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Em uma época tão singular e diferente, pois estamos em meio 

a uma pandemia, poder, por meio da nossa profissão, ajudar as 

empresas a passarem por esse período e saírem dele com o menor 

impacto possível foi o que nos moveu nos últimos meses. Mesmo 

com tantos sobressaltos, modificamos nossa maneira de trabalhar, 

mas sem tirar o foco de ter um olhar atento a todos os profissionais 

registrados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) de Santa 

Catarina. 

De forma remota mantivemos todas as atividades e rotinas do 

Conselho. A comunicação do CRCSC foi ampliada por meio de 

uma linguagem clara, rápida e consistente. Neste ano, reforçamos 

nossa presença nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e 

Telegram, no site, em e-mails e usamos as plataformas de vídeos. A 

comunicação tem pautado nosso trabalho desde o início da gestão.

Apesar das dificuldades enfrentadas por todos durante a 

pandemia, fizemos um esforço para ampliar, mesmo que de 

forma remota, a conexão com os profissionais. Conectar pessoas 

virou sinônimo de aproximar. Se não podemos estar próximos 

fisicamente, usamos a tecnologia para estarmos presentes todos 

os dias nas redes sociais dos profissionais da Contabilidade. 
“Conectando Pessoas. Fortalecendo a Profissão.” Esse é o 

nosso slogan, o que pauta nosso trabalho desde o início. Sempre 

vamos fazer o melhor em prol da classe contábil e nos conectar com 

o profissional da Contabilidade. Acreditamos que devemos ouvir o 

profissional e tentar, dentro do nosso âmbito enquanto Conselho, 

fazer a diferença. A pandemia da Covid-19 tem causado profundas 

mudanças na nossa área, mas visualizamos a oportunidade de 

mostrar que podemos nos apoiar ainda mais, e que juntos, como 

colegas de classe e seres humanos, possamos fazer sempre o melhor 

pelo fortalecimento e sucesso da nossa profissão contábil. Assim 

conectamos ainda mais o Conselho a todos e vamos fortalecendo 

juntos a nossa profissão.
Boa leitura a todos!

E D I T O R I A L

Conexão ampliada em 
meio à pandemia

“Devemos ouvir 
o profissional e 

tentar, dentro 
do nosso âmbito 

enquanto Conselho, 
fazer a diferença.”

Rúbia Albers Magalhães 
Presidente do CRCSC
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Encerrado o prazo final para entrega da Declaração 2020 do 
Imposto de Renda, que havia sido adiado de 30 de abril para 30 
de junho devido à pandemia de Covid-19, só em Santa Catarina 
foram recebidas 1.439.790 declarações e, segundo o Delegado 
da Receita Federal de Florianópolis, Saulo Figueiredo, a expec-
tativa inicial – que era de receber 1.430.000 – foi superada em 
0,68%.  “Tivemos aqui um ciclone no último dia para envio da de-
claração, mas aconteceu no final da tarde, quando faltavam ape-
nas 3% das declarações, por isso acreditamos que não prejudicou 
muitas pessoas”, avalia o delegado.

Desde 1º de julho, a apresentação da declaração está su-
jeita a multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso (se 
obrigatória), e será lançada de ofício e calculada sobre o total 
do imposto devido apurado na declaração, ainda que integral-

I M P O S T O  D E  R E N D A

Prazo foi encerrado 

no dia 30 de junho, e 

entregas superaram as 

expectativas

Receita divulga balanço 
das declarações em 
Santa Catarina

Saulo Figueiredo, Delegado da Receita Federal de Florianópolis
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mente pago. A multa terá um valor mínimo de 
R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 
20% do imposto devido e deverá ser recolhida 
até trinta dias após a entrega da declaração. Na 
entrega da declaração, a pessoa será notificada 
eletronicamente no ato transmissão sobre o va-
lor da multa.

Saulo ainda ressaltou a importância da par-
ceria com o CRCSC principalmente na época de 
declaração de imposto, na orientação de quem 
declara, além de eventos que ajudam na divul-
gação das informações úteis à população. “O va-
lor arrecadado fica parte com a União, Estados 
e munícipios, ou seja, esse tributo é usado para 
bem comum”, avalia o delegado.

NO BRASIL 

O país teve um total de 31.980.146 declara-
ções. Observa-se, neste exercício, um acréscimo 
percentual de 5,51%, em comparação ao ano an-
terior, no quantitativo de declarações recebidas 
no prazo regulamentar, montante de 1.364.554.  
No período de 1º de maio até 31 de dezembro 
de 2019, foram recepcionadas 20.256 declara-
ções em atraso de contribuintes que estavam 
obrigados e não fizeram a entrega dentro do 
prazo regulamentar.

LOTES DE RESTITUIÇÃO

Desta vez, serão cinco lotes de restituição, e 
não sete, como nos anos anteriores. Além dis-
so, o calendário de pagamento da restituição foi 
antecipado: a primeira etapa foi paga em maio, 
a segunda em junho e as próximas estão previs-
tas para julho, agosto e setembro. O segundo 
lote contemplou 151.248 contribuintes catari-
nenses, no valor total de R$ 216,3 milhões, e 
foi creditado em 30 de junho. Em 31 de julho 
será liberado o terceiro lote de restituições, re-
ferente às declarações do IRPF/2020.

QUEM DECLAROU 

Prestou contas quem teve rendimentos tri-
butáveis acima de R$ 28.559,70 e aqueles 
contribuintes com receitas brutas superiores 
a R$ 142.798,50 oriundas de atividade rural. 
A obrigatoriedade se estende a quem teve ren-
dimentos não tributáveis, como dividendos de 
empresas e retornos de fundos imobiliários aci-
ma de R$ 40 mil.

O contribuinte que opta pela declaração com-
pleta pode deduzir até R$ 2.275,08 com depen-
dentes e até R$ 3.561,50 de despesas com educa-
ção, valores iguais aos do ano passado. Os gastos 
com saúde permaneceram sem limite definido. A 
declaração simplificada dá direito a uma dedução 
de 20% sobre o valor dos rendimentos tributáveis, 
com limite de R$ 16.754,34.  

LEMBRE-SE

Guarde os recibos dos dados enviados para se 
resguardar em casos de incompatibilidade, valo-
res diferentes ou qualquer outro problema, pois a 
Receita pode fazer revisão e análise das informa-
ções. É necessário ter essa documentação, prin-
cipalmente na hipótese de queda na malha fina.

Por meio de atendimento virtual (disponível 
na página http://receita.economia.gov.br/), a 
Receita Federal disponibiliza ao contribuinte 
a possibilidade de acompanhamento do pro-
cessamento de sua declaração com acesso às 
divergências ou pendências eventualmente 
apontadas.

IMPOSTO DE RENDA
Declarações no prazo
SC 1.439.790
Brasil 31.980.146

http://receita.economia.gov.br/
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A Receita Federal anun-
ciou a prorrogação do Impos-
to de Renda (PF) 2020 para 
catarinenses que residem em 
áreas amplamente afetadas 
pelo ciclone do dia 30/06. 
Os contribuintes dessas lo-
calidades terão até o dia 30 
de setembro para enviarem 
suas declarações. O mesmo 
acontece com as obrigações 
acessórias com encerramen-
to previsto para os meses de 
julho e agosto. 

Após o dia 30/06, a notificação da mul-
ta será enviada automaticamente pelo sistema 
da Receita Federal, porém, o cancelamento da 
penalidade poderá ser efetuado caso o contri-
buinte tenha domicílio tributário nas áreas afe-
tadas pelo ciclone. Para ter sua multa cancelada, 
o contribuinte deverá contestá-la, realizando 
uma impugnação, e depois fazer o requerimento 
protocolado na Receita, podendo ser entregue 
nas unidades do Estado, pelo correio ou pelo 
e-mail corporativo da 9° região do atendimento: 
atendimentorfb.09@rfb.gov.br. 

Também é preciso enviar a cópia da identida-
de e a cópia da notificação da multa para assim 
ser suspensa. 

Afetados pelo ciclone tiveram 
IR prorrogado para 30/09

I M P O S T O  D E  R E N D A

A Receita Federal do Brasil - (RFB) alertou 
que o Estado terá que determinar as localidades 
afetadas, já que no parágrafo único da Instru-
ção Normativa RFB N° 1.243, de 25 de Janeiro 
de 2012, o cancelamento é válido apenas para 
áreas das cidades que comprovarem os danos 
provocados pelo desastre. É importante ressal-
tar que o Governador de SC, Carlos Moisés, por 
meio do Decreto 700, de 02/07/2020, decla-
rou estado de calamidade pública e elencou no 
anexo os municípios abrangidos. Porém, no pa-
rágrafo único do artigo 1º, destacou: “A situação 
de anormalidade é válida apenas para as áreas 
dos municípios elencados no Anexo Único deste 
Decreto que comprovarem os danos provoca-
dos pelo desastre.” Dessa forma, é preciso ainda 
definir quais são essas áreas efetivamente atin-
gidas pelo efeito do vendaval do dia 30/6/2020.

Em suma, é válido lembrar que a prorrogação 
por esse dispositivo alcança somente o prazo de 
entrega declaração e não contempla a prorroga-
ção de vencimento de tributo.

Dúvidas? Entre em contato coma 
Receita Federal pelos telefones 
(48) 3229-2174 (manhã) e 
3229-2171/2173 (tarde).

http://atendimentorfb.09@rfb.gov.br
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Você conhece os benefícios com os quais 
pode contar se estiver em dia com o CRCSC? 
Além de assegurar o exercício legal da profissão 
na área contábil, a instituição oferece uma ex-
clusiva plataforma de autoestudo, além carteira 
digital gratuita, consultas ilimitadas ao acervo da 
biblioteca do Conselho e ainda acesso a cursos 
e palestras de forma gratuita e descontos em 
oportunidades de aprendizagem e outros even-
tos. Para isso basta você estar em dia com o pa-
gamento da anuidade da entidade.

Registrar-se em qualquer órgão profissional e 
manter-se regularizado possibilita ao trabalha-
dor que sua atuação ocorra com a segurança e 
o amparo conquistados por meio da representa-
ção (ou ainda regulação, congregação, atuação 
político-institucional, acadêmico-científica ou 
profissional) das categorias institucionais.

NÚMEROS DA ENTIDADE
De acordo com dados do CRCSC, até o fim 

de maio a inadimplência junto à Instituição gira-
va em torno de:

• 13% entre profissionais; e

• 4% entre organizações contábeis.

Já os números de pessoas e organizações que 
pagam a anuidade de 2020 chegam a:

• Quase 20 mil entre profissionais; e

• Cerca de 3 mil entre organizações contábeis.

E L E I Ç Õ E SA N U I D A D E

“Continuaremos realizando campanhas buscando a valorização da classe 

contábil e uma maior adesão ao registro.”

Fique em dia com o CRCSC para 
atuar profissionalmente com 
mais segurança e vantagens

“Continuaremos realizando campanhas bus-
cando a valorização da classe contábil e uma 
maior adesão ao registro”, afirma a coordenadora 
do Departamento de Registro e Relacionamen-
to, Alexandra Somer.

REGULARIZE-SE
Caso queira regularizar agora a sua situação 

junto ao CRCSC, estão à disposição parcelamentos 
em até 36 vezes com desconto para juros e multas. 

Você pode entrar em contato e solicitar aten-
dimento por meio dos canais: 

Whatsapp: (48) 99630-9955
Telefone: (48) 3027-7000
E-mail: relacionamento4@crcsc.org.br
Site: www.crcsc.org.br, no Sistema Cadastral

http://relacionamento4@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/
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O desafio da adaptação 
do ensino superior em 
meio à Covid-19

O ensino superior em Contabilidade se rein-
ventou em meio à pandemia de Covid-19.  Na 
maioria das faculdades as atividades de ensino 
foram interrompidas em 14 de março, prática 
adotada por milhares de universidades no Bra-
sil e mundo afora para impedir possíveis focos 
de contaminação e proteger a saúde de alunos, 
professores e toda comunidade acadêmica. 
Além da questão de saúde pública, um decre-
to do governo do Estado obrigou as atividades 
presenciais a serem suspensas.

Era chegada a hora de usar todas as ferra-
mentas tecnológicas disponíveis no mercado 
para partir para as aulas virtuais. Teams, Google 
Meet e Zoom passaram a fazer parte da rotina 
de professores e alunos. O retorno do ensino 
se deu de forma remota, adaptação que nem 
sempre é fácil. Entrevistamos alguns docentes, 
que pontuaram como as mudanças foram feitas 
e quais as dificuldades encontradas no dia a dia 
para se adaptar à nova rotina. Confira a seguir 
alguns depoimentos: 

AVALIAÇÕES COMO 
PONTO CRÍTICO

Maria Denize Henrique Casagrande é pro-
fessora do Departamento do Curso de Ciências 
Contábeis de Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e Coordenadora da Comissão 

Leossania Manfroi, da Uceff: conteúdos 
digitais já faziam parte da rotina

Práticas on-line, criatividade, envolvimento e muito 
empenho marcaram as ações das universidades
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de Relacionamento do CRC de Santa Catarina 
com as Instituições de ensino superior em Ciên-
cias Contábeis do Estado.  Ela afirma que mui-
tas universidades adotaram o ensino remoto e 
seus professores precisaram se adaptar fazendo 
cursos e treinamentos semanalmente ou mesmo 
diariamente.

“As avaliações se tornaram o maior ponto 
crítico. Num primeiro momento foi difícil, mas 
para isso as instituições têm plataformas que 
vêm em auxílio dos professores. Além disso, é 
preciso contar com estrutura física: computador, 
iluminação, câmera. A maioria de nós, professo-
res, tem esses equipamentos, mas nem todos. 
Hoje temos muitas ferramentas via aplicativos 
no próprio celular, e com isso conseguimos nos  
adaptar e aprender”, diz.

“Outra preocupação é se os alunos também 
têm estrutura em casa para acompanhar as au-
las. Em suas casas eles têm espaço e computa-
dor ou um bom celular para acompanhar seus 
professores? Nem sempre. Nas universidades 
públicas muitos alunos não têm essas condi-
ções. Muitas instituições foram até as casas des-
ses alunos emprestar equipamentos e até pagar 
internet para eles, mas nem todas instituições 
têm essas condições. Nós, professores, temos 
o domínio da disciplina e temos os livros para 
nos ajudar, mas não podemos esquecer como 
ensinar, ou seja, qual a pedagogia a usar nessas 
condições, e temos de ter sempre uma carta 
na manga para os imprevistos. Estimar quantas 
aulas precisamos para ensinar cada conteúdo 
virtualmente, já que não se pode dar o conte-
údo da mesma forma que dávamos na sala de 
aula. Nossa aula precisa continuar sendo atra-
ente, senão o aluno sai daquele ambiente e se 
desmotiva. Por isso precisamos dominar várias 
tecnologias, e esse processo de aprendizagem 
em regime de urgência é realmente muito mais 
difícil”, analisa.

“Precisamos lembrar também que, embora a 
aula não precise ser ao vivo, ainda precisa ter pla-
nejamento para que o aluno tenha interesse até 

em procurar o professor, o que na sala de aula 
presencial ele faz logo após. E na atividade on-line 
ou remota ele também precisa sentir essa necessi-
dade e entrar em contato com o docente e encon-
trar receptividade e espaço na agenda dele, que 
tem ficado mais sobrecarregada ainda”, afirma.

Maria Denize Henrique Casagrande

APRENDIZAGEM VIRTUAL
Leossania Manfroi é coordenadora do Cen-

tro de Ciências Sociais e Aplicadas da Faculda-
de Empresarial de Chapecó (Uceff). Seguindo 
as orientações e cumprindo os cuidados ne-
cessários para minimizar o contágio da Co-
vid-19, a Uceff teve sua última aula presencial 
no dia 16 de março, e no dia 17 as aulas se-
guiram de forma remota, ou seja, os profes-
sores permaneceram ministrando suas aulas, 
nos respectivos horários, porém mediados por 
tecnologia.

Essa migração instantânea só foi possível 
porque a Uceff mantém um programa de capa-
citação docente sobre as metodologias ativas 
e o uso das tecnologias no processo de ensi-
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no-aprendizagem. Os conteúdos digitais para 
os cursos presenciais faziam parte da rotina 
acadêmica dos estudantes e professores.

“Para o curso de Ciências Contábeis, per-
cebo que foi uma chance para os estudantes 
explorarem mais as oportunidades de aprendi-
zagem virtuais. A prática contábil exige do pro-
fissional muita conectividade. Todos os dados 
gerados e informações enviadas aos órgãos do 
governo são de forma on-line. O uso de siste-
mas de Contabilidade e de gestão e a habilida-
de com planilhas eletrônicas são fundamentais 
para o exercício profissional”, diz.

“Diante da experiência vivenciada, acredito 
que o ensino híbrido seja uma tendência para 
o ensino superior. Muitos dos conteúdos ne-
cessários para a formação do contador podem 
ser explorados digitalmente, mas acredito que 
a presença ainda é fundamental, pois são nos 
encontros e atividades propostas de forma pre-
sencial que o estudante desenvolve habilidades 
comportamentais como trabalho em equipe, li-
derança, proatividade, gestão de conflitos e in-
teligência emocional. Acredito que essas habi-
lidades comportamentais somadas com as ha-
bilidades técnicas contribuem para a formação 
de um profissional de sucesso”, avalia.

NOVOS HORIZONTES

Emilene Murer

Leossania Manfroi

Emilene Murer é coordenadora do curso de 
Ciências Contábeis da Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe (Uniarp), onde também as rotinas 
foram bastante alteradas. “No curso de gradua-
ção em Ciências Contábeis mantivemos as aulas 
no sistema on-line, em modo síncrono para que 
os acadêmicos mantivessem o ritmo do semestre. 
O desafio foi muito grande, pois os professores 
tiveram que se reinventar para tornar suas aulas 
atrativas e manter o entusiasmo dos acadêmicos 
na participação. Mas está sendo positivo porque 
abriu novos horizontes, como, por exemplo, a pos-
sibilidade de trazer grandes nomes da área contá-
bil para participar sincronamente nas aulas on-line. 
Isso torna as aulas muito produtivas, o professor 
ministra o conteúdo teórico e o profissional que 
desempenha na prática entra no segundo momen-
to com seu depoimento”, explica. 

“Também estamos realizando webinars com 
palestrantes na área. O único imprevisto foi com 
os estágios nas empresas, mas todos foram re-
programados e conseguiremos encerrar dentro 
do semestre. De uma forma geral, apesar da 
distância, estamos conseguindo passar pelo mo-
mento de forma muito positiva. E acreditamos 
que sairemos melhores dessa experiência”, diz.
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A REINVENÇÃO DAS AULAS permitiu aos alunos adquirirem habilidades di-
ferenciadas, como comunicação e integração 
com uso da tecnologia para agregar na sua 
formação profissional”, explica.

“Além da prática, o acadêmico também pre-
cisa estar atento à teoria, pois percebe que 
mesmo no formato de aulas presenciais o aluno 
já tem dificuldade. Por meio da oferta de livros 
no formato on-line disponíveis na biblioteca, 
procuramos atenuar essa dificuldade no apren-
dizado. Chegando ao final do semestre perce-
bemos um aluno mais autônomo e responsável 
e as dificuldades iniciais superadas”, analisa.

ADAPTAÇÃO AO NOVO CENÁRIO
Daniela Di Domenico, coordenadora do curso 

de Ciências Contábeis da Universidade Comuni-
tária da Região de Chapecó (Unochapecó), ex-
plica que as aulas presenciais foram até o dia 18 
de março e que no dia 25 começaram as aulas 
remotas. “A contabilidade precisou se adaptar 
ao novo cenário e às novas realidades das em-
presas, e no ensino superior não foi diferente. 
Foi necessário se reinventar para transformar as 
aulas presenciais em remotas, pensando sempre 
no ensino-aprendizagem do aluno. Mesmo com 
todos esses desafios, os docentes precisaram dei-
xar de lado alguns medos para tentar passar ao 
aluno a certeza de que logo tudo ficará bem”, diz.

Ardinete Rover

Daniela Di Domenico

Ardinete Rover é coordenadora do Curso de 
Ciências Contábeis da Universidade do Oeste 
de Santa Catariana (Unoesc). De acordo com 
ela, nas aulas de Contabilidade foi preciso se 
reinventar na forma como repassar o conteúdo 
aos acadêmicos, desde a Contabilidade Básica 
para turmas iniciais, até mesmo para turmas in-
termediárias ou avançadas com Contabilidade 
Societária, Pública e Tributária, Auditoria, Perí-
cia ou até mesmo no estágio supervisionado. 

“A instituição oferece ferramentas utilizadas 
via Portal de Ensino que permitem fazer aulas 
por webconferência, em momentos síncronos, 
nas quais os acadêmicos participam, realizan-
do as mais diversas atividades. A aposta foi 
utilizarmos planilhas eletrônicas, que permi-
tem criar razonetes, demonstrativos contábeis 
e controles gerenciais; e ao mesmo tempo o 
professor consegue compartilhar sua tela com 
os acadêmicos, que podem acompanhar o ra-
ciocínio lógico de diversas operações contá-
beis do dia a dia, como o cálculo de compra 
e venda de mercadorias, folha de pagamento, 
tributos, dentre outros. Também foram feitos 
muitos trabalhos em equipe e apresentações 
em seminários, pois a plataforma disponível 
permite esses tipos de atividades. O debate 
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Os dados são de pesquisa do Sebrae/SC, Fiesc e Fecomércio, 
que ouviu os empresários catarinenses em relação à adoção das 
medidas previstas na Medida Provisória (MP) nº 936, de 1º de 
abril de 2020. e em relação ao acesso a crédito. De acordo com 
a sondagem, que analisou o universo dos pequenos negócios 
e das médias e grandes empresas, cerca de 530 mil pessoas 
perderam seus empregos desde o início da crise provocada pela 
pandemia da Covid-19. Para a pesquisa, foram ouvidos 2.547 
empresários de todas as regiões de Santa Catarina entre os dias 
4 e 6 de maio. A margem de erro é de 1,9 ponto percentual para 
mais ou para menos.

P A N D E M I A

Crise do novo 
coronavírus resultou 
em mais de 530 mil 
demissões em SC

Cerca de 530 mil 
pessoas perderam 
seus empregos 
desde o início da 
crise provocada 
pela pandemia 
da Covid-19.
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ATIVIDADE DAS 
EMPRESAS

Após as medidas de 
relaxamento da qua-
rentena anunciadas 
pelo governo:

– 86,7% das empresas do Estado estão em 
atividade;

– 41,7% estão com redução na produção;

– 22% com mudança no funcionamento;

– 12,4% ainda aguardam liberação;

– 0,9% fecharam as portas e não voltam a 
funcionar.

“Atualmente, 114 mil empresas estão inoperan-
tes em Santa Catarina. Os microempreendedores 
individuais são os mais afetados, 28,7% deles se-
guem com as atividades suspensas ou fecharam as 
portas. A retomada das atividades é um destaque 
positivo desta edição da pesquisa, mas ainda são 
muitos os negócios fechados que estão somando 
prejuízos. Além de que seis a cada dez negócios 
que voltaram a operar estão com produção redu-
zida”, avalia o diretor superintendente do Sebrae/
SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca.

COMÉRCIO E SERVIÇOS 
FORTEMENTE 
IMPACTADOS

Política de isola-
mento social acarre-
tou quedas:

– 20% das em-
presas de servi-
ços temporariamente fechadas;

– 1,2% não devem mais abrir as portas;
– 73,6% foi a queda no volume de vendas 

nos serviços;
– 92% dos estabelecimentos comerciais 

mantêm alguma atividade; e

– 65,2% foi a queda de vendas no comércio,

“Os empresários estão buscando soluções 
para garantir a sobrevivência dos negócios, 
que mantêm os empregos e a renda das famí-
lias em Santa Catarina. Ainda assim, 35,1% das 
empresas reduziram o quadro de funcionários. 
O cenário pela frente é ainda incerto. A pes-
quisa aponta que 70% das empresas devem 
levar de seis meses a dois anos para se recu-
perar”, analisa o presidente da Fecomércio SC, 
Bruno Breithaupt.

SUSPENSÃO 
DO CONTRATO 
DE TRABALHO

Pesquisa ouviu os 
empresários sobre a 
adoção das medidas 
previstas na MP 936/20:

– 24,7% das empresas adotaram suspensão 
temporária do contrato de trabalho;

– 408 mil catarinenses estão em regime de 
suspensão do contrato de trabalho;

– 22% das empresas catarinenses adotaram 
redução proporcional da jornada de traba-
lho e salários; e

– 462 mil trabalhadores tiveram sua jornada 
de trabalho e salário reduzidos.

“A soma dos números de demissões, sus-
pensões de contratos e reduções de jornada/
salário dá uma dimensão muito clara do forte 
impacto que a crise tem sobre a economia e 
como ela afeta as famílias catarinenses. Por-
tanto, também mostra o risco de desorgani-
zação social que pode gerar e o tamanho do 
desafio posto para voltarmos à rota de cres-
cimento”, afirma o presidente da Fiesc, Mario 
Cezar de Aguiar.
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FATURAMENTO 
EM QUEDA

Vendas em queda tra-
zem cenário negativo:

– 91,3% dos entrevis-
tados apontam queda nas vendas internas;

– 73,9% dos que exportam tiveram menos 
vendas;

– 56,5% foi a perda total de faturamento 
com relação ao esperado para o período; e

– R$ 16,2 bilhões é a estimativa de perda de 
faturamento até agora.

O momento crítico faz com que muitas em-
presas busquem crédito para se manterem ati-
vas. A pesquisa apontou que desde o início da 
crise, 49,2% dos empresários buscaram crédito, 
porém somente três em cada dez tiveram aces-
so. Dos que não tomaram crédito, 34,2% ale-
garam juros altos, 31,1% falta de linhas para o 
seu perfil empresarial, 29,9% falta de garantia e 
9,6% falta de avalista.  

A crise também chegou na classe contábil, 
que tentou se ajustar rapidamente ao novo ce-
nário, mas com muitas dificuldades. O contador 
Carlos Vanderley Porfírio, de Dionísio Cerqueira, 
avalia que o cenário contábil é semelhante aos 

SUL DO ESTADO

• 44,7% dos entrevistados afirmaram ter de-
mitido desde o início da crise;

• 68.481 pessoas que perderam o emprego 
na região;

• R$ 2,19 bilhões foi a estimativa de perda 
do faturamento.

OESTE CATARINENSE

• 33,4% dos empresários demitiram
• 81.869 já perderam o emprego na região; e
• R$ 2,59 bilhões é a perda estimada de fa-

turamento.

FOZ DO ITAJAÍ

• 42,1% dos empresários já demitiram;
• 89.412 pessoas desempregadas por conta 

da crise na região; e
• R$ 1,87 bilhão é a estimativa de perda do 

faturamento.

GRANDE 
FLORIANÓPOLIS
• 36,9% dos empresários demitiram ao me-

nos dois funcionários no último mês;
• 96.278 perderam o emprego; e
• R$ 2,67 bilhões é a estimativa de perda de 

faturamento.

NORTE DO ESTADO
• 43,3% dos empresários demitiram;
• 98.711 pessoas perderam o emprego; e
• R$ 3,32 bilhões é a perda de faturamento.

SERRA CATARINENSE
• 36,3% dos empresários demitiram;
• 23.203 pessoas perderam o emprego; e
• R$ 580 milhões é a perda de faturamento.

VALE DO ITAJAÍ
• 44% dos empresários demitiram;
• 72.310 pessoas demitidas; e

• R$ 2,97 bilhões em perda de faturamento.

IMPACTO POR REGIÃO

demais. “Não creio que nosso caso seja algo tão 
diferente, mas temos que ver o lado meio cheio 
do copo, olhar com uma visão positiva toda a 
dificuldade que a pandemia trouxe para nossa 
profissão”, ressalta o contador. 

REFLEXO NA CONTABILIDADE

P A N D E M I A



“Houve um turbilhão de MP 
que fizeram com que, mesmo sem 
a permissão de estarmos abertos, 
estivéssemos com nossa equipe 
pronta e vigilante, acompanhando 
as novidades e informando-as aos 
nossos clientes. Percebemos que 
um escritório contábil pode tra-
balhar de forma remota, em home 
office, flexibilizamos algumas ativi-
dades e horários dos colaboradores. Foram pra-
ticamente 45 dias em home office. Sabemos que 
ainda temos um longo caminho até erradicarmos 
essa pandemia, mas precisamos continuar sen-
do o alicerce de apoio aos gestores no enfren-
tamento dos desafios econômicos e financeiros 
que todas empresas estão enfrentando”, finaliza 
o contador.

Para Patricia Rampeloti, que é diretora de 
Comunicação e Marketing do Sescon Blume-
nau, o número de Medidas Provisórias foi um 
desafio para os contadores se adaptarem rapi-
damente às novas regras, mesmo sendo para 
minimizar os impactos econômicos. “Desde fe-
vereiro deste ano até o dia 15 de abril, a Pre-
sidência da República havia editado 28 MP 
destinadas ao combate à pandemia do novo 
coronavírus. Desse total, onze abrem créditos 

extraordinários para o enfren-
tamento da pandemia e de seus 
impactos na economia. As MP se 
destinam tanto ao socorro de em-
presas quanto de empregados, a 
exemplo do auxílio emergencial 
de R$ 600 para os empregados 
e os auxílios transversais (aqueles 
que socorrem a ambos), como o 
pagamento da complementação 

salarial àqueles que tiverem o salário reduzi-
do durante a pandemia (pelo prazo definido na 
MP). Nesse último caso, o empresário se de-
sonera de parte do salário do empregado, que 
continua socorrido pelo seguro-desemprego”, 
explica.

Patrícia pontua que duas das maiores difi-
culdades são o aumento da inadimplência nos 
honorários e a adaptação em tempo recorde 
às novas regras, especialmente àquelas ligadas 
à gestão de pessoas. “Os escritórios estão se 
reorganizando para o enfrentamento da crise 
econômica de modo a manterem seus negó-
cios, seja renegociando honorários em atraso, 
seja reduzindo custos ao máximo. Para os pro-
fissionais da Contabilidade, a missão é dupla: 
cuidar dos interesses dos clientes e cuidar do 
seu próprio negócio”, conclui a contadora.

Os 
microempreen- 

dedores individuais 
são os mais afetados, 
28,7% deles seguem 

com atividades 
suspensas ou 

fecharam as portas.

P A N D E M I A
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Diante da pandemia de Covid-19 e das ne-
cessidades de preservação da segurança e da 
saúde dos envolvidos, foi cancelada a 21ª edição 
do CBC, prevista para o período de 15 a 18 de 
novembro em Balneário Camboriú (SC).

A decisão foi oficializada pelo Plenário do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), re-
ferendada em reunião virtual realizada em maio 
e tem como base as recomendações e a decla-
ração de pandemia de Covid-19 emitidas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a decla-
ração de Emergência de Saúde Pública de Im-
portância Nacional pelo Ministério da Saúde 
(Portaria nº 188), e a instituição de medidas de 
combate e prevenção ao contágio do novo coro-
navírus no âmbito do CFC (disposta na Portaria 
CFC nº 103).

Segundo o presidente do CFC, Zulmir Breda, 
no primeiro semestre de 2021 será feita uma 
nova avaliação do cenário nacional pela Comis-
são Organizadora do 21º CBC. “Atualmente, não 
temos como prever quando será possível reali-
zar o Congresso. Temos que seguir cumprindo o 
que recomendam os órgãos nacionais de saúde 
e a OMS”, afirma.

Em nome do CFC, entidade idealizadora do 
21º CBC, Breda agradece a todos os que já ha-
viam feito inscrições, aos patrocinadores, aos(-

21º Congresso Brasileiro 
de Contabilidade é 
cancelado devido ao 
novo coronavírus

CRC, aos pesquisadores que enviaram trabalhos 
e a todos que, direta ou indiretamente, estavam 
envolvidos na realização.

REEMBOLSOS E TRABALHOS

O presidente informa que os valores pagos 
pelas inscrições serão ressarcidos pela Funda-
ção Brasileira de Contabilidade (FBC), entidade 
organizadora. Desde meados de maio está sen-
do feito o envio por e-mail de uma planilha cha-
mada “Requerimento Reembolso”, que deve ser 
preenchida, assim como o documento intitulado 
“Política de Reembolso”, que trata de como fun-
cionará a devolução do dinheiro. Se você é um 
dos inscritos no 21º CBC, é fundamental estar 
atento aos prazos e agilizar o envio de suas in-
formações.

Quanto aos trabalhos acadêmicos já sub-
metidos para o 21º CBC, o CFC irá avaliar, 
juntamente com o Comitê Científico, a possi-
bilidade de apresentação dos aprovados ainda 
neste ano.

“A decisão de cancelar a realização do Con-
gresso em 2020 foi difícil para nós, mas foi uma 
medida necessária para preservar a saúde de to-
dos, o que é o mais importante neste momento 
de grave pandemia”, diz Breda. 
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O CONGRESSO

O CBC é o maior evento da classe contábil 
brasileira e vem apresentando públicos cada 
vez maiores a cada nova edição. A última delas 
ocorreu em 2016, em Fortaleza (CE), com mais 
de 7 mil participantes, dezenas de painelistas 
e palestrantes e centenas de pessoas envolvi-
das. Embora não seja possível a continuidade 

A aplicação da primeira edição do Exame de 
Suficiência será realizada no dia 16 de agosto por 
meio de modalidade a distância. Os mais de 40 
mil inscritos terão acesso a todas as informações 
complementares por meio de um edital que o 
CFC divulgará em breve.

O exame estava marcado para o dia 18 de 
março, foi adiado devido à pandemia do novo 
coronavírus. O CFC e CRCSC estão atentos a 
todas as recomendações emitidas pelos órgãos 
competentes e estão comprometidos com os es-
tudantes e futuros profissionais da Contabilidade. 
As demais orientações do Exame de Suficiência 
serão divulgadas após a publicação do edital. 

PRIMEIRA EDIÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA 
SERÁ EM AGOSTO

Fique de olho nas nossa redes sociais para 
ter todas as informações.

em 2020, o CFC irá retomar a organização do 
21º CBC assim que houver melhores condi-
ções de segurança e saúde coletiva.

Para conhecer todas as edições dos CBC – da 
primeira, realizada em 1924, no Rio de Janeiro, à 
20ª edição – acesse o livro História dos Congres-
sos Brasileiros de Contabilidade:

https://bit.ly/Historia_CBCs
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Roberto 
Aurélio Merlo

Vice-Presidente Técnico do CRCSC

A Importância da 
Contabilidade na Gestão 

Pública e Empresarial

A R T I G O

Em tempos de pandemia, considerando a tur-
bulência ocasionada por um inimigo invisível, 
e como não sabemos a duração desse período 
e os impactos na economia, a Contabilidade é 
fundamental no apoio à gestão pública e em-
presarial, aconselhamento e assessoramento 
aos gestores e clientes com atitudes sob nossa 
orientação, valores que praticamos e ferramen-
tas de gestão que a profissão proporciona.

TRÊS ATITUDES: 

Preservar a SAÚDE dos Colaboradores, Fa-
mília e Pessoas do nosso convívio, bem como 
auxiliar com os cuidados necessários e as orien-
tações das Autoridades da Saúde é fundamental.

Orientação assertiva para Preservar o CAIXA 
com fôlego financeiro na retomada e sustentabi-
lidade dos negócios e atividades.

Acompanhar e orientar Gestores e Clientes 
a Preservar as RELAÇÕES com o Público Ex-
terno, fornecedores, financiadores, instituições 
financeiras e demais credores, Fisco Municipal, 
Estadual e Federal, com todo o cuidado avaliar e 
manter o melhor relacionamento possível. 

TRÊS VALORES: 

Integridade: é ter conduta reta, pessoa ínte-
gra não se vende por situações momentâneas, 
infringindo as normas vigentes, prejudicando al-
guém por um motivo fútil e incoerente. A Conta-
bilidade organizada é fundamental e, nesse sen-
tido, como as empresas são entidades sociais, 
devem atentar-se às questões sociais e colabo-
rar com a evolução da sociedade.

Planejamento: é exercer a proatividade, 
orientar gestores e clientes para definir as es-

A Contabilidade é fundamental no apoio à gestão pública e empresarial, 

aconselhamento e assessoramento aos gestores e clientes.



tratégias, com organização de todas as contas, 
separando o que é da empresa do que é dos 
sócios.

Inovação: é um processo criativo e trans- 
formador, o grande desafio desse período, 
porque necessariamente precisamos encontrar 
novos caminhos, promover uma ruptura para-
digmática, mesmo que parcial, impactando po-
sitivamente no futuro das pessoas e das orga-
nizações.

TRÊS FERRAMENTAS:

Orçamento Base Zero com Gerenciamento 
Matricial proporciona o equilíbrio entre as de-
cisões estratégicas e operacionais, fortalecendo 
a tomada de decisões e obtendo maior controle 
e resultados superiores. Cada envolvido na ges-
tão passa a pensar como racionalizar os gastos, 
otimizar os recursos e identificar oportunidades. 

Fluxo de Caixa projetado atualizado periodi-
camente e revisando constantemente, usando 

as Normativas Legais e encaminhamentos ad-
ministrativos: tributos, dívidas bancárias e traba-
lhistas, contratos de fornecimento e prestação 
de serviços, fornecedores, clientes, investimen-
tos e outros. 

Demonstração do Resultado Gerencial 
para analisar os resultados comparando com 
as metas e o planejamento do Orçamento Base 
Zero, avaliando as possibilidades de incremen-
to de receitas e redução de custos e despesas. 
Assessoramento para analisar as contas e ava-
liar as situações e sugerir melhorias no desem-
penho econômico e os resultados dos nossos 
clientes.

Com Foco, Fé e Determinação venceremos 
esse período fortalecidos e valorizados, prati-
cando as ATITUDES, aplicando os VALORES 
e utilizando as FERRAMENTAS de gestão que 
a Contabilidade proporciona, trabalhando com 
zelo pelo patrimônio público e privado, contri-
buindo para o desenvolvimento social e econô-
mico do BRASIL.
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Adriano de 
Souza Pereira

Vice-Presidente de Controle Interno 

do CRCSC

A R T I G O

Alcançar o topo de uma montanha 
é desafio que envolve riscos, exige 
planejamento, persistência, equi-
pamentos, treinamento e conheci-
mento. No setor público brasileiro 
vivenciamos momento de incentivo 
à implementação da Governança, 
conforme orientações emanadas 
pelos órgãos de controle federais, 
notadamente Tribunal de Contas da 
União (TCU) e Controladoria Geral 
da União (CGU). Nesse sentido, o 
Decreto Federal nº 9.203, de 22 de novembro 
de 2017, que institui a Política de Governan-
ça na Administração Pública Federal, define as 
linhas mestras da Governança, quais sejam a 
liderança, a estratégia e o controle e transpa-
rência, formando um mapa de navegação que 
direciona para as trilhas do aperfeiçoamento da 
gestão de pessoas, fortalecimento do planeja-
mento e monitoramento de metas previstas no 
plano estratégico, bem como aponta caminhos 
para fortalecer a transparência, a comunicação 
e a prestação de contas permanente.

Tal qual uma equipe de alpinistas, alcançar 
nível de maturidade avançada em Governança 
requer treinamento adequado, persistência, tri-
lhar etapas que passam por implementar gestão 
de riscos, fortalecer conexão entre planejamen-
tos estratégico e anual, monitoramento físico 

e financeiro de metas institucionais, 
bem como promover o diálogo per-
manente com partes interessadas.

Seguindo as normativas federais 
e a Resolução CFC nº 1.549, de 20 
de setembro de 2018, que Institui 
a Política de Governança no âmbito 
do Sistema CFC/CRC, no CRCSC o 
desafio da implementação da Go-
vernança está sendo trilhado gradu-
almente. Dentre as ações realizadas 
pelo CRCSC cabe destaque à insti-

tucionalização de Comissão de Governança, 
Riscos e Compliance, estruturação do Depar-
tamento de Governança e Conformidade, das 
publicações do CRCSC em Foco, dos Planos de 
Desenvolvimento de Líderes (PDL), de Logística 
Sustentável (PLS), Anual de Contratações (PAC) 
e Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), 
bem como a definição da Política e Plano de 
Gestão de Riscos do CRCSC, trabalhos disponí-
veis no espaço dedicado à Governança no sítio 
www.crcsc.org.br.

O alto da montanha da Governança oferecerá 
aos colaboradores internos visão de organização 
com planejamento, monitoramento, gestão de ris-
cos e prestação de contas fortemente institucio-
nalizados. E observadores externos, ao lançarem 
os olhos para a organização, poderão contemplar 
no horizonte o brilho da excelência da gestão.

Tal qual uma 
equipe de 
alpinistas, 

alcançar nível 
de maturidade 
avançada em 
Governança 

requer 
treinamento 
adequado.

No alto da Montanha, a 
Excelência da Gestão

http://www.crcsc.org.br/
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Dar um importante apoio à produção cientí-
fica de professores, alunos e pesquisadores na 
área de contabilidade, divulgando materiais cri-
teriosamente selecionados. Esta é a missão da 
Revista Catarinense da Ciência Contábil RCCC, 
que vem se adequando às dinâmicas e fluxos 
das boas práticas em publicações científicas e 
alcançando cada vez mais reconhecimento junto 
à comunidade envolvida.

Nascida como continuação da Revista CRCSC 
& Você, a RCCC já completou 19 anos, numa tra-
jetória marcada por vitórias importantes. Uma 
delas foi assegurada ano passado, quando a re-
vista, que tinha edições quadrimestrais, passou 
a ser uma publicação contínua. Ou seja: agora 
pode compartilhar mais rapidamente os novos 
artigos, assim que aprovados, sem precisar com-
pilar os conteúdos mais recentes até o fecha-
mento de uma próxima edição.

“Até maio de 2020 a revista já publicou cerca 
de 322 produções e recebeu e avaliou aproxima-
damente 2.700 artigos. Em média, são enviados 
cerca de 160 trabalhos para nós anualmente. Eles 
são selecionados com base na qualidade e na con-
tribuição no campo dos conhecimentos em con-
tabilidade”, conta o bibliotecário Leandro Pinheiro. 

Publicação contínua do CRCSC, 
RCCC divulga produções 
científicas relevantes

SAIBA MAIS SOBRE A RCCC
• Desde 2014 a revista publica todos 

os artigos em Digital Object Identifier 
(DOI), que é considerado um identifi-
cador universal para publicações cien-
tíficas, o que garante sua integridade 
e deixa mais fácil a contagem de cita-
ções dos textos submetidos à análise e 
aprovados.

• Também em 2014 uma empresa espe-
cializada em OJS (sistema livre para ge-
renciamento e publicação científica) foi 
solicitada para atuar na hospedagem e 
atualização do sistema, beneficiando a 
gestão de recebimento e avaliação dos 
artigos.

• Em 2017, a RCCC mudou suas normas 
de ABNT para American Psychological 
Association (APA), além de passar a 
publicar também em inglês.

SAIBA MAIS
Confira a revista aqui:
http://revista.crcsc.org.br/

“Até maio de 2020 a revista já publicou cerca de 322 produções e recebeu 
e avaliou aproximadamente 2.700 artigos.”

http://revista.crcsc.org.br/


SAIBA MAIS
Acesse o portal de cursos aqui:
https://bit.ly/CRCSC_EAD

Profissionais registrados no CRCSC 
podem fazer cursos a distância gratuitos

Abordagens sobre custos e 
sua aplicabilidade
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=415)

Aspectos fiscais relacionados ao ICMS 
e suas respectivas atualizações legais, 
incluindo a exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=413) 

Ativo imobilizado – depreciação 
e notas explicativas
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=417)

Ativo imobilizado – definições e 
componentes do custo de um 
ativo imobilizado
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=418)

Blockchain revolution
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=423) 

A contabilidade para pequenas e mé-
dias empresas – NBC TG 1000 (R1)
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=414) 

ITG 1000 – Modelo contábil para micro-
empresas e empresas de pequeno porte
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=419)

Como forma de estimular o desenvolvimento constante dos profissionais das áreas da contabi-
lidade, o CRCSC disponibiliza uma plataforma com conteúdo que, além de úteis para a formação 
dos participantes, trazem pontuação em Educação Profissional Continuada (EPC). É o Programa de 
Desenvolvimento Profissional, que está passando por uma nova fase preparada para auxiliar a cate-
goria via internet, com informações de qualidade que podem ser acessadas de qualquer lugar, sem a 
exigência de encontros presenciais. Confira opções:

F O R M A Ç Ã O

NBC TG 01 (R 4) - Redução ao valor 
recuperável de ativos
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=420) 

Demonstração de fluxo de caixa e 
demonstração de valor adicionado - 
NBC TG 03 (R3) e NBC TG 09 
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=410)

Perícia contábil tributária – aspectos 
gerais e procedimentos de trabalho
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=416)

Terceiro setor: aspectos contábeis 
e tributários
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=421)

Tratamento contábil e fiscal 
em plataformas digitais
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=422)

Tributos sobre o lucro – aplicação 
prática envolvendo a NBC TG 32 
(R4) – IAS 12 – CPC 32
(https://online.crcsp.org.br/registrados/complemen-
tares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=412)

Para fazer um dos cursos, é preciso apenas estar 
com registro regular no CRCSC. Dentre outras 
coisas, os materiais didáticos dão conta de 
novas competências, atualizações e mudanças 
em legislações. Confira agora mesmo e reforce 
seus conhecimentos!
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No último trimestre, as transmissões de even-
tos on-line realizados pelo CRCSC ou com par-
ticipação de nossos representantes movimentou 
as páginas do CRCSC Oficial nas redes sociais. 
Se você perdeu algum, acesse e confira os víde-
os, entre eles:

NO INSTAGRAM
(@CRCSCOFICIAL):

Live Transformação Digital, com Luciano Ma-
cário (03/07).

Live O Segredo das Vendas para Contadores, 
com Pedro Nery (19/06).

Live Marketing Digital na Contabilidade, com 
Zenaide Carvalho (03/06).

NO YOUTUBE CRCSC OFICIAL
http://bit.ly/CRCSC_YouTube

IX Seminário Catarinense Sobre Atualidades 
Jurídico-Contábil - Etapa 1: Jurídico-Contábil 
4.0, com Lieda Amaral, Eduardo Carboni Tardelli, 
Pedro Cherem Pirajá Martins e André Henrique 
Lemos (09/07).

Workshop Tranformação Digital, com Luciano 
Macário (07/07).

Câmara Técnica Debate, sobre a importância 
da contabilidade na gestão empresarial, com 
Wilson José Watzko, Diogo Paulo Gretter, 
Alexandre Wiggers, Rúbia Albers Magalhães e 
Roberto Aurélio Merlo (24/06).

Live Falsos Créditos e a Operação Saldo Ne-
gativo, da Receita Federal, com Roger Corrêa 
(18/06).

“Conexão das 5”, sobre o tema “tempo de se 
reinventar”, com Marlise Alves, Mayana Borges e 
Solange Marinho (28/05).

“1º Talk Show do CRCSC Jovem”, focado na 
“construção de uma carreira de sucesso na con-
tabilidade”, com Ingra Ohana de Vargas, Stepha-
nie Kalynka e Hermeliano de Oliveira (25/05).

Câmara Técnica Debate, sobre Declaração 
de Imposto de Renda PF e Cruzamentos Fis-
cais, com Roseli Fabrin e Alberto Pinto Pereira 
(20/05).

Primeira Câmara Técnica Debate 2020, sobre 
Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no 
Momento Atual, com Leonardo Silveira do 
Nascimento, Flávio George Rocha e Jefferson 
Fernando Grande (30/04).

Acesse as páginas, siga nossos perfis e rece-
ba as novidades!

Confira nossos eventos 
no YouTube e Instagram

https://twitter.com/CRCSCOFICIAL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://bit.ly/CRCSC_YouTube
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TWITTER.COM/CRCSCOFICIAL

WWW.INSTAGRAM.COM/CRCSCOFICIAL/

YOUTUBE.COM/EVENTOSCRCSC

WWW.FACEBOOK.COM/CRCSANTACATARINA/

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CRCSC/

Acompanhe 
o CRCSC nas 
redes sociais!

http://twitter.com/CRCSCOFICIAL
http://www.instagram.com/crcscoficial/
http://YouTube.com/eventoscrcsc
http://www.facebook.com/crcsantacatarina/
http://www.linkedin.com/company/crcsc/

