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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 partir do texto
escrito pelo tradicionalista e escritor Luiz Carlos Lessa.

História do Rio Grande do Sul

O folclore infantil

Galdino do Valle Filho na década de 1920 criou o projeto para a
criação do Dia da Criança e o então presidente da Republica, Arthur
Bernardes, aprovou, por meio do decreto de nº 4867, no dia 5 de no-
vembro de 1924, a data de 12 de outubro como o dia dos pequenos.

Desde o momento em que nascem e à medida que vão crescendo,
as crianças vêem se relacionando de modo diferente com outras pes-
soas, com o meio social, o meio ambiente em que vivem. Através destas
interações é que ela se desenvolve e aprende. A brincadeira organiza
o desenvolvimento da criança. Nela, afeto, linguagem, percepção,
memória são aspectos intimamente interligados.

Por ser elemento folclórico, o jogo tradicional infantil assume
características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, con-
servação, mudança e universalidade. Enquanto manifestação espon-
tânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de per-
petuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social.

No Rio Grande do Sul, as brincadeiras sofrem a influência da
cultura formadora de cada região. Neste contexto, encontramos a
existência de brinquedos característicos, tais como: utensílios de
cozinha, joguinhos de chá, caminhões, trens e aviões de madeira,
cataventos, pandorgas de papel, caleidoscópios, bilboquês, piões,
apitos, fundas, carrinhos de lomba, bonecas de pano, cinco-marias,
marionetes, entre outros.

Entre as brincadeiras de nosso Estado, podemos citar:
Pandorga - Brinquedo de origem oriental e remota. Confecci-

onado de bambu ou madeira, voa preso a extremidade de uma
linha ou barbante. Em geral, tem uma armação leve sobre a qual
se estica uma folha de papel ou plástico. E a brincadeira consiste
em fazer levantar o objeto e fazê-lo voar com o vento.

Cantigas de Roda – Várias crianças que se dão as mãos e vão
girando enquanto cantam as cantigas. Ex: A canoa virou, Teresinha
de Jesus, Se essa rua fosse minha, Atirei o pau no gato, etc.

Segundo a “Classificação Decimal pra Folclore”, criada por
Edison Carneiro e Renato Almeida, o folclore infantil é classifi-
cado em rondas (brincadeiras de roda), parlendas (jogos de habilidade
verbal), jogos ao ar livre (pandorga, bolinha de gude, peteca), fórmulas de
escolhas (pedra, papel, tesoura; uni, duni, tê), jogos de salão (pião, cinco marias)
e teatro infantil (fantoches).
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Novos horizontes
De 24 a 28 de agosto passado, mais

de 5 mil profissionais da Contabilida-
de, estiveram reunidos em Gramado,
por ocasião do 18º Congresso Brasilei-
ro de Contabilidade. O evento contou
com a representação da totalidade dos
Estados brasileiros, uma das evidên-
cias de seu sucesso.

Os créditos e louros foram resulta-
do de um árduo trabalho em equipe,
magnificamente conduzido pela Presi-
dente do Conselho Federal de Conta-
bilidade, Maria Clara Cavalcante
Bugarim, que se preocupou com todos
os detalhes do Congresso, tendo sua
participação e envolvimento diretos,
desde o início das atividades até o seu
desfecho, que incluiu, inclusive, o re-
ceptivo dos congressistas no aeroporto
de Porto Alegre. Além disso, o Congres-
so ficará marcado pelos fatos históricos
ali presenciados e que a Presidente Ma-
ria Clara propiciou que acontecessem, a
começar pela presença do Presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva, na
tarde de terça-feira, dia 26.

Em seu eloqüente pronunciamen-
to, o Presidente Lula deu boas notícias
aos profissionais contábeis, bem como
lembrou ações já implementadas,
como a incorporação do Brasil ao pro-
cesso de harmonização dos padrões e
práticas contábeis mundiais, em fun-
ção da aprovação da Lei 11.638-07; a
determinação ao Tesouro Nacional que
participe junto com o Conselho Fede-
ral de Contabilidade do processo de
análise e busca da convergência inter-
nacional das normas de contabilidade
aplicadas ao setor público; a declara-
ção, em relação ao tema “reforma tri-
butária”, que em boa parte das medi-
das encaminhadas foram incorporadas
sugestões da classe contábil, cuja ativa
participação tem facilitado a “difícil ta-
refa de interpretar o complexo sistema
fiscal brasileiro e garantir que os con-
tribuintes executem a obrigação tribu-
tária de forma legal e eficaz”.

O ponto alto, testemunhado e
aplaudido pelos que lá estavam (e regis-
trado nos meios de comunicação do
CFC e do CRCRS), foi, sem dúvida, a
sua declaração, que fazemos questão de
transcrever: “Quero destacar duas gran-
des reivindicações feitas ao governo fe-
deral que serão atendidas. As empresas
de contabilidade poderão se beneficiar
do sistema tributário simplificado, por
meio do Super Simples, e terão suas
alíquotas reduzidas com a sua inclusão
em uma tabela com menores custos.
Aqui, vou aproveitar, antes de falar ao fi-
nal – obviamente que eu pedi autoriza-
ção ao companheiro Nelson Machado,
porque no fundo, no fundo, ele que vai
prestar contas ao Guido Mantega – que
vocês precisarão ser enquadrados no Simples,
Anexo III. Essa notícia, na verdade, era para
o Nelson dar amanhã, mas como quem
deve bater o pênalti num time de fute-
bol é o presidente, o Nelson não vai ter
notícia ruim para dar amanhã, essa ele
não vai poder dar mais” (grifo nosso).

O enquadramento das empresas
de serviços contábeis nas alíquotas do
Anexo III é um antigo pleito da Classe
Contábil. Temos de dar eco a essa pro-
messa do Presidente Lula e acompa-
nhar de perto este processo, lembran-
do-o sempre de seu compromisso
anunciado em Gramado.

Também lembrou que esteve reu-
nido com representantes da Classe
Contábil, que lhe entregaram a propos-

ta de alteração do Decreto-Lei nº 9.295-
46 – lei de regência da profissão contábil
– debatida em audiências públicas rea-
lizadas em todos os Estados. Assumiu
o compromisso de dar a celeridade pos-
sível no seu trâmite, já que, conforme
disse, “a proposta reflete a busca da clas-
se contábil pela modernização da pro-
fissão e o anseio por uma maior partici-
pação no desenvolvimento econômico e
social do nosso País”.

A cobertura completa do 18º CBC,
incluindo a íntegra dos discursos pro-
feridos, pode ser conferida na TV
CRCRS e na Rádio CRCRS, situadas
na internet. Inclusive, a Rádio CRCRS
lançou, em setembro, novos programas,
com a proposta de debater assuntos
pertinentes à profissão, nos diversos
segmentos de atuação da Contabilida-
de. Nas segundas e quintas-feiras se-
rão abordados temas relevantes para a
classe contábil, que ficarão, na semana
seguinte, disponíveis no canal podcast
da rádio e poderão ser acessados du-
rante uma semana. A Rádio CRCRS,
pioneira dentro do Sistema CFC/
CRCs – completou um ano de criação
–, tem o objetivo de ampliar a comuni-
cação entre o Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul e
os profissionais da área.

Concluídos os trabalhos do 18º
Congresso Brasileiro de Contabilida-
de, vamos agora centrar nossos esfor-
ços na realização de outro grandioso
evento: a XII Convenção de Contabilidade
do Rio Grande do Sul, que já tem data e
local marcado: 09 a 11 de setembro de
2009, em Bento Gonçalves, na
Fundaparque. Nas próximas edições
deste boletim daremos mais informa-
ções. Por enquanto, fica o nosso convi-
te, para que participe de mais este mo-
mento grandioso da Contabilidade em
nosso Estado.

Contador  Rogério  Rokembach
Conselheiro  Presidente  do  CRCRS
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NOTÍCIAS

Mês da Solidariedade Contábil:
Somando esforços para multiplicar resultados

A Receita Federal  do Brasil deu
início aos procedimentos para ex-
clusão de empresas do Simples Na-
cional, com a emissão de Atos
Declaratórios Executivos (ADE)
para os contribuintes em débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Dentro do Mês da Solidariedade Contábil será realizada a segunda edição do Dia da Ação Contábil,
que ocorrerá no dia 30 de novembro.

Sem a pretensão de resolver os
problemas das comunidades caren-
tes do Estado, mas dispostos a con-
tribuir e a interagir com a sociedade,
desde 2005, os profissionais da con-
tabilidade tornaram-se agentes par-
ticipantes e atuantes, a partir da cria-
ção do Mês da Solidariedade Contábil,
que por meio de doações em troca de
informações e orientações específicas
prestam um serviço à comunidade.

A campanha, intitulada Mês da
Solidariedade Contábil, ocorre, desde
sua criação, de 6 de novembro a 5 de
dezembro, e conta com a participa-
ção de entidades representativas da
classe contábil: Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS); Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis,

Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul (Sescon-RS); Sindi-
cato dos Contabilistas de Porto Ale-
gre (SCPA); Sindicato dos Contado-
res do Estado do Rio Grande do Sul
(Sindiconta), Federação dos Conta-
bilistas do RS (Federacon), e, este
ano, com mais a colaboração do Ins-
tituto dos Auditores Independentes
do Brasil (Ibracon).

No ano passado, a arrecadação che-
gou a cinco toneladas entre alimentos
não-perecíveis, material escolar, rou-
pas, brinquedos e livros; além da doa-
ção de equipamentos, no valor de R$
20mil. Os donativos foram entregues
a dez entidades assistenciais.

Mantendo o foco de aproximar o
profissional da contabilidade à co-

munidade a qual pertence, e mos-
trando que o trabalho desenvolvido
por esses profissionais fazem parte
do dia-a-dia do cidadão, a
mobilização, nesta edição, será
centrada no sentido de estimular o
cidadão a acompanhar as ações dos
parlamentares, conferir os gastos de
prefeituras, orientar em como dedu-
zir doações do imposto de renda
(procedimentos e mecanismos), ve-
rificação de pendências do IRPF,
consulta a validade do CPF, apontar
onde e como encontrar instituições
sérias para receber donativos.

O importante dessa iniciativa é
demonstrar que todos podem e devem
desenvolver ações solidárias que bus-
quem minimizar e abrandar as dificul-
dades de alguns indivíduos.

Atos Declaratórios para Exclusão do Simples
Constam no ADE todas as informa-
ções necessárias para a regularização
dos débitos. Informações estão dispo-
níveis na página da RFB,
www.receita.fazenda.gov.br. Aqueles que
continuarem na situação de devedor
serão excluídos do Simples Nacional

a partir de 1º de janeiro de 2009. Os
débitos inscritos na dívida ativa po-
dem ser regularizados por meio do
site da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional, www.pgfn.gov.br. A esti-
mativa é de mais de 400 mil empre-
sas possam ser excluídas.
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Preocupado em dirimir as dúvidas
dos profissionais da contabilidade no
que diz respeito ao Simples Nacional,
o Conselho Regional de Contabilida-
de do RS realizou três seminários rela-
cionados ao tema que reuniu 393 pro-
fissionais. Os dois primeiros aconte-
ceram em Porto Alegre, nos dias 23 de
junho e  12 de setembro. O terceiro foi
realizado em 10 de outubro, na cidade
de Caxias do Sul. Todos os eventos
contaram com a participação de
palestrantes das receitas Federal, Es-
tadual e Municipal, que abordaram
aspectos referentes à Delaração Anual
do Simples Nacional,  à emissão do Ato
Declaratório Executivo para exclusão

Seminários sobre o Supersimples

do Simples, procedimentos a serem
seguidos pelos contribuintes,  e servi-
ços disponíveis na página da SFR e a
da Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, ente outros esclarecimentos
pertinentes. A palestra do dia 12 de se-
tembro está disponível na TV CRCRS,
que pode ser acessada por meio da pá-
gina www.crcrs.org.br.

O Supremo Tribunal Federal
decidiu que os escritórios de con-
tabilidade estão sujeitos à prote-
ção constitucional da inviola-
bilidade domiciliar. Conforme
decisão – que pode ser encon-
trada na página do CRCRS,
www.crcrs.org.br –, o STF concedeu
habeas corpus, considerando inad-
missível a apreensão de livros
contábeis e documentos fiscais em
escritórios de contabilidade por
agentes fazendários e policiais fe-
derais, sem mandado judicial.

Organizações Contábeis
são invioláveis

Para facilitar o atendimento aos
contribuintes que não possuem
certificação digital, a Receita Fede-
ral editou a Instrução Normativa
nº 823/08, que possibilita, tanto
pessoas físicas como jurídicas,
passarem procuração aos profis-
sionais da contabilidade, permi-
tindo que, por intermédio deles,
sejam acessados os serviços dispo-
níveis pelo e-CAC (espaço onde

Centro Virtual de
Atendimento ao  Contribuinte

estão disponíveis todos os servi-
ços da RFB que podem ser realiza-
dos via Internet). Além disso, a re-
ceita adotou um sistema de
agendamento, via Internet, para
atendimento do contribuinte. Para
tanto, basta acessar o link
www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/
Informa/Agendamento.htm e marcar
dia e horário para atendimento do
serviço desejado.

O Superior Tribunal de Justiça
decidiu, em última instância, resta-
belecer multa aplicada por este
CRCRS a profissional de outra área
que, não sendo contador, realizou pe-
rícia contábil. A prática fere o dispos-
to no artigo 26 do Decreto-Lei nº
9.295/46, que define que perícias ju-
diciais e extrajudiciais na área contábil
são privativas de contadores. É mais
uma vitória deste Conselho na defesa
das prerrogativas dos profissionais da
contabilidade.

Perícia contábil é
privativa de contador
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18° CBC

Congresso Brasileiro de Contabilidade
reúne cerca de seis mil em Gramado

A 18ª edição do Congresso Brasileiro de Contabilidade contou com a participação de quase
seis mil profissionais, entre os dias 24 e 28 de agosto, se firmando, assim, como o maior even-
to contábil. Durante cinco dias, personalidades de renome nacional e internacional expuseram
suas teorias, idéias e experiências sobre temas de suma importância no cenário atual, como a
internacionalização dos padrões contábeis - em especial os relacionados ao setor público -, a
responsabilidade socioambiental e a educação. O evento foi coroado com a participação do

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 26.

Um dos momentos de desta-
que da solenidade de abertura foi
a entrega da Medalha João Lyra ao
professor Eliseu Martins. Como-
vido, Martins chamou atenção
para a fase significativa por que
passa a profissão, destacando que
com a sanção da lei nº 11.638/07 a
profissão contábil passa pela sua

Medalha João Lyra
segunda grande revolução. “Sabe-
mos que esta nova etapa será de
muitas mudanças positivas e de
muito trabalho para o profissional
da contabilidade. Porém, a princi-
pal modificação incide na postura
e no comportamento do profissio-
nal contábil, que irá ditar a filoso-
fia das novas gerações”.

A importância e magnitude do
Congresso Brasileiro de Contabili-
dade foram demonstradas na soleni-
dade de abertura. Na ocasião, quase
seis mil pessoas prestigiaram a ceri-
mônia, que contou com a presença de
nomes proeminentes na classe
contábil nacional e internacional.
Também estiveram presentes repre-
sentantes do Congresso Nacional e
Minisros de Estado.

Em seu discurso, o presidente do
CRCRS, Rogério Rokembach. desta-
cou o importante momento que a con-
tabilidade vive.

“Esta é uma grande fase para a con-
tabilidade e para os seus profissionais,
provavelmente a melhor de toda a nos-
sa história, conforme previu, na década
de 80, o nosso profeta e sempre grande
líder, contador Ivan Carlos Gatti”.

Logo após, o secretário-executivo
do Ministério da Fazenda, Nelson
Machado lembrou que os avanços

contábeis pelas quais o País passa, tem
tido um reflexo muito representativo
para a economia brasileira. Machado
destacou a aprovação da Lei das Socie-
dades por Ações.

Posição de liderança
Por último, a presidente do CFC,

Maria Clara Bugarim deu ênfase à po-
sição de liderança que os profissionais

da contabilidade estão ocupando, prin-
cipalmente na área socioeconômica.

“Cabe ao profissional da conta-
bilidade ser o tradutor da linguagem
universal dos negócios. Urge, por-
tanto, que se atualize, que alargue a
sua competência e eficácia para ser
um autêntico profissional do Brasil
moderno, inserido no mercado mun-
dial em expansão”.
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18° CBC

Inicialmente marcada para a sole-
nidade de abertura do 18º CBC - em 24
de agosto -, a participação do presiden-
te da República, Luiz Inácio Lula da Sil-
va só aconteceu na tarde da terça-feira,
26. Na oportunidade, quase seis mil
congressistas testemunharam um mo-
mento histórico para a classe: pela pri-
meira vez, um presidente da República
compareceu a um Congresso de Con-
tabilidade. A governadora do Estado do
Rio Grande do Sul, Yeda Crusius tam-
bém esteve presente na solenidade.
Além dela, compuseram a mesa a presi-
dente do CFC, Maria Clara Bugarim, o
presidente do CRCRS, Rogério
Rokembach; o presidente da Fenacon,
Valdir Pietrobon; o presidente da Aca-
demia Brasileira de Ciências Contábeis,
Antoninho Marmo Trevisan; o presi-
dente do Sebrae, Paulo Okamotto;
o ministro do Tribunal de Contas da
União, Augusto Nardes; o prefeito de
Gramado, Pedro Henrique Bertolucci; e
o secretário-executivo do Ministério da
Fazenda, Nelson Machado.

Em seu pronunciamento, Lula co-
municou que havia sido publicado no

Pela primeira vez um presidente da República participa
de um Congresso Brasileiro de Contabilidade

Diário Oficial da União a Portaria nº 184,
do Ministério da Fazenda, determinan-
do ao Tesouro Nacional que participe,
junto com o Conselho Federal de Con-
tabilidade, do processo de análise e bus-
ca da convergência internacional das
normas de contabilidade aplicadas ao
setor público. Na seqüência lembrou
que para “melhoria dos processos e das
transações dos negócios foi baixado, em
janeiro de 2007, o Decreto nº 6.022, que
trata do Sistema Público de Escritura-
ção Digital”. Prosseguiu citando a im-
portância da aprovação da Lei 11.638, que
incorpora o Brasil ao processo de
harmonização das normas e práticas
contábeis  mundiais.

Em relação à reforma tributária afir-
mou que “em boa parte das medidas en-
caminhadas foram incorporadas suges-
tões da classe contábil, que tem sido ex-
tremamente ativa na difícil tarefa de in-
terpretar o complexo sistema fiscal bra-
sileiro e garantir que os contribuintes
executem a obrigação tributária de for-
ma legal e eficaz”.  O ponto alto foi quan-
do Lula determinou que fossem
efetuados os estudos necessários para a

inclusão das empresas de serviços
contábeis no Anexo III, do
Supersimples. Logo após, acrescentou
que ao receber o anteprojeto de modifi-
cações do Decreto Lei nº 9.295/46 foi
informado que sua elaboração passou
por uma comissão nacional composta
por profissionais de vários Estados da
Federação e que foi exaustivamente de-
batido em audiências públicas. “Por
isso, decidi solicitar a minha assessoria
que analise a possibilidade de encami-
nhar esse projeto como iniciativa do
Executivo Federal, para que os trâmites
sejam os mais céleres”. Para finalizar, so-
licitou a colaboração de todos para a
aprovação da reforma tributária, alegan-
do a necessidade de por fim à guerra fis-
cal no País. “Precisamos garantir que a
tributação brasileira seja mais eficiente
e mais justa para que as pessoas paguem
menos impostos, mas todos paguem e
não apenas uns e outros não”, enfatizou.

A manifestação do presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva,
quando da realização do 18º CBC, está
disponível no site www.crcrs.org.br, na Rá-
dio e TV CRCRS.
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18° CBC

Homenagem
Pela sanção da Lei nº 11.638/07 - a nova

Lei das S/A, em 27 de dezembro de 2007, Lula
recebeu, da presidente do Conselho Federal
de Contabilidade, Maria Clara Cavalcante
Bugarim, uma placa, com o agradecimento do
Sistema CFC/CRCs, em nome da classe
contábil.

Diante de quase seis mil profissi-
onais, Lula afirmou que até 2010 se-
rão construídas dez universidades fe-
derais e convidou a presidente do
CFC, Maria Clara Bugarim a discu-
tir a participação da classe contábil
no aprimoramento do nível técnico e
científico da contabilidade.

Lula destacou a importância da classe
contábil no desenvolvimento econômico do
País, principalmente ao dizer que “a
interlocução entre o governo federal e a classe
contábil gerou, nos últimos anos, uma série de
resultados extremamente positivos”.

O presidente da República compro-
meteu-se a dar agilidade para a aprova-
ção da reformulação do Decreto-Lei nº
9.295 e para a inclusão dos escritórios
contábeis no anexo III do Supersimples.
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18° CBC

Parceria com a Ação Fome Zero
Foram signatários da parceria, que

contou com a presença do presidente
da República (26/8), a presidente do
CFC, Maria Clara Bugarim e o presi-
dente do Conselho Gestor da Ação Fome
Zero, Antoninho Marmo Trevisan. A
finalidade do convênio é de viabilizar o
apoio do CFC e dos CRCs aos Conse-
lhos de Alimentação Escolar de todo o
País. Para a concretização do acordo, será
destacado um profissional contábil, em
cada município brasileiro, para auxiliar
na fiscalização das contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar e for-
necer pareceres conclusivos. Trevisan
mencionou que, a partir desta assina-
tura, os profissionais da contabilidade

brasileiros passarão a ter responsabili-
dade pelo “conhecimento intelectual de
37 milhões de crianças atendidas pelo
Programa Nacional de Alimentação Es-
colar”. Ele ainda destacou que a classe
passará a ter a responsabilidade de veri-
ficar se o montante de um bilhão de re-
ais, destinado pelo Governo Federal à
merenda escolar, está chegando efetiva-
mente ao prato das crianças.

Em seguida, a presidente do CFC
comprometeu-se a estimular e incen-
tivar os profissionais da área contábil
para que trabalhem e dediquem-se, em
todos os Estados, para alcançarem uma
gestão eficiente dos recursos da meren-
da escolar.

Os Conselhos Regionais de Con-
tabilidade, por sua vez, receberão ori-
entações dos Conselhos de Alimenta-
ção e deverão indicar um profissional
em cada município sob sua jurisdição,
para acompanhamento e consultoria do
trabalho dos referidos conselhos.

Neste sentido, no dia 13 de outu-
bro, o vice-presidente de Relações
Institucionais do CRCRS, Pedro Gabril
Kenne da Silva participou de reunião
convocada pelo CFC, onde começaram
a ser traçados e estipulados os primei-
ros passos das ações. Tão logo sejam
definidas as primeiras medidas, este
Conselho as divulgará em seus meios
de comunicação.

A cidade de Belém, no Pará, foi es-
colhida pela maioria dos congressistas
para sediar a próxima edição do even-
to, em 2012. O Estado levou, pela pri-
meira vez, o CBC para a Região Norte
do País. A divulgação ocorreu durante
a solenidade de encerramento, que foi
marcada pela emoção, em especial do
presidente do CRCRS, Rogério
Rokembach e da presidente do CFC,
Maria Clara Bugarim.

Em seu discurso, Rokembach
ressaltou a importância da classe

Cerimônia de encerramento do 18º CBC
contábil. “Neste Congresso, tivemos
a certeza de que a contabilidade dei-
xou de ser da empresa e passou a ser
da sociedade, mas permanecerá, sim,
sendo assinada pelos contadores”, re-
sumiu. Ele também prestou home-
nagem a Maria Clara, destacando que
o êxito do 18º Congresso só foi pos-
sível porque a classe tem uma co-
mandante.

Já a presidente do CFC ressaltou que
o evento pode ser resumido nas palavras:
trabalho, emoção e encantamento.

Rokembach destacou o trabalho de
liderança realizado pela presidente do CFC,
Maria Clara Bugarim
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Na manhã do dia 28 de agosto, a
presidente do Conselho Federal de
Contabilidade, Maria Clara Bugarim, e
a presidente da ONG Parceiros Volun-
tários, Maria Elena Johannpeter cele-
braram convênio de cooperação relativo
ao Programa de Desenvolvimento de
Princípios de Prestação de Contas e
Transparência, em Organizações da So-
ciedade Civil. Com o acordo, a classe
contábil, por meio do Sistema CFC/
CRCs, irá disponibilizar conhecimen-
to e profissionais para a criação de uma
metodologia que irá padronizar os pro-
cessos de prestação de contas e trans-
parência dos entes do terceiro setor.

No início da apresentação, o presi-
dente do CRCRS, Rogério

Delegados do CRCRS são homenageados
Em solenidades que aconteceram

nos dias 26 e 27 de agosto, durante o
18º CBC, os delegados regionais do
Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul foram homena-
geados. No primeiro dia, 43 receberam
um diploma, como forma de dar des-
taque aqueles que atingiram a meta de
inscrições no Congresso Brasileiro de
Contabilidade.

Já no dia 27, foram homenageados 23
representantes, que foram agradecidos
com o título de “Delegado Honorário”.  A
distinção, instituída pela Resolução
CRCRS nº 429-05, é uma forma de valo-

rizar as lideranças da classe que contribu-
íram para o engrandecimento da profis-
são contábil. A solenidade contou com a
participação do presidente e dos vice-pre-
sidentes do CRCRS, além da presidente
do Conselho Federal de Contabilidade,
Maria Clara  Cavalcante Bugarim.

Foram laureados os delegados: Abel
Pasuch  (Antônio Prado), Solon Viero
(Bom Jesus), Juarez Luiz de Freitas
(Caçapava do Sul), Nelson Müller
(Cachoeirinha), Cléo José Scortegagna
(Candelária), Anibal Port (Canela),
Osvaldo Peres Morales (Canguçu),
Erineu Clóvis Xavier (Carazinho),

Mário Antônio Dal Pai (Caxias do Sul).
Antonio Dotta (Farroupilha), Erny
Becker (Ibirubá), Herbert Jorge Fritsch
(Ivoti), Plínio Carlos Lied (Nova
Petrópolis), Rogério Espíndula
Bernardes (Osório), Eugênio Gressler
(Panambi), Vilmo Bedin (Passo Fun-
do), Luiz Artur dos Santos Rosa (Santa
Bárbara do Sul), João Carlos Genz (São
Jerônimo), Germano Juchen (São Luiz
Gonzaga), Celso Ricardo Werb
(Sapiranga), Lory Bertholdo Weber
(Sobradinho), Aroldo Barboza
Meneghel (Três Passos) e Edgar
Ernesto Chiaradia (Veranópolis).

CFC e Parceiros Voluntários celebraram convênio
Rokembach, comentou sobre como
surgiu esta parceria entre as entidades,
com a apresentação da proposta à pre-
sidente Maria Clara. Em seguida,
Maria Elena explicou o funcionamen-
to da ONG. Ela ressaltou que as enti-
dades do terceiro setor de-
vem buscar, também, qua-
lidade na gestão, aliando os
princípios de cidadania,
prestação de contas e trans-
parência.

Já Maria Clara desta-
cou a importância deste
compromisso, lembrando
que quando o presidente
Rokembach apresentou a
proposta, ela sentiu que o

CFC tinha a obrigação de participar
da ação.

O encontro contou com a partici-
pação dos presidentes dos 27 Conse-
lhos Regionais de Contabilidade e de
diversas autoridades da área contábil.
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NOTÍCIAS

XII Convenção de Contabilidade do RS
 será em Bento Gonçalves

Durante o 18º Congresso Brasileiro
de Contabilidade foi lançada a XII
Convenção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, que se realizará entre 9
e 11 de setembro de 2009. A exemplo
das últimas edições, o maior evento
contábil do Estado será em Bento Gon-
çalves, no Parque de Eventos e Desen-
volvimento de Bento Gonçalves

(Fundaparque). O lema para esta edição
é “Profissão Contábil: Ciência, Trabalho
e Convergência”. Para a definição do lo-
cal, foi realizada pesquisa junto aos pro-
fissionais da classe contábil gaúcha.

Inscrições e informações
Ainda este mês começam as ins-

crições. Reserve seu ingresso até 31 de

janeiro e aproveite o preço e formas
de pagamento diferenciados.

Além disso, será oferecido
translado Porto Alegre - Bento Gon-
çalves - Porto Alegre e deslocamento
interno entre a Fundaparque e os ho-
téis conveniados. Estas e outras in-
formações podem ser acessadas pelo
site www.crcrs.org.br/convencao.

O CRCRS oferece em sua página na
internet, www.crcrs.org.br, serviços que vi-
sam a facilitar a solicitação de registro por
parte de profissionais e futuros profissi-
onais da contabilidade, bem como enca-
minhamento e emissão de alvarás para
escritórios contábeis e consulta da situa-
ção cadastral. Saiba como proceder:

Solicitação de registro
profissional
– acesse o site do CRCRS e clique

no link “Serviços Online” e, em segui-
da, “Solicitação de Registro”;

– na tela que abrir, verifique a docu-
mentação necessária para solicitar o re-
gistro originário ou provisório (caso te-
nha concluído o curso mas não recebeu o
diploma). Em seguida, clique no banner

Serviços disponíveis no site do CRCRS
“Formulário Solicitação de Registro”;

– preencha o formulário com os da-
dos solicitados e, em seguida, clique em
“Gerar requerimento para impressão”;

– após imprimir o requerimento,
entregue-o, juntamente com os docu-
mentos necessários para registro, na
sede, nas Delegacias ou nos Escritóri-
os Regionais do CRCRS.

Consulta da situação cadastral
– acesse o site do CRCRS e clique

no link “Serviços Online” e, em segui-
da, “Sistema Cadastral”;

– na tela a seguir, clique em “Con-
sulta Cadastral”;

– vá em “visitante”;
– passe o mouse sobre o link

“pesquisar” e selecione se a pesquisa

será de profissional, escritório indivi-
dual ou escritório;

– é possível efetuar a pesquisa por
número de registro, nome completo ou
nome parcial.

Emissão de alvará para
organizações contábeis e
escritórios individuais
– acesse o site do CRCRS e clique

no link “Serviços Online” e, em segui-
da, “Sistema Cadastral”;

– na tela a seguir, clique em “Con-
sulta Cadastral”;

– entre no link “Emitir Alvará Or-
ganização Contábil” ou “Emitir Alvará
Escritório Individual”;

– digite o número de registro da
organização ou escritório individual e
clique em “Emitir Alvará”.
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ENTREVISTA

CRCRS Notícias (C.N.): Quais
os benefícios da implantação do Sped
para os contribuintes?

Carlos Sussumu Oda (C.O.):

Os efeitos da substituição da emis-
são de livros e documentos
contábeis e fiscais em papel por
documentos eletrônicos, assinados
digitalmente, farão com que uma
série de vantagens seja incorpora-
da às empresas, aos fiscos e a toda
sociedade. A agilização e o melhor
controle dos procedimentos sujei-
tos às administrações tributárias
permitirão um combate mais efe-
tivo à sonegação e conseqüente-
mente à concorrência desleal, fa-
zendo com que haja uma
competitividade mais justa entre
as empresas.

Por meio do Sped Contábil, os
livros Diário e Razão em papel se-
rão substituídos por arquivos ele-
trônicos assinados digitalmente. O
seu Programa Validador e
Assinador (PVA) irá possibilitar a
assinatura digital e a transmissão
do arquivo para o ambiente do Sped.
Além disso, os arquivos da Escritu-
ração Contábil Digital (ECD)
também serão disponibilizados
para as Juntas Comerciais com as

Sped promete fortalecer a administração
tributária e o combate à sonegação

De maneira a facilitar e modernizar a integração das administrações tributárias federais,

estaduais e municipais, o governo implantou o Sistema Público de Escrituração Digital, o cha-

mado Sped, que determina a transferência para o meio eletrônico de todas as obrigações

contábeis e fiscais das empresas. O regime de impostos do País é considerado um dos mais

complicados do mundo: 79 tributos e cinco mil leis, que são alteradas, em média, três vezes a

cada duas horas. Para a implantação do Sped foram investidos 127 milhões de reais, que ini-

ciou com a nota fiscal eletrônica. O supervisor-geral do Sped, Carlos Sussumu Oda, da Receita

Federal esclarece, em entrevista ao CRCRS Notícias, algumas das dúvidas dos profissionais da

contabilidade em relação a aplicação do sistema.

informações necessárias para a sua
autenticação, essa integração para
a autenticação da ECD certamen-
te representará uma verdadeira re-
volução para as empresas nos ser-
viços do registro mercantil.

Da mesma forma, o Sped Fiscal,
que unificará as informações fiscais
de todos os contribuintes do ICMS
e do IPI de 25 Unidades da Fede-
ração e da Receita Federal do Bra-
sil, substituirá a escrituração dos
livros fiscais em papel pela Escri-

turação Fiscal Digital (EFD). Essa
integração entre os fiscos possibi-
lita o fortalecimento do controle e
da fiscalização, além de harmoni-
zar e padronizar diferentes legisla-
ções estaduais com reflexos positi-
vos para toda a sociedade.

C.N. : Com a adoção do Sped, a
partir de 2009, a Receita espera au-
mentar a arrecadação, combater a
sonegação ou a informalidade?

C.O.: Ao contrário do
pragmatismo pela busca de resulta-
dos, muito comum nos projetos que
têm como finalidade simplesmente o
aumento de arrecadação, pretende-
se que o Sped possa proporcionar
melhor ambiente de negócios para as
empresas, para o País e a redução do
“custo Brasil”, promovendo a moder-
nização e, conseqüentemente, a
melhoria dos processos de interação
entre a administração pública e as
empresas em geral. É  de opinião ge-
ral que o aumento da arrecadação
deve ser em função do aumento da
eficiência do sistema, ou seja o forta-
lecimento da administração tributá-
ria proporciona melhor combate à
sonegação e aumento da compe-
titividade entre as empresas.

Carlos Sussumu Oda,
supervisor-geral do Sped
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C.N. : Quais os mecanismos que
serão utilizados por parte da Recei-
ta Federal para divulgação e orien-
tação do Sped, principalmente aos
empresários?

C.O.: Atualmente temos dois
portais na Internet para divulga-
ção e orientação acerca dos
projetos do Sped e da NF-e:
www.receita.fazenda. gov.br/sped e
www. nfe.fazenda.gov.br, onde estão
disponíveis os programas para

download e os manuais de ajuda ao
usuário. Além disso os integrantes
da equipe do Sped têm realizado a
cada semana apresentações do
projeto em todo Brasil.

C.N.: O Sped reduzirá as obriga-
ções acessórias?

C.O.: A  concepção  do  Sped
está  baseada  em  um conceito am-
plo e inovador, ou seja, a de estabe-
lecer um melhor ambiente de negó-
cios para as empresas no país, seja
pela modernização dos processos de
interação com as administrações tri-
butárias, ou mesmo pela redução
dos entraves administrativos e bu-
rocráticos ao seu crescimento eco-
nômico. É fato que os novos projetos
do Sped irão contribuir para promo-
ver a simplificação, padronização e
racionalização das obrigações aces-

sórias a serem cumpridas pelas em-
presas junto aos fiscos  e, certamen-
te, a redução das obrigações aces-
sórias fará parte na consecução des-
se novo cenário.

C.N.: O que a Receita Federal
tem feito para agilizar a certificação
digital das empresas, que é indispen-
sável para o uso do Sped?

C.O.: Os princípios básicos que
norteiam a construção do Sped, como
a uniformização, padronização, racio-
nalização e simplificação de obriga-
ções acessórias, tornam possível que
projetos como a Nota Fiscal Eletrô-
nica (NF-e) seja um marco no incen-
tivo ao comércio eletrônico e à utili-
zação de novas tecnologias, a disse-
minação em larga escala do uso da
certificação digital no País é um fato
incontestável dessa iniciativa.

Pretende-se que o Sped

possa proporcionar

melhor ambiente de

negócios para as empre-

sas, para o País e a re-

dução do “custo Brasil”.

Integrar, agregar, aproximar e par-

ticipar, assim o presidente do CRCRS,

Rogério Rokembach, iniciou a apresen-

tação do projeto “365 idéias para um

CRCRS melhor”, cujo o objetivo é cri-

ar mais um canal direto entre os pro-

fissionais da contabilidade, funcioná-

rios e a sociedade em geral. Por meio

do e-mail minhaideia@crcrs.org.br, todos

podem enviar idéias que visem o apri-

moramento das ações da entidade em

todos os níveis: operacional, técnico,

estrutural, atuação profissional, comu-

nicação, institucional, parcerias, servi-

CRCRS lança projeto inédito:
“365 idéias para um CRCRS melhor”

ços, processos, planejamento, e outros.

As que estiverem enquadradas nos ob-

jetivos institucionais do Conselho e

forem aprovadas pelo Conselho Dire-

tor serão implantadas, gradativamente,

a partir de 5 de novembro, e ficarão

disponibilizadas no site www.crcrs.org.br,

onde também constam mais informa-

ções sobre o projeto.

“É fundamental que a sociedade

participe da entidade, uma vez que o

profissional da contabilidade, cada vez

mais, está inserido no dia-a-dia da gran-

de maioria da população. É necessário o

entendimento de que os Conselhos tra-

balham e prestam um serviço em favor

da sociedade, a partir do momento que

são órgãos de fiscalização e registro, para

que somente profissionais habilitados

exerçam a contabilidade, de forma ética

e competente. Por outro lado, os profis-

sionais da área contábil e os funcionári-

os, que estão diretamente ligados à en-

tidade também precisam ser ouvidos e

dispor de um canal direto para encami-

nhar sugestões que visem o aprimora-

mento da atuação do CRCRS”, explica

Rokembach.
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Cachoeira do Sul

Cachoeira do Sul é um dos cinco municípios mais antigos do
Rio Grande do Sul. Sua fundação ocorreu no dia 26 de abril de
1850. A economia da cidade baseia-se na agricultura, principal-
mente no cultivo de arroz e trigo. A cidade possui aproximadamen-
te 86 mil habitantes e atualmente é um dos pólos mais visados por
indústrias, devido a localização central no Estado e facilidade
logística. Os 146 contadores, 160 técnicos em contabilidade e as
109 organizações contábeis registrados na localidade têm como
Delegado Regional técnico em contabilidade Waldemar Moreira

Carpes. O atendimento aos profissionais acontece no Escritório
Regional do CRCRS em Cachoeira do Sul, localizado na rua Ernesto
Alves, 453.

Bento Gonçalves

Colonizada por imigrantes italianos no final do século XIX, a
cidade de Bento Gonçalves possui, atualmente, cerca de cem mil
habitantes. Com forte apelo turístico, devido às belas paisagens
serranas e à boa gastronomia, é considerada a capital brasileira do
vinho e o maior pólo moveleiro do Estado. A Delegacia Regional do
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul na
cidade está sob a responsabilidade do contador Sirlésio Canever
Carboni, com 192 contadores, 155 técnicos em contabilidade e 91
organizações contábeis registrados. Em 2009, Bento Gonçalves
será sede da XII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do
Sul. A Delegacia fica na Rua Mal. Deodoro, 139 - sala 401.

Novo Hamburgo

Localizado a aproximadamente 40 quilômetros da Capital
do Estado, Novo Hamburgo é hoje um dos mais importantes
centros urbanos do Rio Grande do Sul, com mais de 200 mil
habitantes. Colonizada por imigrantes alemães no século XIX, a
cidade se destacou no setor coureiro-calçadista, sendo conside-
rada, até hoje, a Capital Nacional do Calçado.

Novo Hamburgo é sede de um Escritório Regional do
CRCRS, que está sob a responsabilidade do técnico em conta-
bilidade Roberto Brandt. Na localidade se encontram 493 con-
tadores, 635 técnicos em contabilidade e 348 organizações. O
Escritório Regional do CRCRS fica na Rua Orestes Travi, 36.

Santa Cruz do Sul

Pertencente  à região do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do
Sul foi colonizada por alemães oriundos das proximidades do
Rio Reno. O município é conhecido por ser o maior produtor de
fumo do Estado, o que trouxe empreendimentos e investimentos
internacionais para a cidade. No turismo, Santa Cruz do Sul se
destaca pela realização da Oktoberfest, uma festividade reali-
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zada anualmente no mês de outubro, que procura resgatar as
tradições dos primeiros imigrantes locais. O contador Benedito
Bicca Pires é o delegado regional na cidade, que conta com 396
contadores, 130 técnicos em contabilidade e 129 organizações
registradas. O escritório regional do CRCRS está localizado na
Avenida do Imigrante, 469.

Canela

Conhecida por seus atrativos turísticos, a cidade serrana
de Canela possui esta denominação graças a uma árvore de

canela, que existia na localidade na época que os primeiros
imigrantes chegaram ao município. Os aspectos da coloniza-
ção alemã podem ser vistos na arquitetura e na culinária tí-
picas. Entre os principais atrativos estão a Chocofest, o Fes-
tival Internacional de Bonecos e o Sonho de Natal. O técnico
em contabilidade Anibal Port é o representante do CRCRS
na cidade, que conta com 27 contadores, 63 técnicos em con-
tabilidade e 21 organizações contábeis registradas. A Dele-
gacia Regional se localiza na Praça João Corrêa, 65.

Santo Ângelo

Um dos Sete Povos das Missões, Santo Ângelo possui ori-
gens que remetem aos padres jesuítas espanhóis, que se estabe-
leceram no Brasil, nos séculos XVII e XVIII, e fundaram as re-
duções jesuítas. O nome do município é uma homenagem ao
padroeiro da redução que foi instalada na região: Santo Ângelo
Custódio. Atualmente, a cidade possui cerca de 70 mil habitan-
tes, tendo sua composição ética formada por quase todos os po-
vos colonizadores do Rio Grande do Sul. Na cidade estão
registrados 240 contadores, 63 técnicos em contabilidade e 74
organizações. O representante do CRCRS no município é o
contador Willi Renato Salla, que é responsável pela Delegacia
Regional, localizada na rua Sete de Setembro, 615.

Júlio de Castilhos

O início da história de Júlio de Castilhos data de 1633,
quando padres espanhóis fundaram a Redução de Nativi-
dade de Nossa Senhora, com o objetivo de catequisar os
índios que ali viviam. Poucos anos depois, em 1638, a redu-
ção foi abandonada, pois os religiosos temiam uma ataque
dos bandeirantes, que caçavam índios para vendê-los aos
engenhos do norte. Após, a região ficou inabitada até 1801,
quando ocorreu a Conquista das Missões pelos portugueses
e, por conseqüência, o povoamento do local. Em 1905, a lo-
calidade, que se emancipara de Cruz Alta em 1891 e até
então era chamada de Vila Rica, recebeu o nome de Júlio de
Castilhos. A denominação foi uma homenagem ao patriarca
do Rio Grande do Sul e filho mais ilustre da cidade, Júlio
Prates de Castilhos.



ENTIDADES DE CLASSE

A Associação dos Contabilistas de Viamão foi fundada em
25 de janeiro de 1973 com o objetivo de promover a troca de
idéias e a integração entre os associados, visando fortalecer a
classe e difundir a  necessidade e obrigatoriedade da contabili-
dade em todos os segmentos da sociedade. Presidida pelo conta-
dor Moacir Roque Bergmann, a entidade promove cursos e pa-
lestras em parceria com a Delegacia do CRCRS. Além disso, a
associação representa a classe junto à prefeitura e outros órgãos
da administração, buscando a melhoria nos serviços prestados
aos profissionais da contabilidade e aos contribuintes.

Viamão

O Sindicato dos Contabilistas de Uruguaiana foi fundado
em 21 de abril de 1988 e possui sede na Avenida Duque de
Caxias, 1739 - sala 704. A instituição, presidida pelo técnico
em contabilidade Loris Jardim Guimarães, atua nas cidades de
Itaqui, Quaraí, Alegrete e Santana do Livramento. Entre as
atividades promovidas pela organização, estão mesas-redondas
mensais, nas quais os associados definem as diretrizes a serem
adotadas pela instituição. O sindicato também apóia eventos
realizados na região pelas entidades representativas da classe
contábil, além de participar do Fórum de Desenvolvimento da
Cidadania e do Conselho de Previdência Social de Uruguaiana.

Uruguaiana

A Associação dos Contabilistas de Tramandaí foi fundada
em 10 de setembro de 1986. Atualmente, a entidade conta com
cerca de trinta associados. Em seus mais de vinte anos de ativi-
dades, sempre trabalhou em prol dos profissionais contábeis do
litoral norte do Rio Grande do Sul. Entre as ações realizadas
pela instituição está o apoio a cursos e palestras  voltados à área
contábil. A associação engloba profissionais que atuam nos mu-
nicípios deTramandái, Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal. Atu-
almente, a entidade é presidida pelo técnico em contabilidade
Alcides Antonio Rizzi.

Tramandaí

Presidida pelo técnico em contabilidade Carlos Jerônimo
Sodré Bilheri, a Associação dos Contabilistas de Alegrete, locali-
zada na Rua General  Sampaio, 1054, foi fundada no dia 22 de
março de 2000. Além do município de Alegrete, a entidade abran-
ge os profissionais contábeis das cidades vizinhas de São Francis-
co de Assis e Manoel Viana. Mais de uma centena de técnicos em
contabilidade e contadores estão filiados à agremiação, que pro-
move cursos e palestras em convênios com órgãos públicos e pri-
vados. Outra atividade realizada, são as reuniões mensais com
intuito de direcionar as ações futuras da associação e verificar as
necessidades da classe contábil na região.

Alegrete


