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“O Luso-Brasileiro foi um encontro grandioso 
em temas que norteiam os rumos da Contabilidade, 
com programação repleta de nomes de destaque. 
Ele só vem a enaltecer o projeto da propagação do 
saber contábil nos países de língua portuguesa. 
Temos certeza que os laços entre Brasil e Portugal, 
mesmo separados pelo oceano, ficaram mais unidos 
perante a Classe Contábil.”

Maria Constança Carneiro Galvão
Presidente do CRCBA

Parabenizo e agradeço ao CRCSC, em especial o 
presidente Sergio Faraco, pela brilhante palestra que 
ministrou sobre Ética Profissional, dia 13 de outubro, 
na Celer Faculdades de Xaxim, aos acadêmicos do 
curso de Ciências Contábeis.

 Marcelo Martinelli
Aluno de Ciências Contábeis  Celer /  Xaxim.

 
Quero cumprimentar o CRCSC, através do 

presidente Sergio Faraco e do vice-presidente Adilson 
Cordeiro, pela brilhante atuação a frente da entidade, 
em especial parabenizá-los pelo programa Contabili-

dade, Empresas e Negócios, transmitido pela Record 
News aos sábados pela manhã, deixando a sociedade 
bem informada e a classe contábil bem representada.

Joao Valdir Steffen
Contador / Joinville

A todos os representantes desta entidade, em 
nome da Coordenação do Curso de Ciências Con-
tábeis da Unochapecó e de todos os professores de 
Contábeis da instituição, gostaríamos de agradecer 
- nesta data especial em que comemoramos o Dia 
do Contador (22 de setembro) - a todos esses volun-
tários da classe contábil que nos representam, que 
lutam silenciosamente, que buscam melhores con-
dições de trabalho e valorização da nossa categoria!

Silvana D. Kruger
Coordenação do Curso de Ciências 

Contábeis da UNOCHAPECO

Parabenizo o CFC pela realização, em Santa 
Catarina, do Encontro Luso-Brasileiro de Contabili-
dade num momento tão  importante e histórico para 
a classe contábil. Esse evento, que aproxima o Brasil 

Um encontro de união, que 
celebrou o conhecimento contábil 
e o intercâmbio entre Brasil e 
Portugal. Assim pode ser definido 
o I Encontro Luso-Brasileiro de 
Contabilidade, realizado de 20 a 22 
de outubro, nas dependências do 
Centrosul. Com a participação de  
profissionais vindos de Portugal, 
de vários Estados brasileiros e di-
ferentes regiões de Santa Catarina, 
o evento foi também marcado pela 
presença expressiva de estudantes. 
Algo extremamente positivo, pois 
caberá a eles a tarefa de dar pros-
seguimento ao atual processo de 
convergência do Brasil e demais 
nações  de cultura lusitana às 
normas contábeis internacionais, 
que  permitirá a todos usarem 
uma linguagem  contábil única, 
garantindo maior transparência, fidelidade e integração eco-
nômica global.

O Luso-Brasileiro também foi uma aula de responsabi-
lidade social, ao promover – no segundo dia do evento  - o 
lançamento da campanha SOS Mundaú e Pedra Preta, visando 
a reconstrução de 100 casas nesses dois municípios, localizados 
nos Estados de Alagoas e Pernambuco, respectivamente, que 
foram duramente castigados, no mês de junho, pelas chuvas 
que atingiram a região. 

Também na área de responsabilidade social, o CRCSC deu 
um passo importante em Santa Catarina para a construção de 
um mundo mais justo e ecologicamente sustentado. Coordenado 
pela conselheira Raquel Souto, o recém-criado CRCSC Solidá-

rio promoveu ações, no mês de 
setembro, voltadas a conscientizar 
a população da necessidade de se 
preservar a vida no planeta. Outras 
atividades já estão programadas, 
abrangendo parcelas menos assis-
tidas da sociedade, a exemplo de 
crianças e idosos.

De janeiro até o final de outu-
bro, o CRCSC realizou ou apoiou 
inúmeros  encontros, que repercu-
tiram em todo o país. Engana-se, 
porém, quem acha que vamos 
diminuir o ritmo neste final de ano. 
No mês de novembro, não há como 
perder dois grandes eventos: o I En-
contro de Contabilidade Pública, em 
Florianópolis, e o 1º Encontro dos 
Empresários de Serviços Contábeis e 
de Assessoramento de SC (Enescon), 
em Joinville. Com isso, devemos 

fechar o ano de 2010 com um número recorde de participantes 
em  seminários, congressos, jornadas, cursos e palestras. 

Ainda neste ano, também vamos começar a investir na 
melhoria do atendimento em nossa sede, localizada em Floria-
nópolis. Está prevista a construção de uma rampa de acesso, de 
forma a acolher com mais conforto portadores de necessidades 
especiais, bem como obras visando a  melhor utilização do 
espaço interno, com a adequação de alguns setores, de manei-
ra a elevar ainda mais a qualidade dos serviços prestados aos 
contabilistas catarinenses. 

Temos certeza que, com isso, estamos contribuindo para 
preparar o profissional para os grandes desafios deste início 
de século.

dos países irmãos de língua portu-
guesa, foi organizado de forma muito 
eficiente, demonstrando a competên-
cia do CRCSC em promover encontros 
com os mais elevados padrões de qualidade. O VIII 
Ececon tratou de temas bem atuais, mostrando que, 
para o bom exercício da profissão, em épocas de 
internacionalização das normas contábil, não basta 
apenas concluir uma graduação, e sim investir muito 
em formação continuada.

Marialene Pereira
Professora do curso de Ciências Contábeis 

na Univali / Biguaçu

Quero parabenizar a brilhante ação do presi-
dente Sergio Faraco e do contador Adilson Cordeiro 
na realização da TVCRCSC, bem como toda equipe 
pela programação, que é ótima. Penso que iniciativas 
assim aproximam cada vez mais a classe contábil 
e a sociedade, que pode perceber a importância 
do contabilista. 

Joel Goulart Maria
Contador / Florianópolis

FALE COM O PRESIDENTE
(48) 9974-0009 | faraco@faracon.com.br.
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reGiStro

O Exame será aplicado duas vezes ao ano, em todo o país, sendo uma edição a cada se-
mestre, em data e hora a serem fixadas em edital. O candidato será aprovado se obtiver, 
no mínimo, 50% dos pontos possíveis. A aprovação em Exame de Suficiência será exigida 
dos seguintes profissionais:
• Bacharel em Ciências Contábeis e do técnico em Contabilidade;
• Portador de registro provisório vencido; 
• Profissional com registro baixado há mais de dois anos
• Técnico em Contabilidade em caso de alteração de categoria para Contador.

 ATIVOS dez/09 out/10 %

Contadores

Homens 6.218 7.153 15,04

Mulheres 3.917 5.426 38,52

Total 10.135 12.579 24,11

Técnicos 

Homens 4.759 4.745 - 0,99

Mulheres 1.394 1.499 7,53

Total 6.153 6.244 1,48

Total Profissionais 16.288 18.823 15,56

 

Escritórios

Individual 2.634 2.539 - 0,96

Sociedade 1.847 2.096 13,48

Total 4.481 4.635 3,44

CFC regulamenta o Exame de Suficiência
O Conselho Federal de Contabi-

lidade (CFC) publicou, dia 28 de se-
tembro, no Diário Oficial da União, 
a Resolução CFC 1.301/2010, que 
regulamenta o Exame de Suficiên-
cia como requisito obrigatório para 
obtenção ou restabelecimento de 
registro profissional nos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs).

O exame permite comprovar 
se os alunos recém-formados ou os 
profissionais que se encontram há 
algum tempo afastados do mercado de 
trabalho possuem os conhecimentos 
médios necessários ao exercício da pro-
fissão, condizentes com os conteúdos 
programáticos desenvolvidos no curso 
de bacharelado em Ciências Contábeis 
e no curso técnico em Contabilidade. De 
acordo com o vice-presidente de Regis-
tro do CRCSC, Adilson Pagani, o Exame 
será aplicado duas vezes ao ano, em 
todo o território nacional, sendo uma 
edição a cada semestre, em data e hora 
a serem fixadas em edital. O candidato 
será aprovado se obtiver, no mínimo, 

50% dos pontos possíveis.
A aprovação em Exame de Sufici-

ência, como um dos requisitos para 
obtenção ou restabelecimento de re-
gistro em CRC, será exigida do bacharel 
em Ciências Contábeis e do técnico em 
Contabilidade, do portador de registro 
provisório vencido, do profissional com 
registro baixado há mais de dois anos 
e do técnico em Contabilidade em caso 
de alteração de categoria para Contador.  

O vice-presidente de Registro do 
CRCSC, Adilson Pagani,  considera que 
o Exame irá valorizar a profissão con-
tábil e, também, motivar as instituições  
educacionais a investirem mais na 
qualidade do seu ensino.  

Para técnicos em Contabilidade:
•	 Contabilidade	Geral
•		Contabilidade	de	Custos
•		Noções	de	Direito
•		Matemática	Financeira
•		Legislação	e	Ética	Profissional
•		Princípios	de	Contabilidade	e	Normas	

Brasileiras de Contabilidade
•		Língua	Portuguesa.
Para bacharéis em Ciências Contábeis:
•		Contabilidade	Geral
•		Contabilidade	de	Custos

COMO iRÁ FUnCiOnAR

AS pROVAS

O Exame será composto de uma prova para os técnicos em Contabilidade e uma para 
os bacharéis em Ciências Contábeis, obedecidas às seguintes condições e áreas de co-
nhecimentos: 

•		Contabilidade	Aplicada	ao	Setor	Público
•		Contabilidade	Gerencial
•		Controladoria
•		Teoria	da	Contabilidade
•		Legislação	e	Ética	Profissional
•	Princípios	 de	Contabilidade	 e	Normas	

Brasileiras de Contabilidade
•		Auditoria	Contábil
•		Perícia	Contábil
•	 Noções	de	Direito
•		Matemática	Financeira	e	Estatística
•		Língua	Portuguesa.		

De dezembro do ano passado até 20 de outu-
bro de 2010, o total de profissionais registrados no 
Conselho de Santa Catarina pulou de 16.288 para 
18.823, num acréscimo superior a 15%. O aumento 
foi mais expressivo no segundo semestre deste ano, 
refletindo a aprovação da lei 12.249/10, que tornou 
obrigatório o Exame de Suficiência para o exercício 
da profissão contábil. “Muitos estudantes recém 
formados, que ainda não haviam feito o seu registro, 
decidiram solicitá-lo agora para evitar o Exame”, 
observa o vice-presidente de Registro, Adilson Pagani.

Nos dados do CRCSC, um número se sobres-
saiu: o crescimento da participação feminina. 
Enquanto o total de contadores aumentou 15,04%, 
o de contadoras mostrou uma variação positiva 

número de inscritos no CRCSC sobe mais de 15%
de 38,52%, indicando que – num prazo bastante 
curto – haverá um equilíbrio entre o número de 
homens e de mulheres. 

Os dados, observa Adilson Pagani, também in-
dicam uma procura menor por registro de Técnico 
em Contabilidade. “Há uma tendência natural em se 
buscar uma formação superior, que possa dar o su-
porte necessário ao profissional, haja vista algumas 
atividades não serem permitidas ao técnico, como 
por exemplo Perícia Contábil e Auditoria, explica.

Em relação às empresas contábeis, continuou 
a tendência, iniciada com a inclusão dos escritórios 
no Anexo III do Simples Nacional, de crescimento 
nos registros das Sociedades e queda entre as 
individuais.

  Entrega de Carteira profissional
Vários	profissionais	da	Grande	Florianópolis	receberam,	nas	reuniões	plenárias	de	
setembro e outubro, a sua carteira profissional, entregue pelos conselheiros do CRCSC
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inteGração acadêmica

 MARCELLO ALEXANDRE SEEMANN SERGIO FARACO MARTINHO NUNES SANTANA NETO
 Vice-Presidente de Controle Interno Presidente do CRCSC Contador CRCSC - 021513/O-5

COnSELHO REGiOnAL dE COntABiLidAdE dE SAntA CAtARinA
Balancete de Verificação em 30.09.2010

ATIVO     PASSIVO 
Ativo Financeiro 3.110.044,32  Passivo Financeiro 518.166,94
 Disponível 183.223,46   Dívida Flutuante 232.065,87
  Caixa 500,00    Depósitos diversas origens 5.421,17
  Bancos conta movimento 180.223,46    Consignações 18.645,88
  Adiantamentos de suprimentos 2.500,00    Credores da Entidade 10.781,20
       Entidades públicas credoras 197.217,62 
 Disponível Vinculado C/C Bancária 2.769.663,15
  Bancos aplicações financeiras - poupança 2.769.663,15   Provisões Trabalhistas 286.101,07
       Férias 147.964,99
       Encargos sobre férias 44.389,31
 Realizável 147.762,17    13º Salário 72.502,56
  Diversos Responsáveis 421,19    Encargos sobre 13º salário 21.244,21
  Adiantamento a empregados 12.180,03
  Convênios 133.762,97  Passivo Transitório 6.426.021,55
  Entidades Públicas Devedoras 939,48   Execução Orçamentária da Receita 6.426.021,55
  Outros créditos 458,50    Receitas correntes 6.426.021,55
       Receitas de Capital -
 
 Resultado Pendente 9.395,54  Contas de Interferência 4.667,67
  Despesas a regularizar 9.395,54    Transferências Financeiras Passivas -
   Depósitos judiciais 9.395,54    Transferências Patrimoniais Passivas 4.667,67 
     Reflexo Patrimonial 1.017.821,63
Ativo Permanente 10.861.819,66   Variações Ativas 1.017.821,63
 Bens Patrimoniais 5.588.270,82    Dependentes da execução orçamentária 15.244,83
  Bens móveis 2.013.064,23    Independentes da execução orçamentária 1.002.576,80
  Bens imóveis 3.575.206,59
     Saldo Patrimonial 12.617.110,65
 Créditos 5.266.497,95   Patrimônio (Ativo Real Líquido) 12.617.110,65
  Parcelamentos 319.508,65
  Dívida ativa 4.946.989,30  Passivo Compensado 1.175.697,64
      Créditos 1.175.697,64
 Valores 7.050,89
  Ações de telecomunicações 7.050,89 
Ativo Transitório 4.874.698,68
 Execução Orçamentária da Despesa 4.874.698,68
  Despesas correntes 4.859.453,85
  Despesas de capital 15.244,83 
Contas de Interferência 4.667,67
  Transferências Financeiras Ativas 4.667,67 
Reflexo Patrimonial 1.732.558,11
 Variações Passivas 1.732.558,11
 Dependentes da Execução Orçamentária 1.727.890,44
  Cobrança da Dívida Ativa 1.434.065,11  
  Alienação de Bens Móveis -
  Parcelamentos 293.825,33
 Independentes da Execução Orçamentária 4.667,67
  Cancelamentos de Créditos 2.580,78
  Outros Valores 2.086,89 
Ativo Compensado 1.175.697,64
 Créditos 1.175.697,64
 

TOTAL DO ATIVO 21.759.486,08    TOTAL DO PASSIVO 21.759.486,08

Aproximadamente 300 acadêmicos visitaram 
o CRCSC nos meses de setembro e outubro, 
conhecendo de perto como funciona a 
entidade responsável por zelar pela ética e pelo 
cumprimento das normas contábeis. 
Na oportunidade, cada turma assistiu a uma 
palestra sobre as perspectivas da profissão.  SOCIESC - JOINVILLE

 UFSC - FLORIANÓPOLIS  FACC

 CELLER - XAXIM  UCEFF  FUCAP - CAPIVARI DE BAIXO

 UNISUL - TUBARÃO

 UNOESC - MARAVILHA E PINHALZINHO
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Encontros reafirmam a importância da 
fiscalização do exercício profissional
Várias atividades marcaram o traba-

lho da Fiscalização nos meses de setem-
bro e outubro, envolvendo treinamentos, 
visitas e palestras a profissionais e estu-
dantes sobre a importância dos preceitos 
éticos e do cumprimento das normas 
que norteiam a profissão contábil. 

Um desses encontros aconteceu em 
Blumenau, dia 1º de outubro, durante 
café da manhã oferecido pelo Sescon 
para seus associados. O evento ocorreu 
no Salão Cristal do Plaza Hering, no cen-
tro da cidade, e contou com palestras 
do presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), Juarez Domingues 

Carneiro, e do vice-presidente de Fis-
calização, Ética e Disciplina do CRCSC, 
Edson Luis Francês.

Carneiro abordou os cenários 

econômicos para a Contabilidade e as 
mudanças trazidas pela Lei 12.249/10, 
sancionada no mês de junho, que al-
terou vários dispositivos constantes da 

Lei de Regência da classe contábil. Já 
Francês destacou os impactos da nova 
legislação na área da Fiscalização. Na 
sua avaliação, a adoção do Exame de 
Suficiência pode ser entendida como 
uma forma de fiscalização preventiva, 
já que inibe a entrada no mercado de 
trabalho de pessoas mal preparadas, 
protegendo dessa forma os usuários e 
a imagem da profissão perante a socie-
dade e o meio empresarial.

O vice-presidente do CRCSC tam-
bém falou sobre a linha de trabalho 
adotada pela Fiscalização em Santa 
Catarina.

O vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do  CRCSC, Edson Luis 
Francês, e o coordenador de Fiscalização, Claudio Petronilho, estiveram  dia 6 de 
outubro, pela manhã, no Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibra-
con), acompanhados pelo diretor Operacional do CRC de São Paulo, Claudio Bifi.

Os profissionais catarinenses conheceram as atividades desenvolvidas pelo 
Instituto, principalmente com relação ao programa de Educação Continuada.

A reunião teve a presença do presidente da 5ª Seção Regional, Walter Andreoli, 
do	diretor	de	Administração	e	Finanças,	Ariovaldo	Guello,	e	do	superintendente,	
Marco Aurelio Fuchida.

troca de experiênciaS – Os 
vice-presidentes de Registro, Adilson Pa-
gani, e de Fiscalização, Ética e Disciplina, 
Edson Francês, participaram de debates 
com os acadêmicos da UnC (Concórdia), 
Univille (São Bento do Sul) e Fayal 
(Itajaí). Eles falaram sobre registro e 
fiscalização do exercício profissional.

 ViSita

 treinamento – O CRCSC realizou, de 13 a 15 de outubro, treinamento 
com os fiscais, para revisão dos procedimentos de Fiscalização. Na oportunidade, a 
conselheira do CFC, Ana Tércia, ministrou uma palestra sobre Ética e Conduta dos 
Fiscais, abordando temas como comportamento, conhecimento técnico, postura, 
marketing e relações humanas,  entre outros.

paleStraS  - O vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina, Edson Francês, ministrou palestra, 
dia 23 de setembro,   no XIV Ciclo de Estudos Contábeis, 
organizado pelo Curso de Ciências da Unochapecó. O 
tema foi  “O registro profissional contábil e o Exame de 
Suficiência”. Um dia depois o presidente do CRCSC, Sergio 
Faraco, participou do evento, falando para 300 acadêmicos 
e profissionais sobre as perspectivas da profissão contábil.
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A Contabilidade Pública no centro dos debates
Cerca de 700 profissionais e es-

tudantes participam dias 29 e 30 de 
novembro, em Florianópolis, do I 
Encontro Catarinense de Contadores e 
Controladores Públicos. Promovido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade 
(CRCSC), com o apoio da Secretaria 
do Estado da Administração e do Ciasc 
(Centro de Informática e Automação 
de Santa Catarina), o evento vai reunir 
grandes nomes da contabilidade pública 
do país, nas dependências do Teatro 
Governador	Pedro	Ivo,	no	Centro	Admi-
nistrativo	do	Governo	de	Santa	Catarina.

Com o tema “Contador Público, o 
Guardião	 da	 Transparência	 e	 da	Res-
ponsabilidade Fiscal”, serão abordados 

assuntos como “Controle Interno e a 
Instrumentalização do Controle So-
cial”,  “A Convergência da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público às Normas 
Internacionais” e “Custos na Adminis-
tração Pública”.

Dentre os palestrantes, estão os 
professores Domingos Poubel de Castro, 
Lino Martins da Silva, Inaldo da Paixão 
Santos Araújo e Paulo Henrique Feijó, 
da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Inscrições podem ser feitas pelo site 
do CRCSC (www.crcsc.org.br).

 CURSO Em setembro, foi realizada a penúltima etapa do curso “Novo 
enfoque da Contabilidade aplicada ao Setor Público”, no mu-
nicípio de Balneário Camboriú, ministrado pelos professores 
e contadores da  Secretaria da Fazenda, Michele Roncalio, que 
também é conselheira do CRCSC, e Isair Sell.
Ao todo, participaram 42 profissionais da área pública ou 
que têm intereese  em ingressar nela.

Data: 29 e 30 de novembro de 2010
Local: Teatro Governador Pedro Ivo - Centro Administrativo do Governo do 

Estado de Santa Catarina
 Rodovia SC - 401, 4600 - Km 05 - Saco Grande - Florianópolis/SC

PROGRAMAÇÃO

29/11
Segunda

09:00 Abertura

10:00 Coffee break de integração

10:30

Palestra 1: Controle Interno e Instrumentalização do 
Controle Social
Domingos Poubel de Castro, Professor, Secretário Federal 
de Controle Interno (1994 a 2002) e Gerente Nacional de 
Orçamento e Contabilidade no SEBRAE.

12:00 Almoço Livre

14:00

Painel 2: O Uso das Informações Contábeis na  Adminis-
tração Pública
Paulo Eli, Secretário de Estado da Administração de Santa 
Catarina e Auditor da Receita Estadual, e Arlindo Carvalho 
Rocha, Professor da ESAG/UDESC, autor do livro
Auditoria Governamental – uma abordagem metodológica 
da Auditoria de Gestão.

15:30 Intervalo

16:00

Painel 3: A Convergência da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público às Normas Internacionais
Lino Martins da Silva, Professor da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), e Francisco Ribeiro, Professor 
e Coordenador de Mestrado da Universidade Federal de 
Pernambuco.

30/11
Terça

08:30
Palestra 4: Custos na Administração Pública
Victor Branco de Holanda, Professor da UFRN e Diretor de 
Gestão Estratégica do Ministério da Fazenda.

10:00 Intervalo

10:30
Palestra 5: Normas de Auditoria Governamental
Inaldo da Paixão Santos Araújo, Professor e Auditor de 
Controle Externo, substituto de Conselheiro do TCE/BA

12:00 Almoço livre

14:00

Painel 6: O Enfoque Patrimonial e a Adoção do Regime de 
Competência na Contabilidade Aplicada ao Setor Público
Paulo Henrique Feijó - Coordenador-geral de Contabilidade 
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e Diana Vaz de 
Lima, Professora de graduação e pós-graduação da UnB.

15:30 Intervalo

16:00
Painel 7: Prestação de Contas de Agentes Públicos e 
Transparência
CIASC e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

17:15 Encerramento

O CRCSC teve uma participação 
destacada no II Seminário Internacio-
nal de Contabilidade Pública, realiza-
do entre os dias 20 e 22 de setembro, 
em	Minas	Gerais.	O	 ex-conselheiro	
e atual diretor de Contabilidade da 
Secretaria da Fazenda, Wanderlei 
Pereira das Neves, participou de um 
talk show sobre A Nova Contabilida-
de Pública – o Papel do Contador, 
comandado pela jornalista Cristina 
Lobo,	da	Globo	News.	Ele	 relatou	a	
experiência  do governo do Estado 

SEMinÁRiO

Representantes de Santa Catarina (as conselheiras Michele Patricia 
Roncalio e Tânia da Silva Homem o diretor Wanderlei Pereira das Neves 
e o contador do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto) junto com os 
presidentes do CFC, Juarez Domingues Carneiro, da Academia Brasileira 
da Ciência Contábil, Maria Clara Cavalcante Bugarim, e da Fundação 
Brasileira de Contabilidade, José Martônio Alves Coelho.

na	publicação	do	Balanço	Geral	e	na	
transparência das informações. 

Durante o evento, o CRCSC tam-
bém foi citado pelo professor Francisco 
Ribeiro (UFPE), coordenador do 
Comitê de Convergência às Normas 
Internacionais, pela publicação e dis-
tribuição de um livro, organizado pela  
conselheira Michele Patricia Roncalio,  
contendo os Princípios de Contabilida-
de sob a perspectiva do Setor Público e 
as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público. 
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LAGES

Na abertura do evento, o presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), Juarez Domingues 
Carneiro, destacou as profundas mudanças que 
vêm ocorrendo na profissão contábil brasileira nos 
últimos anos, citando a convergência das normas 
ao padrão internacional (IFRS), a implantação do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e a 
implementação da jurisdição brasileira da Exten-
sible Business Reporting Language (XBRL). Ele 
também abordou a edição da Lei no 12.249/10, 
publicada em junho deste ano, que instituiu o 
Exame de Suficiência para o exercício da profissão 
e garantiu o poder normatizador do CFC, além de  

Evento consolida união 
de Brasil e Portugal
Santa Catarina – e em especial 
Florianópolis – deu uma importante 
contribuição à integração na área 
contábil dos países de língua 
portuguesa.  Em outubro, a Capital 
recebeu de braços abertos mais de 
1,5 mil profissionais e estudantes, 
no I Encontro Luso-Brasileiro de 
Contabilidade, que aconteceu 
de 20 a 23 nas dependências do 
Centrosul. Vindos de Portugal, de 
diversos Estados brasileiros e das 
mais diferentes regiões de Santa 
Catarina, os participantes puderam, 
durante os três dias do evento, trocar 
experiências sobre a Contabilidade 
nos dois países e  debater temas 
envolvendo  Normas Internacionais 
de Contabilidade, transparência  na 
gestão pública e privada, ética e 
mercado de trabalho.

Compuseram a mesa de autoridades (da esquerda para a direita), o presidente do CRCSC, Sergio 
Faraco, a presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), Maria Clara Cavalcante 
Bugarim,  o deputado estadual Renato Hinnig, no ato representando a Assembléia Legislativa do 
Estado, o representante da OTOC,  Jaime dos Santos, o presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro, 
o diretor de Contabilidade da Secretaria da Fazenda, Wanderlei Pereira das Neves, representando o 
governador do Estado, Leonel Pavan, a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCSC, 
Marisa Luciana Schwabe de Morais, e o presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth.

outras conquistas.
Juarez Carneiro abordou também as ações 

realizadas entre o CFC e a Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas de Portugal (OTOC), a partir de 
2006, que resultaram na implantação do Projeto 
de Transferência de Conhecimento da Profissão 

Contábil para os Países de Língua Portuguesa e, 
este ano, na realização do Encontro Luso-Brasileiro. 

Já em seu discurso, o presidente do CRC de 
Santa Catarina, Sergio Faraco, manifestou a alegria 
do Estado catarinense por sediar um evento do porte 
do Luso-Brasileiro. 

Ele também ressaltou que não havia no Brasil 
um lugar melhor do que Florianópolis, para dar 
início a série de eventos que irão, cada vez mais, 
estreitar os laços entre  Brasil, Portugal e os demais 
países de língua portuguesa. “A colonização açoriana 
deixou um traço indelével em todo o litoral catari-
nense, mas principalmente na Capital, fazendo com 
que ela se tornasse destaque nacional, não apenas 
por suas belezas naturais, mas pela qualidade de 
vida, e hospitalidade e simpatia de seu povo”.

O representante da OTOC, Jaime dos Santos, ob-
servou que o intercâmbio entre os dois países pro-
porcionará vantagens importantes aos contadores 
portugueses, que hoje tem um papel fundamental 
na crise econômica e financeira por que passa o 
seu país, bem como outras nações européias “A 
situação exige um nível elevado de conhecimento 
dos  técnicos oficiais de contas de Portugal, para que 
eles  tenham condições de assessorar as empresas 
de pequeno e médio portes, e o próprio Estado, 
na superação da crise”, observou. “Nesse sentido, 
eventos conjuntos, como o Luso-Brasileiro, são 
extremamente importantes”, completou Jaime 
dos Santos.

FOTOS IKE BOTTEGA

* As matérias do Encontro Luso-Brasileiro contam com a colabo-
ração	da	jornalista	Maristela	Giotto,	do	CFC	
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pRiMEiRO diA

Uma lição de ética
A ética vai se construindo na percepção de 

que todas as pessoas estão em construção. Isso 
é o que nos permite enxergar verdadeiramente 
o outro, respeitar os seus limites e tratar com 
respeito e cuidado tanto quem nos é mais 
próximo como aqueles que encontramos oca-
sionalmente. Com essa mensagem o educador 
Gabriel	Chalita,	escritor	com	mais	de	50	livros	
publicados, conseguiu conquistar e emocionar 
a platéia que lotou o auditório do Centrosul, 
em Florianópolis, na abertura do I Encontro 
Luso-Brasileiro de Contabilidade. 

Para Chalita, é a ética que nos ensina a 
trabalhar o conceito de dúvida, ou seja, a ser 
capaz de questionar e procurar novas respos-
tas. “Um contador que duvida não vai se reves-
tir da arrogância”, disse, destacando o papel 
e a função do profissional da contabilidade. 
“É uma profissão extremamente humanista, 
pois desde o início da civilização cabe ao 
contador cuidar das pessoas, proteger aquilo 

que elas possuem, o seu patrimônio”. Durante 
toda	a	sua	palestra	Gabriel	Chalita	ressaltou	a	
necessidade de se ter olhos para “ver” o outro, 
de cooperar e de preservar sentimentos: “O 
profissional pode e deve lutar por aquilo que 
acredita, mas com elegância, sem destruir 
quem, como ele, está no mercado”, disse.

Para os participantes do Luso-Brasileiro, 
Chalita deixou mais um recado: ética e educa-
ção estão intimamente ligadas. “A construção 
de uma sociedade ética depende da educação.”

Homenagem
Na solenidade de abertura, os organizadores do evento – 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas de Portugal (OTOC), Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC) e Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (Abracicon) – prestaram uma homenagem a dois 
expoentes da área acadêmica contábil do Brasil e de Portugal, 
respectivamente, Antônio Lopes de Sá e Rogério Fernandes Ferreira. 

Ilustres professores, reconhecidos em seus países e prestigiados nas demais nações 
de língua portuguesa pela grande contribuição que deram às Ciências Contábeis, ambos 
morreram neste ano: Antônio Lopes de Sá faleceu dia 7 de junho, aos 83 anos, e Rogério 
Fernandes Ferreira, dia 12 de julho, aos 81 anos.

SEGUndO diA

Mulher Contabilista
O talk show que 

iniciou o I Fórum da 
Mulher Contabilista 
reuniu, no palco do 
Centrosul, a deputada 
estadual por São Paulo 
Célia Leão, a diretora 
da Ordem dos Técni-
cos Oficiais de Contas 
de Portugal (OTOC), 
Filomena Moreira, e 
a	 presidente	 da	ONG	
Parceiros Voluntários, 
Maria Elena Pereira Johannpeter. A me-
diação do debate foi feita pela jornalista 
e escritora Leila Ferreira.

As três participantes falaram um 
pouco sobre suas vidas pessoais e o tra-
balho que realizam, no âmbito profissio-
nal e na área social. Com pontos de vista 

particulares sobre várias das questões 
abordadas, as três concordaram num 
ponto: atualmente, depois de tantas con-
quistas, as mulheres estão “trocando os 
pneus do carro com o veículo andando”, 
uma analogia à sobrecarga de tarefas que 
existe na rotina feminina.

LançaMento - Durante o Fórum, a 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional e Institucional do CFC, Maria 
Clara Cavalcante Bugarim, lançou o  VIII 
Encontro Nacional da Mulher Contabi-
lista (ENMC), que será realizado de 19 a 
21 de maio do próximo ano, em Caldas 
Novas	(GO).

Uma programação prévia do evento 
já está preparada, com destaque para 
os painéis técnicos “O Brasil rumo à 
convergência: contabilidade societária, 
pública e auditoria” e “Empreendedo-
rismo: A importância do profissional 
contábil no sucesso das organizações”.

Inscrições para o encontro podem 
ser feitas no endereço  www.cfc.org.br/
sisweb/forummulher2011. 

PaLeStra  - A educadora e jornalista Anita 
Pires passou uma mensagem de otimismo 
na palestra que proferiu no I Fórum Cata-
rinense da Mulher Contabilista. Com base 
em vários  estudos e pesquisas, ela traçou o 
perfil do gestor demandado pelo mercado de 
trabalho e observou que ele cabe como uma 
luva no perfil feminino. “As empresas estão 
procurando alguém com sensibilidade, que 
tenha capacidade para gerenciar pessoas, 
criar rede de relacionamento e com uma 
visão multidisciplinar”, observou.

Frente a essa constatação, ela acredita 
que o século XXI é da mulher. “Elas estão 

eStuDanteS - No VIII Encontro dos Estudantes de Ciências Contábeis (Ececon), o 
coordenador-geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação (CCONF), da 
Secretaria do Tesouro Nacional, Paulo Henrique Feijó, traçou um quadro de como está 
o processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público.  Ele aconselhou os acadêmicos presentes ao evento a cobrarem das 
instituições de ensino o efetivo repasse do conhecimento necessário para atuarem 
nesse novo cenário.

tERCEiRO diA

A educação foi o tema destaque do Fórum Luso-Brasileiro, que 
reuniu o diretor de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
do Ministério da Educação (MEC), Paulo Roberto Wollinger, o pro-
fessor titular do Departamento de Contabilidade e Atuária da Fea/
USP, Fábio Frezatti, e o diretor da OTOC, Jaime dos Santos. O debate 
foi mediado pelo presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro.

PaLeStra – Na sequência, o contador Ricardo Lopes Cardoso, 
representante do IASB (International Accounting Standards Board), 
fez um breve histórico da adoção das normas IFRS e abordou pos-
síveis problemas e oportunidades para o futuro (leia entrevista 
com Cardoso na página 11)

Fórum Luso Brasileiro

ConFraternização - O Luso-Brasileiro não se destacou 
apenas na parte técnica. Uma programação bastante variada 
foi oferecida aos participantes, composta por apresentações 
musicais e teatrais, a exemplo da comedida “Como passar 
em Concurso Pùblico”.
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mais preparadas e com uma escolaridade 
maior, o que lhes garante um desempenho 
superior em concursos públicos e processos 
seletivos.”

eStuDanteS - No VIII Encontro dos Estudantes de Ciências Contábeis (Ececon), o 
coordenador-geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação (CCONF), da 
Secretaria do Tesouro Nacional, Paulo Henrique Feijó, traçou um quadro de como está 
o processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público.  Ele aconselhou os acadêmicos presentes ao evento a cobrarem das 
instituições de ensino o efetivo repasse do conhecimento necessário para atuarem 
nesse novo cenário.

tERCEiRO diA

SoLiDarieDaDe – Du-
rante o Luso-Brasileiro, o 
Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) e 13 Conse-
lhos Regionais de Contabili-
dade (CRCs) assinaram um 
termo de compromisso que 
visa à arrecadação de recur-
sos para a campanha ‘SOS 
Santana do Mundaú (AL) e 
Água Preta (PE)’. Idealizada 
pelo CFC, a campanha tem 
a meta de construir 50 ca-
sas em Santana do Mundaú 
e 50 em Água Preta, para as 
famílias desabrigadas pelas 
fortes chuvas registradas no 
mês de junho. 

Uma conta específica 
da Campanha foi aberta 
na Caixa Econômica pela 
Fundação Brasileira de 
Contabilidade (FBC): Agên-
cia: 0647, Operação: 003, 
Conta corrente: 621-4.

“O sucesso alcançado 
pelo I Encontro Luso-
Brasileiro reflete a parceria 
consistente e sólida 
existente entre Brasil e 
Portugal na área contábil. 
Parabéns à organização, 
que foi impecável, num 
cenário mágico, que é a Ilha 
de Santa Catarina.”
Juarez Domingues 
Carneiro
Presidente do CFC
 
“Este evento foi uma pedra 
fundamental nos alicerces 
do projeto Transferência de 
Conhecimento da Profissão 
Contábil para Países 
de Língua Portuguesa, 
desenvolvido pelos 
contadores brasileiros e 
pelos técnicos oficiais de 
contas de Portugal.”
Jaime dos Santos 
Diretor da OTOC

“O Encontro superou as 
nossas expectativas e 
isso foi evidenciado nas 
várias manifestações que 
recebemos durante esses 
três dias. Santa Catarina 
demonstrou mais uma vez 
que sabe organizar grandes 
eventos, que repercutem 
nacionalmente.”
Sergio Faraco
Presidente do CRCSC

Feira - O evento contou com uma feira, que teve a participação dos  patro-
cinadores do evento. Estavam presentes parceiros tradicionais do CRCSC, 
como a Fecomércio e a Domínio Sistemas. Os três Sescons e a Fecontesc 
dividiram um estande, assim como o CFC e o Conselho de Santa Catarina.

LiDerançaS 
CatarinenSeS  
Conselheiros e delegados 
do CRCSC, bem como 
representantes das 
demais entidades 
contábeis catarinenses, 
se fizeram presentes 
no Luso-Brasileiro.

eStuDanteS -  No encerramento do VIII Ececon, o jornalista e psicólogo 
Luiz Carlos Prates enfatizou o fato de a vida ser um jogo matemático, onde o  
mais bem-sucedido é aquele que sabe fazer melhor os  cálculos do sucesso. 
“Nesse contexto, o  primeiro dos fatores para se obter um resultado positivo 
no  jogo da vida é a ética”, observou. “É preciso que sejamos bons “contabi-
listas”, para avaliar bem as nossas escolhas, somar os melhores processos 
e chegar ao resultado pretendido: um bom conceito pessoal e profissional.”

Na sua avaliação, o mundo sempre dependeu dos contabilistas. “Hoje, 
porém, a  presença deles é mais do que importante, é indispensável.” Para 
os jovens acadêmicos, Prates receitou: “Ética sem fronteiras e competência 
continuada fazem o casamento dos melhores profissionais com o sucesso 
e a felicidade”.

FRASES

Fórum Luso Brasileiro

FOTOS IKE BOTTEGA
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 debate

Com temas direcionados à melhoria 
na gestão das empresas, o 1º  Encontro 
dos Empresários de Serviços Contábeis 
e de Assessoramento do Estado de Santa 
Catarina (Esnescon) será realizado nos 
dias 11 e 12 de novembro, no Hotel 
Bourbon, em  Joinville.

Na abertura, está prevista a apre-
sentação da peça “Economizar e lucrar, 
basta clicar!”, da Companhia Te-Ato, de 
São Paulo, que de forma descontraída 
mostra a trajetória de um escritório 
contábil despreparado para atender aos 
seus clientes e que passa por grande 
transformação após aderir às novas 

O CRCSC e a empresa Domínio 
Sistemas entregaram, em setembro, 230 
latas de leite em pó para a Associação dos 
Voluntários de Saúde do Hospital Infantil 
Joana	 de	 Gusmão	 –	 Avos.	 Recebida	
pessoalmente pela presidente da Avos, 
Maria	Gertrudes	da	Luz	Gomes,	a	doação	
será destinada integralmente às crianças 
e adolescentes mais necessitados que se 
encontram em tratamento no Hospital 
Infantil	 Joana	de	Gusmão,	bem	como	
aos seus respectivos acompanhantes.

O leite foi arrecadado em Florianó-
polis, no curso “Sped Fiscal (incluindo 
EFD Pis/Cofins)”, ministrado pelo 
advogado	 tributarista	 Edison	 Garcia	
Junior e que lotou o auditório do 
CRCSC. Nas outras quatro cidades em 
que foi promovido (Imbituba, Timbó, 
Blumenau e Itajaí), o ingresso também 
foi um produto ou alimento para uma 
instituição assistencial local. O evento 

Fecomércio no Luso-Brasileiro 
de Contabilidade

Uma das entidades patrocinadora do evento, a 
exemplo da Domínio Sistemas, a Fecomércio esteve 
presente no I Encontro Luso-Brasileiro de Contabili-
dade. Em um estande próprio, a entidade apresentou 
aos participantes o seu rol de serviços, que inclui a 
Certificação Digital, a Certificação de Origem (que 
comprova a origem de um produto para fins de 
exportação) e a realização de pesquisas setoriais, que 
ajudam a nortear o empresário quanto às preferên-
cias do mercado, abordando assuntos como perfil 
de consumidores, intenção de compras, resultado 
de vendas e relatório sobre turismo, dentre outros.

1° Enescon vai focar a melhoria 
da gestão das empresas contábeis

de empresas, Homero 
Rutkowski, especialista 
em tecnologia da in-
formação, fala sobre 
“A importância da tec-
nologia da informação 
nas empresas contábeis 
e das informações da 
contabilidade no cená-
rio nacional e internacional”. 

 À tarde, os empresários da Con-
tabilidade vão assistir à palestra “As 
organizações diferenciadas necessitam 
de lideres de resultados”, que será feita 
pelo coach Celso de Souza e Souza. As 

As doações foram 
entregues pelo 
diretor-executivo do 
CRCSC, João Carlos 
dos Santos, e pelo 
gerente da Filial 
Florianópolis da 
Domínio Sistemas, 
Júlio Roberto 
Peralta.

Leite arrecadado em curso ajuda 
crianças e adolescentes na Capital

foi uma promoção do Programa Educa-
ção Continuada -  realizado pelo CRCSC, 
Sescons, Fecontesc e Sindiconts -, em 
conjunto com a Domínio Sistemas.

Ao receber as latas de leite em pó, 
a	presidente	da	Avos,	Maria	Gertrudes	
Gomes,	 	 agradeceu	 o	 espírito	 de	 res-
ponsabilidade social da classe contábil.

16h30min, é a vez da 
escritora e especialista 
em desenvolvimento 
de talentos humanos e 
gestão de negócios, Carla 
Galo,	passar	a	sua	men-
sagem. O encerramento 
está previsto para às 18 
horas.

O 1° Enescon/SC é uma realização 
dos	 Sescons	 Santa	 Catarina,	 Grande	
Florianópolis e Blumenau, com o 
apoio do CRCSC e da Fecontesc. Mais 
informações www.portalcontabilsc.
com.br/enescon.

tecnologias da informação.
No segundo dia do evento,  a pro-

gramação começa às 8h40min, com a 
palestra	“Gestão	de	Empresas	Contá-
beis e suas relações interpessoais”, mi-
nistrada pelo economista Felix Theiss. 
Após, o contabilista e administrador 
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   conVerGência

Joinville recebe Seminário sobre IFRS
Cerca de 250 profissionais da con-

tabilidade participaram, dia 25, no hotel 
Bourbon, em Joinville, do seminário 
IFRS para Pequenas e Médias Empresas. 
Ministrado pelo doutor em Contabilidade 
Ricardo Lopes Cardoso, o curso - dividido 
em cinco módulos - tem como objetivo 
formar multiplicadores das normas 
internacionais aplicadas às pequenas 
e médias empresas (PMEs), conscien-
tizando-os da importância da adoção 
dessas normas no controle da situação 
econômica e financeira das empresas. 

Na abertura, o presidente do Con-
selho Federal de Contabilidade, Juarez 
Domingues Carneiro, disse que “a 
aplicabilidade das IFRS é muito impor-
tante para que se possa trabalhar em 
sintonia com as principais mudanças 
que ocorrem no cenário contábil”. Ele 
lamentou o fato de vários profissionais 
verem esse processo de convergência 
como algo muito distante, orientando 
de forma inadequada os seus clientes. 

“Este Seminário tem a característica 
de formar multiplicadores para que 
esse conhecimento seja propagado e a 
informação correta chegue ao usuário 
do serviço contábil”, afirmou.

A adoção das IFRS não está res-
trita, apenas, a grandes empresas, 
companhias abertas e a instituições 
financeiras, mas, também, atinge as 
pequenas e médias empresas que, 
mesmo sendo de capital fechado, 
estejam obrigadas pelo Código Civil a 

apurar suas demonstrações anuais. 
O evento foi uma promoção do 

Conselho Federal de Contabilidade, em 
parceria com o CRCSC e a Martinelli 

Auditores, e contou com o apoio dos 
Sescons	 Santa	 Catarina,	 Grande	 Flo-
rianópolis e Blumenau, Fecontesc e do 
Sindicato de Contabilistas de Joinville.

Compuseram a mesa de honra, 
Gilda Nessler (Sindicont Joinville), 
Jandival Ross (Fecontesc), Elias 
Nicoletti Barth (Sescon SC), 
Alfredo Hirata (Martinelli), Sergio 
Faraco (presidente CRCSC) e 
o presidente do CFC, Juarez 
Domingues Carneiro.

EntREViStA      Ricardo Lopes Cardoso
Jornal do CrCSC – Como está 

o processo de adoção das normas 
internacionais?

ricardo Cardoso - No que tange a 
regulação eu acho que estamos muito 
bem, obrigado. Não basta, porém, 
regras para que elas sejam cumpridas. 
É necessário ter todo um processo de 
convencimento da relevância disso e a 
viabilização para que isso se torne uma 
realidade. O processo de convencimen-
to, eu acho que o CFC, naquilo  que 
poderia fazer, na sua abrangência e com 
o pouco prazo que teve e recursos que 
dispõe, fez muito bem. Por conta de um 
convênio com o BNDES, por exemplo, 
vai ser exigida a adoção das normas 
IFRS pelas empresas que possuem o 
cartão do banco. 

JC – Qual a principal dificuldade 
para a adoção das iFrS?

Cardoso - O maior problema no 
Brasil não é regulamentação, nem pro-
paganda,  ou seja, vender o projeto, mas 
sim educação. Esta é a palavra chave. 
O  contador precisa se sentir motivado 
a sair algumas horas do seu escritório, 
parar de ler regras da Receita Federal, 
principalmente, e se dedicar a estudar 
por algumas horas o material didático 
sobre as IFRS. Agora, não é fácil para 
ele compatibilizar isso com a sua neces-
sidade de sobrevivência, de atender a 

centenas de clientes, que cada vez mais 
querem pagar menos ou não permitindo 
qualquer reajuste. Se dar ao luxo (entre 
aspas) de sair do seu escritório, que gera 
o seu lucro, para estudar as normas in-
ternacionais e ainda convencer o cliente 
de que essas informações são melhores 
para atender ao usuário comum. 

JC – Como é possível a esse con-
tador convencer o seu cliente sobre a 
importância das novas regras?

Cardoso – A principal fonte de 
recursos da pequena e média empresa 
ou é a família do empreendedor ou é o 
banco.  Se o empreendedor, por si só, não 
vê a relevância da informação contábil,  o 
outro principal fornecedor de recursos, 
que é o banco, pode ser a mola propul-
sora para a identificação da relevância 
de uma informação melhor preparada e 
elaborada. Por isso, a iniciativa do BNDES 
(de atrelar o cartão empresarial à ado-
ção das IFRS) é tão fundamental nesse 
processo e deveria ser estendida a todas 
as demais instituições que financiam a 
pequena e média empresa.

Se a instituição financeira, que é um 
dos principais usuários da informação 
contábil, exigir que as informações sejam 
elaboradas de forma mais rigorosa, com 
dados mais robustos, o empresário vai 
perceber que precisa se adequar para 
obter os recursos necessários para levar 

adiante o seu negócio.

JC– e se o contador desse empre-
sário não estiver preparado?

Cardoso -   Caso o contador esteja 
preparado, ele vai fazer o seu trabalho, 
que é a adoção das IFRS. Se ele não 
estiver, não tem problema. Nossos co-
legas  portugueses já adotam as IFRS e 
haverá muitos deles se candidatando a 
prestar serviço às empresas brasileiras. 
Nossos hermanos latino-americanos 
também vão cruzar a fronteira com o 
mesmo objetivo. Não tem mais reserva 
de mercado: acabou a história de que 
só o contador brasileiro conhece  o 
padrão contábil nacional.Os profis-
sionais, agora, precisam conhecer 
os procedimentos globais, que é o 
conjunto das IFRS. 

JC – Quais as van-
tagens que a adoção 
das iFrS traz às pe-
quenas e médias em-
presas?

Cardoso  – Para 
responder a isso, nós 
precisamos saber o que 
estamos chamando de 
média e pequena em-
presas. O conceito do 
IASB não é o mesmo 
utilizado pelo Sebrae ou 
pela Receita Federal. Para 
o IASB, pequena e média 

empresas são aquelas não listadas na 
Bolsa de Valores e que não são instituições 
financeiras. Pode ser um canal de televi-
são, por exemplo. A argumentação que 
o IASB utiliza para  “vender” as normas 
IFRS – adotadas em mais de 170 países - é 
que a empresa vai poder obter recursos 
mais baratos e também estará menos 
distante de se lançar  no mercado de va-
lores mobiliário.  Ela ainda vai gerar uma 
informação que é comparável com a de 
outras empresas do seu país e, também, 
rompendo fronteiras, com a de outras 
nações.  Se você consegue comparar essa 
informação, cai o custo para analisar o 
desempenho das  empresas e decidir se 
as financia e lhes concede crédito.   O risco 
tende a ser menor e, em consequência, 
também a taxa de juros.
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 fique por dentro

O vice-
presidente 
do CRCSC, 
Adilson 
Cordeiro, 
com as 
lideranças 
do Sescon 
Grande 
Florianópolis.

O	Sescon	Grande	Florianópolis	inau-
gurou, em outubro, a sede regional de 
Tijucas, localizada na Rua Marechal De-
odoro, centro da cidade. Representando 
o CRCSC, esteve presente à solenidade o 
vice-presidente de Administração e Finan-
ças, contador Adilson Cordeiro.

Durante o evento, que contou com a 
presença de autoridades e toda a diretoria 
da instituição, Cordeiro manifestou – como 
ex-diretor do Sescon – sua alegria pela 
iniciativa.  “O presidente Augusto Marquart 
Neto e toda a diretoria estão de parabéns. A 
Regional  vai dinamizar e agilizar o trabalho 
que a entidade faz em Florianópolis, tam-
bém atendendo em tempo real a região de 
Tijucas”, observou. “Com certeza esta ação 

vai fortalecer não só o Sescon, mas toda a 
classe contábil”. 

 Conforme Marquart, a primeira ação 
será direcionada a estreitar o contato do 
Sescon com os profissionais abrangidos 

palestras
No mês de setembro, o vice-presidente de Administração e 

Finanças do CRCSC, contador Adilson 
Cordeiro, proferiu várias palestras no 
Estado, abordando temas referentes à 
profissão. À convite da Univali, campus 
Biguaçu, ele conversou com os alunos 
dos cursos de Ciências Contábeis e Ad-
ministração sobre Empreendedorismo 
e Mercado de Trabalho. Em Chapecó, 
participou da aula inaugural do curso 
de pós-graduação em Controladoria e 
Finanças, da Uceff Faculdades. 

CRCSC prestigia inauguração da regional de tijucas

pela Regional. “Agendaremos visitas para 
verificar quais as carências e prioridades 
dos contabilistas, de forma a oferecer um 
serviço que atenda aos anseios da classe 
na região de Tijucas”, informou.

Solidariedade
O	Sindicont	Joinville,	juntamente	com	o	Instituto	Ghanem	

e mais 330 entidades parceiras, participou dia 12 de outubro 
do Universo das Crianças. O evento festivo social e cultural foi 
realizado no complexo da Expoville das 9 às 13  horas e con-
tou com a participação de mais de 75 mil pessoas, conforme 
cálculos da Polícia Rodoviária Federal, que fiscalizou a entrada 
e saída de pessoas. 

O Sindicont de Joinville, com o apoio do CRCSC e da Fecon-
tesc, ofereceu – em seu estande – várias atividades educativas 
e recreativas às crianças,  proporcionando-lhes momentos de 
alegria e pura magia. O evento, totalmente gratuito, também 
contou com atrações culturais, circo, teatro e sorteio de brindes.

Aula
A presidente do CRC da Bahia, Maria Constança Carneiro 

Galvão,		ministrou	em	outubro	duas	palestras	para	os	acadêmicos	
do	Instituto	de	Ensino	Superior	da	Grande	Florianópolis	(IES).	
Ela falou sobre as perspectivas da profissão contábil, ressaltando 
o espaço conquistado pelo contador nos mais diversos campos 
do conhecimento, com destaque para a área pública.

30 anos
Dando sequência às atividades em comemoração ao aniversário de 30 

anos de fundação, o Sindicont Jaraguá do Sul realizou, dia 24 de setembro, 
o	4º	Baile	do	Contabilista.	Animada	pelo	Grupo	Safira,	a	festa	reuniu	mais	de	
700 pessoas no Clube Atlético Baependi. O evento teve início às 22 horas e 
se estendeu até as 4 horas, com direito a café da manhã, sorteio de brindes 
e muita alegria. A quinta edição do baile já tem data marcada: será dia 16 
de setembro de 2011. 

Classe 
contábil 
na tV

Estreou, dia 18 de setembro, 
na Record News, o programa Con-
tabilidade, Empresas e Negócios, 
um novo canal de informação da 
classe contábil catarinense. Das 8 
às 8h30min, empresários e conta-
bilistas podem conferir temas nas 
áreas contábil, econômica, política 
e social, sempre com destaque 
para o papel do profissional da 
contabilidade.   O projeto é resul-
tado de uma parceria entre a TV 
Record News de Santa Catarina e 
a AD5 Agência Digital, responsável 
pela produção da TV CRCSC. 

Auditores
O Fisco catarinense ganhou um 

importante reforço no dia 29 de setem-
bro, com a posse de 65 novos Auditores 
Fiscais da Receita Estadual. Os aprovados 
no concurso público foram empossados 
pelo governador, Leonel Pavan, e pelo 
secretário da Fazenda, Cleverson Siewert, 
em cerimônia realizado no Teatro Pedro 
Ivo Campos, no Centro Administrativo do 
Governo	do	Estado.“Os	novos	fiscais	irão	
desenvolver trabalhos no controle do 
trânsito de mercadorias, em tecnologias 
de informação, auditoria fiscal em em-
presas, plantão fiscal, monitoramento e 
controle de arrecadação e atividades de 
fiscalização”, explicou o secretário.

Uma novidade são as 20 vagas espe-
cíficas para o setor de tecnologia da infor-
mação	–criadas	para	fortalecer	o	Governo	
Eletrônico e tornar mais fácil e eficiente a 
relação entre Fisco e contribuinte.

Já no dia 29 de setembro, esteve na FAI Faculdades, em Itapiranga, e falou sobre  “Perspectivas da Profissão 
Contábil e Exame de Suficiência”. Realizada na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a palestra teve por 
objetivo apresentar as tendências da profissão contábil e seu mercado de trabalho, o papel do CRCSC e, em 
especial, esclarecer dúvidas sobre o Exame de Suficiência obrigatório para o registro dos novos profissionais.
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Matérias veiculadas 
na mídia nos meses 

de setembro/outubro
de 2010

9 de setembro
• Portal Contábil SC - CRC Jovem: 

fomentando novas lideranças na 
classe contábil

10 de setembro
• Portal Contábil SC - Classe contábil 

se engaja na preservação do meio 
ambiente

13 de setembro
• Portal Contábil SC – Projeto Educa-

ção Continuada promove curso sobre 
SPED na próxima semana

• Jornal absoluto – CRCSC Solidário:  
Atividades em favor do meio ambiente 
marcam o sábado na Capital

• Portal da ilha - CRCSC Solidário 
• Portal Prefeitura de Florianópolis 

- Atividades em favor do meio ambien-
te marcam o sábado na Capital

• Portal Floripamanhã – Atividades 
em favor do meio ambiente 

14 de setembro
• Floripanews - Atividades em favor do 

meio ambiente
15 de setembro
• tVCom – programa Conversas Cru-

zadas – debate sobre o Regin com a 
participação do vice-presidente do 
CRCSC, Adilson Cordeiro.

16 de setembro
• Diário Catarinense – Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “CRCSC promove evento 
em favor do meio ambiente”

• Contabilidade na tV – Matéria abor-
da o debate sobre o Regin, realizado 
no Programa Conversas Cruzadas

• Portal Contábil SC -  Matéria aborda 
o debate sobre o Regin

17 de setembro
• Portal acif - Atividades em favor do 

meio ambiente marcam o sábado na 
Capital 

• Portal Contábil SC   - Estreia 
programa Contabilidade, Empresas 
e Negócios

18 de setembro
• Jornal notícias do Dia – coluna 

Carlos Damião – nota sobre atividade 
do CRCSC em favor do meio ambiente

20 de setembro 
• Diário Catarinense – coluna Visor – 

nota sobre a atividade promovida pelo 
CRCSC em favor do meio ambiente

• Jus Brasil - Contabilistas se reúnem 
na Capital em favor do meio ambiente

30 de setembro 
• Diário Catarinense – Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Eleições 2010: palestra 
explica como fazer a prestação de 
contas”

4 de outubro
• Diário Catarinense – Matéria 

sobre o Regin, com depoimento do 
vice-presidente do CRCSC, Adilson 
Cordeiro

6 de outubro 
• noticenter - CFC regulamenta o 

Exame de Suficiência 
• Diário Catarinense – Nota informa 

que o CRCSC promove palestra sobre 
Simples Nacional

• Portal ibracon – Representantes do 
CRCSC visitam o Ibracon

11 de outubro 
• De olho na ilha – Palestra no CRCSC 

debate pagamento de dívida de ICMS 
com precatórios

• Portal Contábil SC -  Palestra sobre 
precatórios

• Diário Catarinense – Coluna 
Estela Benetti – nota sobre palestra 
no CRCSC sobre precatório e dívidas 
de ICMS

13 de outubro 
• Jornal absoluto - Palestra sobre 

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

precatórios no CRCSC
• noticenter – Palestra sobre 

precatórios
• noticenter  2-  Primeiro Encon-

tro Catarinense de Contadores e 
Controladores Públicos já está com 
inscrições abertas  

14 de outubro 
• Portal da revista empreen-

dedor – Matéria sobre o Luso-
-Brasileiro de Contabilidade

• Diário Catarinense – Informe 
CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Florianópolis, a Capital 
luso-brasileira da Contabilidade”

18 de outubro
• Diário Catarinense – Coluna 

Estela Benetti – Nota sobre o 
Encontro Luso-Brasileiro de Con-
tabilidade.

19 de outubro
• De olho na ilha - Florianópolis 

será a partir desta quarta-feira a 
Capital luso-brasileira da Contabi-
lidade 

• Portal Parceiros Voluntários – 
Encontro Luso-Brasileiro

• rede acaert – entrevista enviada 
a todas as rádios de SC, com a 
vice-presidente do CRCSC, Marisa 
Schwabe de Morais, sobre o Luso-
-Brasileiro

• Diário Catarinense – Coluna 
Opinião - Artigo do presidente do 
CRCSC sobre o Luso

20 de outubro
• rBS tV - Bom Dia Santa Catari-

na – Entrevista com o presidente 
do CRCSC, Sergio Faraco, sobre o 
Luso-Brasileiro

• Jornal notícias do Dia – Brasilei-
ros e Lusitanos trocam experiências

21 de outubro
• De olho na ilha - Encontro 

Luso-Brasileiro de Contabilidade 
reafirma união de Brasil e Portugal

• CBn Diário / tVCom – programa 
Notícias na Tarde – entrevista com 
a vice-presidente do CRCSC, Marisa 
Schwabe de Morais, sobre o Luso-
-Brasileiro

• Portal CFC - Solenidade abre 
o Encontro Luso-Brasileiro de 
Contabilidade

• Portal Secretaria da Fazenda de 
SC - Luso-Brasileiro de Contabili-
dade 

• Portal Contábil SC - Luso-Brasileiro 
de Contabilidade 

22 de outubro
• Portal CFC - Luso-Brasileiro
25 de outubro
• Portal CFC - Joinville (SC) recebe 

Seminário de IFRS
• Diário Catarinense – Coluna Es-

tela Benetti – nota sobre Seminário 
sobre IFRS, em Joinville

28 de outubro
• Diário Catarinense – Nota in-

forma que o CRCSC promove 
palestra sobre Holding: Proteção 
Patrimonial

• Diário Catarinense – Informe 
CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Contabilidade, Empresas 
e Negócios: um programa  para 
contadores e empresários”

29 de outubro
• Portal Contábil SC   - Informa 

que dia 29 é o último dia para se 
registrar no CRC sem Exame de 
Suficiência 

• Diário Catarinense – Informe 
CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Evento reafirma união 
de Brasil e Portugal”

Eleição da 
nova diretoria

Entre os assuntos relevantes em pauta na quinta e última 
Assembleia Ordinária e Plenária da Fecontesc do ano de 2010, 
está a eleição da nova diretoria da Federação. O evento será na 
cidade de Treze Tílias, no dia 19 de novembro, sob a respon-
sabilidade do Sindicont de Joaçaba. Na última Assembleia e 
Plenária, em Fraiburgo, dia 17 de setembro, o contador Rodolfo 
Grosskopf	fez	uma	apresentação	dos	futuros	membros	da	nova	
diretoria, ressaltando que não poderia contemplar a todos, mas 
que gostaria da compreensão e colaboração da categoria para 
o desafio de comandar a entidade a partir de março de 2011.

informe fecontesc

Site unificado 
para 

Sindicatos
Dos 21 sindicatos do Estado, apenas 

oito têm sites próprios, e alguns ainda não 
são atualizados continuamente. O repre-
sentante do Sindicont de Tubarão, Marco 
Freitas Mangerônio, fez a apresentação do 
projeto, relatando todos os detalhes sobre 
as ferramentas a serem utilizadas pelos sin-
dicatos. O modelo foi apresentado apenas 
como ferramenta de comunicação e pode 
ser adotado pela maioria dos sindicatos 
que ainda não desenvolveu algum site. 
A proposta para os que já têm é de que 
usem como link e passem a se integrar 
normalmente. Os Sindicatos interessados 
podem fazer contato diretamente com a 
Federação dos Contabilistas.

Novo estatuto
Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina (Fe-

contesc) conta com novo estatuto. No entanto, antes do registro 
em cartório, as mudanças devem passar por uma revisão entre 
os próprios contabilistas e, também, por uma avaliação jurídica, 
com adequações, inclusive, junto ao Ministério do Trabalho. A 
nova redação deverá ser submetida à próxima Assembleia, em 
Treze Tílias, já com as devidas modificações. Futuramente as 
mudanças também devem se estender aos Sindicatos. 

Joinville será sede da 
III Edição dos Jocobras 
A	escolha	aconteceu	durante	a	Assembleia	Geral	Extraor-

dinária da Fecontesc, realizada em Fraiburgo (SC), no mês de 
setembro. A proposta aprovada por unanimidade foi apresentada 
pela	presidente	do	Sindicont	de	Joinville,	Gilda	Nessler,	acom-
panhada do vice-presidente, Marcelo da Silva, e do diretor de 
Eventos e Esportes, Rodrigo Rhemus de Oliveira. Resta apenas 
definir a data da realização dos Jogos Brasileiros dos Contabi-
listas, em Santa Catarina.

Lixo 
eletrônico

A Fecontesc, através do presidente Jandi-
val Ross, se colocou como parceira da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Curitibanos para au-
xiliar no recolhimento do lixo eletrônico para 
posterior reciclagem, por meio do  projeto 
Recicla. A proposta foi lançada recentemente 
pela entidade lojista, e vai contar também 
com o apoio de inúmeras outras classes 
representativas da sociedade, como os super-
mercadistas, Prefeitura Municipal, Câmara 
de Vereadores, Corpo de Bombeiros, entre 
outras. Jandival Ross garantiu a participação  
da Federação no projeto e prometeu que vai 
trabalhar no estímulo da classe contábil em 
dar o destino adequado ao lixo eletrônico, co-
meçando pelos profissionais de Curitibanos.
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 perfil

COnSELHEiRO LUiZ ALBERtOn
Santa Catarina, do processo de con-
vergência às Normas Internacionais de 
Contabilidade, conforme treinamento 
conferido pelo CFC.

trabalho Desenvolvido no CrCSC - 
Assumiu em janeiro deste ano o cargo 
de conselheiro suplente do CRCSC, 
participando da Câmara de Controle 
Interno e de quatro comissões: Mestrado/
Pós-Graduações;	Editoração	de	Livros	e	da	
Revista Catarinense da Ciência Contábil; 
Planejamento Estratégico e Contabilizan-
do com a Administração e Economia. 
Ministra, como agente multiplicador do 
conhecimento, palestras sobre Normas 
Internacionais de Contabilidade. 

trabalho Desenvolvido em outras 
entidades – Vice-coordenador do Fórum 
de Planejamento e Administração das 
Universidades Federais – FORPLAD e con-

sultor de periódicos e congressos/eventos.

receita Para Melhorar a Profissão - 
Trabalhar, estudar, pesquisar, dedicar-se e 
se comprometer são determinantes para 
o crescimento profissional.

Família - Tem sido a base de sustentação 
da sociedade. É a base mais sólida da 
formação do ser humano.   

Lazer	–	Gosta	de	jogar	xadrez	e	futebol,	
assistir a filmes e se encontrar com fami-
liares e amigos. 

Frase - “Imagine a vida como um jogo de 
tabuleiro: para cada palavra gentil, você 
avança uma casa; para cada ato de amor, 
avança duas casas; quando reclamar, se 
queixar ou resmungar, volta uma casa. 
Essas são as regras. Jogue para vencer.” 
(Maria Fontaine, 2008)

Formação Profissional - Formou-se 
em Ciências Contábeis pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), tendo feito o 
curso de Licenciatura Plena para Pro-
fessor de Formação Especial Currículo 
de		Ensino	de	2º	Grau	na	UTFPR.	Já	em	
Santa Catarina, fez Mestrado e Doutorado 
em Engenharia de Produção e Sistemas, 
ambos pela UFSC.  É auditor e gerente 
da	Qualidade	 (DGQ/UTFPR)	 e	 auditor	
ambiental (EARA/UTFPR)

experiência Profissional - Professor 
Associado I da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), atualmente exerce 
a função de Secretário de Planejamento 
e Finanças da  instituição. É professor do 
curso de graduação em CIências Contá-
beis, na modalidade presencial e a dis-
tância,	e	do	Programa	de	Pós-Graduação	
em Contabilidade (Mestrado) da UFSC. 
Possui  experiência em pequisa na área 

de Contabilidade, atuando principalmente 
nos seguintes temas: controles internos, 
formação comportamental, responsa-
bilidade social, governança corporativa, 
auditoria contábil e outras auditorias. 
É um dos agentes multiplicadores, em 

Incentivar o surgimento de novas 
lideranças na classe contábil, comprome-
tidas com o fortalecimento da profissão 
e das entidades que a representam. Este 
é um dos principais objetivos do CRC 
Jovem. Em Santa Catarina, o projeto já 
reúne vários profissionais, interessados 
em valorizar, aperfeiçoar e aprofundar 
os seus conhecimentos e, ainda, ter uma 
participação mais ativa nos debates sobre 
os rumos da profissão.

No dia 8 de setembro, a comissão do 
CRC Jovem, coordenada pela conselheira 
Rúbia Albers Magalhães, se reuniu na 
sede do CRCSC, em Florianópolis,  para 
definir um calendário de ações para 2011. 
“Pretendemos intensificar as atividades 
voltadas a quem está ingressando no mer-
cado de trabalho, mostrando o quanto é 
importante  participar das entidades e, 

CRC Jovem: fomentando 
novas lideranças 
na classe contábil

também, quais os programas que o CRC 
de Santa Catarina desenvolve e que o 
profissional pode se engajar”, observou.

 De acordo com Rúbia, uma das 
propostas é, a partir do próximo ano, 
entregar aos novos inscritos - junto 
com a carteira profissional - um kit 
contendo o Código de Ética Profissional 
e informações sobre o Conselho, o 
projeto CRC Jovem e a responsabilidade 
do profissional contábil. “Outra idéia é 
ministrar palestras por todo o Estado, 
abordando assuntos como valorização 
profissional, ética e o futuro da Conta-
bilidade”, explicou.

Para o contador e empresário contá-
bil, Fernando Baldissera, vice-presidente 
do	Sescon	Grande	Florianópolis,	o	CRC	
Jovem é extremamente importante 
porque está voltado à busca de “lideran-

ças que possam renovar e oxigenar as 
entidades, com novas idéias e propostas.”

Também integrando a comissão, 
o contador da Secretaria da Fazenda e 
conselheiro do CRCSC, Adriano de Souza 
Pereira, acredita que o CRC Jovem é um 
fórum onde o jovem profissional pode 
opinar e contribuir para melhorar e for-
talecer a profissão, bem como ampliar a 
sua rede de relacionamento e fomentar 
o intercâmbio de ideias. 

A conselheira Michele Patricia Ron-
calio lembra que, nos últimos anos, 
mudou muito o perfil do contador, com 
a abertura de novas áreas de atuação, 
como a controladoria e a contabilidade 

do terceiro setor. “São segmentos que 
precisam estar representados e, nesse 
sentido, o CRC Jovem é uma importante 
porta de entrada”, disse.

Participam da Comissão do CRC 
Jovem Rubia Albers Magalhães (coor-
denadora), Marcos Mangeronio Freitas, 
Marilucia Soares, Michele Patricia 
Roncalio, Adriano de Souza Pereira , 
André Marquart,  Fernando Baldissera, 
Alessandro Ropelato, Fábio da Silva, 
Elaine Cristina Rodrigues Voges, Rafael 
Antunes, Paulo Rodrigo Capre, Rafael 
L. de Farias, Wilson C. Morais Junior, 
Emmanuel R. Fernandes e  Vera Lúcia 
H. Santana.
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pelo fiscal de tributos da Secretaria da 
Fazenda, Francisco Urubatan de Oliveira.

Entidades contábeis dão apoio 
à prorrogação do Sped Fiscal

 Representantes das entidades 
contábeis do Estado  - CRCSC, Fe-
contesc e Sescons Santa Catarina, 
Grande	Florianópolis	e	Blumenau	–	
participaram, no dia 22 de outubro,  
da	 Assembleia	 Geral	 da	 Federação	
das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL) de Santa Catarina, realizada 
no  Hotel Mercure, em Florianópolis.
Além da reeleição, em chapa única, 
do atual presidente da FCDL/SC, 
Sérgio Medeiros, o encontro abriu 
espaço para debater um assunto 
extremamente importante e que está na 
pauta de várias entidades empresariais:  a 
obrigatoriedade, a partir de janeiro do pró-
ximo ano, da entrega do Sped Fiscal  para 
as empresas do Lucro Presumido.

Na oportunidade, as lideranças contá-
beis endossaram um documento, elaborado 
pela classe empresarial, que pede à Secre-
taria da Fazenda a ampliação desse prazo, 
de forma a dar mais tempo para que os 
segmentos envolvidos possam se adaptar 
às novas exigências. Em depoimentos fei-
tos durante a Assembleia, representantes 
de empresas de software e das entidades 
contábeis apontaram alguns entraves para 
atender a toda a demanda das empresas 
obrigadas à entrega do Sped Fiscal, bem 

como a  escassez de 
pessoal capacitado para 
operacionalizar a nova 
sistemática de lança-
mentos.

Foi enfatizado que as 
empresas contábeis darão 
todo suporte de implanta-
ção ao novo sistema, mas 
que a responsabilidade da 
geração de arquivos corre-
tos, dentro das exigências 
definidas pelo Sped, é das próprias empresas 
tributadas pelo lucro presumido. Cabe ao 
profissional da contabilidade fazer a remessa 
desse material ao Fisco.

Durante o evento, o Sped Fiscal tam-
bém foi abordado em palestra ministrada 

Livro
O contador  e 

professor da Unisul 
Rodney  Wernke , 
Doutor e Mestre em 
Engenharia de Pro-
dução e Sistemas 
pela UFSC, está lançando mais um 
livro: “Contabilidade de Custo no Comércio 
Varejista”, suprindo uma importante lacuna 
existente na área editorial a respeito desse 
assunto. A maioria das publicações prioriza 
a gestão de custos no ambiente fabril e o 
segmento varejista aparece somente em 
exemplos adicionais ou em alguns capítulos. 

Por esse motivo a obra contribui para 
o entendimento dos principais conceitos e 
ferramentas gerenciais aplicáveis à gestão 
de custos e preços de venda no comércio 
varejista. Em linguagem acessível, traz 
diversos exemplos numéricos, estudos de 
casos, exercícios de fixação, modelos de 
planilhas para aplicação prática do conteúdo 
e textos complementares que permitem fácil 
compreensão das metodologias gerenciais 
abordadas na obra, que é uma publicação 
da Juruá Editora.

O professor Rodney Wernke já publicou 
os	livros	“Gestão	de	custos:	abordagem	práti-
ca” (Ed. Atlas, 2ª edição, 2ª tiragem), “Análise 
de custos e preços de venda” (Ed. Saraiva, 1ª 
edição,	5ª	tiragem),	“Gestão	financeira:	ênfase	
em aplicações e casos nacionais” (Ed. Saraiva, 
1ª edição, 2ª tiragem), “Custos da qualidade” 
(Ed. CRC-RS) e mais de 130 artigos científicos 
em revistas e congressos da área de custos e 
gestão financeira. O livro está à disposição para 
consultas na biblioteca do CRCSC. 

Presidentes e 
lideranças dos 
Sescons, Fecontesc e 
CRCSC participaram 
da Assembleia que 
reelegeu o atual 
presidente Sergio 
Medeiros, em chapa 
que tem como vice 
o empresário  Roque 
Pellizzaro Junior 

Presidente do CRCSC, Sergio 
Faraco, colocou a posição 

das entidades contábeis em 
relação ao Sped Fiscal

A UNIVERSIDADE Alto Vale do 
Rio do Peixe (UNIARP) inau-
gurou o Laboratório de Infor-
mática do curso de Ciências 
Contábeis. São 30 computado-
res com programas contábeis 
à disposição dos acadêmicos. 
Participaram da solenidade o 
presidente	da	UNIARP,	Gilberto	
Seleme, o coordenador do curso 
de Ciências Contábeis, Paulo 
Levecke, o presidente da Fecontesc, Jandival 
Ross, o presidente do Sindicont Caçador, An-
tonio José Schmitz , o presidente do CRCSC,  
Sergio Faraco, o vice-presidente de Controle 
Interno, Marcello Seemann, o  professor 
Adelcio Machado, reitor da UNIARP, Almir 
Granemann,	 vice-reitor	de	Administração	
e Planejamento, e Anderson Antonio Matos 

Mundo AcAdêMico

Martins, vice-reitor acadêmico, bem como 
autoridades da área contábil, acadêmicos 
e professores do curso. A inauguração do 
laboratório foi um dos destaques da última 
noite do Ciclo de Palestras de Ciências 
Contábeis encerrado com uma palestra do 
presidente do CRCSC sobre “Perspectivas do 
Profissional da Contabilidade”.

o Dia Do ContaDor foi comemorado 
com palestras e com solidariedade no 
curso de Ciências Contábeis da Unisul 
de Tubarão. Foram dois os palestrantes: 
o	empresário	Genésio	Antônio	Mendes,	de	
Tubarão, que afirmou ser o  “contador a 
figura mais importante de uma empresa”, 
e o conselheiro do CRCSC, Luiz Alberton,  
que falou sobre as mudanças diárias na 
legislação brasileira, que afetam direta-
mente a vida profissional do contador. 
“É importantíssimo se atualizar. Se 
vocês querem ser bons no que fazem e 
se sobressaírem no mercado de trabalho, 
nunca deixem de investir na qualifica-
ção”, recomendou.

A título de taxa de ingresso, foi solici-
tado um litro de leite e um quilo de arroz, 
doados posteriormente ao Abrigo dos Ve-

lhinhos e à Fundação Educacional Joanna 
de Angelis – instituição que cuida, há 17 
anos, de crianças carentes da comunidade 
Área Verde.

Para a coordenadora do curso de 
Ciências Contábeis, Dilza Maria Straioto, 
foi uma oportunidade para os acadêmicos 
ouvirem o relato de pessoas experientes 
na profissão e na vida. “É uma forma de 
motivá-los a sempre buscarem o conheci-
mento”, observou.
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Contabilistas se 
engajam na defesa 
do meio ambiente

Atividades voltadas a mos-
trar a importância da preser-
vação do meio ambiente foram 
realizadas em várias cidades do 
Estado, no mês de setembro. 
Aproveitando a comemoração 
do Dia da Árvore, contabilistas 
distribuíram mudas e ressalta-
ram a importância da separação 
do lixo e do reaproveitamento de 
materiais  normalmente descar-
tados, como garrafas Pet, que 
são extremamente poluidoras 
e demoram cerca de 400  anos 
para se degradar na natureza.

Em Florianópolis, o even-
to aconteceu sábado, dia 18 de 
setembro, no Parque de Coquei-
ros, na região continental da 
Capital. Com o apoio da Prefei-
tura, da Companhia de Melho-
ramentos da Capital (Comcap), 
da Escola Praia do Riso e da 
empresas Novo Ciclo e Domínio 
Sistemas, o programa CRCSC So-
lidário montou barracas, onde 
era possível conferir alternativas 
para se diminuir o impacto do 
lixo no meio ambiente. Também 
houve distribuição de mudas, 
brincadeiras para as crianças e 
a apresentação de um esquete, 
que abordou a importância dos 
quatro “r”: repensar, reduzir, 
recliclar e reutilizar.    

em um jantar no salão do clube 
Paysandu, que também come-
morou o Dia do Contador. Na 
oportunidade, foram distribuí-
das mudas de árvores frutíferas.

Em Criciúma, a atividade 
foi desenvolvida ao ar livre, no 
centro da cidade, e chamou 
a atenção de muitas pessoas. 
O evento foi realizado pela 
macrodelegacia do CRCSC em 
conjunto com a  FACRIM - 
Fundação do Meio Ambiente e 
outras entidades.

Para a coordenadora do 
Programa CrCSC Solidário, 
conselheira Raquel Souto, o 
objetivo das atividades foi alcan-
çado. “Nossa meta era sensibili-
zar a população sobre a questão 
do meio ambiente e mostrar, 
de forma prática, como cada 
pessoa pode dar a sua contri-
buição para melhorar a vida no 
planeta”, observou.

Em tubarão, o conselhei-
ro	 Lecir	 dos	 Passos	 Ghisi	 e	 o	
delegado do CRCSC na região, 
Marcos Mangerônio de Freitas, 
distribuíram mudas de árvores 
para os alunos da 1ª, 3ª e 4ª 
séries da Escola Estadual Pro-
fessor Noé Abati e conversaram 
com a garotada sobre a neces-
sidade de se preservar o meio 

ambiente.
Também em itajaí, houve a 

entrega de mudas, só que para 
os profissionais atendidos na 
macrodelegacia do CRCSC.

Já em Brusque, o evento 
foi realizado, dia 17 de setem-
bro, pela delegacia do CRCSC,  
Sindicont local e Núcleo das 
Empresas Contábeis de Brusque 
e Região (NEC), reunindo 120 
participantes, entre profissio-
nais, familiares e autoridades, 


