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COLUNA TRADICIONALISTA

Por Manoelito Carlos Savaris

Fonte: Texto produzido pela Área Técnica do Instituto
Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF).

A festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma típica mani-
festação de religiosidade popular. A devoção originou-se na Ida-
de Média, na época das Cruzadas, quando os cristãos pediam a
proteção de Maria Santíssima. Ao utilizar o Mar Mediterrâneo
para chegar à Palestina, os cruzados invocavam a proteção de Ma-
ria, a Estrela do Mar. Tal tradição foi mantida entre os marítimos
e difundida pelos navegadores portugueses e espanhóis, espa-
lhando-se entre os pescadores litorâneos, principalmente nas ter-
ras colonizadas pela Espanha e Portugal.

A primeira estátua de Nossa Senhora dos Navegantes foi trazida
pelos portugueses no século XVIII. O dia da comemoração é 2 de
fevereiro. Ocorre em igrejas e santuários nas regiões pesqueiras, par-
ticularmente no Sul do Brasil, onde a concentração de cidades que a
veneram como padroeira é significativa. É costume os moradores des-
sas localidades se enfeitarem para a data. A imagem da Santa é colo-
cada em outra igreja e a procissão a leva de volta ao seu templo.

Padroeira da cidade de Porto Alegre, Nossa Senhora dos
Navegantes é referenciada com uma grande festa fluvial, a maior da
Capital. São muitos os fiéis que pagam promessas à santa que, por via
das dúvidas, também recebe as homenagens dos devotos de Iemanjá.

Em 1871, a imagem foi colocada, provisoriamente, na Igreja
da Conceição e, logo após, levada à Capela do Arraial do Menino
Deus. Essa versão confirma a origem portuguesa da Festa dos
Navegantes. No entanto, existem os que afirmam que essa tradi-
ção é uma contribuição baiana. Em 21 de janeiro de 1875, uma
devota, Margarida Teixeira de Paiva, doou um terreno na Rua Vo-
luntários da Pátria, para construção do primeiro templo dedicado
à Senhora dos Navegantes. O espaço de madeira foi destruído pelo
fogo e, em 1896, foi erguido outro no mesmo lugar.

Na Capital, uma procissão de barcos enfeitados acompanha a
embarcação que conduz a imagem da santa pelo rio Guaíba, des-
de 1871. A tradição foi interrompida entre 1989 e 2000, em decor-
rência do naufrágio do barco Bateau Mouche, no Rio de Janeiro.
Desde então, os gaúchos lançam nas águas os presentes. São flo-
res, fitas, grinaldas. É também conhecida como Festa das Melan-
cias, pela grande quantidade dessa fruta no período. No fim da
procissão começa a festa. Devido a sua simplicidade, ocorre a mis-
tura da fé com crendices, mitos e superstições.

A trajetória da Festa de Navegantes
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FAÇA A DIFERENÇA EM 2009

Em 1940, em meio à Segunda
Guerra Mundial, o poeta Carlos
Drummond de Andrade publicava o
poema Sentimento do Mundo, que ini-
cia com a frase “Tenho apenas duas
mãos e o sentimento do mundo...”.
Nestas palavras, carregadas de pessi-
mismo, esboçava sua angústia e senti-
mento de impotência diante dos he-
diondos fatos relacionados à guerra.

O poema mencionado foi escrito
há mais de setenta anos, mas parece-
nos tão atual, pois, infelizmente, atuais
permanecem as guerras, as injustiças,
a fome, a intolerância e a sensação de
impotência de todos aqueles que gos-
tariam que isso tivesse um fim.

Diariamente convivemos com no-
tícias de violência, de doenças, de ca-
tástrofes naturais, de rombos financei-
ros vultosos, e assim por diante, em
diversas partes do mundo. As atuais
possibilidades de comunicação e de
informação permitem-nos saber o que
está acontecendo neste exato momen-
to em diversos lugares da Terra. E as
notícias chegam em nossos lares cada
vez mais impiedosas, carregadas de
brutalidade. Neste mesmo compasso,
estamos criando o péssimo hábito de
nos acostumar a elas. A “coisa ruim” ou
o “lado ruim” faz parte de nossas vidas.
Torna-se aceitável. Acabamos fazendo
parte de uma massa silenciosa que acei-
ta o inaceitável.

Sim, episódios como ações terro-
ristas, intolerância religiosa, precon-
ceito racial, crise internacional, escân-
dalos políticos, fome e miséria faz-nos
perder um pouco a crença no Estado e
nas instituições. Mas certamente isso
não é razão para perdermos as espe-
ranças. Será que grandes nomes de
nossa História pensaram dessa mes-
ma maneira? Se Einstein tivesse acre-
ditado que era péssimo aluno? Se
Graham Bell aceitasse o fato de que
era impossível a comunicação a dis-
tância? Se Thomas Edison se acostu-

masse à luz de velas? Se Santos
Dumont concordasse com o ditado
que voar é para os pássaros? Se Sabin
achasse natural as pessoas ficarem
paralíticas devido a um vírus? Se Os-
valdo Cruz não promovesse campa-
nhas forçadas de vacinação? Isso ape-
nas para citar alguns exemplos. To-
dos eles pensaram a mesma coisa. A
mudança começaria primeiro dentro
de seus conceitos, de suas atitudes e
de suas visões de futuro.

Todos aqueles que mudaram a
humanidade foram inconformistas
por natureza e por opção de vida. Não
permitiram a si a condenação imposta
por Zeus a Atlas de carregar o peso
do mundo. Pelo contrário, procura-
ram torná-lo mais leve. Todos foram
sábios e fizeram algo independente
da ação de outro.

Mas isso também não é regra. Po-
demos não ter o privilégio da ge-
nialidade mencionada, que transfor-
mou o mundo, mas podemos ser
agentes dentro de nós mesmos. A im-
potência sobrevive às custas do con-
formismo e do individualismo, acei-
tando o fato personalista de que so-
mente duas mãos podem fazer a dife-
rença. Por mais piegas que pareça, até
pelo uso repetitivo que tivemos em
nossas vidas, as mãos dadas, a união
de esforços, tem um efeito avassalador
sobre o impróprio, o indevido, o ina-
dequado ou o intolerável. No ano pas-
sado, quando a Nação bradou contra
a proposição de aumento do número
de vereadores ou manifestou-se con-
trariamente ao aumento do número de
cargos no Senado, aconteceu, como
resposta, o recuo dessas propostas.
Sim, há fome na África, mas também
nas favelas de nossa cidade; houve
uma catástrofe na Indonésia, mas
também em nosso Estado vizinho.
Agindo sobre problemas localizados
e ao nosso alcance, sobre o qual pode-
mos fazer a diferença saímos da letar-

gia e da apatia e nos tornamos cida-
dãos. Cada vez que colaboramos com
uma campanha que visa à melhoria
das condições de vida, exercemos a
cidadania. Tantas coisas podem ser
feitas, mas, para isso cada um precisa
fazer a sua parte.

Uma semente carregada de
positividade pode mudar posturas
e atitudes. O cidadão consciente não
se acostuma com a realidade em que
se vive; acostuma-se, sim em ajudar
o próximo e a se envolver mais em
campanhas sociais. O cidadão ple-
no quer crescer profissionalmente e
financeiramente, mas também dese-
ja compartilhar seu sucesso com os
outros; o cidadão solidário não fica
na retórica, investe tempo e dinhei-
ro em atitudes proativas; o cidadão
não se silencia, apóia sua entidade
cada vez que esta pressiona por uma
reivindicação.

É com este espírito que iniciamos
nossas atividades neste ano de 2009,
último de nossa gestão à frente do
CRCRS, com ânimo, vontade, alegria,
espírito de superação, cientes de que o
futuro pode ser criado e moldado por
nós mesmos. Em setembro, nos dias
09 a 11, temos a XII Convenção de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul, em
Bento Gonçalves. Nos vemos lá!.

Contador  Rogério  Rokembach
Conselheiro  Presidente  do  CRCRS
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XII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
Profissão contábil: Ciência, Trabalho e Convergência

Mais de dois mil participantes são
esperados na XII Convenção de Con-
tabilidade do RS, considerado o maior
evento da classe contábil gaúcha, que
se realizará de 9 a 11 de setembro de
2009, no Centro de Eventos Funda-
parque, em Bento Gonçalves. A 12ª edi-
ção se desenvolverá sob o lema “Profis-
são Contábil: Ciência, Trabalho e
Convergência”, que reflete os avanços
e mudanças pelos quais a Contabili-

dade vem passando, dentre eles desta-
que para as alterações da Lei das Socie-
dades Anônimas e a convergência dos
padrões internacionais de contabilida-
de, Sped, nota fiscal eletrônica, Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade Apli-
cadas ao Setor Público.

Inscreva-se já e garanta o seu lu-
gar. As informações completas so-
bre como proceder estão no site
www.crcrs.org.br/convencao.

Categoria
De 01-02-09 À 30-04-09

(À vista ou 3x)

De 01-05-09 à 31-07-09

(À vista)

Após 31-07-09

(enquanto houver vagas)

Profissionais

Estudantes*

Acompanhantes

R$ 400,00

R$ 270,00

R$ 120,00

R$ 500,00

R$ 400,00

R$ 150,00
* Estudantes de graduação sem registro em CRC.

R$ 350,00

R$ 230,00

R$ 120,00

O lançamento oficial da XII Con-
venção de Contabilidade do Rio Grande
do Sul ocorreu em 14 de novembro, no
Salão Sauvignon do Dall’Onder Grande
Hotel, em Bento Gonçalves. Na ocasião,
estiveram presentes o presidente e os
vice-presidentes do CRCRS, delegados
regionais deste Conselho, além de  re-

Lançamento do evento em Bento Gonçalves

presentantes da Fundação Brasileira de
Contabilidade, da prefeitura de Bento
Gonçalves, da Associação dos Profissio-
nais e Empresas de Serviços Contábeis
de Bento Gonçalves, da UCS – Campus
Bento Gonçalves e da Fundaparque.

O presidente do CRCRS, Rogé-
rio Rokembach, relembrou as expe-

riências positivas dos eventos reali-
zados em 2005 e 2007. “A escolha
do local para a XII Convenção foi
feita pelos próprios profissionais da
contabilidade. Nos sentimos em
casa para realizar o evento aqui e te-
mos lembranças muito boas das úl-
timas edições”, afirmou.
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Foi lançado pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, em 21 de novem-
bro, o Programa de Voluntariado da
Classe Contábil. A iniciativa faz parte
das metas e estratégias do CFC, com
vistas a estimular a prática cidadã e o
espírito de responsabilidade social en-
tre os profissionais contábeis. Além
disso, o projeto também objetiva des-
pertar valores e princípios ligados à ci-
dadania, solidariedade, ética profissio-
nal e transparência. Segundo o coor-
denador nacional do programa e vice-
presidente do CRCRS, Pedro Gabril
Kenne da Silva, o projeto terá quatro
eixos: gestão eficiente da merenda es-
colar, prestação de contas e transparên-

Classe contábil desenvolve Programa de Voluntariado

O projeto “365 idéias para
um CRCRS melhor”, lançado
pelo presidente deste Conselho,
Rogério Rokembach, no início de
outubro, já apresenta os primei-
ros resultados. Desde 6 de no-
vembro, as idéias encaminhadas
por profissionais da área, estu-
dantes e sociedade civil começa-
ram a ser implantadas. A iniciati-

365 idéias para um CRCRS melhor

va tem a intenção de abrir espaço
para sugestões que visem a con-
tribuir para a melhoria e o aper-
feiçoamento dos serviços ofereci-
dos por este Conselho.

Portanto, continuem enviando
sugestões para minhaideia@crcrs.org.br

e ajudem a construir um CRCRS
melhor. Confira as idéias enviadas
no site  www.crcrs.org.br.

O ex-presidente do CRCRS,
Olivio Koliver, lançou o livro “Con-
tabilidade de custos”. A publicação
da Editora Juruá, conta com 522 pá-
ginas e pode ser solicitada pelo site

www.jurua.com.br ou pelo telefone (41)
3352-1200. Também encontra-se a
disposição nas livrarias Casa do Ad-
vogado, Isasul Livraria, Livraria Cul-
tura, Lumen Juris, Livros de Negóci-
os e Livravia Saraiva.

Koliver lança livro
sobre contabilidade

de custosComeça a implantação das primeiras sugestões

Comissão gestora do Programa de Voluntariado
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cia em ONGs, mobilização social para
doações ao FUNCRIANÇA e ações
localizadas de voluntariado em políti-
cas sociais e comunitárias. Participam
do programa, que deverá ser
implantado em abril de
2009, o Sistema CFC/
CRCs e as ONGs Ação
Fome Zero, Parceiros Volun-
tários e Instituto GERDAU.
A comissão gestora é com-
posta pelos profissionais da
contabilidade: João Oliveira
e Silva (PA), José Aparecido
Maion (SP), Marta Maria
Ferreira Arakaki (RJ), Pedro
Gabril Kenne da Silva (RS),

Zulmir Ivânio Breda (RS) e por Fáti-
ma Menezes (Ação Fome Zero) e
Cláudia Remião Franciosi (Parceiros
Voluntários - RS).
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Mês da Solidariedade Contábil – ano 3
Somando esforços para multiplicar resultados

Pelo terceiro ano consecutivo, as en-
tidades representativas da classe
contábil gaúcha reuniram-se, de 6 de
novembro a 5 de dezembro (Dia Inter-
nacional do Voluntariado), em torno
de ações de cunho social. Neste ano, o
Mês da Solidariedade Contábil con-
tou com o engajamento do Ibracon, que
se somando ao CRCRS, Federacon-RS,
SCPA, Sescon-RS e Sindiconta abar-
caram a completa representatividade

da categoria em um objetivo único: co-
laborar para uma sociedade mais justa
e melhor, oferecendo o conhecimento,
os esclarecimentos e orientações em
prol da comunidade.

Como parte da campanha, no dia
30 de novembro, na Redenção, foi rea-
lizada a segunda edição do Dia da Ação
Contábil, com a colaboração também
da Fundação Brasileira de Contabili-
dade. A arrecadação deste dia foi desti-

nada aos desabrigados e desalojados,
vítimas das enchentes que assolaram
Santa Catarina. Os donativos gerados
no decorrer do Mês da Solidariedade
Contábil – ano 3 -, seis toneladas, fo-
ram distribuídos entre as seguintes
instituições: Lar Santo Antônio dos
Excepcionais, Hospital Espírita, So-
ciedade Emanuel, comunidade da
Lomba do Sabão e Casa Africana Rei-
no de Xangô.

Dia da Ação Contábil arrecadou mais de seis
toneladas para as vítimas de Santa Catarina

Seis toneladas de alimentos não-
perecíveis, mais uma quantia expres-
siva de roupas, calçados, livros e brin-
quedos foi o resultado do Dia da Ação
Contábil, realizado em 30 de novem-
bro, no Parque da Redenção, em Porto
Alegre.   A arrecadação, dessa segunda
edição do evento, foi destinada aos
atingidos pela recente tragédia em
Santa Catarina

Com o mote principal “Não dê
esmolas, doe imposto”, os profissio-
nais da contabilidade, durante todo
o Dia da Ação Contábil, colocaram-
se à disposição da população para ori-

entar e esclarecer dúvidas sobre como
doar adequadamente o Imposto de
Renda devido para os projetos am-
parados pelo Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente; além dis-
so, foram prestadas informações re-
ferentes à consulta da validade do
CPF, a pendências, restituição do Im-
posto de Renda, entre outros. Em
troca eram solicitadas doações. Esti-

ma-se que cerca de 500
pessoas passaram pelo es-
paço ocupado pelos pro-
fissionais representantes
das seis entidades da clas-
se contábil gaúcha.

A oportunidade con-
tou também com a pre-
sença do presidente da
Câmara Municipal de
Vereadores, Sebastião

Melo, que parabenizou a iniciativa
e ressaltou a importância da ação
social dentro da sociedade e sugeriu
que outras categorias seguissem o
exemplo.
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O CRCRS nomeou, em novembro
e dezembro, oito novos Delegados Re-
gionais. Os representantes de Farroupi-
lha, Nova Petrópolis e Sobradinho to-
maram posse na reunião plenária reali-
zada em 6 de novembro. Já os Delega-

Novos Delegados Regionais tomam posse

dos de Caçapava do Sul e Veranópolis
foram empossados durante o lançamen-
to da XII Convenção de Contabilidade
do RS, que se realizou no Dall’Onder
Grande Hotel, em Bento Gonçalves, no
dia 14 de novembro. Em 4 de dezem-

bro, foram nomeados os representantes
deste Regional em Ibirubá e São
Jerônimo. E, por fim, em 18 de dezem-
bro, foi nomeado o novo delegado de
Canela. Confira o nome dos novos titu-
lares e os endereços das Delegacias:

Delegacia Regional Nome do Delegado Endereço

Caçapava do Sul

Canela

Farroupilha

Ibirubá

Nova Petrópolis

São Jerônimo

Sobradinho

Veranópolis

Contador Lucas Freitas de Freitas

Contador Paulo Roberto Drechsler

Contador Luiz Alberto Gaviraghi

Técnico em Contabilidade Mário Romildo Pedersen

Técnico em Contabilidade Alexandre Lied

Contadora Christiane Ostroski Genz

Contador Loreno Herath

Contador Jean Carlos Foragato

Rua Silva Jardim, 320 – Centro

Praça João Corrêa, 65

Rua Pinheiro Machado, 350/12 – Centro

Rua Tiradentes, 1034

Rua Sete de Setembro, 223 – Centro

Rua Cel. Soares de Carvalho, 287

Rua General Osório, 29/11 – Centro

Rua José Montauri, 580/01
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Constante desenvolvimento profissional, esse é o caminho

Desde a década de 1980, o CRCRS trabalha no exercício da fiscalização preventiva por meio de programas de educação
continuada. Este ano, em cumprimento à diretriz traçada por esta gestão, a Divisão de Desenvolvimento Profissional tem

intensificado, ampliado e democratizado o acesso à informação. Sob a gestão do vice-presidente Zulmir Ivânio Breda, em 2008
foram realizados 2.425 eventos (entre presenciais e virtuais), que contaram com a participação de 76.125 profissionais e

estudantes da área contábil, além do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Para este ano, já está marcado, para setembro,
o grande evento da classe contábil gaúcha: a XII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao

CRCRS Notícias, Zulmir Breda comenta as atividades desenvolvidas, os projetos e as ações para 2009.

CRCRS Notícias (C.N.): O Programa
de Fiscalização Preventiva – Educa-
ção Continuada que o CRCRS desen-
volve e aplica tem obtido sucesso e êxi-
to, servindo de modelo, inclusive, para
outras entidades. Qual o segredo?

 Zulmir Breda (Z.B.): A Área de
Desenvolvimento Profissional procu-
rou, no ano de 2008, realizar eventos

focados nas questões do
dia-a-dia do profissional
 contábil. Desenvolvemos
palestras/fóruns/seminá-
rios sobre assuntos de ex-
trema importância e rele-
vância para as atividades
cotidianas de nossos pro-
fissionais. Assuntos relacio-
nados à nova Lei das Soci-
edades Anônimas, Nota
Fiscal Eletrônica e SPED,
Contabilidade Simplifi-
cada, além das Rotinas
Trabalhistas, foram am-

plamente disseminados através dos
eventos que realizamos em 2008.
Também realizamos 19 Seminários
Regionais de Assuntos Contábeis
em diferentes municípios do Estado.
Acreditamos que o segredo para o
êxito está aí: Realizar eventos que
sejam realmente úteis aos interesses
da classe e também contar com uma

equipe qualificada para organizar e
administrar a preparação de tudo isso.

 C.N.: Os números tanto de par-
ticipantes quanto de eventos, em
2008, foram surpreendentes. A que
o senhor atribui?

Z.B.: Diante do processo de trans-
formação que a Contabilidade Brasi-
leira está passando, os profissionais es-
tão cada vez mais conscientes de que
o caminho para se manter no mercado
de trabalho passa, necessariamente,
pela busca constante de atualização.
E é nisso que o CRCRS, entre outros
projetos, está investindo; no ofereci-
mento de opções para quem procura a
atualização profissional. Em função de
todas as mudanças que ocorreram nos
últimos dois anos, principalmente no
que tange a parte tributária, busca-
mos oferecer treinamentos sobre di-
versos temas para que nossos profissio-
nais se atualizassem cada vez mais.
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  C.N.: O senhor conseguiu demo-
cratizar a informação e leva-la ao in-
terior do Estado com eficiência.
Como é operacionalizado esse traba-
lho? Nesse sentido, quais os projetos
para 2009?

Z.B.:  Democratizamos e levamos
as informações para o interior do Es-
tado, através dos roteiros de palestras
que desenvolvemos durante o ano em
diversos municípios, e também com
um melhor aproveitamento da
tecnologia. Somos os pioneiros na cri-
ação da Rádio e TV CRCRS, como
veículos de disseminação do conhe-
cimento contábil.  Hoje o profissional
não precisa sair da empresa ou de seu
escritório para buscar atualização so-
bre alguns assuntos. Basta acessar
nosso site e assistir ou ouvir as diver-
sas palestras/eventos/programas que
disponibilizamos. Praticamente todos
eventos realizados no CRCRS são fil-
mados e após disponibilizados em
nosso site, inclusive para download do
material utilizado pelos instrutores.
Dessa forma os profissionais, que
muitas vezes não conseguem se des-
locar ao Conselho ou a outro local, têm
a oportunidade de assistir pelo site.
Outra forma são os eventos que reali-
zamos e que filmamos, os quais são
gravados em DVD posteriormente
encaminhados para nossas Delegacias
e Escritórios Regionais.

 C.N.: Em relação à XII Conven-
ção, o que está sendo programado?
Qual o público esperado?

Z.B.:  A cada Convenção que
realizamos procuramos nos supe-
rar em relação a anterior, tanto em
termos de participantes quanto em
termos da organização, qualidade
dos trabalhos e palestrantes. O
lema para a XII Convenção já está
definido: “Profissão Contábil: Ci-
ência, Trabalho e Convergência”;
estamos trabalhando na progra-
mação do evento e esperamos um
público de 2000 pessoas. O even-
to será realizado em Bento Gonçal-
ves nos dias 09, 10 e 11 de setem-
bro de 2009.

 
C.N.: Metas e ações para 2009?
Z.B.:  Realizar cada vez mais

eventos voltados aos interesses da
classe contábil, principalmente so-

bre temas que envolvam as altera-
ções da Lei das Sociedades Anôni-
mas, as novas Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas à Área
Pública, bem como palestras/even-
tos de orientação sobre temas de-
mandados pelos profissionais. A
cada final de ano, fazemos uma pes-
quisa junto aos Delegados Regio-
nais do CRCRS sobre os temas de
maior interesse em cada região do
Estado, pois precisamos conhecer
e atender as peculiaridades de
cada região

 
C.N.: Considerações finais. 
Z.B.:  O Programa de Educa-

ção Profissional já está plenamen-
te consolidado dentro do CRCRS
como indispensável ao desenvolvi-
mento dos nossos profissionais da
contabilidade. Portanto, mantê-lo
e aperfeiçoa-lo, a cada ano, é meta
que está estabelecida em nosso
planejamento estratégico.  Preten-
demos buscar novos parceiros para
oferecer novas alternativas, tanto
em termos de espaços físicos,
quanto em termos de qualificação
dos instrutores/palestrantes. Te-
mos a convicção que esse é o cami-
nho que conduzirá a nossa profis-
são ao rumo certo, o caminho da
excelência profissional.

“Os profissionais estão

cada vez mais

conscientes de que o

caminho para se manter

no mercado de trabalho

passa, necessariamente,

pela busca constante

de atualização.”
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Incentivos Fiscais, como captar?
A possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda e do ICMS devidos ao governo para entidades sociais, desportivas e cultu-

rais ainda gera muitas dúvidas, assim como os procedimentos que devem ser encaminhados para obtenção dos recursos disponibilizados
pelo governo. Em entrevista ao “CRCRS Notícias”, o técnico em contabilidade Marco Aurélio Bernardi, um dos autores do livro “Manual

de Incentivos Fiscais para Investimentos Sociais, Desportivos e Culturais”, esclarece algumas dúvidas referentes ao tema.

CRCRS Notícias (C.N.): - Quais são
os principais incentivos e suas carac-
terísticas?

Marco Aurélio Bernardi (M.A.):
Os incentivos mais procurados, atual-
mente, no Rio Grande do Sul são os re-
lacionados às áreas sociais e culturais.
Em relação ao campo social, podemos
destacar o Funcriança-, um incentivo fe-
deral destinado a dar proteção e apoio a
crianças e adolescentes carentes-, e a Lei
da Solidariedade, um incentivo estadu-
al que visa a melhorar a qualidade de
vida da população carente, com foco na
proteção à família, à infância, à adoles-
cência e à velhice. Além disso, a Lei da
Solidariedade-, objetiva assegurar a re-
abilitação social dos drogados e dos por-
tadores de deficiências. Já na área cultu-
ral, existe a Lei Rouanet, que é um in-
centivo federal para a promoção, apoio e
incentivo à produção cultural e artística
brasileira; a Lei do Audiovisual, desti-
nada à produção de filmes brasileiros; e
a Lei de Incentivo à Cultura – LIC, cri-
ada para divulgar o patrimônio cultural
do Rio Grande do Sul.

C.N.: Como obter os recursos ?
M.A.: A primeira coisa a fazer é

escolher a área de aplicação dos incen-
tivos. Após, devemos ir à procura dos
projetos. Na área social: a pesquisa

dos projetos e suas entidades, junto
às prefeituras municipais e à Secreta-
ria da Justiça e Desenvolvimento So-
cial do Estado; na área cultural: pode-
se buscar os projetos com os produ-
tores culturais ou nos sites do Minis-
tério da Cultura e Secretaria Estadu-
al da Cultura.

C.N.: Como efetuar a dedução do
Imposto de Renda ?

M.A.: Para os iniciantes, reco-
menda-se a leitura do “Manual de In-
centivos Fiscais”, editado pelo
CRCRS, que já está em sua 3ª edição.
A publicação encontra-se disponível
para download no site www.crcrs.org.br e é
referência nacional, sendo a segunda
obra mais consultada no Brasil, via
internet, sobre o tema. As deduções po-
dem ser efetuadas tanto na esfera fe-
deral – com a dedução diretamente do
Imposto de Renda devido, para os in-
centivos do Funcriança, da Lei
Rouanet e da Lei do Audiovisual –,
quanto no âmbito estadual – com a
dedução diretamente do ICMS a pa-
gar, nos casos previstos na Lei da So-
lidariedade e da LIC. A maioria dos
incentivos fiscais dão benefícios de
dedutibilidade fiscal entre 75% e
100% do investimento efetuado, ou
seja, com um comprometimento mí-
nimo no resultado da pessoa jurídica
ou na Declaração de rendimentos da
Pessoa Física (Modelo Completo).

C.N.: De todos os incentivos, quais
os mais procurados ?

M. A.: Atualmente os incentivos
mais procurados no Estado são o
Funcriança, a Lei Rouanet e a Lei de
Incentivo à Cultura.

C.N.: Qual o valor disponível em in-
centivos fiscais para os projetos sociais e
qual o valor previsto de sua utilização?

M.A.: O valor “potencial” para o
Funcriança é de R$100 milhões anuais
no Rio Grande do Sul. A Lei da Solida-
riedade tem uma verba - orçada anual -
de R$ 28 milhões. Em 2008, os núme-
ros previstos em incentivos fiscais vin-
culados à área social foram: disponíveis,
R$ 128 milhões; utilização prevista, R$
24 milhões; deixamos de aproveitar, R$
104 milhões.

C.N.:  Quais os maiores empecilhos
para a captação de recursos?

M.A.: Os maiores empecilhos para
a aplicação em incentivos fiscais se refe-
rem ao desconhecimento da legislação
pertinente e a resistência das pessoas fí-
sicas em antecipar recursos durante o
exercício, para recuperá-los somente a
partir de abril do ano seguinte.

C.N.: Qual o papel do profissional
da contabilidade na captação de recur-
sos a partir dos incentivos fiscais?

M.A.: Cabe aos profissionais da con-
tabilidade um grande papel na
intermediação de aplicação de recursos
em incentivos fiscais. A sua atuação posi-
tiva contribui para a melhoria da imagem
pública da empresa, a qual não deve ter
como a única finalidade a geração de lu-
cros, mas também uma visão social, com
geração de bem-estar no seu entorno.
Uma maior utilização dos incentivos fis-
cais é um grande desafio a toda a classe
contábil, pois, por meio deles, se pode
medir os projetos de inclusão social, que
objetivam a melhoria na qualidade de
vida dos cidadãos menos favorecidos.
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CRCRS entrega proposta de Reforma
Tributária para Germano Rigotto

Em mais um esforço voltado
para que a Reforma Tributária seja
considerada matéria prioritária pelo
Congresso Nacional, no último dia 5
de novembro, o presidente do
CRCRS, Rogério Rokembach e os
vice-presidentes Antônio Carlos Pa-

lácios e Pedro Gabril Kenne da Silva
reuniram-se com o ex-governador
do Estado, Germano Rigotto, que
atualmente faz parte do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial da Presidência da República. Na
ocasião, foi entregue a Rigotto a pro-

posta elaborada pela Comissão da
Reforma Tributária do Conselho Fe-
deral de Contabilidade, destinada a
estudar e a analisar o tema. A publi-
cação com a referida proposta en-
contra-se disponível no link http://
www.cfc.org.br/uparq/reforma_net.pdf.

Como forma de orientar e es-
clarecer os profissionais que atuam
no segmento contábil sobre proce-
dimentos, legislação, adequações e
metodologias relativas à área, o
CRCRS desenvolve um forte pro-
grama de educação continuada. O

cerne do programa é a prevenção, no
qual o Conselho torna-se o agente da
constante atualização e aperfeiçoamen-
to de contadores e técnicos em conta-
bilidade, evitando, assim, erros ocasio-
nados pelo desconhecimento, que po-
dem acabar em punição.

Cumprindo esse intuito, em
2008, foram realizados 2.425 eventos
- entre cursos, palestras, seminários e
o 18º Congresso Brasileiro de Conta-
bilidade - em todo o Estado -, que con-
taram com a participação de 76.125 pro-
fissionais e estudantes da área contábil.

Cuidados a serem tomados na emissão de Decore

Entre os serviços on line, oferecidos
pelo CRCRS aos profissionais da con-
tabilidade, está a emissão da Declara-
ção Comprobatória de Percepção de
Rendimentos (Decore). Para imprimir,
basta acessar a página www.crcrs.org.br. O
documento é destinado a comprovar
informações referentes à percepção de
rendimentos de pessoas físicas, con-
forme disposto nas resoluções CFC nº
872/2000 e nº 1.047/2005.

A expedição da declaração deverá
ser feita por contador ou técnico em
contabilidade em situação regular nes-
te Conselho e é de responsabilidade
exclusiva do profissional. Desta forma,
se faz necessário uma série de cuida-
dos na sua emissão.

A principal precaução a ser toma-
da diz respeito à base legal. É obriga-
tório, sob pena de autuação por parte
da fiscalização deste Regional, que to-
dos os documentos que comprovem a

referida base legal estejam em poder do
profissional da contabilidade antes da
emissão da Declaração. Eles deverão ser
arquivados pelo contador ou técnico em
contabilidade para fins de fiscalização.

Além da emissão da Decore, tam-
bém, por meio do site, pode ser expedida
a Certidão de Declaração de Habilitação
Profissional, para fins de apresentação
ao ICMS ou outro órgão solicitante.

Cabe lembrar que o sistema não
permite o cancelamento dos documen-
tos e, no caso de erro ou engano, a De-
core deverá ser guardada junto à segun-
da via e à base legal correspondente.

O CRCRS, por sua vez, está utili-
zando novas formas de fiscalização, que
permitem o acesso à 2ª via do docu-
mento pela fiscalização, tão logo ele seja
emitido. Todas as informações referen-
tes às formas de fundamentação para a
emissão da declaração constam no ane-
xo III da Resolução CFC nº 872/2000.

Documentos que
comprovam a base
legal para emissão

da Decore
� escrituração do Livro Diário, para
a comprovação de pró-labore e de
distribuição de lucros, salvo no caso
de microempresário individual com
renda bruta anual de até R$ 36 mil;

� escrituração no Livro Caixa ou
apresentação de DARF do Impos-
to de Renda Pessoa Física (carnê-
leão) com recolhimento regular;

� RPA ou recibo com o contrato de
prestação de serviços (neste caso,
deverá constar, no verso do recibo a
declaração do pagador atestando o
valor pago).

Programa de Fiscalização Preventiva – Educação Continuada

Ano recorde em número de eventos e participantes
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CFC aprova Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público

Em 21 de novembro, o plenário do
Conselho Federal de Contabilidade
aprovou as primeiras dez Normas Bra-
sileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBCASP. A nova le-
gislação é resultado do trabalho reali-
zado, por diversos segmentos da soci-
edade, sob a coordenação do Grupo
Assessor do CFC. As normas vem ao
encontro da necessidade de tornar a

contabilidade pública um instrumen-
to cada vez mais eficaz para a gestão
pública e estão disponíveis na página
www.crcrs.org.br.

A elaboração das NBCASP passou
por um extenso processo, que contou
com a participação do Sistema CFC/
CRCs, da Secretaria do Tesouro Naci-
onal, dos Tribunais de Contas Esta-
duais, das Instituições de Ensino Su-

As Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Aplicadas ao Setor Públi-
co devem entrar em vigência em 2010.
Ainda este ano, serão realizados trei-
namentos para a aplicação da legis-
lação. Já a convergência às Normas
Internacionais de Contabilidade do

Implantação e convergência das NBCASP

� Res. CFC nº 1128/2008: NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo
de Aplicação
� Res. CFC nº 1129/2008: NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis
� Res. CFC nº 1130/2008: NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumen-

tos sob o Enfoque Contábil
� Res. CFC nº 1131/2008: NBC T 16.4 – Transações no Setor Público
� Res. CFC nº 1132/2008: NBC T 16.5 – Registro Contábil
� Res. CFC nº 1133/2008: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis
� Res. CFC nº 1134/2008: NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstra-

ções Contábeis
� Res. CFC nº 1135/2008: NBC T 16.8 – Controle Interno
� Res. CFC nº 1136/2008: NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão
� Res. CFC nº 1137/2008: NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de

Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público

As resoluções a seguir estão
disponíveis em www.crcrs.org.br:
� Res. CFC nº 1138/2008:

NBC T 3.7 – Demonstração
do Valor Adicionado
� Res. CFC nº 1139/2008:

NBC T 19.8 – Ativo Intangível
� Res. CFC nº 1140/2008:

NBC T 19.8 – IT 1 – Custo
com Sítio para Internet
� Res. CFC nº 1141/2008:

NBC T 10.2 – Operações de
Arrendamento Mercantil
� Res. CFC nº 1142/2008:

NBC T 19.14 – Custos de
Transações e Prêmios na
Emissão de Títulos e Valores
Mobiliários
� Res. CFC nº 1143/2008:

NBC T 19.4 – Subvenções e
Assistência Governamentais

Outras Resoluções
editadas pelo CFC

perior, de entidades paraestatais e de
representantes dos governos federal,
estaduais e municipais. Além disso,
foram realizados diversos seminários
regionais e um seminário nacional, para
debater o tema. Elas foram publicadas
no Diário Oficial da União de 25 de
novembro. As Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Pú-
blico aprovadas são as seguintes:

Setor Público deverão entrar em vi-
gor em 2012. O processo deverá ser
encabeçado pelo Sistema CFC/
CRCs e a Secretaria do Tesouro Na-
cional, conforme determina a Porta-
ria do Ministério da Fazenda nº 184,
de 25 de agosto de 2008.
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CRCRS tem mais de 30 mil profissionais ativos
O CRCRS  conta hoje com 30.421

profissionais com registro ativo. Destes,
9.922 são contadores, 7.434 contadoras,
8.158 técnicos em contabilidade e 4.907
técnicas em contabilidade. Os números
correspondem até 01 de dezembro de
2008. Além disso, são registrados 1.577

sociedades contábeis e 7.468 escritórios
individuais ativos, totalizando 9.045 es-
critórios de contabilidade. Com esta
marca, o Rio Grande do Sul se posiciona
como o quarto Estado com mais profis-
sionais e o segundo em quantidade de
organizações contábeis.

Conforme os dados estatísticos
abaixo, a Contabilidade vem crescendo
de forma acelerada, tornando-se uma
das profissões liberais que mais tem se
expandido no Brasil. Confira abaixo, o
número de solicitação de registros, nos
últimos sete anos, no Estado.

Sancionada a Lei Complementar 128/08

O presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei
Complementar 128/08 que faz ajustes
na Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa. A Lei foi publicada em 22 de de-
zembro, no Diário Oficial da União, e
está disponível no site www.planalto.gov.br.
Dentre as principais mudanças desta-
ca-se a transferência dos escritórios de
serviços contábeis do anexo V para o

anexo III da tabela do Supersimples. A
partir de 1º de janeiro, as regras para
inclusão dos escritórios contábeis no
anexo III – Simples Nacional - , estão
no artigo 3º da Lei Complementar nº
128, de 19 de dezembro de 2008, que
alterou, entre outros, o artigo 18 da Lei
Complementar 123/06, incluindo do
parágrafo 5ºB o inciso XIV, e os pará-
grafos 22-A, 22-B e 22-C.

Anuidade 2009

O CRCRS enviou, no início do mês
de janeiro, aos profissionais e às organi-
zações contábeis registradas no Conse-
lho, as guias para o pagamento da anui-
dade 2009. O prazo final de pagamento
será em 31 de março. No caso de anteci-
pação do pagamento, no mês de feverei-
ro, em cota única, será concedido des-
conto. A anuidade também poderá ser
parcelada, sem desconto, em até sete ve-
zes, desde que o parcelamento seja efe-
tivado até 31 de março de 2009.

Reg. Originário Reg. Provisório Escritório Individual Empresas Contábeis

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1124

957

1233

3868

1985

1443

1370

35

2 4

4 0

166

199

115

76

1397

716

489

366

592

334

234

91

100

79

72

92

125

92

Ano
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A cidade de Três Coroas é banhada pelas águas do Rio Paranhana
e tornou-se famosa pelas corredeiras propícias para a prática de
esportes radicais, como o rafting e canoagem. Outro atrativo turís-
tico do município é o templo budista tibetano, o único da América do
Sul. A proximidade com a capital atrai visitantes de diversas partes
do Brasil e do mundo. O nome é derivado de um pinheiro de três
copas (coroas) nativo da área. Grande parte dos 24 mil habitantes
da cidade trabalha nas várias industrias do setor coureiro-calçadista
existentes na região. O CRCRS está representado na região pelo
técnico em contabilidade Ginésio Roennau. Existem registrados na
Delegacia Regional do CRCRS em Três Coroas 25 contadores, 47
técnicos em contabilidade e 23 organizações contábeis.

Localizada no noroeste do Estado, a cidade de Carazinho
está estabelecida na região do antigo reduto jesuítico de San-
ta Tereza. Possui por característica principal a economia vol-
tada para o plantio da soja, milho e trigo. Habitada por apro-
ximadamente por 60 mil pessoas e a 292 km de distância da
Capital, o município orgulha-se de ser a terra natal do ex-
governador Leonel de Moura Brizola. O contador Orguim da
Rocha é delegado regional do CRCRS na cidade, que possui
136 contadores, 80 técnicos em contabilidade e 66 organiza-
ções contábeis registrados.

Carazinho Três Coroas

A cidade de Soledade, fundada em 29 de março de 1875, tem na
sua raiz histórica o cultivo e plantio da erva mate por índios jesuí-
tas. Da mistura entre o colonizador vindo em busca de riquezas da
região e do índio egresso das missões originou a principal caracte-
rística do povo soledadense. O município é um pólo industrializador
de pedras preciosas, 95 por cento da produção do setor é vendida
para os Estados Unidos, Europa e Ásia. O contador Dair Borges é o
representante do CRCRS no município, onde existem 42 conta-
dores, 72 técnicos em contabilidade e 50 organizações contábeis
registrados na Delegacia Regional do CRCRS em Soledade.

Soledade

Frederico Westphalen

Os primeiros moradores do município aportaram na locali-
dade no ano de 1918, e ali estabeleceram a vila que posterior-
mente se tornaria a futura cidade. O nome é oriundo de uma
homenagem feita ao engenheiro colonizador da região. A econo-
mia da cidade baseia-se no comércio, na agricultura de subsis-
tência e na indústria. No sub-solo do município encontram-se
jazidas de ametistas, pedras semi-preciosas de coloração roxa,
possuidoras de grande valor de mercado. Na Delegacia Regio-



16 CRCRS Notícias

DELEGACIAS REGIONAIS

nal do CRCRS, sob a responsabilidade do técnico em contabili-
dade Odi Marchesan, estão registrados 124 contadores, 61 téc-
nicos em contabilidade e 101 organizações contábeis.

Distante 374 quilômetros da Capital, a cidade foi fundada
em 6 de maio de 1874 e possui atualmente uma população estima-
da em 36 mil habitantes. Palmeira das Missões é marcada pelo
cultivo da tradição gaúcha. A cidade realiza, atualmente o Carijo
da Canção Nativa, um dos maiores festivais de música tradicio-
nalista do Estado. Na jurisdição de Palmeira das Missões estão
também os municípios vizinhos de Pinhal, Cerro Grande,
Jaboticaba, Boa Vista das Missões, Lajeado do Bugre, Novo
Barreiro, Novo Tiradentes, Sagrada Família, São Pedro das Mis-
sões e São José das Missões. A Delegacia Regional do CRCRS em
Palmeira das Missões está sob a responsabilidade do contador
Eroni Cosmam, que tem registrado 75 contadores, 76 técnicos em
contabilidade e 58 organizações contábeis.

Palmeira das Missões

O município foi fundado no dia 30 de abril de 1918, às mar-
gens da estrada de ferro que ligava o Rio Grande do Sul a São
Paulo, por decreto assinado pelo então presidente do Estado,

Borges de Medeiros. Erechim é hoje conhecida como Capital da
Amizade devido à convivência pacífica dos seus diversos povos
colonizadores, mas já recebeu a alcunha de Capital do Trigo. O
nome da cidade significa campo pequeno na língua indígena
nativa. Atualmente vivem na localidade 97 mil erechinenses. A
contadora Márcia Marta Bortolás Barbieri é responsável pelo
Escritório Regional do CRCRS, que conta, em seus quadros,
com 253 contadores, 160 técnicos em contabilidade e 149 orga-
nizações contábeis.

Foi fundada como Colônia, em 1890. O nome Ijuí foi oriunda
da língua Guarani que significa “Rio de águas claras ou divinas”.
Com localização estratégica em um entrocamento rodoviário, o
município se tornou passagem obrigatória para diversos países
vizinhos do Mercosul. A cidade possui aproximadamente 100 mil
habitantes, com a economia voltada para a agropecuária. Os dife-
rentes grupos étnicos reunidos na localidade fazem com que os
ijuienses sejam conhecidos como moradores da “Terra das Cultu-
ras Diversificadas”. É considerada o maior pólo populacional da
região noroeste do Rio Grande do Sul. Os 277 contadores, 474
técnicos em contabilidade e 117 organizações contábeis estão re-
presentados pelo contador David Antônio dos Santos que coman-
da o Escritório Regional do CRCRS em Ijuí.

Ijuí

Erechim


