à Delegacia ou Escritório Regional do
CRCRS e assinar o Termo de Respon-
sabilidade, quando será fornecida, em
caráter exclusivo, uma senha, que po-

derá ser trocada a qualquer momen-
to, a critério do profissional. Após esse
procedimento este serviço estará à dis-
posição do profissional.

A iniciativa trará segurança tanto
ao profissional como ao usuário, pois
cada Decore solicitada virá com um nú-
mero de controle, que possibilitará a
conferência pelo receptor do documen-
to no site www.crcrs.org.br. Após a
implantação na Capital, no mês de abril
deste ano, a Decore eletrônica será es-
tendida a todas as Delegacias e Escri-
tórios Regionais, a partir de 1º de maio.

É preciso salientar, ainda, que para
obter a Decore eletrônica, é necessá-
rio que o profissional mantenha a si-
tuação regular no CRCRS.

Considerações sobre a Lei Geral
 Os profissionais da contabili-

dade e os micro e pequenos empre-
sários estão apreensivos quanto à
aplicação da Lei Geral do Simples.
As interpretações são divergentes,
enquanto uns apregoam seus bene-
fícios, inclusive com a redução da
carga tributária, outros temem que
na prática poderá haver elevação de
tributos.

 Para esclarecer todos os benefí-
cios daquela norma legal, é necessá-
rio fazer uma análise completa de to-
dos os seus artigos, não se atendo
apenas nas tabelas de tributação. O
parágrafo 20 do artigo 18, por exem-

plo, se analisado em conjunto com as
normas ditadas pelo Simples Gaúcho,
pode reduzir para 2,75% a tributação
das microempresas comerciais, com
receita bruta anual de até R$
120.000,00. Hoje o mínimo é de 3,00%.

Na área das empresas pres-
tadoras de serviços os benefícios da
redução tributária também se fazem
sentir, principalmente, para aquelas
atividades que não se enquadravam
no regime do Simples pela legislação
anterior.

Há de se comentar ainda que po-
derão ocorrer casos em que a nova lei
não seja benéfica, mas entende-se

também que o segmento das micro
e pequenas empresas, pelo que re-
presenta para a economia brasilei-
ra, não pode parar de reivindicar be-
nefícios e que as regulamentações
que estão por vir poderão esclare-
cer as distorções mais marcantes.

São fundamentais o estudo e o
debate sobre a Lei Geral do Simples,
tanto pelo governo como pelos in-
teressados no sistema, para que se
evitem equívocos e interpretações
precipitadas. 

Contador Renato Toigo
Empresário da Contabilidade
Professor de Contabilidade Tributária.

● Resolução CFC nº 1.088 –

Aprova a NBC T 19.12 – Eventos

subseqüentes à data das demons-

trações contábeis.

● Resolução CFC nº 1.087 –

Aprova a NBC T 19.11 – Mudanças

nas práticas contábeis, nas estima-

tivas e correção de erros.
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2007, ano de Convenção

e (54) 9917-8432 ou pelo site
www.giordaniturismo.com.br. No
site www.crcrs.org.br consta a relação
dos hotéis e a ficha de solicitação de
reserva, além de informações sobre
traslados, que serão disponibilizados
aos convencionais.

Feira de Produtos e Serviços

Paralelamente à XI Convenção de
Contabilidade do RS será realizada a
Feira de Produtos e Serviços, no Cen-
tro de Eventos da Fundaparque. A
comercialização dos estandes está a

TABELA PARA PAGAMENTO À VISTA:

*Estudantes somente da área contábil (nível técnico e graduação) que não possuam registro em CRC.
**Enquanto houver vaga.
Inscrições parceladas: em até 5 vezes, sem desconto, com último pagamento até 31 de agosto.

Fotos Divulgação Prefeitura Bento Gonçalves
De 12 a 14 de setembro, Bento Gon-

çalves sediará o maior evento da classe
contábil gaúcha, a XI Convenção de
Contabilidade do RS, que se realizará
no Centro de Eventos da Fundaparque.
Lucratividade Responsável é o lema desta
edição do evento.

Inscrições

As inscrições já estão abertas, e podem
ser feitas pelo site www.crcrs.org.br, à
vista ou parceladas, sendo que, até 30 de
abril, quem optar pelo pagamento à vis-
ta terá desconto especial. Informações na
página do Conselho.

Hospedagem

As reservas de hotéis já podem ser
efetuadas por meio da Giordani Tu-
rismo, agência oficial do evento. Re-
servas pelos telefones (54) 3452-6042

CATEGORIA ATÉ 30-04 (com desconto) APÓS 30-04**
PROFISSIONAIS R$ 250,00 R$ 300,00
ESTUDANTES* R$ 175,00 R$ 200,00

Fundaparque

cargo da Tribeca Eventos. Informações
pelo telefone (54) 3286-6316 ou pelo
site www.crcrs.org.br.
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Itaqui

Localizado na fronteira oeste do Estado, o municí-
pio conta com cerca de 43 mil habitantes. A economia
está centrada na agropecuária, em especial no plantio de
soja, trigo, arroz e na criação de gado. Inicialmente o
nome da cidade foi São Patrício de Itaqui, em homena-
gem a seu padroeiro. Posteriormente, foi simplificado
para Itaqui. O Contador Elzio Ari Cardozo Paines é o
Delegado Regional do CRCRS em Itaqui, onde estão
registrados 67 Técnicos em Contabilidade, 53 Contado-
res e 33 organizações contábeis. Os profissionais da re-
gião são atendidos na Delegacia Regional, localizada na
Rua Bento Gonçalves, 1015. 

Bagé

Com cerca de 120 mil habitantes, Bagé se situa na fron-
teira do Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros do Uruguai.
A cidade é famosa pelo cultivo das tradições e dos hábitos
do gaúcho. O lugar foi cenário de batalhas históricas im-
portantes entre índios, portugueses e espanhóis e, depois,
da Revolução Farroupilha. O CRCRS é representado em
Bagé pela Contadora Rose Mary de Mello P. Dias. O Es-

critório Regional atende na Rua General Osório, 671, e são
registrados 192 Contadores, 153 Técnicos em Contabili-
dade e 110 organizações contábeis, das cidades de Bagé,
Candiota, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Hulha Negra,
Aceguá e Pedras Altas.

Sant’Ana do Livramento

Os primeiros colonizadores do município foram os ín-
dios Charruas e Minuanos. Mais tarde, chegaram os jesuí-
tas espanhóis, que contribuíram para o povoamento e for-
mação de Sant’Ana do Livramento. Fundada em 30 de ju-
lho de 1823, foi elevada à categoria de município em 1857,
quando se emancipou de Alegrete. A Delegacia Regional
do CRCRS em Sant’Ana do Livramento localiza-se na Rua
Rivadávia Corrêa, 1172, e o responsável é o Técnico em Con-
tabilidade Edson Oliveira Alves. Há o registro, ali, de 122
Contadores, 65 Técnicos em Contabilidade e 62 organiza-
ções contábeis.

São Borja

São Borja foi berço e lar de grandes personalidades
políticas e históricas. Os ex-presidentes Getúlio Vargas



11CRCRS Notícias

DELEGACIAS REGIONAIS

e João Goulart, o ex-prefeito de Porto Alegre Tarso Gen-
ro e o ex-presidente do Congresso Nacional Ibsen Pi-
nheiro nasceram no município. Leonel Brizola, embora
natural de Carazinho, foi sepultado em São Borja pelas
fortes relações políticas com a região e por ter sido cu-
nhado de João Goulart. Já o guerreiro guarani Sepé
Tiaraju morou no local na época das Missões. Na área
contábil, a região é representada pelo Contador Wil-
son Gomes Lunardini. A Delegacia Regional do CRCRS
no município fica na Rua Riachuelo, 1231, e atende 73
Contadores, 87 Ténicos em Contabilidade e 58 organi-
zações contábeis.

Dom Pedrito

O município tem aproximadamente 43 mil habitan-
tes. Com a chegada de um espanhol, comerciante de apeli-
do Dom Pedrito, estradas foram abertas para facilitar o
comércio. O nome do município vem daí que, antes, che-
gou a se chamar Nossa Senhora do Patrocínio de Dom
Pedrito. A Delegacia Regional do CRCRS no município
atende na Rua Borges de Medeiros, 978, sob responsabili-
dade do Contador José Aristóteles Silva Silveira, Delegado
Regional. São registrados 40 Contadores, 40 Técnicos em
Contabilidade e 44 organizações contábeis.

Alegrete

Alegrete foi a última capital Farroupilha, entre os anos
de 1842 e 1845. Para preservar as tradições, todos os anos,
no dia 20 de setembro, cerca de 8 mil “cavalarianos” desfi-
lam pelas ruas da cidade, com indumentária típica. É o mai-
or desfile desse tipo em todo o mundo. Com aproximada-
mente 90 mil habitantes, a base de sua economia está na
agricultura e na pecuária extensiva. Os profissionais da área
contábil na região são atendidos na Delegacia Regional do
CRCRS em Alegrete, na Rua Gaspar Martins, 39/202. O
Técnico em Contabilidade Wilson Marion Flores da Silva é
o responsável pela Delegacia, que tem registrados 35 Con-
tadores, 159 Técnicos em Contabilidade e 77 organizações.

Rosário do Sul

Famosa pelas coxilhas, a cidade de quase 42 mil habitan-
tes tem na agricultura a maior atividade econômica. Curiosa-
mente, possui uma das praias mais bonitas do Rio Grande do
Sul: Areias Brancas, onde deságua o rio Santa Maria. A Delega-
cia Regional do CRCRS em Rosário do Sul localiza-se na Rua
General Canabarro, 1005, Centro, atendendo 19 Contadores,
62 Técnicos de Contabilidade e 33 organizações da área
contábil. O Contador Rui Larrosa Torres é o Delegado titular.
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Santa Cruz do Sul

ENTIDADES DE CLASSE

Vale do Taquari

O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabili-
dade de Santa Cruz do Sul (Sincotec-SCS) substituiu o
antigo Sindicato dos Contabilistas, fundado em 1948. A
entidade, com mais de 300 associados, se localiza na ave-
nida Imigrante, 469, no Centro da cidade. Aos fundos do
Sindicato, os associados têm à disposição uma sede social,
usada para reuniões, eventos e ocasiões festivas, com ca-
pacidade para 80 pessoas. O presidente atual da entidade
é o Contador Fernando Luiz Koehler. O prédio do Sincotec-
SCS também abriga o Escritório Regional do CRCRS em
Santa Cruz do Sul desde 1999. Por meio de convênios, as
duas entidades realizam cursos de atualização e aperfei-
çoamento em diversas áreas das Ciências Contábeis.

 No ano de 1974, foi fundada a Associação dos Contabilis-
tas de Lajeado, que compreendia toda a Região do Vale do
Taquari. Em 1983, a entidade foi transformada em Sindicato
dos Contabilistas de Lajeado. A alteração do nome para Sin-
dicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale
do Taquari (Sincovat-RS) aconteceu durante uma Assembléia
Geral Extraordinária, em 1999. O Sincovat-RS representa cer-
ca de 300 profissionais da área contábil da Região. O Sindica-
to é presidido pelo Contador Glicério Claristo Bergech e aten-
de na Rua Venceslau Brás, número 55, em Lajeado.

Canoas

Passo Fundo

O Sindicato dos Contabilistas de Canoas (Sindican) foi
fundado em 12 de novembro de 1983. Presidida pelo Técnico
em Contabilidade João Jorge dos Santos, a entidade fica na
Rua 15 de Janeiro, número 184, sala 705, Centro da cidade. Na
mesma sede, funciona o Escritório Regional do CRCRS em
Canoas. O Sindican foi o primeiro sindicato a sediar os Jogos
de Integração dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do
Sul, promovidos pela Federação dos Contabilistas do Estado
do Rio Grande do Sul desde 1985. Dentro do Sindicato, a Jun-
ta Comercial do Estado mantém um Escritório Regional que,
por meio de convênio com o Sindican, presta serviços de en-
caminhamento de processos e registros de livros fiscais.

Defender, proteger e representar legalmente a categoria
profissional de Contadores e Técnicos em Contabilidade são
algumas das missões do Sindicato de Técnicos em Contabi-
lidade e Contadores de Passo Fundo. Fundada em 4 de de-
zembro de 1932, a entidade se localiza na Rua Sete de Agos-
to, número 448, Centro da cidade. O Sindicato promove
cursos, palestras, seminários, reuniões de estudo e festivi-
dades para seus associados. Construído junto à sede, o
Galpão Campeiro é um espaço para encontros de integração
entre a classe da contabilidade, além de ser utilizado em fes-
tas de aniversário, formaturas e outros eventos. O presiden-
te da entidade é o Contador Sérgio Luiz Rossetto.


