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Agradeço a forma gentil e fidalga com que fui recebido por ocasião

da palestra O Sentido da Vida, que proferi no 1° Encontro dos Delega-

dos e Conselheiros do CRCSC 2010. Parabéns pelo sucesso do evento e

pela posse da nova diretoria, a qual desejo plenas realizações.

Neste momento, em nome da Serte e de sua obra assistencial,

atendendo 125 crianças e 60 idosos, manifesto meu profundo agra-

decimento ao CRCSC pela doação de uma quantidade expressiva de

fraldas e gêneros alimentícios de primeira necessidade àqueles nos-

sos irmãos. Tal atitude consagrou o lado humano e social dos conta-

bilistas, que se despojaram para atender esta parcela de seres huma-

nos, nossos irmãos, tão sensíveis e carentes de nosso carinho, dispo-

nibilidade e amor.

Luiz Alberto Silveira

Oncologista Clínico - Florianópolis/SC

Parabenizamos o contador Sergio Faraco pela sua recondução à

presidência do CRCSC, bem como os demais membros desse Conse-

lho, formulando-lhes  os votos de muito sucesso. Lembramos  que

este Gabinete permanece ao inteiro dispor da classe contábil do Esta-

do.

Neuto de Conto

Senador

“Almejo que o presidente reeleito tenha uma gestão profícua e

FALE COM O PRESIDENTE

(48) 9974-0009

faraco@faracon.com.br.

informo que a Fecomércio, legítima repre-

sentante das categorias econômicas de bens,

serviços e turismo, bem como o Sesc e Senac

de SC, estará à disposição desse Conselho no

que for necessário, em prol de uma gestão efe-

tiva e harmoniosa”.

Bruno Breithaupt

Presidente Fecomércio

 

“Coloco-me à disposição sempre que se fizer necessário, dese-

jando sucesso à gestão que assume. Aproveito para parabenizar o con-

tador Sergio Faraco pela reeleição e dizer que isso tudo é resultado de

um trabalho certo e objetivo”

Celso Maldaner

Deputado Federal

Também enviaram manifestações por escrito, parabenizando os novos

conselheiros e a diretoria da entidade, os senadores Raimundo Colombo e

Ideli Salvati, os prefeitos de Tijucas, Elmis Mannrich, de Brusque, Paulo Ro-

berto Eccel, de  Papanduva, Luiz Henrique Saliba, e de Chapecó, João Rodri-

gues, do deputado federal Edinho Bez, dos deputados estaduais Rogério Pe-

ninha Mendonça, Kennedy Nunes, Lício Mauro da Silveira, Valmir Comin,

Reno Caramori, Nilson Gonçalves e Dagomar Carneiro e dos presidentes do

Tribunal de Justiça, Trindade dos Santos, da OAB/SC, Paulo Roberto de Bor-

ba, e do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Moacir Tonet.

As mais de 400 pessoas que
prestigiaram a posse solene dos
novos conselheiros e do Conse-
lho Diretor do CRCSC, dia 3 de
março, demonstram o acerto da
linha de trabalho iniciada em
2008, quando assumimos os des-
tinos da entidade. Compareceram
as principais lideranças contábeis
do Estado e também do País,
como o presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, nosso
colega e amigo Juarez Domingues
Carneiro, e da Fenacon, Valdir Pi-
etrobom, incansável defensor da
classe contábil e que - junto com
a ex-presidente do CFC Maria Cla-
ra Cavalcante Bugarim -  teve pa-
pel decisivo na aprovação da in-
clusão das empresas de contabi-
lidade no Simples Nacional. Estavam, ainda, presentes
líderes empresariais, como o presidente da Fiesc, Al-
cantaro Correa, e parlamentares que apóiam os ansei-
os de nossa categoria, a exemplo do deputado estadual
Renato Hinnig.

São muitos os nossos projetos e muitos deles já estão
em pleno andamento. Nos mesmos moldes do Contabili-
zando com o Direito, vamos oferecer ainda neste semes-

tre o Contabilizando com a Ad-
ministração e Economia, num
total de 140 horas/aula.  A
TVCRCSC, promessa de nossa
gestão, já é uma realidade. Junto
com o Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro e São Paulo, ingressamos
no seleto grupo dos CRCs que
possuem a sua TV digital. Ela será
um instrumento vital para am-
pliarmos a Educação Continua-
da, oferecendo cursos pela inter-
net.  Junto com o Portal Contá-
bil SC – que em apenas um ano
conseguiu se firmar como uma
fonte imprescindível de notícias
– a TVCRCSC vai alavancar ain-
da mais a presença de Santa Ca-
tarina no cenário nacional.

Também faremos um traba-
lho direcionado à valorização do profissional que traba-
lha na área pública. Para tanto estamos adotando como
slogan a frase “Contador público, o guardião da transpa-
rência e responsabilidade fiscal”.

Para consolidar todos esses projetos, porém, preci-
samos contar com a colaboração de todos os 17 mil con-
tabilistas que integram o CRCSC. Como sempre faço ques-
tão de colocar: “Unir para crescer. Sim, nós podemos!”
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ADMINISTRAÇÃO

Encontro reúne delegados

e conselheiros do CRCSC
No dia 3 de março,

antes da posse solene dos
novos integrantes do
CRCSC e do Conselho Di-
retor, aconteceu o 1º En-
contro de Delegados e
Conselheiros de 2010. Na
parte da manhã, foram
feitas apresentações mos-
trando como funciona a
entidade, e os seus vários
setores, como Registro,
Fiscalização e Atendimen-
to. “Foi uma oportunida-
de para os novos mem-
bros do CRCSC conhece-
rem a estrutura e a nossa
linha de trabalho, bem como estrei-
tar a relação com os delegados e con-
selheiros que já atuam na entidade”,
disse o presidente do CRCSC, Sergio
Faraco.

Sergio Faraco
preside a
Câmara de
Ética Tributária

Em fevereiro, foi realizada a pri-
meira reunião deste ano da Câmara
de Ética Tributária, que em 2010 será
presidida pelo contador Sergio Fara-
co, presidente CRCSC. Criada há qua-
tro anos  e composta  por represen-
tantes dos poderes públicos e de enti-
dades empresariais e de classe, a Câ-
mara tem como um de seus objetivos
prestar orientação permanente ao con-
tribuinte sobre seus direitos e garanti-
as. Cabe aos membros da CET avaliar
e encaminhar denúncias ou sugestões
apresentadas por contribuintes e su-
gerir à administração tributária pro-
cedimentos e ações para coibir práti-
cas evasivas e propor critérios de pa-
dronização da atuação fiscal.

Para Faraco, ela é um importante
instrumento para  aprimorar a rela-
ção Fisco e sociedade, ajudando a sim-
plificar e dar mais transparência às

Reuniões serão mensais e acontecerão na sede do CRCSC

ações desenvolvidas na esfera tributá-
ria. Conforme  a advogada Vanessa
Casarotto, que representa a Facisc (Fe-
deração das Associações Empresariais
de SC), desde que foi criado o fórum
vem contribuindo em muito para a
mudança de paradigmas. “A Câmara
já interferiu em algumas questões
importantes, sempre na defesa do que
dispõe o Código de Direitos e Deveres
do Contribuinte, a exemplo da conces-
são de autorização para impressão de
documento fiscal para contribuintes
que possuem débitos ainda não ins-
critos em dívida ativa; consolidação da
legislação tributária estadual e unifor-

mização da atuação das gerências re-
gionais da Secretaria da Fazenda com
relação a determinadas questões”, res-
saltou ela. “Sem dúvida é uma con-
quista e aproxima partes que se en-
contram em posições tão distintas”.

Decisões - Participaram da pri-
meira reunião, além dos representan-
tes do CRCSC e da Facisc,  o empresá-
rio Rudolfo Ruy Auffinger, da FCDL/SC,
Brani Besen, da Associação dos Fiscais
do Estado de SC, o advogado Rafael
Gluz,  da Fetrancesc, Alda Rocha, do
Sindifisco, e Milton Dalago, da Ocesc.
No encontro ficaram definidas algu-
mas questões que serão aprofundadas

nas próximas reuniões, como benefí-
cios fiscais, visando levantar o custo e
a contrapartida obtida pelo Estado com
esse tipo de incentivo, o novo Tribu-
nal Administrativo Fiscal, regime de
substituição tributária e importação de
mercadorias do Paraguai por peque-
nos empresários.

Na avaliação de Rudolfo Ruy Au-
ffinger, a FCDL acredita que a aproxi-
mação das entidades com a Secreta-
ria da Fazenda e suas congêneres per-
mite a busca de simplificação e trans-
parência em tudo que diz respeito à
área de tributação. Já Alda Rocha, do
Sindifisco, ressaltou que a CET repre-
senta uma mudança de cultura, pois
introduz a ética como elemento-cha-
ve na relação fisco-contribuinte. “É
um forum privilegiado para discutir-
mos assuntos como os incentivos fis-
cais e verificar se realmente vale a pena
o Estado abrir mão dessa receita”, ob-
servou Brani Besen, da AFFESC.

A CET é formada por 14 órgãos:
Secretaria de Estado da Fazenda, De-
partamento Estadual de Trânsito;
FCDL/SC; Fampesc, Ocesc, Faesc, Fa-
cisc, Fiesc, Sindicato dos Fiscais do
Estado/SC, AFFESC, CRCSC, OAB/SC e
Fecomércio.

Palestrante falou sobre etiqueta nos negócios

O vice-presidente de

Administração e Finanças do

CRCSC, Adilson Cordeiro, faz a

entrega dos donativos ao médico

Luiz Alberto da Silveira

Durante a tarde, foram ministra-
das duas palestras. Na primeira, a
consultora de comunicação empresa-
rial Vivian Rauh falou sobre Etiqueta
nos negócios. Após, o oncologista Luiz

Alberto Silveira, que integra o conse-
lho do Serte (entidade filantrópica que
atende 125 crianças e 60 idosos) abor-
dou o tema “O Sentido da Vida”, res-
saltando “a importância de viver e

estar vivo e os cuidados necessários à
prevenção do câncer”.

Antes da sua palestra, o médico
recebeu donativos direcionados ao
Serte, arrecadados nos dois treina-
mentos sobre Sefinnet, realizados no
auditório do CRCSC.
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RENOVAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação em 31.01.2010
ATIVO

Ativo Financeiro 2.845.059,37

Disponível 839.104,40

Caixa 500,00

Bancos conta movimento 834.904,40

Adiantamentos de suprimentos 3.700,00

Disponível Vinculado C/C Bancária 1.843.766,33

Bancos aplicações financeiras - poupança 985.366,06

Bancos aplicações financeiras - CDB 858.400,27

Realizável 148.623,77

Diversos Responsáveis 583,47

Cheques em Cobrança 2.580,78

Adiantamento a empregados 4.696,22

Convênios 138.865,73

 Entidades Públicas Devedoras 939,48

Outros créditos 958,09

Resultado Pendente 13.564,87

Despesas a regularizar 13.564,87

Depósitos judiciais 13.564,87

Ativo Permanente 11.530.834,51

Bens Patrimoniais 5.573.025,99

Bens móveis 2.007.201,29

Bens imóveis 3.565.824,70

Créditos 5.950.757,63

Parcelamentos 203.227,15

Dívida ativa 5.747.530,48

Valores 7.050,89

Ações de telecomunicações 7.050,89

Ativo Transitório 727.244,77

Execução Orçamentária da Despesa 727.244,77

Despesas correntes 727.244,77

Despesas de capital -

Contas de Interferência 762,46

Transferências Financeiras Ativas 762,46

Transferências Patrimoniais Ativas -

Reflexo Patrimonial 655.522,10

Variações Passivas 655.522,10

Dependentes da Execução Orçamentária 654.759,64

Cobrança da Dívida Ativa 617.176,73

Alienação de Bens Móveis -

Parcelamentos 37.582,91

Independentes da Execução Orçamentária 762,46

Alienação de Bens Móveis -

Outros Valores 762,46

Ativo Compensado 3.852.519,46

Créditos 3.852.519,46

TOTAL DO ATIVO 19.611.942,67

PASSIVO

Passivo Financeiro 462.829,54

Dívida Flutuante 353.270,98

Restos a pagar 18.650,16

Depósitos diversas origens 708,39

Consignações 13.691,26

 Credores da Entidade 49.842,90

Entidades públicas credoras 270.378,27

Provisões Trabalhistas 109.558,56

Férias 77.003,15

Encargos sobre férias 23.837,50

13º Salário 6.796,20

Encargos sobre 13º salário 1.921,71

Passivo Transitório 2.065.014,88

Execução Orçamentária da Receita 2.065.014,88

Receitas correntes 2.065.014,88

Receitas de Capital -

Contas de Interferência 762,46

Transferências Financeiras Passivas -

Transferências Patrimoniais Passivas 762,46

Reflexo Patrimonial 613.705,68

Variações Ativas 613.705,68

Dependentes da execução orçamentária -

Independentes da execução orçamentária 613.705,68

Saldo Patrimonial 12.617.110,65

Patrimônio (Ativo Real Líquido) 12.617.110,65

Passivo Compensado 3.852.519,46

Créditos 3.852.519,46

TOTAL DO PASSIVO 19.611.942,67

O contador José Martonio Alves Co-

elho assumiu, dia 23 de fevereiro, em

Brasília, a presidência da Fundação

Brasileira de Contabilidade (FBC), ges-

tão 2010/2013. Ele substitui o conta-

dor José Antonio de França.

Em entrevista ao  Jornal do CRCSC,

o novo presidente antecipou a inten-

ção de entidade de criar uma universi-

dade corporativa, que possa viabilizar

– em parceria com instituições de en-

sino nacionais ou estrangeiras – cur-

sos itinerantes de Mestrado. “Nossa pri-

oridade será atender às regiões mais ca-

FBC empossa

nova diretoria
rentes desse tipo de

pós-graduação”, reve-

lou. Em áreas em que

essa demanda já está

suprida, a FBC irá se

voltar para viabilizar

cursos de Doutorado.

Martônio Alves

Coelho observou ainda que a Funda-

ção continuará o seu trabalho de su-

porte ao sistema CFC/CRCs, investin-

do na edição de livros e de eventos,

que agreguem conhecimento à classe

contábil.

Saiba mais 

Entidade sem fins lucrativos, a FBC foi constituída em 1997 e tem – entre os seus

objetivos – a promoção e subsídio a programas de ensino, pesquisa, pós-gradua-

ção e extensão na área da Contabilidade; o estímulo à pesquisa e à produção cien-

tífica e a edição e divulgação de livros, revistas e periódicos que possam contribuir

para o desenvolvimento técnico, científico e cultural da Contabilidade.

MARCELLO SEEMANN SERGIO FARACO MARTINHO NUNES SANTANA NETO

Vice-Presidente de Controle Interno Presidente do CRCSC Contador CRCSC - 021513/O-5
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FISCALIZAÇÃO

Saiba como elaborar o Termo de

Transferência de Responsabilidade Técnica
Quando a responsabilidade técni-

ca de uma empresa passa de um pro-
fissional de contabilidade para outro,
é obrigatória a elaboração do Termo de
Transferência de Responsabilidade
Técnica, devidamente protocolado no
respectivo Conselho Regional de Con-
tabilidade. O objetivo do documento é
garantir a transparência, o cumpri-
mento da ética profissional e resguar-
dar o trabalho dos contabilistas devi-
damente qualificados e regulares pe-
rante o seu Conselho profissional.

Em Santa Catarina, o Termo de
Responsabilidade, que documenta tal
transferência, foi instituído em 2002,
por meio da Resolução CRCSC 224.
Em outubro de 2008, uma nova re-
solução – a de número 294 – veio
aperfeiçoar as regras, alterando al-
guns prazos e procedimentos. “O Ter-
mo de Transferência é um instrumen-
to extremamente importante, que
complementa o Contrato de Presta-

serva o vice-presidente de Fiscaliza-
ção, Ética e Disciplina do  CRCSC, Ed-
son Luís Francês.

O documento de transferência –
que se encontra disponível no site
www.crcsc.org.br – deve ser preenchi-
do inicialmente pelo novo contabilis-
ta, em quatro vias, com informações
sobre a empresa, a sua própria orga-
nização contábil e valores de honorá-
rios. Por meio de um protocolo, es-
ses documentos serão repassados ao
responsável técnico anterior, que terá
a obrigação de informar a situação
dos serviços sob a sua responsabili-
dade, bem como dados referentes a
honorários e ao seu escritório.

No prazo máximo de 10 dias, as
quatro vias deverão ser devidamente
protocoladas no CRCSC, sendo que
uma das cópias ficará arquivada na
entidade e as demais serão entregues
à empresa e aos profissionais da con-
tabilidade envolvidos na transferên-

Vice-presidente de Fiscalização,
Ética e Disciplina do CRCSC

Treinamentos aprimoram a
trabalho da Fiscalização

ção de Serviços Contábeis, pois deixa
claro a data do início e término das
responsabilidades de cada contabilis-
ta, bem como a situação dos serviços
a cargo do profissional anterior”, ob-

O CRCSC realizou, neste inicio do
ano, treinamentos com os conselhei-
ros das Câmaras que compõem a
Vice-presidência de Fiscalização, Éti-
ca e Disciplina e com a equipe de fis-
cais do Conselho.

O primeiro encontro foi direcio-
nado mais especificamente aos con-
selheiros que estão ingressando no
CRCSC e, por esse motivo, ainda não
conhecem as rotinas e trâmites que
envolvem a área da Fiscalização. Com

a participação do conselheiro do Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC),
José Odilon Faustino, debateram-se
algumas das principais resoluções
que afetam a área, bem como  a im-
portância, as responsabilidades e os
deveres de ser um conselheiro.

Já o segundo encontro marcou a
primeira reunião oficial do novo pre-
sidente da Fiscalização, Ética e Dis-
ciplina, Edson Luis Francês, com a
equipe de fiscais Além de abordar a

linha de atuação e o programa pre-
visto para este ano, Francês fez a en-
trega dos novos equipamentos de in-
formática (notebooks). “O objetivo é

cia. De acordo com a Resolução
CRCSC nº 294/2008, a partir do mo-
mento do recebimento do Termo de
Transferência, o contabilista anterior
deve proceder à entrega dos docu-
mentos referentes aos setores pesso-
al e fiscal em 10 dias, sendo que os
demais documentos devem ser enca-
minhados em 30 dias.

O vice-presidente de Fiscalização,
Ética e Disciplina alerta para o fato
de que o atraso na entrega de qual-
quer um dos documentos, bem como
a omissão ou erro no fornecimento
dos dados, acarreta infração às nor-
mas previstas na legislação do Con-
selho Federal de Contabilidade, fican-
do o profissional sujeito a instaura-
ção do processo administrativo de fis-
calização. “O controle da transferên-
cia de responsabilidade técnica, além
de valorizar a profissão, busca asse-
gurar a conduta ética e profissional
da classe contábil”, observou.

Treinamento com a equipe de fiscais

possibilitar aos fiscais o acesso cada
vez maior à tecnologia de ponta, aju-
dando-os no exercício de suas fun-
ções”, disse.

FOTO: RENATO GAMA
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CAPACITAÇÃO

Mais cinco turmas do Contabili-
zando com o Direito iniciaram o cur-
so nas cidades de Concórdia, Criciú-
ma, Araranguá, Joaçaba e Florianópo-
lis. Com duração de 100 horas/aula,
o programa é uma iniciativa pioneira
do CRC de Santa Catarina, e oferece
noções práticas de seis ramos do Di-
reito, ajudando a aprimorar a quali-
dade dos serviços prestados pelos con-
tabilistas do Estado.

Desde que foi lançado em 2008,
já foram constituídas 22 turmas, be-
neficiando aproximadamente 400
contabilistas. “É extremamente gra-
tificante verificar o interesse dos pro-
fissionais catarinenses em ampliar o
conhecimento, agregando informa-
ções de áreas correlatas à Ciência Con-
tábil”, ressalta o presidente do CRCSC,
Sergio Faraco.

Começam mais cinco turmas

do Contabilizando com o Direito

 Formaturas

No dia 5 de março, aconteceu a formatura da turma de Chapecó do Conta-

bilizando com o Direito. Realizada no clube Chapecoense, a solenidade contou

com a participação dos presidentes do CRCSC, Sergio Faraco, e do Sindicont,

Dalvair Angheben. Também estivaram presentes o delegado do Conselho, Reni

Druzian, o diretor Regional do Sescon Santa Catarina, Avaci Gazzoni,  famili-

ares e amigos.

Já no dia 19 de fevereiro, concluíram o curso os profissionais de Itajaí. A

cerimônia de entrega dos certificados aconteceu junto com a posse da nova

diretoria do Sindicont local, que passou a ser presidida pela contadora Regia-

ne Waltrick (eleita para o triênio 2010/2013). A solenidade aconteceu no salão

de eventos da entidade e contou com as presenças dos presidentes do CRCSC,

Sergio Faraco, da Fecontesc, Jandival Ross, e do Sescon Santa Catarina, Elias

Nicoleti Barth,

Na oportunidade, a nova presidente

adiantou que pretende manter a parceria

do Sindicato com as demais entidades con-

tábeis, de forma de ampliar o número de

cursos e eventos oferecidos aos contabilis-

tas da região.

Dois novos
cursos no projeto

Educação
Continuada

Desde o dia 15 de março, o pro-

jeto Educação Continuada – desen-

volvido pelo CRCSC, em parceria

com os Sescons, Fecontesc e Sindi-

conts - está oferecendo dois novos

cursos. Com duração de quatro ho-

ras, o curso “Imposto de Renda Pes-

soa Física” vai percorrer 21 cidades

do Estado, abordando as principais

alterações ocorridas na legislação e,

também, o correto preenchimento

do formulário da declaração de ren-

da. O ministrante é o advogado Ma-

noel José Vieira Neto, que tem mais

de 20 anos de experiência nas áreas

tributária e societária.

Já o curso “Escrituração Fiscal”

– a cargo do consultor de empresas

Neomar Antonio Cordova – terá a

duração de oito horas e será minis-

trado em 19 municípios.

Conforme a vice-presidência de

Desenvolvimento Profissional, Mari-

sa Luciana Schwabe de Morais, o pla-

no de trabalho deste ano prevê a

ampliação e fortalecimento do pro-

jeto Educação Continuada, viabilizan-

do aos contabilistas catarinenses di-

ferentes oportunidades de aperfeiço-

amento profissional. “Nossa objetivo

é elaborar um cronograma semestral

de cursos e palestras, de maneira

que o CRCSC e as entidades parcei-

ras possam realizar a divulgação com

bastante antecedência, permitindo

ao profissional  adequar sua agenda

e participar ativamente do projeto”,

observou.

Cronograma completo

no www.crcsc.org.br.

EM DESTAQUE

Desde setembro do ano passado,

o delegado do CRCSC de Rio do Sul,

contador Vilson Schulle, ocupa a pre-

sidência do Conselho Curador da Fun-

dação de Saúde Alto Vale do Itajaí (Fu-

savi), entidade mantenedora do Hos-

pital Regional Alto Vale, uma institui-

ção filantrópica privada que é referên-

cia na área da saúde. Com uma equi-

pe de 750 colaboradores, o Hospital é

administrado por 23 ONGs da cidade.

Dessas, sete compõem o Conselho Cu-

rador, que tem função executiva.

“Todos os cargos – tanto os da As-

sembléia Geral como os do Conselho

Curador – são honoríficos e, portanto,

sem remuneração”, explica Schulle,

que se sente orgulhoso por poder aju-

dar a comunidade, buscando formas

de melhorar a qualidade do atendi-

mento oferecido na área da saúde na

sua região.

Conforme o delegado do CRCSC,

a diretoria tem como principal desa-

fio a reforma do Pronto Socorro do

HRAV, sendo que o projeto está em an-

damento através de um plano diretor

construído para a instituição.

Na foto, os formandos,
integrantes da nova diretoria
do Sindicont e autoridades
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Aviso
Os contabilistas precisam ficar

atentos à data de validade da CHP, que
é  março de 2010. Para fazer a reno-
vação desse documento por mais 12
meses, o profissional precisa estar em
dia com a anuidade deste ano.

O vice-presidente de Fiscalização,
Ética e Disciplina, Edson Luis Fran-
cês, lembra ainda que está em curso
o processo de extinção da DHP im-
pressa, que obriga o profissional  a
fazer a prestação de conta periódica
desse documento ao CRCSC. “Ficará
apenas a DHP Eletrônica, que ofere-
ce várias vantagens, dentre  as quais
maior comodidade e  agilidade, pois
a etiqueta pode ser obtida diretamen-
te no site do CRCSC, evitando a ida do
profissional à sede ou a uma das ma-
crodelegacias  do Conselho”, disse.

Os contabilistas catarinenses pas-

saram a contar, desde o dia 3 de mar-

ço, com um novo canal de comuni-
cação. É a TVCRCSC, que pretende ofe-

recer aos profissionais informações e

cursos 24 horas por dia, ajudando-os

em sua capacitação e atualização. “É

mais um instrumento para ampliar o

projeto Educação Continuada, que só
no ano passado promoveu mais de

300 cursos  presenciais em toda San-

ta Catarina”, ressaltou o presidente

Sergio Faraco. O projeto conta com o

apoio da TVCRC, do Conselho do Rio

de Janeiro, e  foi desenvolvido pela em-
presa AD5 Agência Digital.

Graças à TVCRCSC, profissionais

de todo o país puderam acompanhar,

ao vivo, pela internet, a posse dos no-

já é uma realidade
vos conselheiros e do Conselho Di-

retor.

Hoje, é possível ao acessar o site
www.crcsc.org.br ou www.tvcrcsc.com.br

assistir a um vídeo com os melhores

momentos da cerimônia de posse.

Também estão disponíveis entrevistas

com o novo presidente da Fundação

Brasileira de Contabilidade (FBC),
José Martonio Alves Coelho, e com vi-

ces-presidentes do CRCSC, dentre ou-

tras lideranças contábeis.

O site do Conselho de Santa Catarina está desde o
início de março mais interativo e fácil de navegar, per-
mitindo ao usuário acessar rapidamente as seções de
seu interesse. Todas as páginas ganharam um leiaute
mais leve e elegante.Ainda foram agregados novos ser-
viços on-line aos já tradicionais Acesso Público ao ca-
dastro do CRCSC; Atualização do cadastro; Decore/
DHP Eletrônica e Consulta online ao acervo da bibli-
oteca. O contabilista pode também solicitar pela in-
ternet os registros originário, provisório e secundá-
rio, bem como a emissão de alvará.O site traz in-
formações sempre atualizadas de cursos e das ações
desenvolvidas pelas entidades contábeis. Banners
na primeira página dão acesso aos setores de Re-
gistro e Fiscalização, às publicações do CRCSC e a
dados sobre quantos contabilistas exercem a ati-
vidade no país. O site foi desenvolvido pela empresa Agência Hive.

No dia 10 de mar-

ço, a TVCRCSC ofereceu

a primeira palestra via
Web: “Aspectos Práticos

sobre o SPED”, numa

parceria com o Sescon-

RJ, Federação das In-

dústrias do Rio de Ja-

neiro e  CRCRJ. Duran-
te o evento, os partici-

pantes puderam enviar

perguntas para os pa-

lestrantes - o supervisor técnico do

SPED Contábil, Márcio Tonelli, e o su-

perintendente de Informática da JU-
CERJA,  José Luciano Silva.

Para o vice-presidente de Admi-

nistração e Finanças do CRCSC, Adil-

son Cordeiro, a TVCRCSC é uma fer-

Site do CRCSC está com leiaute novo

ramenta ágil, efici-

ente e confortável,

que está sintoniza-
da com o perfil do

contabilista, um

profissional acostu-

mado a usar as mo-

dernas técnicas da

informação. “Pela
rotina bastante es-

tressante de traba-

lho, muitas vezes ele

não tem condições de, durante o expe-

diente, frequentar um curso presenci-

al”, lembra. “Com a TVCRCSC, este
profissional pode se atualizar no horá-

rio e local que lhe forem mais conve-

nientes, sem prejuízo ao andamento

do seu serviço”, complementa.
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REPRESENTATIVIDADE

Posses solenes do CFC e

CRCSC mostram a força da

contabilidade catarinense
A contabilidade catarinense foi o

grande destaque deste início de ano. No
dia 24 de fevereiro, delegações de conta-
bilistas de todas as regiões do país esti-
veram em Brasília para prestigiar a pos-
se solene do contador Juarez Domingues
Carneiro – primeiro catarinense a assu-
mir a  presidência do órgão máximo da
área contábil, o Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), que representa 416 mil
técnicos em contabilidade e contadores
e 72 mil organizações contábeis.

 Já no dia 3 de março, mais de 400
pessoas lotaram o auditório e as depen-
dências do CRCSC, na posse dos novos
conselheiros e do Conselho Diretor da
entidade, que tem na presidência o con-
tador Sergio Faraco, reeleito para mais
um mandato de dois anos.

 E foi pelas mãos do colega e atual
presidente do CFC que Faraco recebeu o
certificado de posse. À cerimônia, com-
pareceram presidentes de sete CRCs, os
presidentes da Federação Nacional das
Empresas Prestadoras de  Serviços Con-
tábeis (Fenacon), Valdir Pietrobom, e da
Federação das Indústrias de Santa Cata-
rina (Fiesc), Alcantaro Correa, bem como
deputados, vereadores e lideranças con-
tábeis de todo o Estado.

Em seu discurso, Faraco falou so-
bre o plano de trabalho, parte dele já vi-
abilizado, a exemplo do Programa Con-
tabilizando com a Administração e Eco-
nomia, que passará a ser oferecido já
neste semestre, e da TV CRCSC, lançada
durante a sua posse. Ele afirmou a ênfa-
se que será dada à Contabilidade Públi-
ca. “Nosso novo slogan será “Contador
Público, guardião da transparência e res-
ponsabilidade social”, refletindo a aten-
ção que será direcionada a quem traba-
lha nesta área”, disse. “Só com a ajuda
do profissional da contabilidade o País
conseguirá acabar com a corrupção, que
desvirtua os valores e destrói o senso de
cidadania”, acrescentou, sob os aplau-
sos dos presentes.

Ao finalizar, Faraco fez questão de
deixar registrada a sua homenagem ao
amigo Juarez Domingos Carneiro. “Te-

nha a certeza, Juarez, que a classe con-
tábil catarinense e este CRCSC continua-
rão a lhe dar  apoio irrestrito, com a
mesma força demonstrada durante a
campanha para a presidência do órgão
máximo da contabilidade brasileira”.

Estavam também presentes à ceri-
mônia o deputado Renato Hinnig, o ve-
reador Gean Loureiro e o contador geral
da Secretaria da Fazenda, Wanderlei Pe-
reira das Neves, representando na opor-
tunidade o governador Luiz Henrique da
Silveira, bem como os presidentes dos
três Sescons e da Fecontesc.

Delegação catarinense prestigiou a posse do contador Juarez Domingues Carneiro

Entrega do certificado ao novo presidente do CFC Entrega do certificado de posse ao presidente Faraco

Auditório do CRCSC ficou lotado

FOTO ROBSON CESCO

FOTO ROBSON CESCO

FOTO ANDRÉ VAZ

FOTO ANDRÉ VAZ

FOTO ANDRÉ VAZ
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Boas notícias
Presente à cerimônia de posse do CFC, o  ministro da Previdência So-

cial, José Pimentel, informou que uma antiga reivindicação da classe con-
tábil brasileira está prestes a ser atendi-
da: a reformulação da Lei de Regência -
Decreto-Lei nº 9.295, datada de 1946,
ano em que foi criado o Sistema CFC/
CRCs. Conforme ele, o governo já teria
“finalizado” o projeto  que reformula a
lei que rege o exercício da profissão.

 O ministro afirmou ainda que tra-
zia uma mensagem do secretário-exe-
cutivo do Ministério da Fazenda, Nelson

Machado, sobre o novo projeto de lei, que será enviado pelo Presidente
Lula à apreciação dos parlamentares: “Queremos premiar essa categoria
que tanto tem contribuído com o desenvolvimento do Brasil”. (Com a

colaboração da Assessoria de Comunicação do CFC).

Orgulho

de ser

catarinense
Em seu discurso de posse na presi-

dência do CFC, o contador Juarez Do-
mingues  lembrou fatos de sua trajetó-
ria pessoal e profissional e declarou o
sentimento de amor à sua terra: “Sou
filho da Santa e bela Catarina”. Ele tam-
bém enfatizou o apoio recebido da clas-
se contábil do Estado, em especial do
presidente reeleito do CRCSC, Sergio Fa-
raco, fundamental para que conseguis-
se chegar ao comando do CFC.

O novo presidente destacou ainda
conquistas recentes que elevaram o
respeito à profissão contábil, como o
aprimoramento da contabilidade do
setor público e a convergência das nor-
mas brasileiras ao padrão internacio-
nal (IFRS), entre outras. Segundo ele,
esses são alguns dos fatos que fazem
com que a contabilidade seja, atual-
mente, uma das profissões mais de-
mandadas do País.

Juarez Domingues Carneiro abor-
dou também aspectos do seu plano de

trabalho, com destaque para grandes
eventos que deverão ocorrer nestes
dois anos. Um exemplo citado é o II
Seminário Internacional de Contabili-
dade Pública, previsto para ocorrer em
setembro próximo. Ele afirmou, ain-
da, que irá fazer todos os esforços pos-
síveis para que o Brasil seja sede do
próximo Congresso Mundial de Con-
tabilidade, em 2014.

Ao final, reafirmou o compromis-
so da entidade com a responsabilida-
de socioambiental. E garantiu que será
mantido o convênio firmado no ano
passado com a médica pediátrica e sa-
nitarista Zilda Arns, de incentivar a
classe contábil a – de forma voluntá-
ria – realizar a contabilidade das pas-
torais da criança e do idoso. “Infeliz-
mente, para todos nós, ela partiu, mas
iremos dar continuidade ao seu legado
de amor e solidariedade, em busca de
uma sociedade mais justa e fraterna”,
observou.

Conselheiros titulares com os presidentes do CRCSC e CFC

Conselho Diretor, com o presidente do CFC

Conselheiros suplentes com os presidentes do CRCSC e CFC

Mesa de autoridades Senador Neuto de Conto na Posse do CFC Os presidentes do CRCSC e da Fiesc
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PERFIL

CONSELHEIRO JOSÉ SIDNEY RIBEIRO ESMÉRIO

Formação Profissional - Conta-
dor, com pós-graduação em Ciências
Contábeis, pela UFSC, e pós-gradua-
ção em Gerência da Qualidade nos
Serviços Contábeis, oferecida pela
Uniplac, em parceria com o CRCSC.

Experiência Profissional –
Contador empregado da S.A. Moinho
Cruzeiro, Indústria e Comércio, de ja-
neiro de 1974 a setembro de 1993;
professor universitário da Uniplac, de
maio de 1976 a julho de 2009; e pro-
fessor de Perícia Contábil no Curso de
pós-graduação em Auditoria e Perícia
Contábil da Univali, Campus de Itajaí.
É empresário contábil desde outubro
de 1995.

Trabalho Desenvolvido em Ou-
tras Entidades – Presidiu o Sindi-
cont Lages, de outubro de 1993 a se-
tembro de 1995, e a Fecontesc, no
quadriênio 1996/1999. Conselheiro
fiscal da CNPL (Confederação Nacio-
nal dos Profissionais Liberais), de
abril de 1999 a março de 2002; foi
membro do Conselho Curador da

UDESC (1996/1999); membro Su-
plente do Conselho Estadual de Con-
tribuintes do Estado de Santa Catari-
na (2002/2003) e integrante do Con-
selho de Contribuintes da Prefeitura
de Lages, de setembro de 2001 a se-
tembro de 2005. É membro do Con-
selho Deliberativo do CIEE/SC desde
sua fundação e, desde abril de 1997,
diretor suplente do Sescon/SC

Trabalho Desenvolvido no
CRCSC – Conselheiro titular, eleito
em novembro do ano passado para
um mandato de quatro anos (2010/
2013). Integra as Câmaras de Controle
Interno e de Fiscalização, Ética e Dis-
ciplina. É o coordenador da Comissão
de Patrimônio. 

Receita Para Melhorar a Pro-
fissão – O sucesso profissional, na
opinião do conselheiro do CRCSC, tor-
na-se mais fácil se o profissional le-
var em consideração os seguintes tó-
picos:
· Conhecimento e domínio da Con-

tabilidade na área de atuação do

profissional;
· Estudar permanentemente;
· Acompanhar a evolução dos negó-

cios empresariais; ter uma visão de
mercado e o avanço da globaliza-
ção;

· Aliar-se ao contínuo desenvolvi-
mento da Tecnologia da Informa-
ção e dos processos de comunica-
ção;

· Oferecer ao cliente informações rá-
pidas e úteis a o processo de toma-
da de decisões;

· Dar ao cliente o suporte necessá-
rio à gestão, numa linguagem cla-
ra, objetiva e de fácil entendimen-
to.

· Fortalecimento e participação nas
entidades contábeis.

· Formação de lideranças.
· Agir com ética e responsabilidade

social.
· Investir no marketing profissio-

nal. 

Família – Patrimônio construí-
do com muito amor, razão fundamen-
tal de uma vida feliz de 40 anos de

casado. É pai de três filhos: dois ho-
mens (ambos contadores, sendo um
deles também advogado) e uma mu-
lher, que optou pela Bioquímica. Tem
três netas e um neto. 

Lazer - Curtir a família e, algu-
mas vezes ao ano, pescar no Pantanal
Mato-grossense e no Rio Paranazão,
na Argentina.  

Frase - Experiência? Quem a
tem, se a todo o momento tudo se
renova? 

CONSELHEIRO JOSÉ HENRIQUE DOMINGUES CARNEIRO (PROFº. RICO)
ção dos Administradores de Santa Ca-
tarina (Fundasc), assessor de Marke-
ting & Eventos da Secretaria de Turis-
mo da Prefeitura de Florianópolis e di-
retor da Fundação Educacional São
José/SC.  É atualmente conselheiro da
Associação dos Administradores da
Grande Florianópolis (AAGRAF).

 
Trabalho Desenvolvido no

CRCSC – conselheiro titular, eleito em
novembro passado, é o representante
dos Técnicos em Contabilidade no Con-
selho Diretor da entidade. Participa de
várias Câmaras e comissões de traba-
lho, dentre as quais a Câmara de Re-
cursos, Ética e Disciplina e a Câmara
de Desenvolvimento Profissional e as

comissões de Educação Continuada,
Planejamento Estratégico, Divulgação
e Eventos. 

 
Receita Para Melhorar a Pro-

fissão - A busca permanente pelo co-
nhecimento técnico e espiritual.    

 
Família - Casado com Patrícia Ra-

mos Neves Carneiro, é pai de Luiza Ra-
mos Carneiro.

 
Lazer - Caminhar, viajar e cine-

ma.
 
Frase - “Quem mata o tempo,

não é assassino. É suicida!”  Millôr
Fernandes.  

Formação Profissional - Técni-
co em Contabilidade, pela Academia de
Comércio de Santa Catarina, Adminis-
trador, pela UFSC, especialista em ges-
tão da Qualidade (Unisul) e Mestre em
Engenharia de Produção (UFSC).

 
Experiência Profissional -  Em-

presário contábil, consultor, professor
de graduação e pós-graduação e pales-
trante.

 
Trabalho Desenvolvido em Ou-

tras Entidades – Foi diretor do Ses-
con Grande Florianópolis, presidente
do Secovi Florianópolis e Tubarão, de-
legado do Conselho Regional de Admi-
nistração (CRA/SC), diretor da Funda-
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Profissionais

Araranguá

Adailto Tadeu Conti
Anderson Collodel
Beatriz Catarina Luttjohann
Maria Aparecida Anastácio
Samuel Farias Oliveira
Talita da Rosa Goulart
Balneário Camboriu

Aldo Jose Brando
Altino Torquato dos Santos Júnior
Carina Rodrigues Manczenko
Gisele de Fátima Krzisch
Janaina Amaral da Silva Scarton
Blumenau

Carmen Lucia Pitz Braz
Daniele Sell Pezzini
Elton Fernando Muller
Fernando Correia
Luiz Carlos Krause
Paulo Ricardo Martins Buttenbender
Priscila Habeck Serafin
Priscila Natalia Da Silva
Ricardo Censi
Ricardo Woelfer
Rozemeri Marchiori Kardauke
Solange Koprowski Steffen
Brusque

Marcos Roberto Farias
Caçador

Gilson Rogerio Varotto
Ivo Niespodzinski Goelzer
Jardel Crosby Matte Gonçalves
Ronaldo Adriano Bado
Silmar de Jesus Lara
Campos Novos

Índio Emanuel de Lima Bezerra
Leonardo Padilha
Renata Granemann Carlesso
Canoinhas

Andrei de Sá Ribas
Chapecó

Antonio Marcos Da Silva Stipula
Eder Jose Guzzo
Gelvandro Alexandre Nervis
Gleidson Argenta Felippi
Izanir Gonçalves dos Santos Vidal
Jaime Daniel
Marcelo Jose Ritter
Mari Lucia Conte
Raquel Teresinha Nedel Pértile
Concórdia

Joseli Mesquita de Melo
Michel da Silva Canabarro
Criciúma

Ana Silvia Barbosa Pereira
Gissele Alano Torres
Ivan Tibincoski
Jucemar dos Reis
Simoni Milanez
Tiago Stock
Uilson Blissari
Curitibanos

Joseane Bastos
Silvia Neli Rinaldi Silveira
Florianópolis

Adriana Martins de Oliveira

Anderson Carlos Bottega
Andre Amaral Medeiros
Ângelo Cesar Scussiatto
Benildes Zimermann
Carla Lucia Correia
Claudia Mara De Brida
Daiana Pillati
Daiane Grezelle
Denis Luis Furtado
Donizete Reina
Elisabeth Rodrigues Peixoto
Felipe Pereira Canever
Fernando Machado Wolf
Francelina Maria da Silva
Gizelli Gonçalves Costa
Jeferson Hemkemeier
João Batista Brazinha de Oliveira
Joycemare Martins
Maicon Bruxel
Marcelo Nascimento
Marcelo Nascimento
Marilia Gorges Silveira
Marina Godoy
Michelle Machado Gerent Amorim
Osvaldo Mendes
Patrícia Eracema Saldanha dos Santos
Rafael Debortoli
Sandra Márcia Andrade da Silva
Sandro Marcos Levati
Taciâne Cristina Morschbacher
Valter Pedro da Cunha Júnior
Vera Cherobin
Wilson Clovis de Morais Júnior
Zilton Bartolomeu Martins
Itajaí

Braian Vinicius Silveira Souto
Elane Cristina Freitas do Nascimento
Elisangela Claudete da Silva
Lauschner
Mayko Francisco da Silva
Roberto de Matos
Rodrigo Rolf Schroeder
Itapiranga

Cleide Schwendler Beumer
Greice Altenhofen
Leandro José Vieira
Rachel Mueller
Alcione Alvez
Jaraguá do Sul

Denilson Roberto Kasteller
Marlene Wasch Gurdon
Melo Hackbarth
Murilo Schmidt Menegotti Schünke
Sergio Lange
Sidiclei Tauchert
Wilma Ligia Gessner Bachmann
Joaçaba

Alessandra Primo
Camila Festa
Estefani Sabrina Gobbi
Tânia Costa Beber
Joinville

Ana Paula Veber
Carla Alexsandra Schneider
Denise Wiliczinski
Dirce Alberton
Fabiane Aparecida Bastos

Fabiane Fulik
Fabiano de Borba
Humberto Lennert
Jeniffer Cristine de Sena
Juliana Larissa Galliani
Lui Fellippe da Silva Bellincantta
Mollossi
Márcia Gomez Serafin
Marileia Ribeiro
Rejane Francener Viana
Rogério Nunes Mendes
Rosa Maria Dos Santos Pierote Borges
Tamiris de Miranda Pereira
Terezinha Benvenutti
Tony da Maia
Vilmar Jose Folle
Lages

Fabio dos Santos
João Nunes Vieira
Samury de Oliveira
Suzana Cecatto
Laguna

Andreza Pires
Reinaldo Luiz Fortunato
Orleans

Daniel Loli Dorigon
Flavio Arent
Vanderson Burgrever
Palhoça

Claudio Gerson dos Santos
Gislene Regina da Silva
Lorena Ivone da Silva
Marcelo Jacinto Ávila
Rafael de Souza
Palmitos

Dieli Bortolanza
Josmaire Predebon
Rio do Sul

Araceli Rodrigues
Naldi Joenck Mueller
Nilto Jose Americo
São Miguel do Oeste

Adriano Dill
Ana Paula Pagnussat Kinsel
Antonio Jocenei Waiss dos Santos
Francieli Fumagali
Jose Ricardo Furquim
Karolise Colombo
Lindomar de Togni
Sandra Mara Puhl Somavilla
São Bento do Sul

Karian Regina Wan-Dall Gonçalves
Márcia Grossl Honorio da Silva
São Joaquim

Adriano Pereira da Silva
Jose Nocy Pereira
Timbó

Fabio Francisco Oliveira
Tubarão

Claudinei Bonifacio
João Roberto Tavares
Patrícia Tomaz
Paulo Sergio Pedra Berneira
Wagner dos Santos
Videira

Claudio Adelson Weber Kern
Eliana Sartor

Rosane Bertotto
Xanxerê

Leila Jiovana Moro
Ijanecir Elisabete Capra
Ivanor Armindo Fontaniva
Maira da Silva
Susan Letícia Galz

Individuais

Balneário Camboriu

Gilda Maria de Oliveira
Curitibanos

Jose Edson Subtil
Florianópolis

Oswaldo Melchiades Cechinel
Paulo Roberto Polli Lobo
Valcy Wolff Weber
Ibirama

Odair Barbetta
Itajai

Ester Pereira
Joinville

Jesse da Silva Flores
Moacir Negrão
Lages

João Nunes Vieira
Orleans

Eliane Aparecida Fontanella Pilon
São Miguel Do Oeste

Aurélio Jose Ludwig

Sociedades

Araranguá

A. L. de Deus Bif
C. L. Scandolara Contabilidade
Contabilidade Scardueli Ltda Me
Balneário Camboriu

Borgert & Silva Ltda Me
Condominium Assessoria Contábil
Ltda Me
OP Contabilidade Ltda Me
Blumenau

Ana Cristina Masera Me
Deggau & Bacca Contadores Ltda Me
Brusque

Klann Contabilidade e Consultoria
Chapecó

Contaoeste Contabilidade S/S Ltda
Wise Auditoria S/S Ltda
Criciuma

Borges & Medeiros Contab Asses.
Empresarial Ltda Me
Brugnoli Organização Contábil Ltda Me
Solana Recco Maragno Me
Vilson Liberlato Ortolan
Curitibanos

Brocardo Assessoria Contábil e
Empresarial S/S Me
Winter Contábil e Assessoria
Florianópolis

Acontel Contabilidade Ltda Me
Almeida Consult Contabilidade S/S
Anexo Contabilidade Ltda Me
Damo, Dal Piva e Lima Ltda
Daniel Dias Me
Direcional Cons e Trinamen
Empresarial S/S
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Fatorial Assessoria Contábil e
Emresarial S/S Me
H & J Serviços Contábeis Ltda Me
J Zanette Contabilidade
L.A.R. Contabilidade Limitada Me
Lj Borges Contabilidade Ltda - Me
Otamyr Pamplona Pereira Me
Indaial

IMG Contabilidade Ltda Me
Itajaí

Dadimar Assessoria Contábil Ltda
Edukar Serviços Ltda
Libero Contabilidade Ltda Me
Nicola Zecca Junior
Itapiranga

Vanderlei Carlos Cemin Me
Jaraguá do Sul

TC Contabilidade Ltda – Me
Joinville

Hw Organização Contábil S/S Me
Masul Contabilidade Ltda Me
Lages

Ducont - Duarte Contábil Ltda
Isoton Contabilidade Ltda Me
Vera Lucia Costa Colossi – Me
Rio do Sul

MGV Contabilidade SC Ltda
São Miguel do Oeste

Escritório Contábil Contaesc Ltda Me
São Bento do Sul

Contabilidade Sell Ltda
Escritório Jablonski Contabilidade
Ltda
São Joaquim

Altamiro Serviço Empresarial Ltda
Contabilidade Alceri Chiodeli Ltda
Escritório Contábil Gecel
Organização Contábil Farias & Souza
Ltda Me
Tijucas

Paulo Roberto Severino Me
Tubarão

Charles Schmitz de Carvalho - Me
Cleber Formentin da Silva EPP
Sul Brasil Contabilidade Ltda
Xanxerê

Anghinoni & Zoldan Serv Contabeis
Ltda Me

Cresce a participação das

contabilistas no mercado de trabalho
Com competência e dedicação, as mulheres estão conquis-

tando um espaço cada vez maior no competitivo mundo da con-
tabilidade, atividade que já foi - um dia - considerada feudo
masculino. Os dados do CRCSC mostram que, na virada do ano,
a participação feminina alcançava os 33%, representando um
contingente de 5.311 profissionais (3.917 contadoras e 1.394
técnicas em contabilidade).

Aos poucos, as mulheres também estão assumindo posições
chaves nas organizações. Um exemplo, é a contadora Maria Clara
Cavalcante Bugarim, que recentemente assumiu a presidência da
Academia Brasileira de Ciência Contábil, após comandar durante
quatro anos o Conselho Federal de Contabilidade. No CRCSC, hoje,
uma das principais vice-presidências da entidade- a de Desenvolvi-
mento Profissional - é ocupada pela contadora Marisa Moraes Schwa-

be. No plenário da entidade, há oito conselheiras, 25% do total.
Na avaliação da conselheira do CRCSC Raquel de Cássia S.

Souto, coordenadora em Santa Catarina do Projeto Nacional da
Mulher Contabilista, houve muitos avanços nos últimos anos.
Ela salienta, porém, que ainda é necessário vencer importantes
desafios, principalmente no que se refere à remuneração. “Es-
tudos apontam que as mulheres chegam a receber até 60% a
menos do que os homens, mesmo desempenhando a mesma
função. Esse panorama, todavia, está com seus dias contados,
pois as contabilistas – pelo desempenho e dedicação – estão
conquistando cada vez mais o reconhecimento profissional”, ob-
serva. “Outra questão é a luta pela ampliação da participação da
mulher na vida política do País, bem como em entidades e orga-
nizações de classe”

Conselheira Raquel de
Cássia S. Souto
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FIQUE POR DENTRO

Em janeiro, tomou posse a nova diretoria do Sescon Gran-
de Florianópolis (gestão 2010-2012), em cerimônia promovi-
da no Lira Tênis Clube, em Florianópolis. Várias lideranças
contábeis e políticas, como o deputado federal Claudio Vignat-
ti, compareceram para prestigiar a recondução do contador
Augusto Marquart Neto à presidência do Sindicato.

Em seu discurso, Marquart listou as conquistas obtidas na
sua primeira gestão, a exemplo da transformação da entidade
em uma Autoridade de Registro de Certificações Digitais e adi-
antou que um dos projetos prioritários nos próximos três anos
será a reestruturação e criação de diretorias regionais, de for-
ma a descentralizar as ações e aproximar cada vez mais o Sin-
dicato dos seus associados.

Posse no Sescon GF

Mulheres

Com o apoio do Sindicont Chapecó, foi realizada, dia 1º de março, a assem-

bleia de constituição das Mulheres Associadas da Classe Contábil de Chapecó e

Região (MACC), bem como a aprovação do estatuto da entidade. Na solenidade,

promovida no Hotel Mogano, foi eleita e empossada a primeira diretoria (gestão

2010/2012) constituída por Carmem M. Hammerschimitt (presidente), Mara Ja-

queline Utzig (secretária), Marli A. Morescho (tesoureira), Iraci Bazzi (diretora de

eventos), Silvia Angheben (diretora social). O conselho fiscal é composto por An-

dréia Tricches, Adelene Boiane Pietszkoski e Salete Druzian.

Em parceria com o CRCSC e o Sescon Grande Florianópolis, a prefeitura de

Florianópolis realizou dia 23 de fevereiro dois treinamentos – uma pela manhã

e outro à tarde – com o objetivo de esclarecer as dúvidas dos contabilistas da

Capital e reduzir as dificuldades na utilização do sistema Sefinnet Web e da

Ficha de Inclusão Cadastral (FIAC), ferramentas implantadas nos últimos me-

ses pela Secretaria Municipal da Receita.

Nos dois eventos, foram arrecadados 242 produtos (leite em pó e fraldas

descartáveis) que foram doados à Serte.

TREINAMENTO

Eleições

Sescon/SC
Em março acontecem as

eleições para a escolha da nova
diretoria do Sescon Santa Cata-
rina. Há apenas uma chapa ins-
crita, encabeçada pelo contador
Elias Nicoletti Barth, atual pre-
sidente da entidade. Em Joinvi-
lle, a votação será presencial no
dia 26 de março, das 8 horas às
17h30min, na sede do Sescon/
SC. Nas demais cidades, a vota-
ção será via Correio. A apura-
ção de todos os votos será feita
depois de encerrada a votação,
em Joinville. A posse oficial será
no dia 1º de maio, com gestão
para três anos. 

Responsabilidade
Social

Com o apoio do CRCSC,
aconteceu no dia 11 de março o
Seminário Responsabilidade So-
cial e Ambiental em Conformi-
dade às Normas e Legislação Vi-
gentes. Ministrado pelo especia-
lista em atividades do Terceiro
Setor, Takashi Yamauchi, o even-
to teve como objetivo explicar as
normas e a legislação vigente
sobre o tema responsabilidade
social e ambiental das organiza-
ções, bem como a utilização da
renúncia fiscal das empresas
neste processo. Realizado no au-
ditório do Conselho, o seminá-
rio faz parte da programação de
assessoramento às instituições
do Terceiro Setor da Grande Flo-
rianópolis. O ingresso foi um
quilo de alimento, doado a uma
instituição assistencial da região.
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Matérias veiculadas

na mídia nos meses

de janeiro e fevereiro

de 2010

3 de janeiro

• ClicRBS - Catarinense é o novo

presidente do CFC
• Jornal Popular Catarinense

(Imbituba) – Catarinense toma
posse no CFC

• Contabilidade na TV – Catari-
nense toma posse na presidência

do CFC
• Floripanews – Posse no CFC

• Rádio Lider - 103 FM (Maravi-

lha) – Posse no CFC

• Diário Catarinense – Coluna

Rafael Martini - Posse no CFC.

• Diário Catarinense – Econo-

mia - Posse CFC

• Portal Contábil SC – Posse CFC
• O Barriga Verde – Posse CFC

6 de janeiro

• CBN Diário - entrevista com o
vice-presidente do CRCSC, Adilson

Cordeiro, sobre mudanças no IR

7 de janeiro

• Rádio Guarujá - Vice-presidente
do CRCSC, Adilson Cordeiro, fala

sobre as mudanças no IR
•  Record News - Economia News

- Vice-presidente do CRCSC, Adil-
son Cordeiro, fala sobre as mu-

danças no IR

8 de janeiro

• TV Record – Matéria sobre as

mudanças do IR com entrevista do
vice-presidente do CRCSC, Adilson

Cordeiro

14 de janeiro

• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chamada

principal “Contador Sergio Fara-
co é reeleito presidente do

CRCSC”.

18 de janeiro

• Floripanews - Fisco muda regras

e aperta o cerco aos contribuintes
• Portal Contábil SC - Fisco muda

regras e aperta o cerco aos contri-
buintes

• Revista Contábil & Empresari-

al Fiscolegis - Fisco muda regras

e aperta o cerco aos contribuintes

20 de janeiro

• Noticenter - Contribuintes pre-
cisam estar atentos às mudanças

impostas pelo Fisco em 2010, aler-
tam dirigentes do CRCSC

21 de janeiro

• Jus Brasil - Contabilista: enten-
da como elaborar o Termo de

Transferência de Responsabilida-
de Técnica

• Portal Contábil SC - Entenda
como elaborar o Termo de Trans-

ferência de Responsabilidade Téc-
nica

26 de janeiro

• Contabilidade na TV - Curso so-

bre o Simples Nacional percorre
19 municípios de SC

Informe elaborado pela Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina.

As opiniões e os conceitos aqui emitidos são de responsabilidade exclusiva da Fecontesc.

Jandival Ross

Presidente da Fecontesc

www.fecontesc.org.br

Informe FECONTESC

27 de janeiro

• Portal Contábil SC - Curso so-
bre o Simples Nacional percor-

re 19 municípios de SC

28 de janeiro

• Floripanews – Curso sobre o

Simples Nacional percorre 19
municípios de SC

• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chama-

da principal “Curso sobre o
Simples Nacional percorre 19

municípios de SC”.

2 de fevereiro

• Bom Dia Santa Catarina –
presidente do CRCSC fala sobre

guarda de documentos.

3 de fevereiro

• Noticenter - Dirigente do

CRCSC explica como o contador
deve elaborar o Termo de Trans-

ferência de Responsabilidade
Técnica .

• Portal Contábil SC – Como
elaborar o Termo de Transferên-

cia de Responsabilidade Técni-
ca

11 de fevereiro

• Diário Catarinense – Informe

CRCSC, trazendo como chama-
da principal “Sergio Faraco pre-

side a Câmara de Ética Tributá-
ria”.

17 de fevereiro

• Associação Brasileira dos

Contribuintes (ABRAPI) -

Presidente do CRCSC preside a
Câmara de Ética Tributária

(CET)
• Portal Contábil SC – Pres.

CRCSC preside a CET
• Sindifisco - Pres. CRCSC pre-

side a CET
• CBN Diário – Entrevista com

o presidente do CRCSC sobre a
Câmara de Ética Tributária

18 de fevereiro

• Jus Brasil - Pres. CRCSC pre-

side a CET
• Site CFC - Pres. CRCSC preside

a CET
• Contabilidade na TV - Pres.

CRCSC preside a CET

25 de fevereiro

• Diário Catarinense - Coluna

Estela Beneti – Nota “No topo
da Contabilidade” sobre as pos-

ses dos novos pres. do CRCSC e
CFC

• Diário Catarinense – Informe
CRCSC, trazendo como chama-

da principal “Posses solenes no
CFC e CRCSC mostram a força

da contabilidade catarinense”
• Acaert (matéria veiculada

por 49 rádios do Estado) -
entrevista com o contador Jua-

rez Domingues Carneiro

O presidente da Federa-
ção dos Contabilistas do Es-
tado de Santa Catarina (Fe-
contesc), Jandival Ross, a
exemplo de inúmeras auto-
ridades de todas as regiões do
Brasil, incluindo mais de
duas dezenas de deputados
federais, senadores, além do
ministro da Previdência So-
cial, José Pimentel, acompa-
nhou de perto a solenidade
de posse do contador catari-

nense Juarez Domingues Car-
neiro, ocorrida no dia 24 de
fevereiro, em Brasília. O di-
rigente comemorou a presen-
ça de um contador do Sul do
Brasil no cargo maior do Con-
selho Federal de Contabilida-
de. “Esta é a primeira vez que
um representante dos conta-
bilistas de Santa Catarina as-
sume tão importante cargo
em nível nacional” ressaltou
Jandival.

Jandival Ross
em Brasília

Contato com Ministro
Na condição de Con-

selheiro Fiscal da Confe-
deração Nacional das Pro-
fissões Liberais (CNPL), o
presidente da Fecontesc,
Jandival Ross, acompa-
nhado do presidente da
Federacon (RS), Sérgio
Dienstmann, aproveitou a
estada em Brasília para
tratar de diversos assun-
tos inerentes à função. Os
dirigentes mantiveram
audiência com o ministro
do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, para
discutir, entre outros assuntos, a obrigato-
riedade do recolhimento da contribuição
sindical pelos profissionais liberais e das
categorias diferenciadas. Segundo os diri-
gentes contábeis, foi dito ao ministro que a

Sindicont de Itajaí
 Presidente da Fecontesc, Jandival Ross,

procurando manter a política de valorização
dos filiados, esteve presente na posse da nova
diretoria do Sindicont de Itajaí, presidida pela
contadora Regiane Waltrick, no dia 19 de fe-
vereiro. Também prestigiaram o evento o con-
tador Elias Nicoleti Barth - presidente do SES-
CON-SC, e o contador Sergio Faraco, presi-

dente do CRCSC.
Jandival ficou feliz com a proposta da pre-

sidente Regiane em manter as parcerias atu-
ais, visando dar maior qualidade ao trabalho
dos profissionais, como a oferta de mais cur-
sos de atualização e discussão da legislação fis-
cal e tributária, além da busca de novos asso-
ciados para o fortalecimento do sindicato.

contribuição deve ser recolhida para as en-
tidades sindicais de cada categoria profissi-
onal, e não para o sindicato majoritário da
empresa, ou seja, a contribuição sindical
deve ser recolhida em favor do Sindicato dos
Contabilistas das respectivas bases.
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ARTIGO

Síntese sobre a Contabilidade aplicada

ao setor público no Brasil

Ao analisar a literatura, são apresen-
tados vários conceitos de Contabilidade
Pública. Neste artigo apresenta-se um
conceito amplo de Contabilidade como
Ciência Social que estuda, analisa,

registra, demonstra o patrimônio das

entidades para prestar informações

aos usuários internos e externos. En-
tende-se que não há necessidade de
adoção de outro conceito para a Conta-
bilidade Aplicada ao Setor Público, ramo
responsável pelo registro dos atos e fa-
tos que alteram ou podem vir a alterar
o patrimônio, de forma quantitativa ou
qualitativa, dos órgãos e entidades pú-
blicas, para repassar informações aos
gestores públicos e à sociedade em ge-
ral.

Lima e Castro (2003) reforçam este
entendimento ao destacar que esse
ramo da Contabilidade no Brasil é apli-
cado pelas pessoas jurídicas de direito
público, sejam os entes federados, as
fundações e autarquias, instituídas e
mantidas por eles, e também pelas em-
presas públicas que utilizam recursos
públicos constantes dos orçamentos
anuais, além de entidades privadas fi-
nanciadas por contribuições parafiscais,
como aquelas do Sistema “S”.

Para melhor compreensão do atual
estágio da Contabilidade aplicada ao se-
tor público, é preciso conhecer um pou-
co da história para o leitor ter idéia dos
novos desafios deste ramo da contabili-
dade.

A trajetória tem início conhecido em
1808, quando o Imperador Dom João
VI cria o Erário Régio e, por meio do Al-
vará da Real Fazenda, disciplina as ativi-
dades do Tesouro.

A Constituição Federal de 1824 trou-
xe relevantes inovações, estabelecendo
os Princípios Gerais de Administração
Fazendária, adotando a regra do orça-
mento anual e responsabilizando o Te-
souro Nacional para regular a adminis-
tração, arrecadação e contabilidade da
Fazenda Nacional. Esta regulamentação
ocorreu com a Lei Imperial de 04/10/
1831, que criou o Tribunal do Tesouro
Público Nacional e nomearam-se as Te-
sourarias das Províncias, a ele subordi-
nadas. As Tesourarias eram presididas
pelo presidente da Província em Conse-
lho e compostas de inspetor da fazen-

Michele Patricia Roncalio*

da, contador e procurador fiscal. Res-
salta-se que tal Lei estabeleceu que o
Contador Geral tornava-se a autorida-
de apta a fixar as normas de execução
dos serviços de Contabilidade em to-
das as repartições públicas, destacan-
do-se o emprego do método das parti-
das dobradas, e também era compe-
tente para fiscalizar tais repartições.

Após 1850 apresentaram-se retro-
cessos significativos da Contabilidade
no setor público brasileiro, pois o De-
creto 736, de 20/11/1850, permitiu a
inobservância do método das partidas
dobradas em alguns órgãos e entida-
des do setor público, e o Decreto 4.153,
de 08/04/1968, eliminou a escritura-
ção central do Império. Isto fez com
que a Contabilidade fosse esquecida no
setor público, tornando-se inoperante.

Apenas em 1914, após a Inglaterra
recusar-se a conceder um empréstimo
ao Brasil por falta de documentação
contábil, apta a informar as garantias
oferecidas, formou-se uma comissão
para organizar os serviços de Contabi-
lidade do Tesouro Nacional. Em 1918,
o Ministério da Fazenda transformou
essa comissão em Seção Técnica da Di-
retoria Geral de Contabilidade Pública.
Instaurou-se nessa fase o método das
partidas dobradas (MATOS, 1929).

Novos avanços ocorreram na déca-
da a seguir. Em 1921 instituiu-se a Con-
tadoria Central da República e, em ja-
neiro de 1922, por meio do Decreto n.
4.536/1922, aprovou-se o Código de
Contabilidade. No mesmo ano, com o
Decreto 15.783, de 08/11/1922, foi ins-
tituído o Regulamento Geral de Conta-
bilidade Pública. Dada a adoção de tais
mecanismos e visando padronizar a
Contabilidade em todos os órgãos e en-

tidades, ocorreram três grandes Confe-
rências de Técnicos em Contabilidade
Pública e Assuntos Fazendários (1939,
1940 e 1949), que colaboraram sobre-
maneira no avanço das finanças esta-
duais e municipais, bem como culmi-
naram na Padronização dos Orçamen-
tos e Balanços dos Estados e Municípi-
os.

Em 17/03/1964 foi editada a Lei n.
4.320, em vigor, que estabeleceu nor-
mas de direito financeiro para a elabo-
ração e o controle dos orçamentos e do
patrimônio da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. Tal lei
- um marco importante na história da
Contabilidade no setor público brasilei-
ro, com seus pilares oriundos das três
conferências citadas acima - foi absor-
vida pela Constituição de 1988.

A Constituição Federal define pro-
cedimentos de planejamento com a ela-
boração de documentos, determina re-
gras para a execução e prestação de con-
tas na utilização dos recursos públicos
e demonstra a importância de contro-
les contínuos.

Ressalta-se também neste históri-
co o Decreto- Lei 200/1967, em vigor,
que reforçou o planejamento e atribuiu
o controle dos dinheiros públicos e da
guarda dos bens da União aos sistemas
de Contabilidade e Auditoria.

Mais recentemente, em 4 de maio
de 2000, foi sancionada a conhecida Lei
de Responsabilidade Fiscal, que enfati-
za o equilíbrio das contas públicas ten-
do como princípios o planejamento e a
transparência para utilização dos recur-
sos, aprimorando o controle com a de-
finição de metas, limites e condições
para execução orçamentária, financei-
ra e patrimonial.

Portanto, a Contabilidade aplicada
ao setor público concentrou-se em fir-
mar-se como parceira das finanças pú-
blicas e, consequentemente, da execu-
ção orçamentária. Porém, aproximan-
do-se das discussões mundiais, em no-
vembro de 2007, o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) organizaram,
em Brasília, o I Seminário Internacio-
nal de Contabilidade Pública e, com a
presença e a experiência demonstrada
por palestrantes advindos de diversos
países, discutiram-se as contribuições
de várias nações e as Normas Interna-

* Contadora da Fazenda Estadual, Mestre em Contabilidade pela UFSC, conselheira do CRCSC e professora.

cionais de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público.

Este Seminário, realizado em 2007,
firma o trabalho do Grupo Assessor das
NBCASPs – Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-
co, dirigido pelo CFC e contando com a
participação de contadores e pesquisa-
dores de notória atuação prática e aca-
dêmica que – um ano mais tarde, após
realização de audiência pública e fóruns
regionais de discussão em vários esta-
dos brasileiros, dentre os quais Santa
Catarina – consolida-se com a apresen-
tação das NBCTs 16.1 a 16.10, aprova-
das por Resoluções do CFC.

Sendo assim, considera-se que o
atual desafio da Contabilidade aplicada
ao setor público é consolidar-se como
sistema de informação do Patrimônio
Público como um todo, ampliando sua
visão, atuação e resgatando o Enfoque
Patrimonial da Contabilidade. Logo,
além de seus recursos financeiros e or-
çamentários, resgata-se a necessidade
de informar direitos, bens, obrigações,
contingências, responsabilidades dos
órgãos e entidades dos diversos entes
brasileiros, atentando-se a seu objetivo
de produzir informação completa e fi-
dedigna à sociedade.

Com essa discussão, tratando do
histórico e os desafios da Contabilidade
no setor público, pretende-se provocar
o leitor a contribuir para a mudança de
cultura e para a adoção do conceito ple-
no da Contabilidade também neste se-
tor da economia brasileira.

Entende-se que o desafio da Con-
tabilidade aplicada ao setor público é
demonstrar a importância de informa-
ções reais sobre a situação patrimoni-
al, financeira e orçamentária de cada
ente, pois, como a história nos ensina,
para demonstrar esta importância é
necessário adotá-la.
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ACADEMIA

Posse solene da

contadora Maria Clara

na Academia Brasileira

de Ciências Contábeis
Cerimônia realizada no auditório

do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em Brasília, marcou a posse so-
lene da contadora Maria Clara Caval-
cante Bugarim na presidência da Aca-
demia  Brasileira de Ciências Contá-
beis (ABCC), para um mandato de cin-
co anos. Depois de ter sido a primeira
mulher a presidir o órgão máximo da
contabilidade brasileira – o CFC -, ela
novamente faz história nas Ciências
Contábeis brasileiras ao se tornar a pri-
meira contadora a ficar à frente da
ABBC. Durante seu mandato, Maria
Clara vai desenvolver um plano de ges-
tão que tem como principal meta for-
talecer as Ciências Contábeis no País,
agregando os mais renomados especi-
alistas e estudiosos do tema, para  fo-

mentarem as discussões e  estimula-
rem os conhecimentos técnicos e ci-
entíficos da profissão.

  Uma das medidas já definidas é
a de disseminar a Academia, criando
núcleos de estudos em todos os Esta-
dos  da Federação. “O objetivo é al-
bergar todos os conhecimentos do
pensamento doutrinário contábil dos
estudiosos locais, estimulando-os à
pesquisa e ao desenvolvimento teóri-
co da profissão, visto que a parte nor-
mativa já está determinada por lei e
controlada  pelos órgãos regulado-
res”, observou ela.

A presidência da ABBC já foi  ocu-
pada por contadores da importância
de Lopes de Sá e Antoninho Marmo
Trevisan.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA

O Conselho Regional de Contabilidade

de Santa Catarina, no uso de suas atri-

buições legais, faz saber que o contabi-

lista Sr. Carlos Roberto Sant’ana – Téc-
nico em Contabi l idade, CRCSC
018831/O, foi penalizado com Suspen-

são do Exercício Profissional pelo prazo
de 06 (seis) meses a contar de 02/02/
2010 a 02/08/2010, referente ao Pro-

cesso Administrativo de Fiscalização

2008/000136, na forma do artigo 27,

alínea “e”, do Decreto Lei 9295/46, por

meio da Deliberação 0740/2008, de

20/10/2009, homologada pelo CFC em

21/10/2009.

Florianópolis, 3 de fevereiro de 2010

Presidente do CRCSC

Publicado no jornal Diário Catarinense

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA

O Conselho Regional de Contabilidade

de Santa Catarina, no uso de suas atri-

buições legais, faz saber que a contabi-

lista Sr. José de Fátima Caetano, Téc-
nico em Contabi l idade, CRCSC
012844/O, da cidade de Joinville, en-
contra-se suspenso de suas atividades
profissionais pelo prazo de 06 (seis)
meses, a contar de 04/01/2010 até
04/07/2010, na forma do artigo 27 do

Decreto Lei 9295/46, por meio da Deli-

beração 0448/2009, de 17/06/2009,

homologada pelo CFC em 19/06/2009.

Florianópolis, 16 de janeiro de 2010

Presidente do CRCSC

Publicado no Jornal A Notícia - Joinville

Contador é
homenageado
pela Câmara
de Vereadores
da Capital

Maria Clara ao lado dos ex-presidentes Antoninho Marmo Trevisan e

Lopes de Sá

 FOTO: FABRICIO SANTOS

Saiba mais 

A Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABCC) é uma

instituição nacional sem fins lucrativos ou econômicos, atual-

mente com sede na cidade de São Paulo. Constituída formalmente

em 18 de novembro de 1980, em Curitiba, pelo contador Ivo

Malhães de Oliveira, ela tem como objetivo promover, divulgar e

valorizar atividades que contribuam para o desenvolvimento e

estímulo ao conhecimento filosófico, científico e tecnológico da

Contabilidade. É constituída por 80 acadêmicos, de todas as regi-

ões do país.

 O professor titular da Universi-
dade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e membro das Academias
Brasileira e Catarinense de Ciências
Contábeis, Flávio da Cruz, recebeu
no dia 8 de março a medalha João
David Ferreira Lima, conferida anu-
almente pela Câmara de Vereadores
da Capital a personalidades que
prestam relevantes serviços na edu-
cação superior de Santa Catarina e,
em especial, de Florianópolis. O pro-
fessor Davi Ferreira Lima foi o fun-
dador e primeiro reitor da UFSC.

 De acordo com Flávio da Cruz,
a homenagem significou o reconhe-
cimento ao seu esforço na busca da
educação formal, superando várias

adversidades, já que desde a infân-
cia teve que conciliar trabalho com
estudos. “Na época escolhi a Conta-
bilidade em função da oportunida-
de de um emprego na escrita fiscal.
O Técnico em Contabilidade, con-
cluído aos 17 anos, foi fundamen-
tal para definir a minha vocação.
Este curso garantiu empregabilida-
de, deu-me status social na ainda
pequena Florianópolis, e abriu es-
paço para exercer o magistério”,
lembra-se.

Depois, continua o professor,
tudo foi uma decorrência da educa-
ção continuada: graduação e pós-
graduações (especializações e mes-
trado em Administração Pública) e
concursos no serviço público e na
carreira do magistério. “O reconhe-
cimento na condição de professor
titular (ápice da carreira acadêmica
na UFSC) significa uma conquista e
gratifica a ousadia em romper bar-
reiras e apostar na profissão de Con-
tador, associada ao magistério”, diz.

Flávio da

Cruz

recebeu a

medalha

das mãos

do

vereador

Dalmo

Meneses

FOTO: ÉDIO HÉLIO RAMOSPUBLICAÇÕES
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HONRARIA

Prêmio homenageia

quem engrandece

a classe contábil

• Produção e publicação de trabalhos (artigos,
livros etc) relacionados à Contabilidade;

• Trabalho desenvolvido em prol da categoria
contábil (participação em entidades
profissionais, como Sindicatos e CRCSC, por
exemplo);

• Atuação do profissional no fortalecimento da
categoria;

• Desempenho junto aos órgãos públicos em
defesa da profissão;

• Atuação do profissional nos movimentos
voltados ao bem-estar da comunidade onde
está inserido;

• Trabalhos voluntários.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Conselho Regio-

nal de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) vai

homenagear dois profissionais que se destacaram

por seu trabalho em favor da classe e da comunida-

de, bem como os pioneiros da Contabilidade no Es-

tado. O nome dos dois contabilistas será definido

pelos próprios colegas, em votação que acontece no

site do CRCSC – www.crcsc.org.br – a partir do mês

de abril.

 Para garantir total transparência ao processo,

desde a primeira edição, ficou estabelecido que não

serão aceitas indicações de profissionais que, atu-

almente, exercem a função de delegado ou conse-

lheiro da entidade. Também serão inválidos os vo-

tos direcionados àqueles contabilistas que sofreram

ou estão respondendo a processo administrativo.

No decorrer dos últimos seis anos, o Prêmio

Destaques da Contabilidade tornou-se a principal

honraria concedida no Estado a integrantes da

classe contábil.

Na cerimônia de entrega do Prêmio, que acon-

tece no mês de maio, também serão homenagea-

dos os pioneiros da Contabilidade catarinense, na

figura do profissional e da empresa com os regis-

tros mais antigos na entidade (ainda não homena-

geados nas edições anteriores do prêmio).

OS HOMENAGEADOS

ANO CATEGORIAS

Pioneiros da Contabilidade Destaques da Contabilidade

2004 Gerold Sprenger Manfredo Krieck e Sérgio Faraco
2005 João Carlos de Campos Wilson Krueger e Antônio José Papior
2006 Wilson Fernandes Lopes Freire Barata Roberto Aurélio Merlo e Carlos Roberto Victorino
2007 Ody Varella e Organização Época Rolf Hartmann e Ademir Pinto
2008 Osvaldo Carpes e Escritório Eco Carlos Kinas Sobrinho e Nilson José Goedert
2009 Oscar Pereira e Org. Contábil e Serviços Ilse Maria Beuren e Carla Andréa Assenheimer

Critérios a serem levados
em conta na indicação

dos homenageados


