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Leia mais na páginas 7, 8, 9 e 10

Bento Gonçalves será a
sede da XI Convenção de
Contabilidade do RS, que se
realizará de 12 a 14 de setem-
bro no Centro de Eventos da
Fundaparque.

Com o lema Lucratividade
Responsável, no centro das dis-
cussões, pretende-se mostrar

XI Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul

que às empresas não cabe mais somente o papel de
gerar produtos, serviços e empregos. A responsabili-
dade é maior. A preocupação estende-se aos aspectos
sociais, econômicos e ambientais. Os profissionais
da contabilidade podem liderar essa interação de for-
ma harmônica, facilitando a busca da lucratividade
responsável, em todas as suas esferas.

A Convenção é uma oportunidade para profissionais da área contábil
adquirirem maior conhecimento e atualizarem conceitos, assistindo
palestras, painéis e participando de debates.

A programação completa da XI Convenção de Contabilidade do
RS pode ser conferida na página central desta edição.
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Por Manoelito Carlos Savaris

Tu sabias que “Antônio Chimango” é Borges de Medeiros?
Natural de Caçapava, veio ao mundo no dia 19 de novembro de

1863, Antonio Augusto Borges de Medeiros. Filho do pernambucano
Augusto César de Medeiros e da cachoeirense Miguelina de Lima
Borges, foi estudar em Recife, onde se formou em Direito aos 22
anos de idade.

Nos anos de 1890, Borges de Medeiros foi nomeado Juiz de Direito
da comarca de Cachoeira. Pouco depois foi eleito deputado à Assem-
bléia Constituinte no Rio de Janeiro. Votada a Constituição de 1891,
retornaram os deputados para tratar da organização do Estado.

Com a eclosão de Revolução Federalista de 1893 (Maragatos
contra Pica-Paus), Pinheiro Machado se encarregou de organizar
a principal força castilhista – a Divisão do Norte – quando se lhe
apresentou Borges de Medeiros.

 O temperamento durão de Borges de Medeiros lhe garantiu a
indicação para concorrer a Presidência do Estado pelo Partido Repu-
blicano Rio-Grandense (PRR). Eleito, tomou posse em 25 de janeiro
de 1898 para o qüinqüênio 1898-1903. Reeleito para o qüinqüênio
1903-1908, herdou, também, o comando do PRR, com a morte, aos 43
anos, do líder Júlio Prates de Castilhos, em outubro de 1903.

Mas em 1918, Borges de Medeiros “mexeu com a abelheira”, ao
encampar o Porto de Rio Grande e da Viação Férrea do Rio Grande do
Sul, desencadeou uma campanha contra o governo com inúmeras críti-
cas. Uma das mais famosas veio de Ramiro Barcelos que, fazendo res-
surgir a figura de Amaro Juvenal, ao que publicou o longo poema Antô-
nio Chimango,  ridicularizando a figura de Borges de Medeiros. O
poema fez rir as elites e passou a ser recitado em todas as rodas
galponeiras: Nos serros de Caçapava/ foi que viu a luz do dia/ à hora da ave-
maria/ de uma tarde meio suja./ Logo cantou a coruja/ em honra de quem nascia./
Veio ao mundo tão flaquito/ tão esmirrado e chochinho,/ que, ao finado seu padri-
nho,/ disse espantada a comadre:/ Virgem do Céu, Santo Padre!/ Isto é gente ou
passarinho?”. E por aí a fora.

Chimango é um pequeno gavião, ave de rapina, muito comum na
zona sul do Estado. Borges de Medeiros era um homem franzino, magro
e com nariz avantajado. Era o Antonio Chimango, para seus adversári-
os, mas foi o maior governante que o Rio Grande já teve, não somente
pelo tempo que governou (25 anos), mas pelas obras que realizou.

Fonte: Texto produzido pela Área Técnica do Instituto
Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF), a partir do texto
escrito pelo tradicionalista e escritor Luiz Carlos Lessa.

HISTORIA DO RIO GRANDE DO SUL
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EDITORIAL

Crise ética: falta de moral ou de vergonha?
Quando pesquisamos na internet,

com freqüência encontramos portais
com enquetes. Nelas tem-se a possibi-
lidade de conhecer ou medir o grau de
satisfação ou a opinião da população
sobre algum tema pontual. Embora res-
pondidas por um público privilegiado,
não deixam de espelhar ou de desvelar o
sentimento geral da sociedade.

Dias atrás participamos de uma que
questionava sobre mais um – dentre
tantos – escândalo envolvendo um po-
lítico, enredado em possíveis falcatru-
as e promiscuidades predatórias. Na-
quele momento, sentimos um descon-
forto ao acessarmos a parcial: quase
90% dos internautas responderam
que “não, vai continuar a mesma
enrolação”. Diante deste conformismo,
começamos a pensar na dilaceração dos
valores éticos das pessoas e das insti-
tuições, conduzidos na vida moderna
pela falta de reconhecimento da Lei, que
deu lugar a um niilismo sem prece-
dentes – a redução de tudo a nada –,
ou seja, estamos anestesiados pela des-
crença, pelo ceticismo e desamparo, e
letárgicos devido ao esvaziamento do
estado democrático (!), na medida em
que um Poder sucumbe em tramóias e
mentiras inseridas nas suas relações
corporativas, que favorecem a
corrupção, a impunidade e as regalias
ou privilégios, heranças nocivas de nos-
sa História, que tripudiam e despre-
zam os direitos coletivos, assaltam o
bem público e revelam falta de vontade
de punir os culpados.

A ética é um conjunto de convic-
ções pessoais de valores que, postos
em prática, criam benefícios a nós
mesmos e à coletividade. Estas con-
vicções devem estar respaldadas em
atitudes e decisões contrárias ao in-
dividualismo, que é guiado apenas
pela necessidade e instinto, sem pre-

ocupação moral ou social. Tudo o que
é coletivo merece respeito e cuidados,
em todos os âmbitos e circunstân-
cias. Quando não praticamos o res-
peito pelo outro, deixamos de possuir
uma consciência coletiva.

Nosso País tem sido terreno fértil
para a corrupção, a extorsão, o indivi-
dualismo crônico, o abuso do poder, o
tráfico de influência. Mas o silêncio e
a indiferença têm sido a nossa resposta
a estes atos abjetos e hediondos. E aí
cabe uma reflexão: estes atos, que de-
veriam resultar em vergonha e indig-
nação, geram uma passividade insóli-
ta, quase conivente. Certamente esta
não é a característica do povo brasilei-
ro, mas, sim, um defeito passível de
correção. Mas isso exigirá participação,
envolvimento e muita, muita pressão
sobre as autoridades competentes. E
para isso que temos de despertar: para
o pleno exercício da cidadania. Não
termos vergonha de apontarmos a fal-
ta de vergonha dos corruptos; berrar-
mos contra aqueles que usam e abu-
sam da coisa pública; não permitir que
o desvio de conduta seja uma prática
comum; e não sermos benevolentes
com as pilantragens.

Estes tipos de ocorrências, mes-
mo em menor proporção, quando
acontecem em vários outros países
levam multidões a protestar veemen-
temente nas ruas, numa prática cons-
ciente de cidadania, exigindo puni-
ção exemplar aos envolvidos. E elas
normalmente são levadas a efeito.
Em meio a esta verdadeira barbárie
política que estamos presenciando,
temos de despertar o nosso senso
comum, não permitindo que grupos
criem suas próprias leis, para depois
transgredi-las, rompendo com a ca-
deia de valores éticos que tornam
possível a construção da cidadania.

Temos de exigir respeito e não
permitir que nossas inteligências
sejam violadas e insultadas, e nos-
sos ouvidos transformados em lixei-
ras ambulantes, em função de decla-
rações descabidas e visivelmente
mentirosas. Essa terrível sensação
de impotência deve ser convertida
em ações concretas, como a exigên-
cia de melhores políticas de saúde,
de educação, de segurança, de con-
dições de igualdade.

Temos de mudar uma cultura his-
tórica em que protestar e reivindicar
passem a ser nossas práticas comuns,
despertando todos para este exercício
de cidadania.

Quanto a nós, estaremos todos
na XI Convenção de Contabilidade
do Rio Grande do Sul, exercitando a
nossa cidadania, mediante a promo-
ção da lucratividade responsável e
exigindo dos governantes, políticos,
partidos, instituições e dos Três Po-
deres maior seriedade e transparên-
cia às suas atividades.

Contador Rogério Rokembach
Conselheiro Presidente do CRCRS
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Fiergs completa 70 anos como entidade
representativa do setor industrial do Estado

Em 14 de agosto de 1937, era criada a
Federação das Indústrias do Rio Grande
do Sul (Fiergs) como entidade de repre-
sentação sindical. Nesse ano, o Centro da
Indústria Fabril contava com 147 indústri-
as associadas, e a Fiergs representava 21
sindicatos setoriais filiados. Um ano de-
pois, em 29 de setembro de 1938, foi con-
cedida a Carta de Sindicalização da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI),
que reuniu, assim, as primeiras Federações
organizadas no Brasil: Rio Grande do Sul,
Distrito Federal e Minas Gerais.

Hoje, a Fiergs faz parte do Sistema In-
dústria do Rio Grande do Sul, que é com-
posto também pela Ciergs, Sesi/RS, Senai/
RS e o IEL/RS (Instituto Euvaldo Lodi).
Na diretoria, fazem parte representantes
de todos os segmentos de atividades do
setor industrial e de todas as regiões do
Estado, que têm por objetivo definir as
ações e diretrizes a serem seguidas.

Nesta edição, o CRCRS Notícias con-
versa com o engenheiro mecânico Paulo Ti-
gre que, atualmente, exerce a presidência
da Federação das Indústrias e do Centro
das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul.
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Paulo Tigre, presidente da Fiergs

CRCRS Notícias (C.N): Como o
presidente de uma das entidades mais
representativas do País vê a implemen-
tação do PAC?

Paulo Tigre (P.T): O PAC, quan-
do for implementado no seu todo, pode
ser visto como o começo da retomada
de investimentos no Brasil. Precisamos

criar a condição de voltar a investir.
Imagine a economia crescendo, como
está agora, e depois não termos uma
infra-estrutura compatível. O “apagão
logístico” é uma ameaça cada vez mais
presente. Temos, então, que resolver os
gargalos do crescimento e a proposta
do PAC é exatamente essa.

C.N.: E a Agenda RS 2020? Quais
as próximas iniciativas?

P.T.: Em setembro, as represen-
tações da sociedade gaúcha deverão
concluir a elaboração de 40 projetos
mais urgentes. São os projetos da de-
nominada “Primeira Onda”. Então, o
trabalho está avançando num ritmo in-
teressante, até pelo ineditismo de sua
metodologia. A Agenda RS 2020 tem
como meta transformar o Rio Grande
do Sul no “melhor Estado para se viver
e trabalhar”. Hoje, está sendo conside-
rado o maior planejamento estratégico
do mundo, pois até agora os trabalhos
semelhantes se limitaram a municípi-
os e nunca a um Estado.

C.N.: Como atrair investimentos
para o Rio Grande do Sul? O que fazer
para que o Estado retome o crescimento
e readquira a competitividade?

P.T.: Estamos vivendo no Estado
o que chamamos de “Nova Economia”.
Há cinco anos, você imaginaria uma fá-
brica de celulares no Rio Grande do

Sul? Pois ela existe. Há também o tra-
balho desenvolvido pela Ceitec, com o
lançamento do primeiro chip comer-
cial, ingressando em um segundo pro-
jeto de chip que agrega transmissão de
dados por radiofreqüência. Há os pro-
jetos florestais, os biocombustíveis,
enfim o nosso perfil industrial e eco-
nômico está mudando. E a FIERGS
participa de tudo isto, sempre no sen-
tido de buscar o desenvolvimento sus-
tentado do Estado. Claro que é preci-
so ainda resolver problemas internos,
como o peso do setor público que recai
sobre a sociedade. E em nível nacional,
faltam as Reformas Estruturais, redu-
zindo o Custo Brasil e, por afinidade,
diminuindo o “Custo RS”.

ENTREVISTA
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C.N.: A FIERGS elaborou um
documento, que foi entregue aos de-
putados estaduais, no qual aponta o
impacto do reajuste do Salário Mí-
nimo Regional na economia. Cita
como possíveis conseqüências o au-
mento da informalidade e do desem-
prego no Estado. Qual o segmento
mais afetado pelos efeitos do salário
mínimo regional?

P.T.: A FIERGS é favorável à
extinção do Salário Mínimo Regional
e apoiamos a Governadora Yeda
Crusius que tem essa proposta. Esse
piso regional afeta principalmente as
menores empresas, em particular dos
setores de comércio e serviços. Portan-
to, ele é injusto e na prática estimula a
informalidade.

C.N.: No ano passado, as expor-
tações de calçados do Rio Grande do
Sul atingiram R$ 4,1 bilhões, menos
que em 1999. O que pode ser feito para
amenizar a crise do setor exportador?
Quais as conseqüências da desvalori-
zação do dólar?

P.T.: Neste nível em que está o dó-
lar, vamos perder mercados, indústri-
as fecharão e, por conseqüência, haverá
menos postos de trabalho. As Refor-
mas Estruturais são fundamentais
para possibilitar a redução do Custo
Brasil, como já falei. Enquanto elas não
acontecerem, o câmbio continuará sen-

do uma variável determinante para o
desempenho das exportações. Como
não se mexe no câmbio, é preciso re-
duzir drasticamente os custos de pro-
dução interna, a fim de podermos com-
petir no mundo globalizado. Olha a
concorrência da China afetando este e
vários outros segmentos industriais.

C.N.: A Lei Geral das ME e EPP
(LC 123) fará com que diminua a
informalidade? Em termos de RS,
qual a expectativa, em relação ao nú-
mero de empresas, passarem para a
formalidade?

P.T.: A Lei Geral traz inovações
que devem incentivar o empresário
informal a mudar de condição. Po-
rém, conforme a atividade e o merca-
do em que ele atua, poderá ter au-
mento na carga tributária. No site da
FIERGS (www.fiergs.org.br), temos
um simulador onde o empresário
pode testar o regime tributário no seu
caso específico.

C.N.: Com a implantação da LC 123,
quais os reflexos na carga tributária?

P.T.: As empresas do setor de ser-
viços, que estão enquadradas em ta-
belas diferentes, conforme a folha de
pagamento, terão um aumento signi-
ficativo, o que fará com que avalie a
conveniência ou não da adesão ao
Simples Nacional.

C.N.: Quais os setores mais bene-
ficiados e quais os prejudicados com a
Lei Geral?

P.T.: Empresas de pequeno por-
te, que tenham atividades com outras
também de pequeno porte, poderão ter
um ganho, já que não terão a necessi-
dade de transferir os créditos tributá-
rios. Porém, as pequenas empresas que
habitualmente mantém negociações
com as grandes, que podem utilizar o
crédito, precisarão dar um desconto,
uma vez que as pequenas não poderão
transferir os créditos. Assim, o ganho
tributário pode não permitir uma re-
dução no mesmo montante do crédito
que seria transferido.

C.N.: Qual a posição a FIERGS
em relação ao Simples Gaúcho? Como
será a transição com o Comitê Gestor?

P.T.: O Simples Gaúcho, embora
também tenha vedação na transferên-
cia de créditos tributários, foi uma le-
gislação que aumentou os limites para
a isenção e das faixas de tributação. É
uma boa legislação para a empresa que
não tenha a necessidade de transferir
créditos. Assim, ela terá um ganho tri-
butário, segundo avalia o nosso Con-
selho da Pequena e Micro Indústria, o
Copemi da FIERGS. Mas a variação é
grande de empresa para empresa. É
preciso testar, verificar, e analisar mui-
to bem na prática as condições criadas.

ENTREVISTA
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Livros disponíveis para download
No site do CRCRS, www.crcrs.org.br,

link Publicações os profissionais da área
contábil têm a possibilidade de faze-
rem downloads de livros como:

Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presas; Orientação para Negociação de
Honorários; Manual de Incentivos Fis-
cais: para investimentos sociais e cul-
turais; As Organizações Contábeis e o
Contrato de Prestação de Serviços; A
Organização do Sistema de Controle
Interno Municipal; Mediação e Arbi-
tragem: a decisão por especialistas da
contabilidade; Demonstrações
Contábeis: aspectos práticos e con-

ceitos técnicos; Manual de Orienta-
ção e de Procedimentos para as Or-
ganizações Contábeis; A Contabili-
dade e a Controladoria; Rotinas Apli-
cadas ao Departamento de Pessoal
das Empresas; Princípios Funda-
mentais de Contabilidade e Normas
Brasileiras de Contabilidade; Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade; A
Contabilidade e os Contadores a
Serviço do Judiciário; Código de Éti-
ca Profissional; O CRCRS e a Legis-
lação da Profissão Contábil; Manual
de Atos de Registro do Comércio;
entre outros.

NOTÍCIAS

Profissionais com registro no
CRCRS e estudantes da área contábil po-
derão assistir aos programas que já fo-
ram exibidos, de novembro de 2006 a
junho de 2007, no Centro de Cultura
Dr. Olivio Koliver (Rua Barão do
Gravataí, 301). O serviço é gratuito, e os
horários devem ser agendados pelo tele-
fone (51) 3228-1953. Na página
www.crcrs.org.br são encontradas as datas
de apresentação dos programas, o assunto
correspondente e os entrevistados. “Con-
tabilidade na TV” inédito é veiculado no
canal 6 da Net, às segundas-feiras, às
20h30min, com reprises às quintas-fei-
ras, às 20h30min, e aos sábados, às 9h.
Também pode ser assistido, ao vivo, pelo
site www.canalcomunitario.com.br.

Contabilidade na TV
no Centro de Cultura

CRCRS e IBRACON
renovam convênio

O presidente do CRCRS, Rogério
Rokembach, e o presidente do
IBRACON, Antônio Carlos Palácios, re-
novaram o convênio de Cooperação
Operacional já existente entre as entida-
des, no último dia 21 de junho. O objeti-
vo é dar prosseguimento ao esforço con-
junto na realização de cursos, palestras e
eventos, visando, principalmente, a
oportunizar aos contadores, que atuam
na área de auditoria, o cumprimento da
Educação Continuada Obrigatória, con-
forme Resolução CFC nº 1074/06.

Biblioteca amplia
acervo de livros
especializados

Foram adquiridas mais 317 no-
vas obras que estão disponíveis para
consulta na biblioteca do CRCRS,
que fica no Centro de Cultura Dr.
Olívio Koliver, Rua Barão do Gravataí,
301. A aquisição faz parte de um pro-
jeto de incremento de livros
especializados para pesquisa na área
contábil. A biblioteca está aberta para
receber profissionais da contabilida-
de de segunda à sexta-feira, das
8h30min às 22h.

Dois casos de exercício ilegal da
profissão contábil foram denuncia-
dos ao Ministério Público Estadual,
em 18 de maio.

A denúncia-crime foi apresen-
tada ao Procurador-Geral de Justi-
ça, Mauro Renner, pelo presidente
do CRCRS, Rogério Rokembach,
acompanhado do vice-presidente
Pedro Gabril Kenne da Silva e do
diretor-executivo, Luiz Mateus
Grimm. Por ocasião da visita, tam-

Denúncias de exercício ilegal da profissão
são levadas ao Ministério Público

bém foram tratados assuntos refe-
rentes à ação do Ministério Público
quanto à utilização de Declaração de
Percepção de Rendimentos (Deco-
re) falsa, objeto de convênio já fir-
mado entre as instituições. A Deco-
re, cuja emissão é de competência
de Contador ou Técnico em Con-
tabilidade habilitado no CRCRS,
deve estar embasada em documen-
tos hábeis e legais, definidos na Re-
solução CFC nº 872-2000.

A Revista Eletrônica do CRCRS
recebeu do Instituto Brasileiro de In-
formação em Ciência e Tecnologia o
código internacional de identificação
de publicações seriadas, o International
Standard Serial Number - ISSN.

Revista Eletrônica
com código

internacional

Departamento
de Fiscalização

do CRCRS
Em cumprimento a uma das

principais atribuições do CRCRS, a
de fiscalizar o exercício da profissão,
o respectivo Departamento vem in-
tensificando ações que visam, espe-
cialmente, a combater o leigo. A reali-
zação da escrituração contábil, das de-
monstrações contábeis, dos contra-
tos de prestação de serviços e a devida
utilização das Decores também têm
sido objeto de verificação. Até 30 de
junho deste ano, foram efetivadas
12.012 diligências, visitadas 107 cida-
des e 47 Delegacias Regionais.
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Entre os dias 12 e 14 de setembro se
realizará a XI Convenção de Contabili-
dade do RS no Centro de Eventos da
Fundaparque, em Bento Gonçalves. Com
o lema Lucratividade Responsável, no cen-
tro das discussões, pretende-se mostrar
que às empresas não cabe mais somente
o papel de gerar produtos, serviços e
empregos. A responsabilidade é maior. A
preocupação estende-se aos aspectos
sociais, econômicos e ambientais. Os
profissionais da contabilidade podem li-
derar essa interação de forma harmônica,
facilitando a busca da lucratividade res-
ponsável, em todas as suas esferas, in-
clusive no exercício da própria profissão.

Paralelamente à Convenção, no dia
13, quinta-feira, ocorre o Encontro Es-
tadual de Professores de Ciências
Contábeis; já no dia 14, sexta-feira, está
programado o Encontro Estadual de
Estudantes de Ciências Contábeis.

Lucratividade Responsável,
 lema da XI Convenção de Contabilidade do RS

As inscrições estão abertas e de-
vem ser feitas no link www.crcrs.org.br/
xiccrs/inscricoes.htm . Na página
www.crcrs.org.br/xiccrs/ estão disponí-
veis a programação completa, além de
informações sobre hospedagem e
traslado, Feira de Produtos e Servi-
ços.

A XI Convenção de Contabilidade
do RS, organizada pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade do RS (CRCRS), é
uma realização da Fundação Brasileira de
Contabilidade e conta com o apoio do
Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), das entidades da classe contábil
do Estado e do Sebrae.

Como se inscrever na XI Convenção de

Contabilidade do Rio Grande do Sul
➧ acesse o link http://www.crcrs.org.br/xiccrs/inscricoes.htm;
➧ clique em “inscrições abertas”;
➧ depois, em “solicitação de inscrição – XI Convenção de Contabilidade
do Rio Grande do Sul”;
➧ e, por fim, preencha o formulário de inscrição para efetivar a inscrição.

Valor da inscrição:

Profissionais R$ 300,00 Estudantes R$ 200,00

*Estudantes somente da área contábil (nível técnico e graduação) que não possuam
registro em CRC

Fundaparque
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Dia 12 de setembro
Quarta-feira

■ 14h Abertura da Secretaria para
Credenciamento e da Feira de Produ-
tos e Serviços

■ 19h Solenidade de abertura

■ Após a solenidade de abertura,
será realizado jantar-baile, com a ani-
mação da Cia. Show 4

Dia 13 de setembro
Quinta-feira

Encontro Estadual de Professores de
Ciências Contábeis

Palestra: Observância das NBCs para o
ensino da contabilidade

Palestrante: Antônio Carlos de Cas-
tro Palácios, Contador, Presidente do
Ibracon – 6ª Regional

Palestra: Sala de aula – prazer ou tortura?
Palestrante: Merli Leal Silva, Doutora
em Comunicação, Coordenadora do Cur-
so de Publicidade e Propaganda do IPA

1º Fórum Sindical do Rio Grande do Sul
Realização: FEDERACON/RS

Palestra: Sindicato – por quê?
Palestrante: Francisco Antônio Feijó,
Presidente da CNPL

Painel: Movimento sindical – as enti-
dades e seus papéis

Mediador: Técnico em Contabilidade
Rubilar Bernardes
Painelistas: Francisco Antonio Feijó,
Presidente da CNPL
Delmar Bruxel, Tecnico em Contabili-
dade, Presidente da FEDERACON/RS
Antonio Carlos Sá Ribas, Presidente
da FECONTESC
Roberta Salvini, Contadora, Vice-
Presidente do SINCONVAT
Luiz Carlos Bohn, Contador, Presi-
dente do SESCON/RS

1º Fórum SINDICONTA
Realização: SINDICONTA/RS

Mediador: Contador Tito Celso
Vieiro

Painel: Representação e a fiscalização
profissional

Painelista: Salézio Dagostim, Contador,
Presidente do SINDICONTA/RS
Debatedores: Pedro Gabril Kenne da
Silva, Contador, Vice-Presidente de
Gestão do CRCRS
Jader Branco Cavalheiro, Contador,
Presidente do Conselho Deliberativo
do SINDICONTA/RS

Painel: O papel do contador frente à
corrupção

Painelista: Pedro Gabril Kenne da
Silva, Contador, Vice-Presidente de
Gestão do CRCRS
Debatedores: Jader Branco Cava-
lheiro, Contador, Presidente do
Conselho Del iberativo do
SINDICONTA/RS
Salézio Dagostim, Contador, Presi-
dente do SINDICONTA/RS

Palestras

A importância do controle interno na
administração pública

Palestrante: José Carlos Garcia de
Mello, Contador, Coordenador da As-
sessoria da Corregedoria Geral-
Ouvidoria do TCE/RS

Gerenciamento eletrônico de docu-
mentos - GED

Palestrante: Vitus Klarmann, Mes-
tre em Engenharia de Software, Pro-
fessor da UFRGS

Para onde avança a profissão contábil?
Palestrante: Maria Clara Cavalcante
Bugarim, Contadora, Presidente do
Conselho Federal de Contabilidade

Governança corporativa para empre-
sas familiares

Palestrante: Patrice Gaidizinski, Psi-
cóloga, Diretora Executiva da Family
Business Network – Capítulo Brasil

Cruzamento eletrônico de informa-
ções na Receita Estadual do Rio
Grande do Sul

Palestrantes: Newton Berford Guaraná,
Chefe da Divisão de Tecnologia e Infor-
mações Fiscais da Secretaria da Fazenda
do Estado do RS

Luis Fernando Faraco Dischinger,
Agente-Fiscal do Tesouro do Estado
do RS, Representante do Rio Grande
do Sul no SINTEGRA

DVA – Demonstração do valor adi-
cionado

Palestrantes: César Eduardo Stevens
Kroetz, Contador, Doutorando em Con-
tabilidade e Finanças pela Universida-
de de Zaragoza, Integrante da Comis-
são de Estudos de Responsabilidade So-
cial do CRCRS
Márcia Rosane Frey, Contadora,
Doutoranda em Desenvolvimento Re-
gional pela UNISC, Integrante da
Comissão de Estudos de Responsabi-
lidade Social do CRCRS

Lei geral das micro e pequenas em-
presas

Palestrante: Bruno Quick, Gerente de
Políticas Públicas do Sebrae Nacional

A contabilidade e sua função social
Palestrante: Salézio Dagostim, Con-
tador, Presidente do Sindicato dos
Contadores do Estado do RS -
SINDICONTA

30 anos de auditoria: uma história e os
rumos da profissão

Palestrante: Carlos Biedermann,
Contador, Sócio da PriceWater-
HouseCoopers

Fontes de financiamento para peque-
nas e médias empresas

Palestrante: Eliane Cristina Soares de
Melo, Contadora, Coordenadora de
Atendimento Empresarial do BNDES

Transforme as dificuldades e crises em
oportunidades

Palestrante: Steven Dubner, Pro-
fessor de Educação Física e Coor-
denador-Geral da ONG ADD - As-
sociação Desportiva para Deficien-
tes Físicos

Gestão de riscos corporativos
Palestrante: João Carlos Orzzi Lucas,
Contador, Diretor de Auditoria Inter-
na da Brasil Telecom
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Mercado e investimentos
Palestrante: Débora de Souza
Morsch, Presidente da APIMEC/
SUL, Sócia-Diretora da Sólidus S.A.
e Comentarista Econômica da Rádio
Gaúcha

A ética e a ética profissional
Palestrante: Dr. Olívio Koliver, Con-
tador, Detentor da Medalha do Méri-
to Contábil João Lyra

Mesa-redonda

O controle da administração pública
Hélio Saúl Mileski, Conselheiro e
Corregedor-Geral do TCE/RS
Integrantes da Comissão de Estudos
de Contabilidade Pública do CRCRS

Workshop sobre liderança

Cléia Cleonice Visentini, Especialista
em Recursos Humanos e Mestre em
Administração Estratégica

Palestra Magna

Um novo olhar para novos desafios
DULCE MAGALHÃES, Doutora
pela Universidade de Columbia,
Educadora, Mestre em Comunica-
ção Empresarial pela Universidade

de Londres

Dia 14 de setembro
Sexta-feira

Encontro Estadual de Estudantes de
Ciências Contábeis

Talk show da contabilidade: eu, con-
tador. E agora?

Coordenação: João Marcos Leão da
Rocha, Contador, Chefe do Depar-
tamento de Ciências Contábeis da
UFRGS
Lusia Ribeiro Ferreira, Contadora,
Coordenadora do CRCRS Jovem

Roda-viva sobre a profissão contábil
Marcia Umpierre, Contadora, Inte-
grante do Sindicato dos Contabilis-
tas do Rio Grande

Paulo Walter Schnorr, Contador,
Empresário, Vice-Presidente de Con-
trole Interno do CRCRS
Márcio Schuch Silveira, Acadêmico
de Ciências Contábeis, integrante do
CRCRS Jovem

Palestra: O que o mundo espera de você
Palestrante: Sérgio Pureza, Consul-
tor de Recursos Humanos

Palestras

A importância da avaliação dos custos
dos honorários

Palestrante: Marco Antonio Dal Pai,
Técnico em Contabilidade, empresário,
integrante da Comissão de Estudos de
Tecnologia da Informação do CRCRS

PDI – Incentivo à inovação tecnológica
– uma questão de competitividade

Palestrante: Raul Alves Cortepasse,
Contador e Tributarista

Painéis

As tendências da tributação das socie-
dades cooperativas

Painelistas: Dorly Dickel, Contador
e Auditor Independente
Paulo Caliendo, Advogado Tribu-
tarista, Doutor em Direito pela
PUC/SP
Pedro Anceles, Auditor da Receita
Federal
Obs: O painel será seguido de debates, sob a
coordenação do Contador Maurício Barchet,
Presidente da Associação dos Contadores de
Cooperativas do Estado do RS

Deliberação CVM 560 – Mudanças nas
estimativas contábeis e correção de er-
ros – Efeitos nos trabalhos de audito-
ria independente

Painelistas: José Carlos Bezerra da
Silva, Contador, Gerente de Normas
Contábeis da CVM
Antônio Carlos de Castro Palácios,
Contador, Presidente do IBRACON -
6ª Regional

A perícia e o judiciário
Painelistas: Evandro Krebs, Presi-
dente da APEJUST e da FEBRAPAM

Dr. Carlos Alberto May, Juiz Ti-
tular da 20ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre
Representante do Tribunal de
Justiça - a confirmar

Estratégias para despertar o interesse
dos jovens na atividade de auditor in-
dependente

Painelistas: Charles Holland, Con-
tador, Consultor e Vice-Presidente
da ANEFAC
Paulo Ricardo Pinto Alaniz, Con-
tador, Coordenador da Comissão de
Estudos de Auditoria Independen-
te do CRCRS

A perícia e as questões legislativas
Painelistas: Dr. Luiz Antonio Colussi,
Juiz do Trabalho de Canoas
Deputado federal – a confirmar

Apresentação

Sistema de custos para organizações
contábeis

Expositores: Cristiano Almeida,
Gerente da Unidade de Negócios
Porto Alegre da Domínio Sistemas
Celso Luft, Contador, integrante da
Comissão de Estudos de Organiza-
ções Contábeis do CRCRS
Marcelo Vidal, Contador, integran-
te da Comissão de Estudos de Orga-
nizações Contábeis do CRCRS

Painel com a participação do país
convidado

Lucratividade responsável: uma visão
latino-americana

Painelistas: Rubén Darío
Rodriguéz, Contador, Presidente
do Colegio de Contadores, Econo-
mistas y Administradores Del
Uruguay
Antonio Carlos Nasi, Contador, ex-
Presidente da Associação Interamericana
de Contabilidade

Show de encerramento

SERIAMENTE CÔMICO COM O
HUMORISTA JAIR KÖBE
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XI Convenção de Contabilidade do RS - Hospedagem
Os convencionais interessados em hospedagem devem solicitar informações e fazer as reservas com a agência

oficial do evento: Giordani Turismo.

Opções de Hotéis Distância Descritivo dos Apartamentos Single Duplo Triplo Quádruplo

Hotel Dall’Onder Vittória 2,5 km Executivo R$ 130,00  R$ 178,00  -  -

Hotel Dall’Onder Vittória 2,5 km Luxo R$ 154,00 R$ 202,00 R$ 249,00  -

Hotel Dall’Onder Vittória 2,5 km Luxo Superior R$ 190,00 R$ 226,00 R$ 273,00 -

Farina Park Hotel 10 km Luxo R$ 83,00 R$ 124,00 R$ 162,00 -

Farina Park Hotel 10 km Super Luxo - R$ 152,00 R$   190,00 -

Hotel Villa Michelon 10 km Luxo R$ 142,00 R$ 172,00 - -

Hotel Villa Michelon 10 km Super Luxo R$ 186,00 R$ 216,00 - -

Pousada Don Giovani 12 km Apto - R$ 135,00 - -

Hotel San Marino 8 km Apto - R$ 140,00 R$ 210,00 -

Pousada Valduga 12 km Pousada Arte - R$ 170,00 - -

Pousada Valduga 12 km Pousada Duetto - R$ 190,00 - -

Pousada Valduga 12 km Pousada Duetto - R$ 200,00 - -

Pousada Valduga 12 km Pousada Excellence R$ 135,00 R$ 200,00 - -

Pousada Valduga 12 km Pousada Excellence - R$ 300,00 - -

Pousada Fornasier 10 km Apto R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 160,00 -

Pousada São José 15 km Apto - R$ 100,00 R$ 140,00 R$ 180,00

Pousada São Francisco 1,5 km Apto - - R$ 99,00 R$ 132,00

Pousada Thiany 1,5 km Apto - R$ 120,00 R$ 150,00 -

Hotel Primavera Luxo Especial R$ 140,00 R$ 160,00 - -

Hotel Primavera Super Luxo R$ 180,00 R$ 210,00 R$ 230,00 -

Valores por Apartamento

XI Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
12 a 14 de setembro de 2007

Bento Gonçalves - Fundaparque

Para reserva de hospedagem e informações sobre passeios opcionais consulte a Giordani Turismo:

Fone/fax (54) 3452 6042 ou pelo site www.giordaniturismo.com.br

Por ocasião da XI Convenção de Contabilidade do RS serão
realizados três Encontros Gerais de Delegados, conforme a pro-
gramação abaixo:

Como é tradição, serão home-
nageados, na solenidade de abertu-
ra da Convenção, com a distinção
Ivan Carlos Gatti, os contadores
que se dedicaram à profissão de
maneira incansável, que contribuí-
ram para o progresso da área
contábil. São eles: Sinval Tavares,
de Pelotas, e Eugênio Chiappin de
Caxias do Sul.

Distinção Ivan
Carlos Gatti

A Convenção integra o progra-
ma de Fiscalização Preventiva-
Educação Continuada desenvolvi-
do pelo CRCRS. O evento valerá 10
pontos para o Programa de Edu-
cação Profissional Continuada para
Auditores Independentes, median-
te aprovação do CFC; e 15 horas
para o Programa de Educação Con-
tinuada Voluntária do CRCRS.

Programa de
Educação Continuada

DIA HORÁRIO LOCAL

12-09 15h Dall’Onder Grande Hotel
13-09 19h Sala Capri - Fundaparque
14-09 11h Sala Capri - Fundaparque
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Incentivos Fiscais em favor da maior competitividade das indústrias

Sistema de Custos para Organizações Contábeis
Está à disposição da classe

contábil programa de informática,
inédito, exclusivo para organizações
contábeis, com acesso gratuito aos
profissionais em situação regular no
CRCRS. O Sistema de Custos para Or-
ganizações Contábeis, patrocinado pelo
SESCON/RS e desenvolvido pela
Empresa Domínio, contou com o
apoio do CRCRS por intermédio da
sua Comissão de Estudos de Orga-
nizações Contábeis. O programa
tem como objetivo proporcionar aos
profissionais uma ferramenta de ava-
liação dos custos da organização
contábil, assim como o custo de
cada cliente, individualmente, de
modo a compor o preço dos serviços
prestados.

O sucesso da aplicabilidade, a
simplicidade do sistema e a eficácia
fizeram com que outros Estados en-
viassem manifestações solicitando sua
adesão ao programa.

O acesso ao programa é rápido e sim-

ples. Basta acessar www.sesconrs.com.br ou
www.crcrs.org.br e clicar no banner re-
ferente ao Sistema, e imediatamen-

te será encaminhado para a página
de registro para fazer o download do
software.

Decididamente o governo
brasileiro decidiu seguir os pas-
sos dos países que promoveram o
seu crescimento de forma susten-
tável nos últimos anos, através da
implementação de mecanismos de
Incentivos à Pesquisa e Inovação
Tecnológica.

A partir da comparação das ta-
xas de crescimentos dos países
como Taiwan, Coréia e China, que
nos últimos 25 anos cresceram a
taxas médias anuais de 10 %, en-
quanto que no mesmo período o
Brasil cresceu 2,7 %, ficou evidente
que o Brasil deveria adotar algumas
ações praticadas por aqueles países
que apresentaram as melhores ta-
xas de crescimento.

Então foi promulgada a Lei 11
196/05, conhecida como  Lei do Bem,
que em seus artigos de  17 a 26, in-
troduz um inteligente mecanismo
visando a incentivar ou premiar,
as empresas industriais brasileiras a
promoverem a pesquisa e a inovação
tecnológica de produtos e/ou pro-
cessos industriais de fabricação, vi-
sando  à redução de custos, ao au-
mento da qualidade e ao aumento de
produtividade, resultando em maior
competitividade no mercado.

Os principais incentivos à ino-
vação - Lei 11 196/05:

■ dedução em dobro de 60 % dos
dispêndios de custeio para efeito de
Lucro Real;

■ redução de 50 % do IPI sobre

máquinas e equipamentos adqui-
ridos para uso em P & D;

■ redução a zero do IRRF sobre
remessa ao exterior para pagamen-
to de marcas/patentes; e,

■ subvenção econômica.

O adequado aproveitamento
dos incentivos à Inovação é uma
excelente oportunidade para as em-
presas inovadoras aumentarem a sua
rentabilidade e competitividade,
exigindo, para tanto, uma adequa-
da análise e elaboração de projetos.

Raul Cortepasse - Contador
CRCRS 22 990-02

Tributarista e consultor em
Incentivos Fiscais
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O CFC criou um Grupo de Tra-
balho, cuja a coordenação ficou sob a
responsabilidade do vice-presiden-
te do CRCRS Paulo Schnorr, com o
objetivo de regulamentação da Con-
tabilidade Simplificada para as
Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte. No último dia 4 de ju-
lho, a presidente do CFC, Maria

Grupo de trabalho sobre Contabilidade Simplificada
Clara Bugarim; o presidente da
Fenacon, Valdir Pietrobon; represen-
tantes do Sebrae e a técnica em conta-
bilidade e tributarista Marta Arakaki,
entregaram ofício ao secretário execu-
tivo do Comitê Gestor do Simples Na-
cional, Silas Santiago, com propostas,
aprovadas pelo CFC, dispondo sobre
a contabilidade simplificada, que é in-

dispensável para que se tenha o ade-
quado registro dos direitos e obri-
gações e, conseqüentemente, de-
monstrações contábeis, a fim de re-
fletir a situação patrimonial e finan-
ceira da empresa, necessárias para a
obtenção de créditos e preservação
dos interesses gerados pelas opera-
ções realizadas.

NOTÍCIAS

Maria Clara Bugarim é homenageada no IPA

O Centro Acadêmico de Ciências
Contábeis do Centro Universitário
Metodista IPA, de Porto Alegre, rece-
beu a denominação de Maria Clara
Bugarim como homenagem a presiden-
te do Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC). A celebração aconteceu
em 18 de junho e contou com a presen-
ça de um grande número de alunos,
professores e representantes da classe
contábil, entre eles o vice-presidente
de Desenvolvimento Profissional do
CFC, José Martonio Alves Coelho; o

vice-presidente de Fiscalização, Ética
e Disciplina do CFC, Enory Luiz
Spinelli; o presidente do CRCRS, Ro-
gério Rokembach; o diretor Executivo
do CRCRS, Luiz Mateus Grimm, en-
tre outros. 

Maria Clara emocionada agrade-
ceu a homenagem. “O momento é
muito importante para mim. Estou
lisonjeada e feliz em ter um centro aca-
dêmico com o meu nome. É muito gra-

tificante e, particularmente, me esti-
mula a continuar na luta”, declarou.

A coordenadora do curso de
Contábeis, professora Neusa Monser,
afirmou, na ocasião, que os alunos re-
presentam uma geração muito com-
prometida, e isso é muito importante.
“Eles querem ajudar a qualificar o cur-
so, produzir eventos e estão preocupa-
dos mesmo com a qualidade da forma-
ção”, completou.
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Cresce acesso ao site do CRCRS
As visitas ao site do Conselho,

www.crcrs.org.br , vem crescendo
mês a mês. De acordo com a esta-
tística mensal, em julho foram
registrados 153.628 visitas, o que
significa um aumento de 2% em
relação ao mês de junho. Os núme-
ros revelam que os links mais pro-
curados são Empregos e Oportu-

nidades, DHP, Educação Continu-
ada e Download de Livros. O pro-
grama “Falando de Contabilidade”,
no canal podcast do CRCRS, des-
de sua implantação, teve 16.280
acessos, representando 4% a mais
que o mês anterior. Confira os ser-
viços que o CRCRS disponibiliza
pelo site www.crcrs.org.br.
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Conselho e Tribunal de Contas compartilham metas
Desde 2001, o CRCRS mantém

Convênio de Mútua Cooperação com
o Tribunal de Contas do Estado, no
qual é disponibilizado o acesso a in-
formações cadastrais, via internet,
com o intuito de verificar a habilita-
ção legal perante o CRCRS dos pro-
fissionais que firmam prestação de
contas e demonstrativos contábeis
encaminhados pelos órgãos àquela
Corte.

Por outro lado, o CRCRS deverá
informar ao Tribunal sempre que, no
exercício da atividade de fiscalização,
se deparar com qualquer irregulari-
dade ou ilegalidade praticada contra
o erário, no âmbito dos órgãos e enti-
dades sujeitos à fiscalização do TCE/
RS, em que estejam envolvidos, di-
reta ou indiretamente, profissionais
da área contábil.

Em vista disso, o vice-presiden-
te de Gestão do CRCRS, Pedro
Gabril Kenne da Silva, acompanha-
do do diretor Executivo Luiz Mateus
Grimm, no último dia 1º de junho,
em visita ao presidente do TCE,
Sandro Dorival Pires, ratificaram o
acordo firmado e reforçaram a inten-
ção de promover, em conjunto, pa-
lestras, seminários e fóruns que bus-
quem o aprimoramento técnico dos
profissionais e tornem-se instru-
mentos de prevenção.

Na oportunidade, Gabril expôs
a missão fundamental do CRCRS,
que é a de fiscalização do exercício da
profissão contábil, e que, para tanto,
é desenvolvido e estimulado o Pro-
grama de Fiscalização Preventiva –
Educação Continuada, que consis-
te, justamente, na realização de even-
tos esclarecedores. “É nesse sentido
que também queremos conjugar es-
forços e reforçar os laços entre o Tri-
bunal e o Conselho para que possa-
mos incrementar o Programa de
Educação Continuada”, explicou o
vice-presidente de Gestão do
CRCRS.

A proposição foi acolhida pelo
presidente do TCE, que manifestou
grande interesse e ressaltou a impor-
tância do caráter pedagógico das re-

NOTÍCIAS
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Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presidente

de Gestão do CRCRS, e Sandro Dorival Pires,

presidente do TCE

lações, até mesmo, segundo ele, como
forma de interação, no caso específi-
co do TCE, entre a sociedade, comu-
nidade e Tribunal.

Sandro Pires aproveitou ainda a
oportunidade para fazer a entrega de
dois volumes de publicação com co-
letâneas de artigos, jurisprudência e
processos do Tribunal de Contas,
que estão à disposição dos interes-
sados no Centro de Cultura Conta-
dor Dr. Olívio Koliver.

Resoluções CFC
As Resoluções recentemen-

te editadas pelo CFC, a seguir
relacionadas, podem ser encon-
tradas no site do CRCRS,
www.crcrs.org.br.

Resolução CFC nº 1.091 –
Aprova a NBC T 14 – Revisão Ex-
terna de Qualidade pelos Pares

Resolução CFC 1.093 - Al-
tera o art. 3º, o parágrafo único
do art. 4º, o item IV, o art. 11 caput
e seu parágrafo único e os Mo-
delos I e IV do Anexo da Reso-
lução CFC nº 893/00 que dis-
põe sobre a Carteira de Identi-
dade de Contabilista, a Cartei-
ra de Identificação de Conse-
lheiro, a Carteira de Registro
Provisório, o Cartão de Registro
Secundário e dá outras provi-
dências.
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São Luiz Gonzaga

O município fundado pelo Padre Miguel Fernandes
em 1867 localiza-se no noroeste do Estado, na região das
Missões. A economia está centrada na agricultura e na pe-
cuária, com destaque para o rebanho bovino. A história
local e as belas paisagens impulsionam o turismo na cida-
de. A Técnica em Contabilidade Maria Helena Assunção
Faleiro é a Delegada Regional do CRCRS em São Luiz
Gonzaga. Os profissionais da região são atendidos na De-
legacia Regional, que fica na Rua Borges de Medeiros,
2462, onde estão registrados 59 Contadores, 76 Técnicos
em Contabilidade e 49 organizações contábeis.

Santo Ângelo

Santo Ângelo foi o último município dos Sete Povos
das Missões a ser fundado, em 1706, pelo jesuíta belga
Diogo de Haze. A diversidade cultural de Santo Ângelo é
resultado da imigração, no final do século XIX, de ale-
mães, italianos, poloneses, russos, holandeses, entre ou-
tros grupos europeus. Distante 459 quilômetros de Porto
Alegre, a cidade possui mais de 80 mil habitantes. A De-

legacia Regional do CRCRS em Santo Ângelo fica na Rua
Sete de Setembro, 615, sala 3, e tem registrados 254 Con-
tadores, 76 Técnicos em Contabilidade e 72 organizações
contábeis. O responsável pela Delegacia é o Contador Willi
Renato Salla.

Panambi

Conhecida como “Cidade das Máquinas” e “Vale das Bor-
boletas Azuis”, a cidade de Panambi está localizada entre cerros
e vales de grande beleza, sendo banhada pelos rios Palmeira,
Fiúza e Caxambu. A população está estimada em mais de 35
mil habitantes, e as marcas da imigração alemã estão presen-
tes especialmente na arquitetura e na gastronomia. O CRCRS
é representado em Panambi pelo Técnico em Contabilidade
Edison Ketzer, e sua Delegacia Regional fica na Rua Andrade
Neves, 355. São 63 Contadores, 76 Técnicos em Contabili-
dade e 32 organizações contábeis.

Cruz Alta

Elevada à categoria de município em 1834, Cruz Alta conta
hoje com aproximadamente 71 mil habitantes. Entre as atrações
turísticas, são destaque o Monumento à Nossa Senhora de Fáti-

DELEGACIAS REGIONAIS
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ma, o Parque Integrado de Exposições e a Cascata Nossa Se-
nhora da Conceição. Os profissionais da área contábil na região
são atendidos na Delegacia Regional do CRCRS em Cruz Alta,
situada na Avenida General Osório, 117, sala 1, sob responsabi-
lidade do Técnico em Contabilidade Selvino dos Santos Franco.
Há o registro, ali, de 72 contadores, 94 Técnicos em Contabili-

dade e 47 organizações contábeis.

 

Três de Maio

Com população estimada em 25 mil habitantes, Três de

Maio possui uma área de 424,26 quilômetros quadrados. A agri-

cultura exerce papel importante na economia do município, com

o cultivo de produtos como trigo, soja e milho. A Delegacia Re-

gional do CRCRS em Três de Maio está situada na Avenida

Senador Alberto Pasqualini, 584, e o delegado é o Técnico em

Contabilidade Hordi Nubio Felten. Neste Regional estão

registrados 45 Contadores, 56 Técnicos em Contabilidade e 23

organizações da área contábil.

Horizontina

A cidade de quase 20 mil habitantes foi criada no ano
de 1955 e é considerada berço da imigração alemã, italia-

na e polonesa. Detém também o título de Berço Nacional
das Colheitadeiras Automotrizes, sendo conhecida no
mundo por meio de sua indústria de automotrizes, tra-
tores e plantadeiras. Na área contábil, Horizontina é re-
presentada pelo Técnico em Contabilidade Osmar
Gerhardt. A Delegacia Regional do CRCRS no municí-
pio fica na Rua Uruguai, 960, sala 2 e atende 36 Conta-
dores, 23 Técnicos em Contabilidade e 9 organizações
do ramo contábil.

Cerro Largo

As terras onde hoje se situa Cerro Largo foram local de
guerras entre jesuítas espanhóis e índios contra portu-
gueses no período das Missões Jesuíticas. O município,
distante 498 quilômetros da capital gaúcha, foi fundado
em 4 de outubro de 1902. Com pouco mais de 12 mil ha-
bitantes, sua economia baseia-se principalmente no setor
de prestação de serviços, comércio e indústrias. A Delega-
cia Regional do CRCRS no município agrega 139 Conta-
dores, 49 Técnicos em Contabilidade e 43 organizações
da área contábil, e está situada na Rua Cel. Jorge Frantz,
611. O Contador Valdi Sausen é o Delegado titular.
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Fundado em 28 de abril de 1948, o Sindicato dos Con-
tabilistas de Bagé atende também os municípios de
Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Herval, Lavras do Sul e São
Gabriel. Com sede na avenida General Osório, 671, a enti-
dade promove palestras e atividades de desenvolvimento
profissional. Mantém convênios de saúde, como odontolo-
gia, fisioterapia e psicologia para seus 113 associados. O pre-
sidente do sindicato é o Contador Terêncio Pereira.

O Sindicato dos Contabilistas de Ijuí, fundado em
25 de abril de 1950, congrega a classe contábil de mais de
30 municípios. A atualização constante dos profissio-
nais, uma de suas maiores metas, é aprimorada com o
programa de Educação Continuada, desenvolvida em
parceria com o CRCRS. Por meio de suas lideranças, o
sindicato participa ativamente dos acontecimentos
socioeconônicos e culturais de Ijuí. Presidida pela Con-
tadora Rejane Teresinha da Rosa, a entidade se localiza
na Rua Albino Brendler, 864.

Em julho de 1970, os profissionais da Associação dos Con-
tabilistas de Caxias do Sul conseguiram por meio de votação
unânime o reconhecimento da entidade como sindicato, pas-
sando a chamar-se Sindicato dos Contabilistas de Caxias do
Sul. Quase três décadas depois, em 1998, foi votada e aprova-
da, em Assembléia Geral Extraordinária, a nova denomina-
ção, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade
de Caxias do Sul e Região Nordeste – Sincontec – Caxias.
Em setembro de 1999, foi assinado o Convênio Operacional
entre o Sincontec e o CRCRS, passando o Escritório Regio-
nal do Conselho a funcionar junto ao Sindicato, na rua Júlio
de Castilhos, 760. O presidente é o Contador Gervásio
Parizotto. Caxias do Sul está representada no Plenário do
CRCRS pelo Conselheiro Contador Moacir Carbonera e pela
Conselheira Suplente Contadora Magda Regina Wormann.

O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Conta-
bilidade do Vale dos Sinos (Sincontec-Sinos) é uma ins-
tituição sem fins lucrativos, que visa a defender, proteger
e representar legalmente a classe de profissionais da con-
tabilidade. Sua base territorial engloba os município de
Brochier, Capela de Santana, Esteio, Harmonia, Igreji-
nha, Maratá, Montenegro, Nova Hartz, Pareci Novo,
Parobé, Portão, Rolante, São Leopoldo, São Sebastião do
Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas.
A sede do Sindicato está situada na Rua Osvaldo Aranha,
115, Centro de São Leopoldo, onde também abriga o Es-
critório Regional do CRCRS. A presidente do Sindicato
é a Contadora Maria do Socorro da Cruz Bittencourt.

Ijuí

Vale dos SinosBagé

Caxias do Sul


