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A criação do Conselho 
Regional de Contabili-
dade de Santa Catarina 
(CRCSC), em 1946, foi 
resultado de um amplo 
movimento que mobilizou 
os profissionais e as entida-
des contábeis existentes na 
época. Com razão, acredi-
tava-se que a classe só seria 
forte se tivesse um órgão 
regulamentador, que atu-
asse nas áreas de Registro 
e Fiscalização profissional.

Passados quase 65 anos, 
o CRCSC tem conseguido 
desempenhar essas duas 
importantes missões. Mas 
não apenas isso: com o decorrer dos anos, o 
Conselho de Santa Catarina aumentou cada 
vez mais o investimento em capacitação pro-
fissional, graças ao qual pudemos promover, 
apenas em 2010, mais de 450 cursos e eventos, 
beneficiando quase 40 mil participantes. 

Sempre trabalhamos com a premissa de que 
devemos oferecer aos profissionais da Conta-
bilidade um retorno à altura da confiança que 
eles depositam em nossa entidade, visível na 
participação cada vez mais constante nas ações 
promovidas pelo CRCSC e no pagamento das 
anuidades. Por causa dessa política, o CRCSC 
sempre fez questão de garantir, através do 
Projeto Educação Continuada (PEC), cursos 
de qualidade, em todas as regiões do Estado, 
por um valor subsidiado.

Desenvolvido em parceria com as demais 

entidades contábeis, o 
PEC é um exemplo de 
parceria bem-sucedida, 
motivada pela vonta-
de de fortalecer a classe 
contábil e não em obter 
retorno financeiro.

O compromisso do 
CRCSC com os profissio-
nais catarinenses também 
está presente na publica-
ção de livros, via de regra 
distribuídos gratuitamen-
te em eventos promovidos 
pela entidade. Neste início 
do ano, enviamos às qua-
se cinco mil empresas 
contábeis do Estado,  sem 

qualquer custo,  a edição atualizada do livro 
Imposto de Renda – Contribuições Administra-
das pela Secretaria da Receita Federal e Simples 
Nacional, do contador João Roberto Domingues 
Pinto, com mais de mil páginas. 

Por tudo isso, consideramos que estamos 
cumprindo com o nosso papel, ajudando a 
engrandecer ainda mais a nossa classe.

Para finalizar, gostaríamos de convidar 
todos os profissionais da Contabilidade a par-
ticipar da XXVII Convenção da Contabilidade 
de Santa Catarina (Contesc), que acontece no 
mês de outubro, em Chapecó. As inscrições já 
estão abertas, e quem deixar para a última hora 
pode não conseguir vaga. Serão três dias que 
ficarão marcados na história da contabilidade 
catarinense, com grandes momentos de con-
fraternização e debate.

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

EDITORIAL

EXPEDIENTE

CARTAS
Gostaria de agradecer a presença do conselhei-

ro do CRCSC José Mateus Hoffmann em nossa 
formatura, e estender o agradecimento a todos os 
membros do CRCSC, em meu nome de nossa turma 
e da equipe da UNOPAR Polo de Maravilha - SC.

Caciane P. Furtado
Maravilha

A Associação dos Conselhos Pro-
fissionais de Santa Catarina, através 
da sua diretoria, parabeniza 
CRCSC e equipe pela passagem 
do Dia do Contabilista, come-
morado no dia 25 de abril de 2011.

Diretoria da ASCOP /Gestão 2011/2012
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RECONHECIMENTO

1. O presidente da Fiesc, Alcantaro Corrêa, recebeu a homenagem do presidente do CRCSC, Sergio Faraco; 
2. O vice-presidente de Administração e Finanças, Adilson Cordeiro, entregou a medalha ao presidente 
da Fecomércio, Bruno Breithaupt; 3. O presidente da Fecontesc, Rodolfo Grosskopf, homenageou o 
diretor-superintendente do Sebrae/SC, Carlos Guilherme Zigelli, no ato representado pelo gerente de 
Comunicação e Mercado, Spyrus Achylles Diamantaras; 4. O conselheiro Gil Nazareno Losso e o presidente 
da Jucesc, Antônio Carlos Zimmermann; 5. 0 contador Tadeu Vieira, do Núcleo de Contadores de São 
José, entregou a medalha ao presidente da Aemflo,Tito Alfredo Schmitt, no ato representado pela vice-
presidente da entidade, Nadir Terezinha Koerich; 6. O vice-presidente de Controle Interno do CRCSC, 
Marcello Seemann, homenageou o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL), 
Sérgio Alexandre Medeiros, no ato representado pelo vice-presidente da entidade Osmar Silveira; 7. O vice-
presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Edson Luis Francês, entregou a homenagem à Secretaria 
da Fazenda,  representada pelo assessor técnico do secretário Ubiratan Rezende, Ari José Pritsch; 8. O 
vice-presidente de Registro, Adilson Pagani, e o delegado-adjunto da Receita Federal em Florianópolis, 
Ari Silvio de Souza; 9. A conselheira Rubia Albers Magalhães e a jornalista Estela Benetti, colunista de 
economia do Diário Catarinense; 10. O vice-presidente de Câmara Técnica, Adilson Bachtold entregou a 
medalha ao superintendente da Caixa em Florianópolis, Roberto Carlos Ceratto, no ato representado pelo 
gerente Genésio Fernandes da Silva; 11. O representante dos técnicos em contabilidade no Conselho 
diretor do CRCSC, José Henrique Domingues Carneiro, e o ex-presidente da CDL e atual vice-presidente 
da FDCL, Osmar Silveira; 12. A conselheira Michele Patricia Roncalio entregou a homenagem ao ex-
secretário do TCU em Santa Catarina, João Manoel da Silva Dionísio, no ato representado pelo secretário 
substituto Márcio Macedo Mussi; 13. A conselheira Tânia da Silva Homem e o secretário de Governo da 
Prefeitura de Florianópolis, Gean Loureiro; 14. A medalha ao secretário do Desenvolvimento Regional da 
Grande Florianópolis, Renato Hinnig, no ato representado pelo chefe de gabinete Luiz Antônio Grocoski, 
foi entregue pelo contador Jandival Ross, ex-presidente da Fecontesc.

CRCSC entrega Medalha 
Amigo da Contabilidade

Quatorze personalida-
des e instituições foram 
agraciadas, no dia 18 de 
março, com a Medalha 
Amigo da Contabilidade, 
conferida pelo Conselho 
Regional de Contabilida-
de (CRCSC) àqueles que 
contribuem para o forta-
lecimento e engrandeci-
mento da classe contábil. 
Em sua primeira edição, a 
homenagem foi entregue a 
representantes de entida-
des empresariais, como 
a Fiesc e a Fecomércio, 
a parlamentares e a inte-
grantes de órgãos públi-
cos, como Receita Federal, 
Secretaria da Fazenda e 
Tribunal de Contas da 
União, entre outros.

Para o presidente do 
CRCSC, Sergio Faraco, 
a Medalha é o reconhe-
cimento a quem sempre 
foi parceiro dos profis-
sionais e das entidades 
contábeis, reconhecendo 
a importância do trabalho 
de ambos. 

Falando em nome dos 
homenageados, o presi-
dente da Fiesc, Alcantaro 
Correa, afirmou que os 
profissionais da Contabi-
lidade têm um papel deci-
sivo na economia do país. 

Os homenageados

“Não há um empresário 
que possa dizer: ‘eu tenho 
condições de ir sozinho’. 
Ele vai precisar de um 
contador”, disse. “É um 
profissional que muitas 
vezes não é lembrado, mas 
que dá o norte, a direção, 
principalmente para os 
pequenos empreendedo-
res”, acrescentou. 

Na avaliação do pre-
sidente da Fiesc, a inicia-
tiva do CRCSC aproxima 
ainda mais os homenage-
ados da classe contábil, 
ampliando o espaço para 
o desenvolvimento de 
projetos conjuntos.

OS HOMENAGEADOS
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FOTOS OSVALDIR SILVA E NILSON BASTIAN DE LIMA
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INSTITUCIONAL

O presidente do Conse-
lho Regional de Contabilidade 
(CRCSC), Sergio Faraco, fez 
uma visita, em abril, ao presi-
dente da OAB-SC, Paulo Roberto 
de Borba. Acompanhado pela 
assessora jurídica do CRCSC, 
Melissa da Silva Tomaz, e pelo 
diretor Operacional, Cláudio da 
Silva Petronilho, Faraco discutiu 
temas de interesse comum às 
duas profissões, a exemplo da le-
gislação profissional, bem como 
parcerias em campanhas de de-
fesa de interesses profissionais e 
da sociedade.

O presidente do CRCSC 

ressaltou o fato de as duas ci-
ências – a Jurídica e a Contábil 
– serem complementares. “O 
profissional, hoje, precisa ter 
um conhecimento e uma visão 
multidisciplinar”, observou. Por 
esse motivo, o Conselho de Santa 
Catarina lançou, em 2008, um 
programa pioneiro no país: o 
Contabilizando com o Direito, 
que fornece aos profissionais da 
Contabilidade noções básicas de 
seis ramos do Direito. 

Desde que foi implantado, 
o programa já capacitou apro-
ximadamente mil contabilistas 
das mais diferentes regiões do 

Estado. Só em 2010, foram 
quase 300 participantes. Sobre 
a visita, Faraco observou que 
é importante estreitar os laços 
entre OAB e CRCSC, pois são 
duas entidades fortes e repre-
sentativas, que têm condições 
de realizar importantes projetos 

conjuntos.
Já o presidente da OAB/SC des-

tacou o fato da profissão contábil 
estar em ascensão, algo que pode 
ser conferido pela grande procura 
de profissionais da área existente 
hoje, não apenas no Brasil, mas 
na maioria dos países do mundo.

CRCSC participa de 
eventos acadêmicos 
na UFSC e na USJ

O CRCSC esteve presente, 
com estandes, em eventos aca-
dêmicos promovidos pela UFSC 
e pelo Centro Universitário 
Municipal de São José (USJ).  
Entre os dias 18 e 20 de abril, 
a entidade participou do 4º 
Congresso de Controladoria e 
Finanças e do 4º Congresso de 
Iniciação Científica em Conta-
bilidade, promovidos simulta-
neamente pelo Departamento 
de Ciências Contábeis da UFSC, 
no Centro de Cultura e Eventos 
da instituição. A palestra de 
abertura coube ao professor 
Lino Martins da Silva (UERJ), 
com o tema “Desafios da Nova 
Contabilidade Pública”. 

Também houve a apresen-
tação de pôsteres e artigos 
acadêmicos, que foram dividi-
dos em quatro áreas temáticas: 
Controladoria e Contabilidade 
Social; Finanças e Mercado de 
Capital; Educação e Pesquisa em 

Contabilidade e Contabilidade 
para usuários externos.

Já o Congresso de Admi-
nistração e Contabilidade do 
Centro Universitário Municipal 
de São José de Santa Catarina foi 
realizado dias 28 e 29 de abril, 
no Centro Multiuso. O objetivo 
do encontro foi incentivar a 
interação entre os empresários 

O presidente Sergio 
Faraco e o conselheiro 

Lindomar Antônio Fabro 
marcaram presença no 
encontro da UFSC. Na 

foto com os professores 
da UFSC Nivaldo João 

dos Santose Luiz 
Alberton, que também é 

conselheiro do CRCSC

Nos estandes do CRCSC, 
os estudantes puderam 
conferir alguns dos 
projetos que a entidade 
desenvolve nas áreas de 
Fiscalização, Registro 
e Desenvolvimento 
Profissional

dos diversos ramos, o Estado e 
a sociedade, abordando temas 
ligados à gestão de organizações 
privadas e públicas.

Visita estreita laços 
entre a OAB/SC e CRCSC
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Palestras sobre IFRS 
serão ministradas 
em todo o Estado

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização do CRCSC co-
meçou, dia 25 de abril, por Flo-
rianópolis, uma série de palestras 
que tem por objetivo explicar aos 
profissionais o processo de adoção 
do padrão IFRS pelas pequenas e 
médias empresas. Ministradas pelo 
vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina, Edson Francês, 
junto com o conselheiro José Mateus 
Hoffmann, as palestras irão  mostrar 
as particularidades das IFRS apli-
cadas a esse segmento empresarial. 
“Nosso objetivo é conscientizar 
os profissionais de que este é um 
caminho sem volta e que é neces-
sário iniciar o mais rápido possível 
o processo de adaptação às novas 
normas, percebendo o quanto elas 
são importantes para o controle da 
situação econômica e financeira das 
empresas”, observa.

Conforme ele, a partir de janeiro 
do próximo ano, a equipe de Fisca-
lização do CRCSC vai desenvolver 
um trabalho intensivo de verificação 
das demonstrações do exercício 

Apropriação indébita é motivo para 
cassação do registro profissional

2011, com o propósito de orientar 
as empresas. “Nosso propósito será 
ajudá-las neste processo de adapta-
ção, sanando dúvidas e verificando 
quais as principais dificuldades”, diz.

Dentro de sua política de manter 
um diálogo permanente com a classe 
contábil, o CRCSC se reuniu no mês 
de março, com os profissionais da 
região de Balneário Camboriú, na 
sede do Sindicont Litoral, e de Jara-
guá do Sul, no Centro Empresarial 
de Jaraguá do Sul.

Nos encontros, o vice-presiden-
te de Fiscalização, Ética e Disciplina 
ministrou uma palestra sobre “Nor-
mas de Fiscalização do CRCSC nas 
empresas de Serviços Contábeis”.
Além das lideranças contábeis de 
cada região, estavam presentes o 
presidente do CRCSC, Sergio Fara-
co, o vice-presidente Adilson Cor-
deiro e  conselheiros da entidade.

Em Balneário Camboriú esti-
veram presentes 32 profissionais e 
na cidade de Jaraguá do Sul, com-
pareceram 62.

Uma prática ainda comum en-
tre os escritórios de contabilidade 
é se responsabilizar por efetuar o 
recolhimento das taxas e tributos 
devidos pelas empresas que com-
põem a carteira de clientes. Esse tipo 
de procedimento, porém, foge das 
atribuições do profissional da conta-
bilidade e não é recomendado pelo 
sistema CFC/CRCs, pois dá margem 
ao surgimento de vários problemas.

Motivado pelo intuito de fa-
cilitar a vida do seu cliente, o pro-
fissional da contabilidade acaba 
criando uma situação desnecessária 
e perigosa para si mesmo. “Havendo 
qualquer problema, como a ausência 
de recolhimento ou diferenças de 
valores, por exemplo, o contabilista 
incorre em falta grave perante o Có-
digo de Ética, recentemente alterado 
pelo Resolução CFC nº 1.307/10, de 
dezembro de 2010”, alerta o vice-
-presidente de Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CRCSC, Edson Luís 
Francês.

Em seu artigo 3º, o Código de 
Ética do Contador determina que no 
desempenho de suas funções, é veda-
do ao Profissional da Contabilidade: 

XXIII – Apropriar-se indevida-
mente de valores confiados a sua 
guarda; 

O vice-presidente do CRCSC 
observa que – após as alterações 
promovidas no ano passado na lei 
de regência da profissão contábil (o 
Decreto Lei 9295/1946) – casos de 
apropriação indébita podem levar 
à cassação do registro profissional. 
“Antes a penalidade prevista era a 
suspensão do registro. A partir da 
Lei 1249/2010, porém, a penalidade 
passou a ser a cassação, conforme 
está estabelecido no Artigo 27, letra 
F”, diz.

Por esse motivo, recomenda-se 
aos profissionais da Contabilidade 
evitar práticas que possam ensejar 
ou facilitar a ocorrência de infrações 
de tal gravidade. Outras situações 
que podem levar à penalidade de 
cassação do registro profissional são: 
comprovada incapacidade técnica 
de natureza grave, crime contra a 
ordem econômica e tributária e a 
produção de falsa prova de qualquer 
dos requisitos para obtenção do 
registro profissional.

Encontro em Jaraguá do Sul
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COMUNICAÇÃO

já está no ar
Pouco mais de um ano após 

o lançamento da TV CRCSC, em 
março de 2010, o Conselho Re-
gional de Contabilidade oferece 
aos profissionais catarinenses mais 
um canal de comunicação: a rádio 
CRCSC, em parce-
ria com a empresa 
AD5 Agência Di-
gital. A data esco-
lhida para iniciar 
as operações não 
podia ser mais apropriada: 25 de 
abril, Dia do Contabilista. “Com 
essa iniciativa, o Conselho de 
Santa Catarina consolida o seu 
projeto de levar informação de 
qualidade e em tempo real a todos 
os profissionais da Contabilidade, 
nas mais diferentes regiões do 
Estado”, afirma o vice-presidente 

de Administração e Finanças do 
CRCSC, Adilson Cordeiro. “Com 
a webtv e, agora, com a webrádio 
não importa o local ou a cidade: 
para saber o que está ocorrendo no 
mundo contábil basta acessar os 

sites www.tvcrcsc.
com.br e www.ra-
diocrcsc.com.br”, 
acrescenta.

A programação 
é bastante diver-

sificada. Há programas de entre-
vistas, como “Conversa com o 
Presidente”, em que o presidente 
do CRCSC fala sobre os projetos e 
ações desenvolvidos pela entidade, 
e “CRC entrevista”, abordando 
com especialistas e representantes 
de entidades diversas assuntos de 
interesse da categoria. 

tícias de última hora, dando prio-
ridade aos assuntos relevantes para 
o meio contábil, “CRC Serviços”, 
e “Agenda do Contador”, com o 
calendário de eventos e obrigações 
da semana. “É uma programação 
relevante, dinâmica e atual, apro-
priada para o ambiente de trabalho 
do profissional da Contabilidade, 
que terá acesso a notícias de seu 
interesse sem precisar interrom-
per seu trabalho”, observa o vice-
-presidente do CRCSC.

A equipe da webrádio CRCSC 
é composta por Eronildo Fernan-
des (diretor); Leandro Bittencourt 
(coordenador); Paula Gabiatti, Ta-
ciana Lemos e Luciane D’Oliveira 
(jornalistas); André Castedo, Car-
los Cortês e Daniela Feno (opera-
dores de áudio).

Há ainda o “Jornal da Conta-
bilidade”, com matérias regionais e 
nacionais, o “Plantão de Notícia da 
Rádio CRCSC”, que transmite no-

Palestra
No dia 29 de março, 

o professor e ex-auditor 
do Ministério Público do 
Rio de Janeiro, José Carlos 
Oliveira de Carvalho, mi-
nistrou em Florianópolis e 
Blumenau a palestra “Im-
pairment e Fraudes”. Nas 
duas, foram arrecadados 
materiais de higiene pesso-
al, doados a instituições as-
sistenciais das duas cidades. 

Em Blumenau foram 
182 donativos, entregues 
dia 13 de abril à Casa São 
Simeão, pelo presidente 
do Sindicont Blumenau,  
Magnus Wolfram,  e pelo 

Contabilizando 
com o Direito
Estão abertas as 
inscrições para o 
Contabilizando 
com o Direito 
nos municípios 
de Joinville, Itajaí, 
Tubarão, Pinhalzinho 
e Florianópolis. 
Inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail 
cursos@crcsc.org.br. 

Cursos
Mais sete cursos entram 

na programação do Projeto 
Educação Continuada (PEC) 
nos meses de maio e junho. 
Quatro deles com duração 
de oito horas. Programação 
completa, com locais e datas, 
pode ser consultada no site 
www.crcsc.org.br

O palestrante 
(centro) com o 
vice-presidente 
do CRCSC 
Adilson Cordeiro 
e o diretor 
do Sindicont 
Blumenau, Itelvino 
Schinaider

  EDUCAÇÃO CONTINUADA

diretor da entidade Itelvino 
Schinaider.

A íntegra da palestra 
pode ser conferida pela 
TV CRCSC (www.tvcrcsc.
com.br).

MAIO

Elaboração de Atos de Constituição, alteração e Extinção de Sociedades limitadas e 
Firmas Empresárias

Fabiana Everling de Freitas 8h

Legislação Trabalhista e Homolognet Zenaide Carvalho 8h

Potencialize o seu Sucesso Fernando Machado 4h

Responsabilidade Civil e Penal do Profissional da Contabilidade Roberta Westphal 4h

JUNHO

Construção Civil - Aspectos Previdenciários Márcia Assumpção Lima 8h

Atualização em Previdência Social - Contribuições e Retenções – Novas IN SRF nº 
900/08 e 971/09

Leandro Lunardi 8h

Proteção Patrimonial, Sucessão Familiar e Planejamento Tributário Felipe Fabro 4h

Vice-presidente Adilson Cordeiro
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REgISTRO / EXAME DE SUFICIêNCIA

Provas são aplicadas em oito cidades de SC
O Conselho Federal de Conta-

bilidade (CFC), bem como a Fun-
dação Brasileira de Contabilidade 
(FBC), instituição contratada para 
auxiliar na realização da primeira 
edição 2011 do Exame de Sufici-
ência, consideraram satisfatória a 
aplicação das provas realizadas no 
dia 27 de março em todo o Brasil.

Em Santa Catarina, prestaram 
o Exame 684 dos 704 candidatos 
inscritos (661 na categoria de 
contador e 43 para técnico em 
Contabilidade), representando um 
índice geral de abstenção de 2,84%. 
Entre os técnicos em Contabilidade 
esse percentual foi bem maior: 
18,50, já que apenas 35 inscritos 
compareceram.

As provas foram aplicadas em 
oito cidades do Estado: Florianó-
polis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, 
São Miguel do Oeste, Blumenau, 
Joinville e Itajaí. De acordo com o 
vice-presidente de Registro, Adil-
son Pagani, o Exame transcorreu 
num clima de bastante tranquilida-
de. “Para um concurso que reuniu 
quase 17 mil pessoas, em todos 
os Estados, podemos dizer que o 
resultado foi positivo, pois essa é 
a primeira edição depois de vários 
anos”, lembrou.

A relação dos candidatos apro-
vados será publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) e divulga-
da nos sites www.cfc.org.br e www.
crcsc.org.br até 60 dias após a data 
das provas. Os aprovados no Exame 
terão o prazo de dois anos, a contar 
da data da publicação da relação 
no DOU, para requerer o registro 
profissional, no Conselho Regional 
de Contabilidade, na categoria para 
a qual tenham sido aprovados.

Na avaliação de Sandro Vieira, 

22 anos, formando do curso de Ci-
ências Contábeis da UFSC, a prova 
foi boa. “Havia questões com vários 
níveis de dificuldade. No geral, foi 
cobrado o conteúdo obrigatório que 
consta nos currículos”, disse ele, que 
realizou o exame em Florianópolis. 
Sandro apenas lamentou o fato de 
alguns enunciados estarem um 
pouco confusos.

Já a formanda Ana Paula San-
tana, 21 anos, da Uniban, disse que 
muitos dos assuntos abordados na 
prova não haviam sido visto em 
sala de aula. “Acho que o Exame 
vai fazer com que os alunos exijam 
mais das instituições de ensino”, 
observou.

Para a formanda da USJ, Fer-
nanda Andrade, a prova foi bem 
tranquila. “Foram abordados todos 

Mais três profissionais receberam no mês de março a sua carteira 
profissional, durante a reunião plenária do CRCSC

 Normatização
O Exame de Su-
ficiência foi ins-
tituído pela Lei nº 
12.249/2010, que 
alterou o artigo 12 do Decreto-Lei 
nº 9.295/46. De acordo com a nova 
redação, esse artigo estabelece que os 
profissionais contábeis somente po-
derão exercer a profissão mediante 
os seguintes requisitos: conclusão do 
curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis ou de Técnico em Con-
tabilidade, aprovação em Exame de 
Suficiência e registro no Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC).

Reconhecimento   O vice-
-presidente de Registro, Adilson 
Pagani, informou que o Conse-
lho Diretor do CRCSC aprovou, 
na reunião realizada em abril, a 
concessão de uma homenagem 
aos candidatos que obtiverem 
o primeiro e segundo melhores 
desempenhos, em cada uma das 
duas edições anuais do Exame, 
em suas respectivas categorias. 
“Neste ano, a distinção será en-
tregue na cerimônia dos 65 anos 
do CRCSC, que será promovida 
em dezembro”, informou.

os temas fundamentais para um 
contador exercer a sua atividade”, 
observou. Sobre o Exame, disse 
que considera positivo a sua obri-
gatoriedade: “O profissional que 
não sabe o básico não tem como 
ingressar na profissão”.
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CONgRAÇAMENTO

Classe contábil 
catarinense tem 
encontro marcado 
em Chapecó

Os profissionais da Contabilidade e acadêmicos de 
Ciências Contábeis já podem se inscrever na XXVII 
Convenção da Contabilidade do Estado de Santa Catarina 
(Contesc), que será realizada de 19 a 21 de outubro em 
Chapecó. Com o tema “Contabilidade: Gestão Empresarial  
Sustentável”, o maior evento contábil do Estado deve reu-
nir aproximadamente 1,2 mil participantes, nas modernas 
dependências do Centro de Eventos Plinio de Nes.

Serão três dias de intensa programação, com vários 
momentos de confraternização, Feira de Negócios e 
debates com alguns dos mais renomados palestrantes 
da atualidade. Já estão confirmadas as presenças do 
economista Carlos Hilsdorf, do cientista da computação 
Christian Barbosa, do psicólogo e consultor em gestão 
empresarial Waldez Ludwig e do especialista em Sped, 
Roberto Dias Duarte.

LANÇAMENTO – O lançamento oficial da Contesc, 
realizado dia 18 de março, em Florianópolis, lotou o audi-
tório do CRCSC. Promovido junto com a posse da nova 
diretoria da Fecontesc e da entrega da Medalha Amigo da 
Contabilidade, a solenidade foi prestigiada por políticos 
e lideranças empresariais e contábeis de todo o Estado. 

Um vídeo institucional mostrou tudo o que Chapecó 
tem a oferecer aos contabilistas, estudantes e acompanhan-
tes que forem à Convenção, em termos de programação, 
gastronomia, cultura e atrativos naturais. “Quem for não 
irá se arrepender, pois será um grande evento”, garantiu o 
presidente do Sindicato dos Contabilistas (Sindicont) de 
Chapecó, DalvairAnghében, entidade organizadora do 
evento. “É uma convenção que está sendo planejada desde 
janeiro do ano passado, com muito empenho e dedicação”, 
afirmou o presidente do CRCSC, Sergio Faraco. Ao final, 
da cerimônia, foi apresentado um depoimento gravado 
do governador Raimundo Colombo, que ressaltou a im-
portância da Contesc e garantiu sua presença no evento.

A XXVII Contesc é uma promoção conjunta do 
CRCSC, Fecontesc e Sescons, com o apoio do Conselho 
Feral de Contabilidade.

Até 31 de maio, 
as inscrições têm desconto.

Acesse www.contesc.com.br ou 
www.crcsc.org.br e 
garanta a sua vaga.

“Quero cumprimentar todos os contadores do 
Estado, em especial os que irão participar da  XXVII 
Contesc, de 19 a 21 de outubro, lá em Chapecó. 

Os profissionais da Contabilidade são um segmento 
forte da nossa sociedade,que possui qualificação, cresce 
muito e  tem uma influência positiva no nosso meio. 
E um encontro estadual de todos eles para tratar de 
temas que fortalecem a categoria e a nossa sociedade 
é muito importante.

Quero parabenizá-los pelo trabalho que 
desenvolvem e reconhecer a sua importância e o 
resultado disso em nossa vida.

Eu estarei presente em Chapecó participando 
desse grande encontro. E quero convidar todos os 
profissionais a também estarem lá.”

Raimundo Colombo 
Governador do Estado

Uma das maiores empresas do Brasil em 
desenvolvimento de softwares contábeis, a Do-
mínio Sistemas será a principal patrocinadora 
da XXVII Contesc. A parceria foi firmada, em 
abril, na sede do CRCSC, na presença do diretor 
Comercial da empresa, Emerson Rodrigues Co-
lombo, do presidente da comissão organizadora 
da Feira de Negócios da Contesc,  Avaci Gazoni, 
e do presidente do CRCSC, Sergio Faraco.

Conforme Gazoni, a presença de uma 
empresa do porte da Domínio Sistemas é uma 
demonstração da importância alcançada pela 

Contesc. Conforme ele, nesta edição haverá 
muitas novidades, a começar pela Feira de 
Negócios, que promete ser a maior e a mais 
diversificada já realizada. “Serão dois pavilhões 
e 490 metros quadrados de estandes, divididos 
entre 32 expositores, numa área total de 1,3 mil 
metros quadrados”, observou. “No local, os par-
ticipantes poderão encontrar uma gama variada 
de serviços e produtos, que inclui até móveis 
desenhados especificamente para atender às ne-
cessidades das empresas contábeis”, acrescentou. 

A Domínio Sistemas estará presente na 

“Chapecó prepara-se para cumprir com êxito a missão de promover um evento de 
grandeza máxima, à altura daqueles que já foram realizados em cidades-pólo do território 
catarinense. Venha para a XXVII Contesc.”

Dalvair Anghében
Presidente do Sindicont Chapecó

Presidentes do CRCSC e do Sindicont Chapecó: união das entidades contábeis garante o 
sucesso da Contesc

Grandes empresas participam da Contesc
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Palestrantes 
já confirmados

Carlos Hilsdorf 
- economista, pós-gra-
duado em Marketing 
pela FGV, consultor e 
pesquisador do com-
portamento humano. 
Considerado um dos 
melhores palestrantes 

do Brasil na atualidade. Autor do best-seller 
“Atitudes Vencedoras”, apontado como uma 
das cinco melhores obras do gênero, e do 
sucesso “51 Atitudes Essenciais para Vencer 
na Vida e na Carreira”. 

Christian Barbosa 
- maior especialista no 
Brasil em administra-
ção de tempo e produ-
tividade. É fundador 
da Triad PS, empresa 
multinacional espe-
cializada em progra-
mas e consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do tempo. Autor 
dos livros “A Tríade do Tempo e Você”, “Dona 
do Seu Tempo”, “Estou em Reunião” e co-
-autor do “Mais Tempo, Mais Dinheiro”.

Wa l d e z  L u i z 
L u dw i g  - professor, 
consultor em gestão 
empresarial e pales-
trante. É formado em 
Psicologia pela Uni-
versidade de Brasília 
e em Teatro pela Fun-

dação Brasileira de Teatro. Trabalhou como 
Analista de Sistemas durante vinte anos para 
órgãos e empresas públicas e privadas. Mais 
de 700.000 pessoas já o assistiram ao vivo em 
mais de 1,7 mil eventos nos quais participou 
como professor, consultor ou palestrante.

R o b e r t o  D i a s 
D uarte  -  profes-
sor, administrador de 
empresas, com MBA 
pelo Ibmec, Diretor 
Acadêmico da Escola 
de Negócios Contá-
beis (ENC) e especialista em Tecnologia 
da Informação, Certificação Digital, Redes 
Sociais, SPED e NF-e, com mais de 20 anos 
em projetos de gestão e tecnologia. É autor 
do livro “Big Brother Fiscal, o Brasil na Era 
do Conhecimento”. 

“Chapecó, a maior cidade do Oeste catarinense, 
espera de braços abertos todos os profissionais da 
contabilidade do Estado. Venham conhecer a nossa 
hotelaria, nossa gastronomia e nossas belezas naturais. 
Venham sentir a amizade e a hospitalidade do povo 
chapecoense.”

José Claudio Caramori
Prefeito de Chapecó

Feira de Negócios em um estande de 30 metros 
quadrados, onde será possível conhecer os 
vários módulos oferecidos pela empresa, bem 
como produtos novos, a exemplo dos cursos 
pela internet, disponibilizados pelo Centro de 
Treinamento Domínio. “A Contesc é uma ótima 
oportunidade para fortalecermos e estreitarmos 
as nossas relações com os contabilistas catari-
nenses”, disse Colombo.

Outra empresa que já confirmou presença 
é o ITC Net, com sede em Florianópolis e com 
clientes em vários estados do país, que buscam, 

no dia-a-dia, soluções rápidas e confiáveis para o 
gerenciamento contábil e fiscal das empresas co-
merciais, industriais e de prestação de serviços.

“Quem for a Chapecó não irá se decepcionar. Muito pelo contrário: estamos trabalhando 
há vários meses para oferecer aos contabilistas catarinenses uma convenção que seja a melhor 
realizada até hoje, com palestras do mais alto nível e uma programação social bem diversificada. 
Quem for também terá uma grande surpresa, pois pretendemos fazer o sorteio de um carro ou 
de várias motos.”

Sergio Faraco
Presidente do CRCSC

Lançamento lotou 
o auditório do 
CRCSC

Posse do contador 
Rodolfo Grosskopf 

marcou lançamento 
da Contesc

Grandes empresas participam da Contesc
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NORMAS INTERNACIONAIS

Celesc conclui 
processo de adoção 
do padrão IFRS

No mês de março, o grupo Celesc 
publicou as Demonstrações Financei-
ras de 2010, de acordo com o novo 
padrão contábil estabelecido pelo IASB 
(InternationalAccounting Standards 
Board), denominado IFRS (Interna-
tional Financial Reporting Standards). 
A adaptação às normas internacionais 
de Contabilidade começou no início 
do ano passado, quando a equipe de 
contadores da holding, integrada por 
Fabrício Santos Debortoli (contador 
geral) e por Andrea Durieux  e Bianca 
dos Santos Ribeiro de Oliveira, buscou 
capacitação para fazer frente ao novo 

A equipe de contadores da holding do grupo Celesc

desafio. “Para o sucesso da convergên-
cia foi fundamental a participação de 
todos os profissionais da Contabilida-
de do grupo, em encontros técnicos e 
em reuniões com especialistas do setor, 
buscando expertise no assunto”, conta 
Debortoli. Paralelamente, foi criado 
um grupo de estudos na holding e, 
também, contratada uma consultoria 
externa para dar suporte ao projeto. 

Foram meses de esforço con-
centrado, mas – ao final – Debortoli 
garante que valeu a pena: “Com o 
novo padrão contábil, os contadores 
ganham mais espaço e importância na 

gestão das organizações”, observa. “É 
preciso ser flexível frente às mudanças, 
pois elas valorizam a nossa profissão.” 

Para o diretor (pelas regras dos 
manuais de redação) de Relações 
Institucionais e com Investidores da 
Celesc, André Luiz de Rezende, com 
a migração para o IFRS, as informa-
ções se tornam internacionalmente 

padronizadas e mais acessíveis aos 
nossos diversos públicos. “O mercado 
há muito tempo deixou de ser regional 
para ser global. Dos nossos investido-
res, 1,5% reside fora do país, mas eles 
respondem por 20,6% do capital da 
empresa. O dado reforça a necessidade 
de a Celesc consolidar e aumentar a 
participação estrangeira nos negócios”. 

Jornal do CRCSC - Principais 
dificuldades encontradas no proces-
so de adaptação às normas interna-
cionais de contabilidade?

Como acontece em projetos que  
envolvem mudanças conceituais, 
principalmente em se tratando de 
alterações nas práticas contábeis, é 
normal haver, no início, um certo des-
conforto e, em alguns casos, resistência 
das áreas envolvidas. Um dos desafios 
é a mudança cultural, de uma visão 
fiscal e regulatória da Contabilidade, 
para novos conceitos como “valor 
justo”, “impairment”, “receita e custo de 
construção” e “ativo financeiro”, dentre 
outros. Isso exige uma mudança de 
perfil, tanto do profissional da conta-
bilidade como daqueles que fornecem 
os dados para processamento da 
informação contábil. O que se busca 
é traduzir de forma clara e objetiva a 
operação da companhia em números 
e notas explicativas. 

  
JC - Foi constatada, efetivamen-

te, uma melhoria na qualidade das 
informações repassadas aos acionis-
tas e à comunidade?

Para os acionistas, a adoção ao 
padrão IFRS é um marco contábil no 
Grupo Celesc. Além de proporcionar 

ao mercado mais transparência e 
credibilidade, a essência do negócio 
do Grupo está refletida em suas 
demonstrações financeiras. A ênfase 
nas notas explicativas garante um 
melhor entendimento. Fica bem mais 
fácil comparar os números da Celesc 
com outras empresas, no Brasil e no 
Exterior, dos mais diversos ramos 
de atividade e do próprio setor de 
Energia e utilities, pois a linguagem 
(IFRS) é comum a todas. 

  
JC - Quais os principais ganhos 

(no sentido amplo) que foram 
obtidos no processo de adoção das 
normas internacionais?

Com a conversão ao IFRS, pas-
samos a ter maior visibilidade junto 
ao mercado externo de capitais. As 
mudanças também garantiram uma 
maior simetria das informações que 
chegam aos acionistas, sejam eles con-
troladores ou minoritários. Todo esse 

processo também oportunizou a revi-
são dos controles internos contábeis, 
permitindo atualizar procedimentos. 
Ainda há muito a fazer, mas os ganhos 
já são sentidos pelos nossos números 
no mercado acionário. 

  
JC - Os novos critérios mu-

daram os resultados da empresa, 
se comparados com o modelo de 
apuração anterior? Ou seja, quais 
os reflexos da adoção das IFRS so-
bre os indicadores de desempenho 
da Celesc?

Ocorreu uma pequena redução 
nos indicadores de desempenho da 
companhia, se compararmos os nú-
meros originalmente apresentados 
em 2009 aos obtidos após a adoção do 
padrão IFRS. Por exemplo, o EBITDA 
passou de 9% para 6%, influenciado 
principalmente pela mais valia dos 
ativos tanto de geração quanto de 
distribuição de energia, realizada na 

adoção inicial. Isso vem se  refletindo 
no aumento de despesas tanto de de-
preciação quanto de amortização ao 
longo dos exercícios. Já o patrimônio 
não sofreu alteração devido ao ajuste 
de avaliação patrimonial da subsidi-
ária de geração de energia. 

JC - Alguma dica para os pro-
fissionais que estão começando a 
fazer o processo de adaptação de 
empresas / clientes?

A adoção das normas inter-
nacionais de contabilidade é um 
processo que exige uma motivação 
extra, além de muita dedicação. É 
fundamental que tenhamos interação 
cada vez maior com TODAS as áreas 
da companhia, fazendo com que 
fique impregnado no dia a dia dos 
processos o predomínio da  essência 
sobre a forma. 

Não existem fórmulas prontas: 
é preciso aceitar as mudanças e ver 
que, apesar das dificuldades iniciais, 
elas são extremamente benéficas para 
a valorização do profissional da con-
tabilidade, que ganha um novo status 
dentro da gestão das organizações. 

Como a transição ao IFRS é vista 
como uma mudança importante no 
cenário empresarial, torna-se indis-
pensável  a alocação  dos  recursos 
apropriados e a priorização deste 
projeto pelos sócios e gestores das 
empresas. Só assim o sucesso da 
conversão estará garantido.

Confira abaixo entrevista 
concedida pelos contadores 
Fabrício Santos Debortoli, 
Andrea Durieux  e Bianca dos 
Santos Ribeiro de Oliveira. 

O contador-geral da Celesc, Fabrício Santos Debortoli, esteve no CRCSC 
apresentando os números da companhia e debatendo com conselheiros e 
colaboradores a implantação do padrão IFRS. 
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Conselheiro do CRCSC, o 
diretor de Contabilidade Geral da 
Secretaria da Fazenda, Adriano 
de Souza Pereira, entregou no dia 
29 de março o Balanço Geral do 
Governo do Estado, referente a 
2010, ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/SC), Luiz 
Roberto Herbst. 

De acordo com Pereira, as 
Normas de Contabilidade Aplicá-
veis ao Setor Público (NBCASP) 
estabelecem a transição de uma 
visão estritamente orçamentária 
para uma visão patrimonial no 
setor público, com a adoção de 
procedimentos para avaliar ativos, 
depreciação e controle de custos. 

   Nesse sentido, para o Balanço 
Geral de 2010 foram implemen-

tadas medidas que atendam à 
convergência com as normas inter-
nacionais de contabilidade. O rela-
tório passa a incluir, por exemplo, 
registro da depreciação dos bens e 
demonstração do fluxo de caixa. 

    O material está disponível 
em meio impresso e eletrônico - 
em mini CD e no site  http://www.

sef.sc.gov.br/. “O Balanço Geral é 
mais uma exigência legal para for-
talecer a transparência da gestão. 
No entanto, as informações que 
consolidamos neste documento 
estão disponíveis, diariamente, 
para o cidadão desde maio de 2010, 
com a criação do portal Prestando 
Contas”, aponta o contador-geral. 

Já está definida a data do 2º 
Encontro Catarinense de Conta-
dores e Controladores Públicos. O 
evento acontecerá nos dias 21 e 22 
de junho de 2012, em Rio do Sul. 
No início de março, o presidente 
do CRCSC Sergio Faraco, acom-
panhado da conselheira Michele 
Patricia Roncalio,  esteve no mu-
nicípio e foi recebido pelo prefeito  
Milton Hobus e sua equipe.

Na oportunidade, o chefe do 
executivo municipal garantiu o seu 
apoio, que inclui a cessão de um 
local adequado para a realização 
do evento. Conforme ele, a admi-
nistração pública deve incentivar 
iniciativas de aperfeiçoamento 
constante dos servidores públi-
cos, primando pela continuidade. 
Hobus foi convidado pelo CRCSC 
a ministrar, durante o encontro, 
uma palestra que aborde a Gestão 
Pública Eficiente.

Coordenadora da Comissão 
de Integração do CRCSC com 
Contadores Públicos, Michele 
Roncalio ressaltou o trabalho que a 
prefeitura de Rio do Sul está desen-
volvendo na área da transparência.  
“Pela Lei Complementar 131/2009, 
que alterou a Lei de Responsabili-

O Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina 
e a Secretaria do Tesouro 
Nacional, em parceria com o 
Conselho Regional de Con-
tabilidade (CRCSC), pro-
movem, de 13 a 16 de junho, 
o Curso de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – 
Avançada, com o objetivo de 
formar multiplicadores para 
disseminar o enfoque patri-
monial e a nova estrutura 
das demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público, a 
ser utilizada pela União, Esta-
dos e Distrito Federal a partir 
de 2012 e pelos municípios, 
a partir de 2013. O encontro 
será realizado na sede do 
CRCSC.

De acordo com a coorde-
nadora da Comissão de Inte-
gração com Contabilistas Pú-
blicos do CRCSC, conselheira 
Michele Patricia Roncalio, 
o Conselho tem direito a 20 
vagas. “Levando-se em conta 
a necessidade de dissemina-
ção das informações pelos 
multiplicadores, decidimos 
distribuí-las de forma a con-
templar tanto os profissionais 
que atuam em órgãos federais 
e estaduais como municipais, 
dando ênfase àqueles que pos-
suíam participação na área 
do ensino da contabilidade 
pública”, explicou.

Dessa forma, participarão 
– a convite do CRCSC - cinco 
contadores que atuam em 
órgãos do Estado, dois do 
Ministério Público Estadu-
al e doze em Prefeituras e 
Câmaras Municipais, bem 
como os responsáveis pela 
contabilidade da Conab em 
Santa Catarina e do CRCSC. 
Entre eles, há dez professores 
de Contabilidade pública.

CONTAbILIDADE PúbLICA

Rio do Sul será sede do 2º Encontro 
de Contadores Públicos em 2012

Da esquerda para a direita, Clei Carlos Busnardo (contador da Prefeitura 
de Rio do Sul), Michele Patricia Roncalio (conselheira do CRCSC e 
presidente da ASCISC), Milton Hobus  (prefeito de Rio do Sul),  Sergio 
Faraco (presidente do CRCSC), Silene Rengel (Sindicont Alto Vale do 
Itajaí), Valdenir Borges Ribeiro (diretor de Controle Interno da Prefeitura) 
e Eugênio Vicenzi (secretário de Fazenda de Rio do Sul).

dade Fiscal e é conhecida como Lei 
da Transparência, a cidade de Rio 
do Sul somente estaria obrigada a 
disponibilizar suas informações de 
execução orçamentária e financei-
ra em tempo real a partir de maio 
de 2011”, lembrou. “Mas em agosto 
de 2010, ela lançou seu Portal de 
Transparência, tornando-se uma 
das cidades pioneiras no país.”

Para Roncalio, assim como 
todo empresário precisa de infor-

mações contábeis para conhecer 
a situação e administrar o seu ne-
gócio, na administração pública a 
sociedade deve conhecer como os 
recursos repassados ao Executivo 
são utilizados. “A Contabilidade 
pública deve disponibilizar essas 
informações numa linguagem 
acessível. Acredito que o encontro 
em Rio do Sul será um importan-
te fórum para debater essa nova 
realidade”.

Balanço Geral do Governo do Estado segue NBCASP
Foto Douglas Santos/Acom/TCE-SC

Curso de 
Contabilidade 
Aplicada ao 
Setor Público
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FIqUE POR DENTRO

Balanço 
Social

Até o dia 16 de maio, 
os profissionais da con-
tabilidade podem parti-
cipar da Pesquisa de Sa-
tisfação, relativa às ações 
e projetos desenvolvidos 
pelo CRCSC no de-
correr de 2010, bem 
como os serviços ofe-
recidos pela entidade.  
O resultado deste le-
vantamento constará 
do Balanço Social do 
CRCSC, que vai abordar 
as atividades realizadas 
no ano passado e servirá 
para a entidade avaliar 
o andamento de seus 
programas, bem como 
traçar ações estratégicas 
para os próximos anos.

Lopes de Sá recebe homenagem póstuma

O CRCSC esteve 
representado 
pelo seu 
presidente 
Sergio Faraco e 
pelo conselheiro 
Canísio Muller. 
Na foto, juntos  
com o presidente 
do CFC, Juarez 
Domingues 
Carneiro, e 
da pedagoga 
e viúva do 
professor, Édila 
Lopes de Sá

Em 11 de abril, no dia em que comple-
taria 84 anos de idade, o contador Antônio 
Lopes de Sá recebeu, em Belo Horizonte, 
uma homenagem póstuma do Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Ge-
rais (CRCMG) e do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). A sede do CRCMG 
passou a se denominar Edifício Professor 
Doutor Antônio Lopes de Sá, com uma 
placa comemorativa e busto instalados na 
entrada principal do Regional.

Conselheiros, autoridades, presidentes 

de 20 CRCs, da Academia Brasileira de Ci-
ências Contábeis, do CFC e da FBC, entre 
outros, estiveram presentes à cerimônia.  
Falecido no ano passado, Lopes de Sá se 
tornou um dos maiores profissionais da 
Contabilidade de que se tem notícia. Seus 
livros e artigos foram publicados em di-
versos países da América Latina, além dos 
Estados Unidos, Itália, Espanha e Portugal. 
Em vida, o professor recebeu, também, a 
Medalha João Lyra Tavares, a maior hon-
raria concedida a um contador no Brasil.

Um sistema fácil e com 
baixo custo para facilitar 
a implantação Conheci-
mento de Transporte Ele-
trônico (CT-e) e o Sistema 
Público de Escrituração 
Fiscal (Sped) foi criado pela 
MWork para a Federação 
das Empresas de Transpor-
te de Carga e Logística de 
Santa Catarina (Fetrancesc). 

Chamado de Total CT-e, ele 
foi apresentado aos conse-
lheiros do CRCSC, dia 20 de 
abril, na reunião plenária da 
entidade, em Florianópolis. 

O Total CT-e Sped tem 
como vantagem o fato de ser 
gratuito para os associados 
dos sindicatos filiados à 
Fetrancesc.  As entidades 
terão que arcar, apenas, 

com a compra 
do conhecimen-
to  e l e t rônico, 
mas o valor será 
b e m  i n f e r i o r 
ao de mercado 
e, quanto maior 
a  qu ant id ade , 
menor o preço unitário. 
Por ser interligado ao Sped, 
a empresa tem a garantia de 

que seus dados ficarão no 
datacenter da Federação por 
cinco anos, mais o ano fiscal, 
também com custo zero. 

Tecnologia

Presidentes do CRCSC, do 
Sindicont Blumenau e da 
Fecontesc: união das entidades 
contábeis

Mais de 80 pessoas participaram do jantar 
de confraternização em comemoração ao 
Dia do Contabilista promovido pelo 
Sindicont Blumenau, no Clube Bela 
Vista, em Gaspar. Além do sorteio de 
vários brindes, foi feita uma homenagem 
a quatro personalidades da região: Tair  
Duarte, ex-gerente regional da Fazenda 
Estadual em Blumenau, e Eugênio 
Niesciur, que recentemente assumiu 
esse cargo, Edison José Santana da Cruz, 
ex-delegado da Receita Federal em 
Blumenau, e Mário Sueki Sonomura, 
atual titular do cargo, que no ato foi 

representado por Edison José Santana 
da Cruz.

Estiveram presentes ao evento, entre 
outras autoridades, o vice-prefeito de 
Blumenau, Rufinus Seibt; o secretário 
de Desenvolvimento Regional, Lúcio 
Cesar Dib Botelho; o deputado  Jean 
Kuhlmann; os presidentes do CRCSC, 
Sergio Faraco; da Fecontesc, Rodolfo 
Grosskopf; do Sindicont Blumenau, 
Magnus Wolfram, e do Sescon Blume-
nau, Daniela Zimmermann, bem como 
os vice-presidentes do CRCSC Adilson 
Cordeiro e Edson Luís Francês.

Revista
O exemplar de nú-

mero 25 da Revista Ca-
tarinense da Ciência 
Contábil, publicada pelo 
CRCSC, já está sendo 
enviado aos assinantes 
desse periódico. Nesta 
edição, são cinco arti-
gos, sobre temas atuais 
da Contabilidade. Para 
quem quiser assinar, bas-
ta preencher formulário 
existente no site www.
crcsc.org.br, no link Co-
municação/Revista. O 
boleto será enviado por 
e-mail ou pelo correio, 
e poderá ser pago em 
qualquer agência bancá-
ria ou casa lotérica. Para 
comprar edições avulsas, 
a R$ 8,00 cada, é preciso 
preencher o formulário 
existente no site.

Dia do Contabilista

Exame 
Estão abertas até 

o dia 31 de maio as 
inscrições para o 11º 
Exame de Qualifica-
ção Técnica (EQT), 
destinado aos conta-
dores que pretendem 
atuar como audito-
res independentes no 
mercado de valores 
mobiliários, de insti-
tuições financeiras e 
seguros privados. A 
aprovação no Exame 
é condição necessária 
para o registro do pro-
fissional no Cadastro 
Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI), 
do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 
Em Santa Catarina, as 
provas serão realizadas 
na sede do CRCSC de 
27 a 29 de junho. As ins-
crições podem ser feitas 
no site www.cfc.org.br.
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Informe elaborado pela Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. 
As opiniões e os conceitos aqui emitidos são de responsabilidade exclusiva da Fecontesc.

Matérias veiculadas 
na mídia nos meses de 

Março e Abril de 2011

INFORME FECONTESC

Rodolfo Grosskopf

Presidente da Fecontesc

Um momento de congraçamento e união. 
Assim pode ser definida a cerimônia de posse 
da nova diretoria da Federação dos Contabi-
listas do Estado de Santa Catarina (Fecontesc), 
realizada dia 18 de março, no auditório do 
CRCSC, em Florianópolis. Mais de 250 pes-
soas prestigiaram o evento, que contou com a 
presença de autoridades estaduais, municipais 
e da iniciativa privada. O presidente da CNPL, 
Francisco Antonio Feijó, o secretário geral, 
José Alberto Rossi, o vice-presidente Adauri 
Paulo Schmitt e o diretor Itamar Revoredo 
Kunert participaram da cerimônia, além dos 
presidentes das Federações de Contabilistas do 
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Também estava 
presente o prefeito de Joinville, Carlito Merss, 

Posse da Fecontesc reafirma 
força da classe contábil

Rodolfo Grosskopf
Presidente 

Tadeu Oneda
Vice-presidente 
Magnus Wolfram

Diretor Administrativo
Eli Oliveira Souza

Vice-Diretor Administrativo 
Gilda Nessler

Diretora Financeira
Ademir Vicente Coelho

Vice-Diretor Financeiro
Antonio Schmidt 

Vice-Presidente Regional Planalto Norte
Regiane Waltrick

Vice-Presidente Regional Vale do Itajaí
Luis Carlos João

Vice-Presidente Regional Sul
Valdir Bazzi

Vice-Presidente Regional Oeste

João Carlos Brandalize
Diretor Sindical
Alaécio Amorim 

Vice-Diretor Sindical

Delegados Representantes junto a CNPL
Efetivos

Jandival Ross 
Irineu Moreira  

 Suplentes
Arnaldo Claudio Mores 

Osmar Gumz
Conselho Fiscal

Efetivos
Bruno Peretto 

Pedro A. Hoffmann 
HeládioZunino

Suplentes
João Laudelino Batista 

Elaine Guarnieri 

que fez questão de ressaltar a importância da 
entidade, que nos próximos três anos terá sua  
sede em Joinville, residência do novo presidente, 
Rodolfo Grosskopf.

A representatividade conquistada pela Fe-
contesc também foi citada em pronunciamento 
do presidente da Federação das Indústrias de 
Santa Catarina (Fiesc), Alcantaro Corrêa. Ele 
adiantou que irá propor a inclusão da entidade 
no COFEM - Conselho das Federações Empre-
sariais de Santa Catarina, hoje com sete mem-
bros. De acordo com Correa, os profissionais 
da contabilidade podem dar uma importante 
contribuição na busca por soluções que impul-
sionem o desenvolvimento do Estado.

Ao tomar posse o contador Rodolfo 
Grosskopf afirmou o seu compromisso com a 
educação continuada e com o fortalecimento 
e valorização da profissão. “Assumimos com o 
claro compromisso de tornar a nossa entidade 
ainda mais forte, mais influente e representativa, 
de forma a que possamos conquistar, cada vez 
mais, melhores condições de trabalho para 
todos os contabilistas”, disse.

DIRETORIA ExECuTIVA - GESTãO 2011/2014

2 de março
•	 Noticenter - Exame de Suficiência 

da área contábil
•	 Contabilidade	na	TV	 -	Matéria	

sobre o Exame de Suficiência
9 de março
•	 Diário Catarinense – Coluna Es-

tela Benetti – nota sobre o Exame 
de Suficiência

•	 Portal Barriga Verde - Matéria 
sobre o Exame de Suficiência

• Folha de Blumenau - Matéria 
sobre o Exame de Suficiência

13 de março
•	 Jornal Notícias do Dia – Matéria 

sobre o Exame de Suficiência
•	 Diarinho online - Exame de 

Suficiência Contábil será aplicado 
em oito cidades

14 de março
•	 Portal de Olho na Ilha – Lança-

mento da Contesc marca posse da 
Fecontesc

•	 Portal Fecontesc - Lançamento da 
Contesc marca posse da Fecontesc

• Portal Fampesc - Lançamento da 
Contesc marca posse da Fecontesc

15 de março
•	 Portal Prefeitura de Araranguá-  

XII Ciclo de Estudos sobre Movi-
mento Econômico em Araranguá

• Agência de Notícias São Joaquim 
Online - Lançamento da Contesc 
marca posse da Fecontesc

•	 Contabilidade na TV - Lança-
mento da Contesc marca posse 
da Fecontesc

16 de março
•	 Portal SC 5 - Lançamento da 

Contesc marca posse da Fecontesc
•	 Jus Brasil - Medalha Amigo da 

Contabilidade
•	 Portal CFC - Medalha Amigo da 

Contabilidade
•	 Noticenter - Lançamento da 

Contesc marca posse da Fecontesc
17 de março 
•	 Rede Acaert – Matéria veiculada 

em mais de 40 emissoras de rádio 
sobre o Exame de Suficiência, com 
entrevista com o vice-presidente 
Adilson Cordeiro

•	 Diário Catarinense – Informe 
CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Medalha Amigo da 
Contabilidade”

• Secretaria da Fazenda - Fazenda 
recebe medalha “Amigo da Con-
tabilidade”

•	 Portal Adjori/SC – Posse Fecon-
tesc

•	 Portal Fecomércio - Medalha 
“Amigo da Contabilidade”

18 de março
•	 Diário Catarinense – coluna Dia 

a Dia -  nota sobre o Exame de 
Suficiência

•	 Diário Catarinense - Coluna 
Visor – nota sobre a Medalha 
Amigo da Contabilidade

20 de março
•	 Diário Catarinense – Medalha 

Amigo da Contabilidade
•	 Portal Adjori/SC - Posse Fecon-

tesc
21 de março
•	 Diário do Sul - coluna Pedro 

Hermínio – Medalha Amigo da 
Contabilidade e posse da Fecon-
tesc

•	 Portal da CGTB (Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil) – 
Posse Fecontesc

•	 Contabilidade na TV – Posse 
Fecontesc 

•	 Blog	Gean	Loureiro	-	CRC	home-
nageia amigos dos Contadores 

• Portal CNPL - Posse Fecontesc

24 de março
•	 De	Olho	 na	 Ilha - Exame de 

Suficiência
25 de março
•	 Contabilidade	na	TV	- Exame de 

Suficiência
•	 Portal	 Ajoperme	 - Exame de 

Suficiência
28 de março
•	 Jornal	Notícias	do	Dia – lança-

mento do Certificado e Troféu 
Responsabilidade Social

29 de março
•	 Portal	Fampesc	– Lançamento do 

Certificado e Troféu Responsabili-
dade Social

30 de março
•	 Portal	CFC	- Certificado e Troféu 

Responsabilidade Social
31 de março 
•	 Rede	Acaert – Matéria veiculada 

em 45 emissoras de rádio sobre o 
Certificado e Troféu Responsabi-
lidade Social, com entrevista com 
o presidente do CRCSC

•	 Jornal A Notícia - Coluna Clau-
dio Loetz – nota sobre o Certifi-
cado e Troféu Responsabilidade 
Social

•	 Coluna ADI/SC – veiculada 
em vários jornais do interior do 
Estado – nota sobre o Certificado 
e Troféu Responsabilidade Social

• Portal Fecomércio - Certificado 
e Troféu Responsabilidade Social

• Portal Floripanews - Certificado 
e Troféu Responsabilidade Social

•	 Diário Catarinense – Informe 
CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Lançamento do Certi-
ficado e Troféu Responsabilidade 
Social”

•	 Portal Acontecendo Aqui - Cer-
tificado e Troféu Responsabilidade 
Social

4 de abril
•	 Jornal	Notícias	do	Dia – Coluna 

Luiza Gutierrez – nota sobre a 
entrega da Medalha Amigo da 
Contabilidade

12 de abril
•	 Portal	Floripanews - Começam 

os workshops sobre Certificação 
de Responsabilidade Social

14 de abril
•	 Diário	Catarinense	– Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Abertas as inscrições da 
Contesc”

16 de abril
•	 Jornal	Santa	Catarina	– Matéria 

sobre o IRPF com declarações 
do vice-presidente Adilson Cor-
deiro.

20 de abril
•	 Portal	Avantis	– Matéria sobre 

palestras ministradas aos alunos 
da instituição pelo presidente do 
CRCSC e pelo vice-presidente 
Adilson Cordeiro

25 de abril
•	 Diário	Catarinense	– Coluna 

Estela Benetti – nota informa que 
o CRCSC promove café da manhã 
no Dia do Contabilista

26 de abril
• Diário Catarinense – seção Ar-

tigos – Artigo do presidente do 
CRCSC sobre o Dia do Contabilista

28 de abril
•	 Diário	Catarinense – Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Alterações do Simples 
Nacional serão debatidas em 
encontro no CRCSC”

•	 TV	Record	 - Matéria sobre IRPF, 
com entrevista do presidente do 
CRCSC

Homenagem ao ex-presidente Jandival Ross
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MULHERES EM EvIDêNCIA

Empresários analisam governos Dilma e Colombo

Contadoras 
ganham 
reconhecimento 
por seu trabalho

Jamile, com o ramalhete de flores, foi uma das 
homenageadas pela Assembleia Legislativa

Em março, mês em que 
se comemora o Dia Interna-
cional da Mulher, a empre-
sária contábil Ivone Maria 
Sirino assumiu, pelo quarta 
mandato, uma cadeira na 
Câmara de Vereadores de 
Xanxerê. Desde 1982 a frente 
do escritório contábil Estec, 
ela foi a primeira mulher a 
ser eleita vereadora no muni-
cípio. Casada com o contador 
Luiz Alberto Sirino, mãe de 
sete filhos, sendo trigêmeos 
e gêmeos, ela tem se desta-
cado pela sua defesa intran-
sigente da profissão contábil. 

Participa também de várias 
associações e movimentos 
comunitários.

Já em Florianópolis, a 
contadora Jamile Machado, 
com registro ativo no CRCSC, 
foi uma das seis mulheres ho-
menageadas pelo parlamento 
catarinense na passagem do 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de mar-
ço. Elas foram reconhecidas 
como exemplos para a socie-
dade pela destacada atuação 
na prestação de serviços a 
Santa Catarina e na defesa dos 
direitos das mulheres.

Servidora efetiva da As-
sembleia Legislativa, Jamile 
Machado atuou por 37 anos 
na comunicação social da 
Casa, tendo colaborado na 
instalação da Assessoria de 
Imprensa, em 1978. Seu 
principal atributo: facilitar 

o contato entre deputados 
e jornalistas, auxiliando 
para que as informações 
tivessem acesso público, 
contribuindo na transpa-
rência do Poder Legislativo. 
Aposentou-se em dezembro 
de 2010.Ivone Sirino

  Doação de livro  PArCEIrOs

Pesquisa realizada pela Fe-
deração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (Fecomér-
cio/SC) mostrou que 52,9% e 
41,4% dos empresários ava-
liaram como “bom” a atuação 
dos cem primeiros dias do go-
vernador Raimundo Colombo 
e da presidente Dilma Rousseff, 
respectivamente. O governador 
foi pontuado com nota 8 e a 
presidente com nota 5.

Os empresários foram 
entrevistados a respeito do 
controle da inflação, do com-
bate à corrupção e à pobreza, 
da educação, da segurança 
pública, infraestrutura, saúde 

pública e transparência na 
gestão, em seis regiões do 
Estado (Norte, Sul, Serrana, 
Oeste, Vale do Itajaí e Grande 
Florianópolis). Ao todo, 62% 
dos entrevistados são de micro 
e pequenas empresas, 24% de 
empresas de médio porte e 14% 
de grande porte.

No quesito combate à 
corrupção, o governador Rai-
mundo Colombo obteve uma 
avaliação regular na opinião 
de 32,7% dos empresários, 
enquanto a presidente Dilma 
obteve avaliação péssima na 
opinião de 42,3% dos entre-
vistados.

Quanto à segurança públi-
ca, ambos os governos tiveram 
avaliação péssima com 31,7% 
para o governo Colombo e 
37,5% para o governo de Dil-
ma. 

A educação teve avaliação 
regular para ambos os gover-
nos com 35% para Dilma e 39% 
para Raimundo.

O resultado para a saúde 
pública chamou atenção. Dos 
entrevistados, 38% acham 
que o Governo Federal está 
péssimo neste item, enquanto 
36% no âmbito estadual dizem 
estar regular e 26% descrevem 
como péssimo. 

A biblioteca do CRCSC 
recebeu em doação o livro Ma-
nual do Sócio - Tudo que Você 
Precisa Saber Antes de Iniciar 
ou Terminar uma Sociedade 
(Editora Íthala), do advogado 
especialista em Direito Societá-
rio, Jair Gevaerd. Em linguagem 
simples, o livro aborda questões 
importantes da vida societária e 
traz exemplos ilustrativos para 
facilitar a compreensão. De 
acordo com o autor, parcerias-
que funcionam bem e terminam 
sem traumas não nascem por 
acaso. Resultam do cuidado 
com que os sócios previnem 
questões como: Mulher, filhos 
e parentes dos sócios serão 
admitidos como funcionários, 
administradores ou sócios da 

e mp r e -
s a ?  O 
que fa-
zer em 
caso de 
morte 
de sócio? Se um dos sócios 
se divorciar, seu ex-cônjuge 
será admitido na empresa e 
interferirá nos negócios? Se 
você ou seu sócio quiserem, 
por qualquer razão, retirar-se 
da sociedade e apurar o capital 
investido, quais as regras a 
serem observadas? Esses são 
alguns dos temas analisados, 
com sugestões de cláusulas 
preventivas.

O livro está disponível 
para consultas na biblioteca do 
CRCSC.

ALESC/DIVULGAÇãO
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EvENTOS

P r o g r A m A ç ã o
21 DE JULHO

9h30 Solenidade de Abertura
10h30 Palestra “Sistema de Custos do Setor Público: a Expe-

riência Brasileira”, com Nelson Machado, ex-secretário 
Executivo do Ministério da Fazenda e membro do Grupo 
de Estudo das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica 
do Setor Público.

14 horas Painel – “O Impacto das Normas Internacionais de 
Contabilidade no Sistema Tributário dos Países que 
Compõem o CILEA”, com Jose Maria Martins Mendes, 
vice-presidente do CILEA (apresentador), tendo como 
debatedores Héctor Jaime Correa Pinzón, vice-presidente 
do CILEA (Colômbia); Mădălina Girbină(Romênia); Neves 
Raimundo, membro do Conselho Superior da OTOC (Por-
tugal); e, como coordenador,  Irineu De Mula, membro da 
Comissão de Elaboração doExame de Qualificação Técnica 
do CFC (Brasil).

16h30min  Painel – “Normas Internacionais para Pequenas e Mé-
dias Empresas”, com Cristiano José Ribeiro dos Santos, 
membro do Comitê de Divulgação das IFRS no âmbito do 
Sistema CFC/CRCs (apresentador), tendo como debatedo-
res Norberto O. Barbieri, presidente do CILEA (Argenti-
na); Philippe Arraou, vice-presidente do CILEA(França); 
Ezequiel Fernandes, diretor da OTOC (Portugal); e, como 
coordenador, Sergio Faraco, presidente do CRCSC (Brasil).

22 DE JULHO
8 horas Painel “Tecnologias Disponíveis para a Segurança das 

Informações Contábeis (Governança em TI)”, com 
Homero Rutkowski, membro do Comitê Estratégico e 
Subcomitê Técnico do XBRL (apresentador), tendo como 
debatedores Gustavo Gil Gil, vice-presidente do CILEA 
(Bolívia); Valentín Pich Rosell, vice-presidente do CILEA 
(Espanha); António Domingues de Azevedo, vice-presi-
dente do CILEA (Portugal); e, como coordenador, Nelson 
Mitmasa Jinzenji, vice-presidente Técnico do CFC (Brasil)

10h30min Painel – “Melhores Práticas de Sustentabilidade Eco-
nômica e Socioambiental nas Organizações”, com 
Marisa Luciana Schwabe de Morais, coordenadora da 
Comissão para elaboração do Balanço Socioambiental do 
CFC (apresentador), tendo como debatedores José María 
Casado Raigón, diretor de Relações Internacionais do 
Consejo General de Colegios de Economistas de España 
(Espanha); Claudio Siciliotti, vice-presidente Primeiro do 
CILEA (Itália); e, como coordenador, José Martonio Alves 
Coelho, presidente da FBC (Brasil).

12h30min Sessão de Encerramento e Apresentação de Relatório 
Conclusivo

15 horas Reunião do Conselho Diretivo do CILEA

Cilea: inscrições 
já estão abertas

O XXI Seminário Internacional 
do Comitê de Integração Latino 
Europa-América (Cilea), que pela 
primeira vez será realizado em 
Santa Catarina, terá como tema “As 
normas contábeis internacionais 
como instrumento de proteção do 
patrimônio dos agentes econômi-
cos”. O evento acontece dias 21 e 
22 de julho, no Hotel Mercure, em 
Balneário Camboriú, e as inscrições 
já podem ser feitas no link http://
www.cfc.org.br/sisweb/cilea. 

Na programação, está prevista, 
no primeiro dia, uma palestra do 
ex-secretário Executivo do Ministé-
rio da Fazenda e membro do Grupo 
de Estudo das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Técnica do Setor 

Público, Nelson Machado, sobre  
“Sistema de Custos do Setor Públi-
co: a Experiência Brasileira” .

O Comitê de Integração Latino 
Europa-América foi criado em 
1997, com o intuito de oferecer 
maior destaque à profissão con-
tábil e ao campo econômico, bem 
como promover sinergia entre os 
profissionais de língua latina dos 
países dos continentes americano 
e europeu.

Hoje o CILEA reúne 25 orga-
nismos profissionais de 18 países: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia 
, Costa Rica, Cuba, Chile, Espanha, 
França, Itália, México, Paraguai, 
Peru, Portugal, Porto Rico, Romê-
nia, Uruguai e Venezuela.

9º ECECON
AGENDE-SE

INSCRIÇÕES 
EM BREVE
26 e 27 de 
setembro de 2011 

Centro de 
Cultura e 
Eventos da UFSC
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COMPROMISSO

A Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina e o Conselho Re-
gional de Contabilidade (CRCSC), 
juntos com mais sete entidades, 
lançaram, dia 30 de março, o Certi-
ficado e Troféu de Responsabilidade 
Social- Destaque SC, que serão 
entregues às empresas e entidades 
com fins não-econômicos que 
investem no bem-estar social e na 
preservação do meio ambiente. Elas 
serão avaliadas com base em seus 
Balanços Sociais. As inscrições já 
estão abertas e podem ser feitas até 
30 de junho, pela internet, mediante 
o preenchimento do formulário 
constante no site  www.alesc.sc.gov.
br/responsabilidadesocial.

No lançamento, o presidente da 
ALESC, deputado Gelson Merisio 
(DEM), definiu o prêmio como 
um reconhecimento às empresas 
que têm preocupação com sua 
atuação social, além de sua função 
econômica. 

A presidente da comissão que 
desenvolveu o projeto, a conselheira 
do CRCSC Raquel Souto explicou 
que, após a análise dos Balanços 
Sociais, serão certificados todos 
os inscritos que atingirem uma 
pontuação mínima. Já o troféu 
será entregue às empresas privadas 
certificadas que apresentarem o 
melhor nível de desempenho em 
termos de responsabilidade social 
dentro de indicadores previamente 
definidos.  

Workshops vão orientar empresas

Os presidentes da Assembleia Legislativa, Gelson Merisio, da comissão mista que desenvolve o projeto, Raquel 
Souto, e do CRCSC, Sergio Faraco, junto com o contador Neroci Raupp, que representa a ALESC na comissão

Certificado e Troféu incentivam a responsabilidade 
social entre as empresas catarinenses

Raquel Souto enfatizou que, 
para garantir um tratamento igua-
litário a todos os participantes, as 
empresas serão classificadas de 
acordo com o seu porte e segmento 
de atuação. No final, seis delas serão 
agraciadas com o Troféu Responsa-
bilidade Social.

O presidente do CRCSC, Sergio 
Faraco, ressaltou a importância 
do Balanço Social como um ins-
trumento de gestão, que permite 
às organizações averiguar o grau 
de inserção na comunidade em 
que atuam, bem como o nível de 
satisfação dos colaboradores com 
a política de relações humanas da 
empresa. Faraco lembrou que o 
CRCSC foi o primeiro conselho de 
classe do país a publicar seu Balanço 
social, em 2001.

CALENDÁRIO DOS WORKSHOPS DESCENTRALIZADOS
Data Cidade Local

09/05/2011 Itajaí Associação Comercial e Industrial de Itajaí 
11/05/2011 Rio do Sul Auditório Sindicato Patronais/AMPE Alto Vale 
12/05/2011 Blumenau Centro Esportivo do Sesi
13/05/2011 Lages Câmara Municipal 
26/05/2011 Criciúma Salão Ouro Negro da Prefeitura de Criciúma 
27/05/2011 Tubarão Auditório - Sindilojas
01/06/2011 Florianópolis Auditório CRCSC

No mês de abril, começou a ser 
ministrada uma série de workshops 
em 10 municípios catarinenses para 
esclarecer as empresas e entidades 
interessadas em se inscrever na 
primeira edição do Certificado e 
do Troféu Responsabilidade Social 
- Destaque SC. O calendário se 
estende até 1º de junho, quando o 
evento acontece em Florianópolis, 
na sede do CRCSC. 

Para a conselheira Raquel Sou-
to, é extremamente importante que 
os profissionais da contabilidade 
se engajem nessa iniciativa, incen-

tivando seus clientes a participar 
tanto da certificação quanto dos 
workshops. “O Certificado oferecido 
pelo Legislativo será uma referência 
para o cidadão, indicando que a 
empresa desenvolve atividades de 
forma sustentável”, observa. 

Nos workshops, que acontecem 
sempre das 8h às 16h30min, está 
sendo dada ênfase à elaboração 
dos respectivos Balanços Sociais, 
peça obrigatória para quem quiser 
participar. Em abril, os encontros 
aconteceram em Chapecó, Joaçaba, 
Joinville e Jaraguá.

FOTOS ALESC/DIVULGAÇãO


