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   A força contábil unida pela 
valorização. Esse é o slogan da 
gestão que iniciou em 2022 
t r a z e n d o  u m a  e q u i p e 
empenhada em valorizar, cada 
vez mais, a classe contábil 
catar inense. Foram muitos 
desafios percorridos em um ano 
de mandato, mas sempre com o 
objetivo genuíno de trabalhar, de 
fato, pelo reconhecimento, pela 
evolução constante da profissão, 
p e l a  q u a l i fi c a ç ã o  e  p e l a 
valorização profissional. Desta 
forma, honramos o compromisso 
assumido no início do ano 
passado, de fazer sempre o 
melhor por esta profissão tão 
relevante que escolhemos trilhar.

   O ano foi desafiador. Desen-
volvemos diversos projetos e não 
medimos esforços para realizá-
los. As comissões formadas logo 
no início de 2022, trouxeram, 
para somar esforços, colegas 
profissionais de diversas áreas, 
que cer tamente fizeram a 
diferença nos trabalhos exe-
cutados.

     Os conselheiros empossados 
assumiram projetos importantes 
e os vice-presidentes ocuparam 
um papel fundamental em cada 
área do Conselho, tornando-o 
assim, uma entidade mais forte e 
qualificada para representar a 
classe contábil.

    2022 também foi o ano em que 
colocamos o “pé na estrada”, 
visitando as mais diversas 
cidades catarinenses. Desde o 
início da gestão, nosso objetivo 
foi estar próximo do profissional 
lá da ponta. Aquele que, muitas 
vezes, especialmente por estar 
mais distante, não se sentiu 
“parte”. O objetivo era estar pre-
sente, ouvir, entender a rea-
lidade de cada região e também 
levar informações sobre a atu-
ação do CRCSC. Esse foi o 
Reconectando e Valorizando 
Você, projeto que continua a todo  
vapor em  2023.

Marisa L. Schvabe  de Morais
Presidente do CRCSC

  Na fiscalização, firmamos o 
compromisso de ser um Con-
selho mais orientativo e menos 
punitivo. E assim foi! Ouvimos o 
profissional, analisamos cada 
caso e buscamos uma fisca-
lização normativa, sim, porém 
mais humanizada, e sempre 
pautada na ética.

    Mais perto do profissional, seja 
de forma física ou virtual. Cum-
primos o que nos propusemos lá 
no início. Buscamos diferentes e 
i n o v a d o r a s  m a n e i r a s  d e 
estarmos conectados com os 
21.745 profissionais atuantes em 
Santa Catarina.

    É por vocês e para vocês todo 
o trabalho feito até aqui. E ele 
está só começando. Que 2023 
s e j a  m a r c a d o  p o r  n o vo s 
desafios, novas conquistas e 
n o va s  o p o r t u n i d a d e s  d e 
trabalharmos com garra e 
determinação. Vamos juntos!

Boa leitura!

Marisa L. Schvabe  de Morais
Presidente do CRCSC



Auditores independentes

Peritos contábeis

Responsáveis técnicos pelas demonstrações 
contábeis das sociedades e entidades de direito 
privado (com ou sem finalidade de lucros), que
tiveram, no exercício social anterior, receita total,
igual ou superior a R$ 78 milhões

Responsáveis técnicos de demonstrações 
contábeis da Previc

Profissionais da contabilidade enquadrados na NBC PG 12 (R3) 
deverão realizar a prestação de contas até o dia 31/01.

QUEM DEVE PRESTAR CONTAS?

PEPC

Para consultar e fazer o envio do Relatório de Atividades é só 
seguir os passos a abaixo:

1. Acessar Sistema Web EPC ;http://epc.cfc.org.br
2. Inserir login (CPF) e senha (utilizada nos serviços online do CRCSC, COAF, não utilizar 
    Certificado Digital), caso não tenha a senha clique em "Esqueci minha senha";
3. Clicar em EPC;
4. Caso tenha atividades de docência, pós-graduação, cursos realizados no exterior, produção
    intelectual, participação em comissões, orientação de artigos científicos e trabalhos de conclusão de 
    curso e participação em bancas acadêmicas, essas devem ser informadas pelo profissional, também 
    via Sistema Web EPC. A comprovação das referidas atividades deve ser anexada ao sistema Web 
    EPC, no item “Minhas Atividades”, conforme cada categoria mencionada. Para disciplinas de 
    pós-graduação ou graduação, devem ser inseridas separadamente, anexando a Declaração da IES 
    que contenha: Nome das disciplinas, período de realização, ementas, carga horária, aprovação. 
    Se não possui esse tipo de atividade passa para o item seguinte;
5. Clicar em Prestação de Contas e em Relatório de Atividades;
6. Selecionar Relatório de Atividades e clicar em Editar;
7. Em Dados do Profissional, verificar as informações;
8. Selecionar a Função Exercida e clicar em Adicionar e Avançar;
9. Em Atividades verificar se todos os cursos foram incluídos e clicar em Avançar;
10. No resumo, clicar em Salvar e confirmar;
11. Selecionar novamente Relatório de Atividades, clicar em Enviar.
12. A situação do Relatório de Atividades aparecerá "Concluído" e é possível gerar a Certidão
      de Regularidade. Caso tenha enviado alguma atividade do item 4, a situação aparecerá
"Em análise", ou seja, as atividades serão analisadas pela Comissão EPC-CRCSC para atribuição da
 pontuação. Prestação de Contas Finalizada.
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https://www.crcsc.org.br/pagina/view/16


ANUIDADE 2023: pagamento à vista em janeiro 
oferece 10% de desconto. Acesse sua guia on-line

 

A N U I DA D E
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Banner Campanha 
Cadastro Atualizado

Ao quitar a anuidade em janeiro, com pagamento à vista, você 
recebe um desconto de 10%. 

Além disso, a partir de 2023, os profissionais da contabilidade 
e organizações contábeis receberão sua ANUIDADE APENAS 
por meio digital (link), com o objetivo de economizar recursos, 
trazer agilidade, modernização, e oferecer o melhor serviço ao 
profissional.

Para ficar em dia com o CRCSC, basta clicar no link que irá 
receber pelo e-mail ou emitir a guia do boleto por meio do site 
do CRCSC. 

1. Acesse o site www.crcsc.org.br

2. Clique em SERVIÇOS-ONLINE, no canto superior esquerdo

3. Clique em ANUIDADE 2023”, no campo “Prossional” 

ou “Pessoa Jurídica”

4. Informe dados básicos e gere o boleto para pagamento.

Veja como é fácil:

www.crcsc.org.br
www.crcsc.org.br
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/PagamentoAvulso/AnuidadeRegistrado_CRC_PF_2023.htm
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   O ano de 2022 foi marcado pela retomada de eventos 
presenciais. Muitos sentiram a satisfação de estar 
novamente no auditório do CRCSC, ouvindo palestrantes 
renomados, conhecendo pessoas de diversas partes do 
estado e fortalecendo o networking. 

     O 6º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público foi um dos momentos em que profissionais de 
área pública reuniram-se para dois dias de imersão, 
abordando o tema “Inovação e Evolução da Informação”.  Ao 
todo, foram 145 participantes que contemplaram 5 palestras 
e dois painéis e temas como Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais na Era da Inovação, Atualização dos SIAFICs 
em Observância ao Decreto Federal nº 10.540/2020 e Notas 
Explicativas: planejamento e elaboração para o balanço 
geral do Estado de Santa Catarina.

           Confira as fotos do evento e saiba mais .clicando aqui

     Também foi no ano passado que o 2º Seminário Catarinense 
de Estudantes de Ciências Contábeis foi realizado, reunindo, de 
forma on-line e ao vivo, mais de 1.043 participantese trazendo 
uma diversidade de palestras voltadas para o meio acadêmico. 
Ao todo, foram 3 dias de evento, com temas que trataram sobre 
marketing pessoal, empreendedorismo, auditoria contábil, 
áreas de atuação, vida pessoal e profissional e o futuro da 
profissão contábil. Além disso, o seminário oportunizou a 
apresentação de trabalhos científicos.

Eventos que marcaram 2022 

    O já consagrado Seminário Catarinense Sobre Atualidades Jurídico-Contábeis completou 10 anos de 
atividades em 2022. Para comemorar o marco, o projeto lançou, durante o último evento, o Livro Digital: 
Seminário Catarinense Sobre Atualidades Jurídico-Contábeis, com um compilado de artigos assinados por 
palestrantes que participaram das edições passadas do evento e contribuíram com conhecimento e 
informação. A obra é uma realização do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e pode ser 
acessada .clicando aqui

https://www.crcsc.org.br/pagina/view/53
https://www.crcsc.org.br/pagina/view/55
https://www.crcsc.org.br/pagina/view/55


F I S C A L I Z AÇ ÃO

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, em maio de 2022, a 
Resolução CFC n.º 1.662, que altera as regras para emissão da Decore. O novo 
normativo, vigente desde 1º de junho de 2022, altera os parágrafos 2º e 3º do Art. 2º, 
além dos Anexos I e II e as Notas 1, 4, 6 e 9 da Resolução CFC n.º 1.592/2020, que 
tratam da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore 
Eletrônica).

Entre as principais alterações aprovadas pela Resolução CFC n.º 1.662, destaca-
se a ratificação da informação sobre a impossibilidade de cancelamento de uma 
Decore emitida. No entanto, nos termos da nova Resolução o profissional poderá 
retificar uma Decore emitida, sendo que numa única vez, no prazo de 7 (sete) dias 
corridos, a contar da emissão da Decore. Convém destacar, que para a realização 
do procedimento, são exigidos os documentos que embasem a retificação.

Além disso, o novo normativo também alterou o rol de natureza de rendimentos 
constantes no Anexo II da referida Resolução, com a inserção do item 19 referente à 
declaração de informações sobre ganhos de capital na venda de bens móveis, 
imóveis, participação societária e valores mobiliários.
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CFC altera regras para emissão
da Decore 
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Saiba mais: do que é Decore e quem pode emiti-la e para quais fins.

É importante, ainda, destacar mais uma alteração relevante
ocorrida no texto do Anexo II, a qual promoveu a substituição 
do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) pelo extrato de
contribuição/extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS) do Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), devendo ser observada a Nota 6.

Clique aqui e confira na íntegra a Resolução CFC n.º 1.662, de 19 de maio de 
2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), no dia 1º de junho desse ano.

Fique atento!  Em razão das recentes alterações da Resolução CFC n.º 1.592, de 19 de março 
de 2020, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) lançará, em breve, a 
nova versão do e-book da Decore, material desenvolvido exclusivamente pelo CRCSC, sendo 
um importante instrumento de apoio ao profissional, que lhe propicia realizar a emissão da 
Decore em conformidade com as exigências da norma.

https://www.crcsc.org.br/servico/view/7
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfc-n-1.662-de-19-de-maio-de-2022-404849970


 

Confira abaixo um breve resumo das entrevistas e 
clique na imagem para assistir cada edição.   

 

      O ano de 2022 foi marcado pela estreia do programa “Contabilidade em Pauta”. Comandado pela vice-
presidente Institucional do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Michele Patricia 
Roncalio, o projeto recebeu convidados das mais diversas áreas da contabilidade e transitou sobre assuntos 
como empreendedorismo, docência e área pública, trazendo aos profissionais da contabilidade e sociedade, 
um conteúdo inédito, informativo e de interesse da classe. 

      Além de conhecer a trajetória profissional dos convidados, o programa também abordou pautas sociais, 
assuntos que estavam em alta no momento, vida pessoal e perspectivas da profissão. 

A Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Contabilidade 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina, contadora Ilse Maria 
Beuren, relatou o caminho até a 

Ilse Maria Beuren 
(Professora Dra. / UFSC)

O Técnico em Contabilidade José 
Carlos da Silva falou sobre o case 
de sucesso que é a sua empresa 
contábil Orsitec, os desafios e os 
resultados ao longo do exercício 

José Carlos da Silva
(Empresário Contábil)

No Dia do Servidor Público e dois 
dias antes do segundo turno das 
eleições presidenciais e de 
governos estaduais,  a  Secretária  
de  Controle Interno e Auditoria  do  

Denise Goulart Schlickmann
(TRE/SC - Eleitoral)

O Diretor de Contas de Governo 
do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina (TCESC) tratou 
sobre a trajetória profissional, sua 
atuação como servidor e Diretor 

Moisés Hoegenn
(TCE/SC - pública)

Entrevistas

CONTABILIDADE EM PAUTA: 
Programa de entrevista abordou diferentes áreas da contabilidade
e recebeu nomes que são referências em Santa Catarina

 

 

docência, os desafios der ser mulher em uma profissão 
predominantemente masculina na época em se formou e o 
que espera do ramo contábil nos próximos anos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC), 
contadora Denise  Goulart  Schlickmann, falou sobre o que a 
levou à escolha de cursar ciências contábeis, sua trajetória 
profissional dentro do TRE/SC, campanha eleitoral, e deixou 
uma mensagem aos servidores públicos e contadores de 
Santa Catarina.

no TCESC, família, inspiração e hobbies.da profissão, bem como visão de empreendedorismo e do 
futuro da contabilidade.

On-Line EDIÇÃO Nº 138/2023

PROFISSIONAIS EM DESTAQUE
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https://www.youtube.com/watch?v=2-iOMrsHR9I
https://www.youtube.com/watch?v=nXYnas3B9uQ
https://www.youtube.com/watch?v=ASPmQGXLCBo
https://www.youtube.com/watch?v=R9_F6V-Ea4A
https://cfc.org.br/coaf/
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um momento para ficar na memória

   Receber o registro profissional é uma conquista 
importante. Afinal, é a chancela da aprovação do 
Exame de Suficiência. Mas mais do que isso, é a 
porta de entrada para muitas oportunidades. É a 
valorização da profissão e o início de uma carreira 
pautada na ética, na qualidade e no compromisso da 
educação profissional constante. 

     Para marcar esse momento, o Conselho Regional 
de Contabilidade de Santa Catarina realiza, 
mensalmente, a Cerimônia Virtual de Entrega de 
Registro Profissional. Em 2022, foram 12 cerimônias, 
recebendo 452 profissionais. Ao todo, 908 pessoas 
tiraram seu registro.

      A solenidade é transmitida ao vivo para familiares 
e amigos, e os profissionais são chamados 
nominalmente, com o objetivo de tornar esse 
momento especial e deixá-lo guardado na memória 
de cada participante. 

     Quem conduz o momento, é o vice-presidente de 
Relacionamento do CRCSC, Édio Silveira. Ele 
recepciona os convidados, sempre demonstrando a 

importância de fazerem parte de uma classe que 
conta hoje com mais de 500 mil profissionais no 
Brasil. O contador também fala sobre ética, 
educação profissional e dá dicas aos profissionais 
que vão ingressar no mercado. “Esse momento é 
único. É o registro oficial de que estão aptos a 
exercerem suas funções e fazerem a diferença 
enquanto profissionais”, relata o vice-presidente. 

   Durante a solenidade, outros vice-presidentes 
também participam do momento, como o vice-
presidente de Fiscalização, Lecir dos Passos Ghisi, a 
vice-presidente institucional, Michele Patricia 
Roncalio, a vice-presidente de Controle Interno, 
Liliane Maria Novaes, o vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional, Dreone Mendes e o 
vice-presidente Técnico, Roberto Aurélio Merlo, 
assim como conselheiros, delegados e presidentes 
de entidades contábeis.

   A presidente Marisa também comparece 
rotineiramente e quando não é possível, devido à sua 
agenda, ela grava uma mensagem de boas-vindas 
aos  novos  profissionais  da  contabilidade. 

 

Veja abaixo algumas fotos das Cerimônias 
ocorridas em 2022

 

Cerimônias
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RECONEC TANDO

CRCSC Reconectando 
e Valorizando Você
percorre estradas
catarinenses e visita regiões
   O projeto CRCSC Reconectando e Valorizando 
Você foi lançado em 2022 com o objetivo de 
percorrer as mais diversas regiões catarinenses, de 
ponta a ponta, levando informações acerca das 
prerrogativas do CRCSC e ouvindo as demandas 
de cada região.

  No ano passado, mais de 450 participantes 
receberam o CRCSC, em 14 diferentes cidades. 
Foram elas: Dionísio Cerqueira, Ituporanga, Rio do 
Sul, Lages, Itajaí, Brusque, Laguna, Tubarão, 
Mafra, São Bento do Sul, Blumenau, Joinville, 
Sombrio e Criciúma. 

     Pautas como Sistema CFC/CRCs, Fiscalização, 
Atuação do Profissional da Contabilidade, Convê-

nios e Resoluções foram algumas das tratadas 
durantes os encontros. 

  Para 2023, novas visitas já estão sendo 
programadas e as cidades que recebem o projeto 
serão: Joaçaba, Caçador, Videira, Chapecó, 
Xanxerê, Concórdia, Curitibanos, Ibirama, São 
Lourenço do Oeste, Maravilha, Itapiranga, São 
Miguel do Oeste, Porto União, Canoinhas, Timbó, 
Indaial, Balneário Camboriú, Tijucas, Jaraguá do 
Sul, Palhoça, Florianópolis, São José, Orleans e 
Palmitos. 

    Fique atento que em breve serão divulgadas as 
datas dos encontros. 

9

Conra as fotos
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Realização:

     Apresentar à SEF-SC as demandas levantadas 
pelo Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina, a fim de sanar dúvidas, e quando 
possível, propor melhorias do sistema. Esse foi o 
propósito das reuniões realizadas nos últimos seis 
meses de 2022, promovida pelo CRCSC, que 
contou com a participação de entidades contábeis 
e da DIAT/SEF-SC.

  Os trabalhos foram conduzidos pela vice-
presidente institucional e de relacionamento com 
o profissional e Secretária Adjunta da Fazenda 

CRCSC promoveu reuniões com a 
DIAT/SEF-SC para sanar dúvidas e 
propor melhorias 

Estadual na época, Michele Patricia Roncalio, e 
pelo contador e vice-presidente Técnico do 
CRCSC, Roberto Aurélio Merlo. Ele está a frente 
dos trabalhos realizados pela Câmara Técnica, 
que além de promover eventos, também iniciou o 
projeto de aproximação entre CRCSC, entidades 
contábeis e DIAT/SEF-SC.

    Os encontros tratavam sobre extensas pautas, 
abordando tópicos como “guarda dos XMLs dos 
documentos fiscais”, “nota fiscal de produtor rural” 
e “cruzamento das informações do PIX Malhas 
Fiscais”, “aumento do sublimite do ICMS das 
empresas do Simples ou extinção do sublimite”, 
“notificação enviada aos contadores, quando 
determinados produtos não são abrangidos pelo 
benefício fiscal do TTD”, “dificuldades impostas na 
importação do arquivo xml dos fornecedores 
através do portal da SEFAZ”, “consulta da NF-e 
dentro do SAT”, entre outros assuntos. 

     Na última reunião, realizada no dia 15/12, a vice-
presidente Michele falou sobre a importância do 
debate: “Esse fórum foi uma grande conquista de 
todos nós, pois, ao unirmos forças, trabalhamos para 
o desenvolvimento de Santa Catarina”, destacou. 
Ela ainda pontuou sobre o futuro das próximas 
reuniões: “A semente foi plantada e está florescendo, 
tenho certeza de que esta porta já foi aberta e não 
será trancada, manteremos essa interlocução, como 
sempre houve, construída há muito tempo, e agora 
de maneira mais efetiva”, afirmou.

     O vice-presidente Técnico Roberto Aurélio Merlo 
também fez o uso da palavra e agradeceu a parceria: 
“Em nome de todas as entidades contábeis de Santa 
Catarina, faço o agradecimento especial para 
Michele que fez essa ponte. Estamos na torcida para 
que se mantenha esse trabalho que você executou e 
nos aproximou.” 

https://www.crcsc.org.br/noticia/view/9234/3-seminario-catarinense-de-estudantes-de-ciencias-contabeis-2023-esta-com-inscricoes-abertas
https://www.crcsc.org.br/pagina/view/54
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COMUNICAÇÃO

QUE TAL FAZER UMA BOA AÇÃO 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE ENTIDADES BENEFICENTES?
    

 

       Pensando em facilitar a vida do profissional da contabilidade e tornar
a  comunicação mais rápida e fácil o Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina (CRCSC) lançou em dezembro o serviço de atendimento pelo
aplicativo  WhatsApp.

      Basta adicionar o número (48) 3027-7001 na agenda de contatos, escolher a opção que desejar, entre 
elas, (1) Financeiro; (2) Registro; (3) Fiscalização; (4) Desenvolvimento Profissional e (5) Outros Assuntos. 
Ao digitar o número, o usuário será direcionado ao departamento de sua preferência.

WhatsApp CRCSC: 
prossional da contabilidade
agora pode tirar dúvidas por 
meio do aplicativo de troca de 
mensagens

 

Fácil, rápido e mais perto do profissional de Contabilidade. É a “Força Contábil Unida Pela Valorização.”

CRCSC assina acordo de cooperação técnica com a 
FECONTESC para consecução do Projeto de Educação 
Continuada (PEC)

     O Conselho Regional de Contabilidade de Santa 
Catarina e a Federação dos Contabilistas do Estado 
de Santa Catarina - FECONTESC assinaram o 
acordo de cooperação técnica para consecução do 
projeto de Educação Continuada (PEC). O momento 
aconteceu no dia 10/11 na sede do CRCSC, em 
Florianópolis.

   Para o ato, estavam presentes a presidente do 
CRCSC, Marisa L. Schvabe de Morais, o presidente 
da FECONTESC, Dalvair Jacinto Anghében, assim 
como os vice-presidentes do CRCSC, Michele 
Patricia Roncalio (Institucional), Dreone Mendes 
(Desenvolvimento Profissional), Liliane Maria 
Novaes (Controle Interno), o ex-presidente do 
CRCSC e conselheiro do CFC, Sérgio Faraco, o ex-
presidente do CRCSC, ex-presidente do CFC e 
presidente da JUCESC, Juarez Domingues 
Carneiro, o ex-presidente do CRCSC, João Carlos 
do Santos, e o diretor institucional do CRCSC, 
Cláudio Petronilho.

  O objetivo do termo é a promoção da Educação 
Continuada no âmbito de jurisdição do Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catarina 
(CRCSC), por meio da execução do Projeto 
Educação Continuada (PEC), que engloba a 
realização de cursos, palestras ou eventos, em 
cumprimento às atribuições legais conferidas ao 
regional.

   O documento visa ainda propiciar aos profissionais 
da contabilidade, legalmente habilitados, o 
aprimoramento da capacitação, atualização e 
desenvo lv imento  de  suas  competênc ias, 
considerando os desafios impostos pelo mercado e 
pelas constantes alterações na legislação, incluindo 
as  adequações às  Nor mas Bras i le i ras  e 
Internacionais de Contabilidade, além de contribuir 
para a efetividade da fiscalização de forma 
preventiva e estimular a regularidade do registro 
profissional, em observância à norma criadora (art. 
10, alíneas a e c do DL n.º 9.295/1946).
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Acompanhe o CRCSC
nas Redes Sociais

YouTube.com/eventoscrcsc

@crcscoficial

crcsantacatarina

company/crcsc

@crcscoficial

A força contábil unida 
pela valorização.

A força contábil unida 
pela valorização.

https://www.instagram.com/crcscoficial/
https://www.instagram.com/crcscoficial/
https://www.instagram.com/crcscoficial/
https://www.instagram.com/crcscoficial/
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/3:twitter-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/3:twitter-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/3:twitter-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://www.youtube.com/watch?v=nXYnas3B9uQ
https://www.instagram.com/crcscoficial/
https://www.instagram.com/crcscoficial/
https://www.facebook.com/crcsantacatarina
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/4:linkedin-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/3:twitter-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/3:twitter-crc
https://crcsc.ibrcloud.com.br/asset/3:twitter-crc
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