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Balanço mostra iniciativassocioambientais do CRCPR

N

o ano passado, o CRCPR desenvolveu
inúmeras ações de cunho socioambiental
que repercutiram de forma positiva. Um
resumo desses projetos acaba de ser publicado no Balanço Socioambiental de 2012 - peça
de prestação de contas e de transparência que traz
também informações econômico-financeiras, patrimoniais, administrativas e das atividades de registro,
fiscalização, desenvolvimento profissional e outras.
Dividido em cinco partes - Gestão Institucional;
Gestão de Pessoas; Gestão do Registro, Fiscalização e
Educação Continuada; Gestão da Responsabilidade
Socioambiental; Balanço Socioambiental em Dados
– o documento está na íntegra no site do CRCPR
www.crcpr.org.br

BALANÇO
SOCIOAMBIENTAL

2012

FORMAÇÃO ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Capa do Balanço Socioambiental 2012 do CRCPR.

Contagem regressiva
para o maior evento contábil do Paraná

Q

Turistas são fotografadas em Itaipu; Participante da Convenção ganha passeio
pela hidrelétrica.

uase mil pessoas já garantiram lugar na 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná,
de 15 a 17 de maio no Bourbon
Cataratas, em Foz do Iguaçu. Quem perdeu o
prazo para se inscrever via internet ainda tem
mais uma chance, pessoalmente na secretaria do evento, dia 15. Caco Barcellos, Maílson
da Nóbrega, Steven Dubner, Ângela Hirata
e Amália Sina estão entre os palestrantes. A
programação inclui fóruns, palestras, feira de
negócios e apresentação de trabalhos técnicos. (Pág.03)
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editorial H

Proposta indecente

á algum tempo, o Congresso brasileiro
vem dando sinais de desgaste, perda de
identidade e de sintonia com a sociedade,
indiferente, quando deveria ser mais sensível com
a população e ser palco de debate das grandes
questões nacionais, sempre aprimorando as leis.
Inacreditavelmente, a Comissão Especial da
Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade,
o Projeto de Emenda Constitucional 37 que retira
o poder de investigação do Ministério Público e
determina que a função seja privativa das polícias
federal e civil. Estariam os membros dessa comissão
dormindo naquele momento? Teriam pensado nas
conseqüências dessa definição?
Desde então coros de vozes têm se levantado
de Norte a Sul e Leste a Oeste do país criticando
e pedindo o sepultamento da PEC, batizada com
propriedade de PEC da impunidade. Seria o fim,
se depois de tantas manifestações contrárias, a
proposta sequer siga adiante.
Mudança constitucional dessa ordem seria um
desastre para o país. Desde que entrou em cena, o
MP tem desempenhado notável papel no combate
à criminalidade, contando com o reconhecimento
da maioria dos brasileiros. A própria Polícia Federal,
sua parceira no desmantelamento de quantos
esquemas, discorda da ideia obtusa. Seria também
um retrocesso legal: a competência do MP para
investigar está prevista na Constituição e a legislação

de todos os países desenvolvidos lhe assegura a seus
MPs essa prerrogativa.
Quem, em sã consciência, pode afirmar
que estamos vivendo um quadro de segurança
satisfatório, que podemos dispensar aliados, que
as polícias estão dando conta do recado? Pelo
contrário: os índices de criminalidade só crescem,
são preocupantes, sugerindo sim reforços para
tornar mais eficiente o trabalho de identificação e
punição de malfeitores.
A investigação criminal em si requer treinamento
e cumprimento de procedimentos específicos,
preparo que o MP tem, além das polícias, mas, em
sentido lato, investigar é uma atividade desenvolvida
por vários outros personagens. Auditores e peritos,
por exemplo. Repórteres que vão a fundo em certas
pautas mais ainda. Não por acaso, a imprensa é outro
segmento ameaçado de cerceamento. Os escândalos
com o dinheiro público na Assembleia Legislativa do
Paraná e na Câmara Municipal de Curitiba só vieram
à tona porque jornalistas averiguaram e divulgaram.
As informações levantadas foram decisivas à
fundamentação de inquéritos e prisão de acusados.
Se não tem uma só razão que a justifique, a PEC
37 só pode ser encomenda de poderosos – políticos
entre eles - investigados, condenados e presos, nos
últimos tempos, em processos conduzidos pelo MP.
Graças a esse trabalho é que atos de corrupção,
antes impunes, são considerados crimes.
LUCÉLIA LECHETA
presidente do CRCPR

Composição do Plenário Efetivos

Câmara de Controle Interno

Vice-presidente: Antonio Augusto Godoi de Oliveira

Câmara de Ética e Disciplina

Vice-presidente: Elizangela de Paula Kuhn

Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná

Almeida • Mirandi José Bonissoni • Moisés Antonio Bortolotto •
Narciso Doro Junior • Narciso Luiz Rastelli • Ormélia Tereza da

Câmara de Registro

Silva • Paulo Júlio Coelho de Lima • Rafael Benjamim Cargnin
Filho • Sandro Di Carlo Teixeira • Sérgio Roberto Bebber

Vice-presidente: Paulo César Caetano de Souza

Fone/Fax: (41) 3360-4700

Câmara de Desenvolvimento Regional

e-mail: crcpr@crcpr.org.br

Vice-presidente: Mauro Luis Moreschi

site: www.crcpr.org.br

Vice-presidente: Fernando Antonio Borazo Ribeiro

Relações Sociais

Vice-presidente: Marcos Sebastião Rigoni de Mello

Dornelles Pacheco • Carlos Alfredo Muller • Casemiro Pasa
Brás Martins • Eurides Von Muhlen • Francisco Savi • Hylcineia
Deisy da Silva Liboni • Jean Corradini • Jessica Harumi Dallagrana
• Manoel Antônio Barbosa • Marcio José Assumpção • Maria
Favero Rodrigues • Neuza Corte de Oliveira • Nilton Mendes

Macrodelegados

Aguinaldo Mocelin • Hélio Francisco do Nascimento •
Neiva Maria Dapont • Paulo Kazuo Yamamoto • Pedro
Baraldi • Waldomiro Kluska

• Aguinaldo Mocelin • Bento Rosa Junior • Carla Cristina Louzada

de Oliveira • José Reinaldo Vieira • Juvêncio Sampaio Castilha

Vice-presidente: Armando Santos Lira

Presidente: Lucélia Lecheta

Composição do Plenário Suplentes

• Dulce Mara Nunhez • Eliane Terezinha da Luz • Epaminondas

Câmara Técnica

Composição da Diretoria

Ivo Destefeni • Lauro Antunes de Oliveira • Marcia Cristina de

Vice-presidente: Jovane dos Santos Borges

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Cep: 80.045-340 - Curitiba - PR

Thadeu Fedalto • Everaldo Bonsenhor • Gilmar Silvio Bachi •

Câmara de Fiscalização

Vice-presidente: João Gelásio Weber

Rua XV de Novembro, 2987 - Alto da XV

• Alberto Barbosa • Carlos Augusto Bittencourt Gomes • Carlos

Filho • Nilva Amália Pasetto • Paulino José de Oliveira • Paulo
de Tarso Vieira Lopes • Reginaldo Rodrigues de Paula • Valdir
Cipriano de Oliveira • Valmir Luckmann • Vera Lucia Lelis Oliveira

expediente

expediente
Folha do CRCPR
Órgão de divulgação do Conselho Regional de Contabilidade do
Paraná
Diretor Superintendente
Gerson Luiz Borges de Macedo

Redação
Joaquim Pereira Barros - 0921/06/62v-PR
Talita Garcia - MTB/SC 3515 - JP

2

Diagramação
Neilor Armond Lopes

Impressão: Graciosa Gráfica e Editora
Tiragem: 32 mil exemplares
Comercial
imprensa@crcpr.org.br

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

FOLHA DO CRCPR - Ano 13 - abril/maio 2013 - Edição n° 70

16ª Convenção: Personalidades enriquecem

R

o evento e atraem centenas a Foz do Iguaçu

econhecida
por exemplo, estará no
internacionalFórum da Mulher Conmente como
tabilista. “Esta será cerum dos printamente uma das mecipais destinos da
lhores convenções do
América Latina, Foz
Brasil. A classe contábil
do Iguaçu sedia de 15
merece um evento à
a 17 de maio a 16ª
altura de sua importânConvenção dos Procia”, enfatiza Lucélia
fissionais da ContabiLecheta, presidente do
lidade do Paraná, no
CRCPR.
Centro de Convenções
Realizada pelo CRdo hotel Bourbon CaCPR, com organização
taratas. A contabilidada Academia de Ciênde a serviço do sucescias Contábeis do Paraso empresarial, tema
ná (ACCPR) e o Sindicacentral do evento, será
do dos Contabilistas de
abordado a partir das
Foz do Iguaçu (Sincoperspectivas de persofoz), a 16ª Convenção
nalidades respeitadas
terá ainda uma Feira Amália Sina comanda o Fórum da Mulher
tanto no Brasil como
de Negócios. Os parti- Contabilista.
no exterior. Quem percipantes têm direito a um passeio pela hidrelétrica Itaipu
deu o prazo para se Caco Barcellos, atração confirmada na
Binacional, considerada a 7ª Maravilha do Mundo Moderconvenção.
inscrever via internet
no. A programação completa está disponível em www.crcpr.
ainda pode participar: basta fazer a inscrição pessoalmente
org.br.
na secretaria do evento, dia 15.
A comissão organizadora aponta o seleto elenco de paApresentação de trabalhos
lestrantes como a principal razão que levou quase mil pesDoze trabalhos, de um total de 43 inscritos, foram sesoas a se inscreverem na convenção até o final de abril –
lecionados para apresentação. Segundo o coordenador da
número considerado um sucesso de público no âmbito de
Comissão de Análise, Vicente Pacheco, os textos foram avaeventos contábeis no Estado.
liados de acordo com critérios técnicos e científicos, todos
O ex-ministro da Fazenda (1988-1990) Maílson da Nóindicados no site da convenção. Os autores dos três mebrega, que figura hoje entre os mais influentes formadores
lhores serão premiados em dinheiro e todos os doze serão
de opinião do país, apresenta-se dia 16, com o tema A conpublicados na Revista do CRCPR.
juntura internacional e as
perscpectivas da econoDesfalque
mia. No dia seguinte, o
Faleceu em 26 de março, no Rio de Janeiro, o professor
professor Steven Dubner
Lino Martins. Ele apresentaria duas palestras no Fórum do
sobe ao palco para apreContador Público. Martins era professor de contabilidade,
sentar Não sabendo que
pesquisador e blogueiro. Na internet, escrevia sobre contaera impossível, ele foi
bilidade, auditoria e administração financeira no setor púlá e fez, título da palesblico. Em seu lugar, assumem o comando do fórum João
tra considerada uma das
Eudes Bezerra Filho e Leonardo Silveira do Nascimento.
melhores do Brasil por
Serviço
associações de recursos
A Loumar Turismo é a agência de viagens oficial do evenhumanos. Quem tamto - www.loumarturismo.com.br.
bém deve reunir grande
número de fãs e espectadores é Caco Barcellos. O
repórter televisivo vai
Maílson da Nóbrega ministra a palestra
ensinar a Gerir equipes
de abertura.
de sucesso, no encerramento da convenção, dia 17.
Certo é que - de Nóbrega a Barcellos - o público poderá interagir com um magistral elenco de profissionais
bem sucedidos em suas respectivas áreas de atuação. Eles
se apresentam em palestras individuais ou nos diversos
fóruns do evento, que contemplam desde estudantes até Foz do Iguaçu: à esquerda, as Cataratas do Iguaçu; à direita, visitantes na usina de
empresários do setor contábil. A empresária Amália Sina, Itaipu.
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Lecheta exalta
a
profissão
contábil
em discurso na Câmara Municipal de Curitiba
Presidente enfatizou o Ano da Contabilidade no plenário da capital, em sessão na qual teve destaque o Dia do Contabilista
“Contabilidade, senhoras e senhores, é a ‘bússola’ dos empresários de sucesso, que entendem que somente a ciência contábil é capaz de lhes dar a luz rumo ao caminho certo para seus
empreendimentos” – frisou a presidente do CRCPR, Lucélia Lecheta, em discurso na Câmara Municipal de Curitiba. A convite
do vereador Hélio Wirbiski, por ocasião do Dia do Contabilista
(25 de abril), ela usou da palavra na tribuna do parlamento na
manhã do dia 23 de abril.
A campanha “2013, Ano da Contabilidade no Brasil”, lançada em âmbito nacional pelo Conselho Federal de Contabilidade, foi um dos pontos altos da fala de Lucélia: “Inúmeras
ações estarão acontecendo ao longo de 2013, buscando mostrar ainda mais à sociedade a importância do contabilista e a
contribuição que ele dá ao país”, destacou a presidente.
Desde a instituição do Sistema CFC/CRCs, há 67 anos, lembrou Lucélia, o perfil do profissional contábil passou por profundas transformações. “Nossos profissionais, impelidos pela
globalização, o aquecimento da economia, o aumento da demanda por bons serviços contábeis, além do entendimento,
por parte do empresariado, da contabilidade como instrumento de gestão essencial ao sucesso, vêm numa ascendência profissional, social e de reconhecimento público”, disse.

Lucélia Lecheta: “Contabilidade é a ‘bússola’ dos empresários de sucesso”.
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Expedito Barbosa Martins (Fecopar), Hélio Wirbiski, Lucélia Lecheta e Mauro Kalinke, na Câmara Municipal de Curitiba.

A presidente também defendeu a necessidade de simplificação do sistema tributário brasileiro e do processo de legalização das empresas. Para ela, as regras atuais desmotivam o
empreendedor. O profissional contábil também é prejudicado:
ele precisa, nas palavras de Lucélia, “decifrar os mandos e desmandos da legislação”. “Ao invés de estar norteando as empresas rumo ao sucesso, o contabilista é obrigado a desvendar
os mistérios de milhares de normas, leis, decretos, instruções
normativas e toda sorte de legislações despejadas diariamente
nas costas de quem quer produzir nesse país: o empresário e,
por consequência, seu contabilista” – argumentou.
Participaram também da sessão os presidentes da Fenacon,
Valdir Pietrobon, Sescap-PR, Mauro Kalinke, e o tesoureiro da
Fecopar, Ademir Galvão, representando o presidente Divanzir
Chiminácio. Acompanharam a presidente à Câmara, os diretores do CRCPR Gerson Borges de Macedo (superintendente),
Hugo Catossi (operacional), o vice-presidente de Relações Sociais, Armando Lira, o conselheiro Narciso Doro e as conselheiras Márcia C. de Almeida, Ormélia T. da Silva e Nilva Amália
Pasetto.
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Declare Certo tira dúvidassobre o IRPF
E

m sua 10ª edição, a campanha Declare Certo, iniciativa do Sescap-PR com apoio do CRCPR e demais
entidades contábeis, foi às ruas de várias cidades
do estado orientar contribuintes em dúvida com
o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. O
atendimento, dia12 de abril, ocorreu, nas áreas centrais de
Curitiba, Apucarana, Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Guarapuava, Maringá, Pato Branco, Toledo e Umuarama.

Público recebe orientação sobre a declaração do IRPF em Curitiba.

Mauro Kalinke, Elizangela Kuhn, Lucélia Lecheta e Gerson Borges de Macedo, durante o Declare Certo, em Curitiba.

Em Curitiba, o movimento foi intenso durante todo o dia
na Boca Maldita, onde cerca de 40 profissionais dos escritórios associados ao SESCAP-PR e representantes de entidades
parceiras, como CRCPR, Fecopar, Sicontiba, PUC-PR e FAE,
revezaram-se prestando atendimento à população.
O CRCPR foi representado por sua presidente, Lucélia
Lecheta, o diretor superintendente, Gerson Luiz Borges de
Macedo, as conselheiras Márcia Cristina de Almeida, Ormélia Tereza da Silva, Jéssica de Oliveira e Elizangela Kuhn
(vice-presidente de Ética e Disciplina), o conselheiro Armando Lira (vice-presidente de Relações Sociais) e os inspetores
fiscais Alfredo Gastão Vosgerau e Gilberto Quadros.

Além de tirar as dúvidas em torno da declaração de rendas 2013, a campanha informou, esclareceu e incentivou os
contribuintes a repassar parte do imposto a pagar aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) municipais, estadual e
federal, no limite de 3% do IR devido, conforme previsto
na Lei 12.594/2012.

SUA MELHOR ESCOLHA

www.facebook.com/bdobrazil
www.twitter.com/bdobrazil
www

www.bdobrazil.com.br
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TRANSP

CRCPR publica Balanço Socioambiental de 2012

N

o ano passado, o CRCPR desenvolveu inúmeras
ações de cunho socioambiental que repercutiram
de forma positiva na classe contábil paranaense
e nas comunidades onde os profissionais estão
inseridos. Muitas delas estavam vinculadas a projetos institucionais, como o Programa de Educação Continuada que
promove cursos, em cuja inscrição é feita a arrecadação de
donativos depois distribuídos a entidades assistenciais. Outras derivam de múltiplas iniciativas, a exemplo do Programa
do Voluntariado da Classe Contábil, que conta com a militância de dezenas de profissionais no estado; a Campanha
Natal Solidário, que mobiliza a classe arrecadando presentes
para crianças carentes; o incentivo, por meio de materiais
de divulgação, para que os contabilistas orientem os contribuintes a destinar parte do imposto devido aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FIA); a Campanha do
Agasalho, entre julho e agosto, realizada simultaneamente
em dez cidades paranaenses; o Dia da Saúde do Profissional
da Contabilidade, promovido com o sistema Fecomércio; as
campanhas A Sombra do Imposto e Feirão do Imposto, também em parceria com outras entidades, propondo redução
da carga tributária e utilização responsável e transparente dos
recursos arrecadados.
Um resumo desses projetos acaba de ser publicado no Balanço Socioambiental de 2012 do CRCPR, documento que
traz também informações econômico-financeiras, patrimoniais, administrativas e das atividades de registro, fiscalização,
desenvolvimento profissional e outras.
O documento, com o tema “formação ética e responsabilidade social”, está dividido em cinco partes: Gestão Institucional; Gestão de Pessoas; Gestão do Registro, Fiscalização e
Educação Continuada; Gestão da Responsabilidade Socioambiental; Balanço Socioambiental em Dados.
O balanço socioambiental é uma peça de prestação de
contas e de transparência. Por meio dele, a instituição leva
a conhecimento da sociedade dados e informações objetivas
que subsidiam interpretações da sua postura diante de aspectos como direitos humanos e trabalhistas, saúde, produção de
bens e serviços de interesse social.
Aborda desde os projetos desenvolvidos internamente

O Natal Solidário também é abordado no Balanço Socioambiental; na foto,
entrega de presentes em orfanato de Campina Grande do Sul.

para melhorar a qualidade de vida e a saúde dos empregados, até as ações voltadas ao público externo, como os cursos
de capacitação profissional e a arrecadação de donativos para
entidades beneficentes.
Modernização e infraestrutura
A gestão institucional apresenta a entidade, breve histórico, missão, valores, diretrizes, a diretoria e estrutura física. O
CRCPR tem atualmente 10 escritórios, seis macrodelegacias e
52 delegacias. Graças aos investimentos em infraestrutura e
modernização, a classe contábil tem à disposição grande número de serviços online, ganhando tempo e economizando.
Valorização do pessoal
O número funcionários do CRCPR vem crescendo a cada
ano - no ano passado, a entidade tinha 61 funcionários -,
uma política de valorização do pessoal, compreendendo plano de cargos e salários e benefícios: vale-alimentação e ou
refeição (livre opção), vale-transporte, auxílio-educação, seguro de vida, assistência médica, feriados-pontes e, no final
do ano, recesso entre as datas festivas de Natal e Ano Novo.
Registros ativos: 30.775
Em 2012, o setor de registro fez um total de 32.671 atendimentos ao público, deu continuidade à modernização do
sistema cadastral, implantação do registro eletrônico e digitalização de documentos antigos, oferecendo suporte em todo
o Estado para a realização de dois exames de suficiência com
um total de 5.280 candidatos. Até o final do ano haviam sido
digitalizados 150 mil documentos de um total aproximado
de 440 mil.
Em dezembro, havia 30.775 registros ativos, sendo 67%
de contadores e 33% de técnicos em contabilidade, 44% de
organizações contábeis e 56% de registros cadastrais individuais.

Balanço Socioambiental resgata temas como a Campanha do Agasalho
2012; na foto, entrega de donativos em Toledo.
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Atividades de fiscalização: 86.283
A efetividade da fiscalização do CRCPR em 2012 é visualizada pelos dados: as atividades do setor aumentaram de
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ARÊNCIA

59.722 em 2011 para 86.283 em 2012. A fiscalização eletrônica Fisc-e, é uma realidade, implantada em 2012, gradativamente. Em futuro breve deve ser levada a todo o estado,
representando economia e agilidade.

Cursos alcançam mais de 20 mil
O CRCPR mantém uma série de ações voltadas à atualização dos profissionais. Em 2012, 45 cidades paranaenses
receberam os cursos presenciais de atualização desenvolvidos
no âmbito do Programa de Educação Continuada + Saber
Contábil. No total, foram realizados 123 eventos e contabilizadas 5.959 participações em todo o Estado. Além disso,
parcerias firmadas com outras instituições possibilitaram a
realização de outros 38 cursos, que capacitaram mais de 4,6
mil profissionais.
Os cursos do Programa + Saber Contábil, oferecidos à
distância, trazem praticidade e conforto, já que o conteúdo
pode ser estudado no horário e local mais apropriado para o
profissional.
O CRCPR apoiou financeiramente um total de 30 eventos regionais que contribuíram diretamente para o desenvolvimento da ciência contábil e a capacitação profissional de
milhares contabilistas e estudantes de ciências contábeis.
Juntos, esses eventos somaram ao menos 5.413 participações.
Educação socioambiental
O CRCPR tem implantado, internamente, ações que
estimulam seus funcionários
e conselheiros a mudanças
comportamentais em benefício do meio ambiente e da
sociedade, como a reutilização de papéis para impressão,
a utilização de copos de vidro em detrimento dos copos
plásticos, a separação do lixo,

a substituição dos galões por filtros purificadores de água,
dentre outras.
Informações financeiras e patrimoniais
Por meio de indicadores extraídos do planejamento das
atividades e das informações contábeis patrimoniais e orçamentárias, este capítulo apresenta uma síntese da situação
financeira e patrimonial da instituição. Mostra ainda com o
que os recursos arrecadados foram gastos: recursos humanos,
tributos, encargos, etc. Particularmente reveladores são os resultados das pesquisas de satisfação da classe contábil e dos
funcionários.

Contabilistas aprovam o CRCPR
Duas pesquisas de satisfação em relação ao CRCPR, especificamente em relação a fatores como condições ambientais da
estrutura física na sede, nos escritórios e delegacias; atendimento, eficiência dos setores, comunicação, programas, projetos,
ações e imagem institucional, entre outros aspectos, mostram
um quociente de satisfação positivo, tendo ocorrido inclusive
um ganho de satisfação de um semestre para o outro, superávit
da ordem de 66,38. Entre os indicadores com as mais altas
taxas de ganho destacam-se:
estacionamento, segurança, os
serviços financeiros e da contabilidade e da informática.
Os mais altos índices de satisfação foram verificados nos
itens: infraestrutura (80,30%
-78,91%), limpeza e higiene
(84,32% -83,49%). Indicadores essenciais como eficácia,
eficiência, cursos, treinamentos
e o site institucional obtiveram
aprovação de mais de 70% dos
profissionais que responderam a
pesquisa.
A íntegra do balanço pode
ser acessada no site do CRCPR
Dia da Saúde do Profissional da Contabilidade, em outubro: ação social em
www.crcpr.org.br
prol da classe contábil está documentada no Balanço Socioambiental.
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Craque pendura as chuteirasaos 82 anos

E

le costumava dizer que nunca iria parar. Nem mesmo uma grave infecção urinária, que o levou à UTI e
o manteve afastado por algum tempo, o fez desistir,
quatro anos atrás.
Apesar da idade avançada - 82 anos- e da saúde frágil,
vinha cumprindo religiosamente o expediente até março último, quando, para surpresa geral, pediu demissão. Sem dar
muitas explicações, pegou carona em um PDV (Programa de
Desligamento Voluntário) e disse adeus à sua Olivetti. No
quinto andar do CRCPR, não se ouve mais o tec-tec da sua
máquina – instrumento, segundo ele, muitas vezes superior
ao computador: não teve quem o fizesse mudar de opinião.
Por muita insistência, até ensaiou usar um notebook que
ganhou do filho, mas não deu certo.

Sliviani (Dr. Boluca) ao troféu do segundo turno do campeonato paranaense daquele ano – uma homenagem ao ex-craque e ao mesmo tempo ao seu ex-assessor jurídico. Foi
defensor da FPF nos tribunais.
Diferentemente de muitos jogadores, como se nota, não
teve dificuldade para sobreviver depois de pendurar as chuteiras. Seus talentos não se limitavam à habilidade com os
pés. Revelou-se craque também com as mãos, palavras,
ideias, conceitos, como jornalista e advogado: Foi redator
dos jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná; no CRCPR, atuou inicialmente nas assessorias de imprensa e jurídica e, nos últimos tempos, esteve concentrado nessa área,
elaborando recursos, mandados de segurança, petições, pareceres, entre outras peças jurídicas. Participou da consolidação legal e institucional do CRCPR, criado em 1964 e ainda precário nos anos 1970, assessorando 14 presidências.
Entre os conselheiros era reconhecido pela vasta cultura e
pela oratória grandiloquente. Foi muitas vezes aplaudido
em eventos do CRCPR, ao discursar, e durante o Congresso
Brasileiro de Contabilidade, em Salvador, onde defendeu
a transformação do sistema CFC-CRCs em autarquia, tese
vitoriosa anos depois.
Por iniciativa do então presidente do CRCPR Paulo Caetano, em 18 de março de 2010, Boleslau Sliviany teve o seu
nome emprestado ao grande auditório do Conselho. “Esse
homem de múltiplos talentos nos deu a honra de seu saber
e da sua amizade. O seu nome ficará gravado eternamente
entre nós”, enalteceu Paulo Caetano.
O diretor operacional do CRCPR Hugo Catossi, que com
ele conviveu todas essas décadas, se diz muito orgulhoso
de ter trabalhado com alguém tão especial, “com tamanha
competência; um profissional simplesmente diferente”. Comenta o diretor superintendente Gerson Borges de Macedo
que “o Dr. Boluca se fez respeitar não só pelo conhecimento jurídico, mas também pela sua humildade, simplicidade
e carinho no trato com funcionários e conselheiros. Não sabia dizer não a um pedido de favor viesse de quem viesse".
A secretária Cristina Dias e o coordenador de Fiscalização,
Ética e Disciplina, Manoel Amaral, estão entre os que não
economizam elogios de admiração e gratidão ao ex-colega.

Boleslau Sliviany e a sua máquina de escrever.

Nascido em 11 de fevereiro de 1931, em Curitiba, de
ascendência polonesa, Boleslau Sliviani, o Boluca, foi sempre assim: resistente a mudanças, obcecado pelo trabalho,
focado no que considera essencial, suas grandes paixões.
Futebol, uma delas. O apelido vem da época de jogador,
apenas solenizado quando virou doutor, Dr. Boluca. Iniciou
carreira no Juventus, atacante, craque, brilhou no Atlético
Paranaense nos anos 1950, chegando a ser campeão estadual pelo time em 1958.
Deixou os gramados mas manteve o amor à arte: foi locutor esportivo e assinou por longo período uma das colunas mais lidas nos meios esportivos, famosa pela verve,
revelações e comentários polêmicos, o estilo boluqueano.
Recluso, em casa, com a esposa Iracema, ainda hoje permanece antenado com o mundo do futebol. Em 2011, a
Federação Paranaense de Futebol deu o nome de Boleslau
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Auditório do CRCPR batizado com seu nome: na homenagem, saudado pelo
presidente do CRCPR, Paulo Caetano, e acompanhado da esposa Iracema
Frogel Sliviany, do filho Mariano, sua esposa Ione, e da neta, Maria Gabriela.
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Mobilização, dia 25 de maio,

A

vai reivindicar simplificação tributária

população paranaense é convidada a participar,
dia 25 de maio – Dia da Indústria e Dia Nacional
de Respeito ao Contribuinte –, a partir das 10h,
de uma grande manifestação pela simplificação
do sistema tributário nacional. Sob o lema “Simplifica
já: por um sistema de impostos mais simples e justo”,
a mobilização ocorrerá, simultaneamente, em Curitiba
(na Boca Maldita) e pelo menos em outras 20 cidades:
Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava,
Pato Branco, Francisco Beltrão, União da Vitória, Foz do
Iguaçu, Irati, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina,
Umuarama, Cianorte, Campo Mourão e Rio Negro – em
locais a serem definidos.
A iniciativa é do movimento “A Sombra do Imposto”,
coordenado pela Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep), CRCPR, Conselho do Jovem Empresário
(CJE) da Associação Comercial do Paraná (ACP) Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) com apoio
de 45 instituições.
No dia, lideranças empresariais e institucionais vão
se manifestar sobre o tema no local da mobilização. A
expectativa é estimular a sociedade para que também
se expresse, seja por abaixo-assinados, cartas, e-mails ou
até mesmo cobrança direta aos parlamentares. Outro objetivo é sensibilizar o governo federal e parlamentares
para que apreciem e votem com urgência medidas que
amenizem e simplifiquem o sistema tributário, argumenta Dorgival Lima Pereira, da coordenação do movimento
A Sombra do Imposto. Para não ficar só no barulho, será
elaborado um documento que será entregue ao governo
federal e ao Congresso Nacional com propostas de simplificação tributária.
Entidades interessadas em participar devem entrar em
contato com a coordenação do movimento A Sombra do
Imposto, pelo telefone (41) 3271-9515 ou pelo e-mail
dorgival.pereira@fiepr.org.br.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Gente que Conta

Mulher contabilista
Convidada do talk show “Exercício Profissional x Qualidade
de Vida” - realizado durante o 4º Encontro Catarinense da Mulher Contabilista, em Santo Amaro da Imperatriz (SC), Lucélia
Lecheta, dirigindo-se especialmente às empreendedoras, falou
sobre a importância de delegar tarefas. “É preciso confiar na
equipe para ter mais tempo para si mesma”, aconselhou. Do
talk show, participaram também a jornalista Sonia Campos, a
psicóloga e professora Lorena Machado e Alana Trauczynski,
autora do livro “Recalculando a rota: uma louca jornada em
busca de propósito”.
Avanço democrático
O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, e o vice-presidente administrativo do CRCPR, Marcos Rigoni de Mello, no dia em que
foi instalado na capital o novo Conselho Municipal de Urbanismo, 20 de março. O CRCPR figura agora entre as entidades com
direito a voto no referido Conselho – outrora composto somente
por membros de
órgão municipais.
A participação da
sociedade organizada nas decisões
que impactarão
o planejamento
urbanístico da cidade representa
para Rigoni “um
avanço democrático
histórico”.
Leia matéria na
página 19.

Guaratuba
A coordenadora da Subcomissão da Mulher Contabilista
do Litoral, Simone Glaci Ramos, com a prefeita de Guaratuba, Evani Justus, e a coordenadora da Comissão da Mulher
Contabilista do CRCPR, Nilva Amália Pasetto, durante o jantar comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, no 1º Encontro das Mulheres Contabilistas do Litoral, em Guaratuba.
Realizado no Blue Bay Lounge Bar, em 26 de março, o evento prestigiado tanto por contabilistas como por profissionais
de outras áreas homenageou mulheres de destaque.
Marcaram presença pelo CRCPR: a conselheira Márcia
Cristina Almeida, representando a presidente Lucélia Lecheta, Everaldo Bonsenhor, presidente do Sindicato dos Contabilistas do Litoral Paranaense (Sincolpar) e conselheiro da
casa, e Luiz Alberto Grani, delegado para o Litoral Paranaense.
Contabilistas de Guaratuba, Matinhos e Paranaguá também participaram, assim como as juízas da comarca local,
Marisa de Freitas e Giovana de Sá Rechia, e as bancárias
Roszangela Abbud, da Caixa Econômica, Elisangela Moter
e Fernanda Brandt, do Itaú; Kelly dos Santos e Rita Oro, do
Bradesco. “Momentos como este proporcionam interação
entre a classe contábil e demais membros da comunidade”,
afirma Simone, organizadora do encontro.

Registros Empresariais
Ardissom Naim Akel, presidente da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), com Armando Lira, vice-presidente de Relações
Sociais do CRCPR e representante da classe contábil no Colégio
de Vogais da Jucepar, e Mauro Kalinke, presidente reeleito do
Sescap-PR, durante o III Seminário de Registro Empresarial da
Jucepar. Sob o lema “Rumo à integração dos registros empresariais”, o evento aconteceu dias 21 e 22 de março, em Curitiba,
com o objetivo de proporcionar a servidores, vogais e relatores
de processos da instituição – tanto da sede como das agências
regionais - a troca de conhecimentos e experiências sobre temas como o Registro Mercantil, por meio de palestras técnicas
e com especialistas em Direito Comercial. Na página da Jucepar
na internet, Akel afirma que a ação visa atender aos princípios
da atual administração estadual de fomento do empreendedorismo e ao crescimento da economia paranaense.
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xxxxxGente que Conta

Vereador no CRCPR
Vereador por Curitiba, Hélio Wirbiski esteve pessoalmente a 1.255ª Reunião Plenária do CRCPR, em março, para
entregar à presidente Lucélia Lecheta uma homenagem da
Câmara Municipal pelo 67º aniversário do Conselho, comemorado em maio. O próprio edil foi quem requereu a homenagem. Em retribuição, o CRCPR registrou oficialmente
os agradecimentos ao vereador. Lucélia Lecheta destaca que
“Wirbiski sempre foi um elo entre a classe contábil e a Prefeitura. Desde a época em que ocupava a pasta de Relações
Institucionais da capital, tem aberto as portas das secretarias
e ajudado em várias demandas dos empresários e profissionais da contabilidade”. Em 23 abril, por iniciativa de Wirbiski, a presidente ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre o Ano da Contabilidade no Brasil, o Dia
do Contabilista e os 67 anos de fundação do CRCPR.
Dois novos imortais na ACCPR
Em sessão, dia 12 de abril, no CRCPR, o presidente da
Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Moacir Baggio,
anunciou os nomes dos dois novos candidatos escolhidos
para compor o quadro da entidade. São eles os contadores
Antonio Derseu Cândido de Paula, de Foz do Iguaçu, e Eluiz
Maria Miqueletto, de Curitiba.
O primeiro foi professor de contabilidade, é sócio-diretor
e contador da organização contábil De Paula Contadores Associados e da De Paula & Kuhn Sociedade de Advogados. É
fundador e primeiro presidente da Associação dos Contabilistas do Extremo-Oeste do Paraná – ACEOP; fundador e primeiro presidente do Centro Educacional das Américas, mantenedora da Faculdade União das Américas – Uniamérica;
membro efetivo e ex-presidente do Sindicato dos contadores
e técnicos em Contabilidade de Foz do Iguaçu; membro da
diretoria da ACIFI – Associação Comercial Industrial de Foz
do Iguaçu; ex-delegado do CRCPR em Foz do Iguaçu.
Miqueletto, por sua vez, é professor na UFPR e tem
mestrado em contabilidade e finanças. É vice-chefe do departamento de contabilidade da UFPR, e tem entre artigos
publicados o estudo “Novas Tendências aplicadas da contabilidade, Revista do CRCPR, em 2004.

Encontro de delegados
Os conselheiros Mauro Luis Moreschi, vice-presidente de
Desenvolvimento Regional, e Antônio Augusto Godoi de
Oliveira, o Lilo, vice-presidente de Controle Interno, reuniram-se em Mallet (PR) com o macrodelegado do Conselho
para a Região Central do Estado, Aguinaldo Mocelin, e os
delegados de Castro - Jacobus Petrus J. Lamers, Guarapuava
- Sadi Giongo, Jaguariaíva - Fábio Dias, Ponta Grossa - José
R. Mudrey, Prudentópolis - Marcelo Figueiredo, Telêmaco
Borba - Manoel J. Paz de Almeida e União da Vitória - Valdecir R. Cordeiro, o conselheiro Sandro Di Carlo Teixeira,
de União da Vitória, e o coordenador de Fiscalização, Ética
e Disciplina, Manoel Amaral. Na ocasião, temas gerais relacionados ao CRCPR e assuntos de ordem regional foram
apresentados, como os dados estatísticos da última fiscalização na circunscrição de cada delegacia, informações sobre
a Câmara de Registro e os cursos de capacitação a serem
ministrados ao longo deste ano. “Houve muita troca de informações e experiência”, comenta Moreschi.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

11

FOLHA DO CRCPR - Ano 13 - abril/maio 2013 - Edição n° 70

Conheça os delegados e macrodelegados do CRCPR
Neiva Maria Dapont
Macrodelegada do CRCPR na região Sudoeste

N

atural de Renascença, município da região sudoeste do
Paraná, trabalhando na área de assessoria contábil,
Neiva Maria Dapont teve o primeiro contato com contabilidade aos 15 anos e diz ter ficado fascinada. Essa forte
impressão causou certo choque a familiares e amigos. “Na
época, a maioria das mulheres optava pelo magistério”,
conta. Fez o curso técnico em contabilidade e complementou os estudos com graduação em Tecnologia em Processos
Gerenciais. A profissão contábil lhe tem trazido muita satisfação, principalmente no atual contexto de mudanças e
competitividade dos mercados.
Segundo ela, não é o diploma que forma bons profissionais. O bom profissional hoje tem que ter, na sua área de
atuação, amor ao trabalho, capacidade de lidar com mudanças, de inovar e criar, segurança para resolver os problemas, além de iniciativa, coragem, ética, visão de futuro,
habilidade de negociação, agilidade, flexibilidade.
A profissão contábil abre muitas perspectivas, mas é preciso saber interagir e estudar as realidades políticas, sociais

e financeiras, saber orientar as
empresas para o
melhor caminho
de forma que
elas sobrevivam
aos fortes abalos. Ponto-chave
é saber expor
os conhecimentos que possam
ser utilizados em
grandes decisões.
Antes de assumir a MacrodeNeiva: o bom profissional deve ter amor ao trabalho.
legacia da região
Sudoeste, Neiva
foi conselheira do CRCPR e presidente do Sindicato dos Contabilistas de Francisco Beltrão-Sincobel, por dois mandatos.
Os contabilistas podem encontrá-la na Rua Renato Dapont, 68
ou na Rodovia PR 280 KM 176 – 85.610-000 - Renascença – PR
– e-mail: neiva@mazp.com.br F.(46) 3550-1193.

Alterada a pontuação no Programa

A

de Educação Continuada de auditores

o participar da 16ª Convenção dos Profissionais
da Contabilidade do Paraná, de 15 a 17 de maio,
em Foz do Iguaçu, auditores obrigados a cumprir
programa anual de educação continuada terão direito a dez pontos. O tempo todo, porém, a programação
de cursos presenciais e à distância do CRCPR abre múltiplas
alternativas para os auditores, que podem acompanhar a
divulgação na agenda de cursos no site do CRCPR www.
crcpr.org.br, em Desenvolvimento Profissional, fazendo
aqueles cursos que atendem as suas necessidades.
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Em particular, cursos abordando o tema IFRS – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, incluindo o
tópico demonstrações contábeis recebem oito pontos. Já
os cursos à distância ministrados pelo programa +Saber
contam 16 pontos cada. Assim, Contabilidade Pública x
Contabilidade Aplicada ao Setor Público = 16 pontos;
EFD – Escrituração Fiscal Digital = 16 pontos; Substituição
Tributária = 16 pontos; SPED – 16 pontos; Mudanças de
práticas Contábeis no Brasil com a Lei 11.638/07 = 16
pontos.
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Perfil Pessoal
INSPETORA FISCAL

Neila Aparecida C. Pavelski

H

á três anos, Neila Aparecida Pavelski assumiu o cargo de inspetora fiscal na sede do CRCPR, em Curitiba. Mas a história desta paranaense de Realeza com
o Conselho começou bem antes, em 1988. Naquele ano,
aos 17, fora contratada como estagiária da Fiscalização.
Dentro de seis meses, era efetivada como funcionária e integrava os setores de contabilidade e recursos humanos.
Em 1993, já formada em Ciências Contábeis pela Fadeps,
deixou Curitiba para viver com os pais e o marido, Pedro,
que ela conhecera na faculdade, no calor do Centro-Oeste
brasileiro, mais precisamente em Primavera do Leste, no
Mato Grosso (MT). Mas quis o destino que Neila retornasse
a Curitiba. E voltasse para o CRCPR. No final de 2006, de
volta à capital havia seis anos, ela prestou as provas de um
concurso público do Conselho e foi aprovada. A nomeação
veio quatro anos depois, em 2010: “Eu nem esperava ser
chamada. Estava sem trabalhar e foi muito bom”, recorda.
Hoje, o dia-a-dia profissional de Neila se divide entre
a Fiscalização – junto ao projeto de fiscalização eletrônica,
e atividades da Câmara Técnica. A experiência, garante,
tem atendido suas expectativas: “O aprendizado está sendo
muito bom. Os colegas estão sempre dispostos a compartilhar conhecimento. E isso só tem agregado qualidade ao
trabalho”. A boa convivência entre os funcionários do setor
é um fator determinante para Neila: “Cada pessoa, com
suas próprias características, está sempre em busca de um
bom relacionamento”.
Seus pais, os descendentes de italianos José e Lourdes,
nascidos no Rio Grande do Sul, ainda jovens mudaram
para o Paraná. Viveram por dez anos em Cascavel, no Oeste paranaense – onde Neila passou boa parte da infância e
adolescência – dos 5 até os 15 anos de idade, antes de mudar com o irmão para Curitiba a fim de estudar, em 1985.
No mesmo ano, José e a esposa foram para Mato Grosso,

CRCPR - Curitiba

onde mais tarde nasceria Pedro Henrique,
filho de Neila e Pedro,
hoje com 14 anos.
“Tive uma infância
muito boa, com brincadeiras que não se
veem mais. Ia para o
colégio pela manhã
e passava as tardes
brincando de boneca,
jogando bets [jogo de
taco], vôlei, caçador
e voltava para casa
no final da tarde. No
início [quando ela se
mudou para Curitiba pela primeira vez]
foi difícil ficar longe Neila é inspetora fiscal na sede do CRCPR.
da família, mas sempre tive apoio e incentivo”, recorda Neila. “Em Curitiba,
fui muito bem recebida e fiz amizades que perduram até
hoje”, acrescenta. Recentemente, José e Lourdes comemoraram bodas de ouro: “Pra mim, eles são exemplo de honestidade, humildade, caráter e amor. Espelho-me neles
em tudo que faço”.
Nos momentos de folga, a fiscal se dedica a ler um bom
livro, ir à praia e conhecer novos lugares. Em 2014, pretende viajar para o exterior. Lealdade e generosidade são
características que ela atribui a sua própria personalidade.
“Sou alegre, otimista” – diz Neila. No currículo, já tem um
MBA em Administração Pública, mas não descarta a possibilidade de encarar uma nova formação, possivelmente
em Direito.

Quando o contabilista
enriQuece o comércio.
Estimule o empresário que você representa a autorizar a participação
enviando os dados para um projeto tão importante para analisar o
desempenho do Comércio do Estado do Paraná. A Pesquisa Conjuntural
do Comércio é realizada nas principais cidades do estado, e traz
informações estratégicas que podem ser utilizadas como ferramentas de
consultoria. A participação do contabilista é muito importante.
Cadastre-se no site da Fecomércio PR e ajude a enriquecer a sua atividade:

www.fecomerciopr.com.br/cadastropesquisa

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Espaço das Câmaras

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis
niamcon sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit
vullum quat augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis
aut ipis accum ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod
erostinit lan et alit praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem
eugait laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat,
quismodion henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat
aute diamet nit ad tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
enis nos alit, commodolum in henim dignim am er suscing erat.
Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit, vel dion hent lor
sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting
exeros ad dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut ipis accum
ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat lum
aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in henim
dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit,
vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.
Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet
accumsa ndignisis niamcon sequam, volut autpate
eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming
et wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore
magnim irit iurem eugait laor ipis adio ex eum
nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis
nulput niat aute diamet nit ad tat lum aliquis
augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit,
commodolum in henim dignim am er suscing
erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos
nit, vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla

Vel
dolutpat.
Ommolendit
auguerostio
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea
con ulputem iurerit vullum quat augue
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat
lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis
nos alit, commodolum in henim

Vice-presidente Administrativo
Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Avanço democrático e acontecimento singular a instalação do Conselho de Urbanismo de Curitiba, em março, pelo prefeito
Gustavo Fruet - do qual, orgulha-nos anunciar, o CRCPR é uma das entidades com direito a voto. A participação da sociedade civil organizada nos processos de condução
dos desafios urbanísticos da capital não só amplia a participação
das entidades representativas nas decisões do governo municipal,

como aumenta sua responsabilidade perante seus representados
e a população em geral. O Conselho de Urbanismo repaginado –
registre-se o fato de ser ele anteriormente composto apenas por
representantes de órgãos municipais – configura-se agora como
um facilitador do diálogo entre sociedade civil e Prefeitura. Cabe
às entidades integrantes fazerem valer essa oportunidade inédita
de indicar e debater as soluções – algumas urgentes - que impactarão o futuro de Curitiba.

Desenvolvimento Regional

Vice-presidente: Mauro Luís Moreschi
Gostaria de agradecer aos delegados de Castro - Jacobus P. Lamers,
Guarapuava - Sadi Giongo, Jaguariaíva - Fábio Dias, Ponta Grossa
- José R. Mudrey, Prudentópolis - Marcelo Figueiredo, Telêmaco
Borba - Manoel J. Paz de Almeida, e União da Vitória, Valdecir R.
Cordeiro, bem como ao Lilo, vice-presidente de Controle Interno,
o conselheiro Sandro Teixeira, de União da Vitória, e o macrodelegado para a Região Central, Aguinaldo Mocelin, pelo proveitoso encontro que tivemos em Mallet, em março. Juntos, avaliamos

questões ligadas diretamente aos interesses
da classe contábil, como as estatísticas da
última fiscalização empreendida na circunscrição das delegacias, e abordamos assuntos
pertinentes à Câmara de Registro e aos cursos de capacitação a
serem realizados, só para citar alguns. Essa rica troca de informações só vem a beneficiar o contabilista paranaense, foco de todo
nosso trabalho.

Relações Sociais

Vice-Presidente: Armando Santos Lira

O inverno se aproxima e, com ele, resurge a
necessidade urgente e inadiável de despertarmos para a caridade e a responsabilidade social que, sublinhe-se, devem nortear a
conduta dos cidadãos de bem ao longo de
todo o ano. Em maio, o CRCPR lança sua tradicional Campanha
do Agasalho, na sede, em Curitiba, e nos escritórios regionais - em
Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina,

Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Umuarama, além
de outras cidades que aderirem à iniciativa. Abra as portas do
guarda-roupas e do seu coração: todos costumamos guardar, por
simples costume, peças de vestuário que já não nos servem mais,
a não ser para fazer volume inútil no armário. Mas elas certamente podem fazer toda a diferença na hora de amenizar o frio de
alguém. Alguém que pode ter de 0 a 100 anos. Que pode estar
mais próximo do que você imagina...

Desenvolvimento Profissional
Vice-presidente: Paulo César Caetano de Souza
A 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade, antes
mesmo de acontecer, já um sucesso: quase mil pessoas, a
maioria profissionais contábeis, participarão deste majestoso evento, o mais prestigiado da classe contábil paranaense.
Gente de outros estados e outras profissões também estará
em Foz do Iguaçu de 15 a 17 de maio para aproveitar toda
a seleta programação que o CRCPR preparou, com palestrantes reconhecidamente competentes, como o ex-minis-
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tro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, o
jornalista Caco Barcellos e a empresária
Amália Sina. Só entristece-nos não termos mais conosco, infelizmente, o professo Lino Martins.
Seu conhecimento e experiência nos fará muita falta. Mas
posso afirmar, com toda certeza, que juntos faremos a melhor convenção contábil que o Paraná já viu. Lembrem-se:
2013 é o nosso ano. O palco do mundo é seu, contabilista!

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Espaço das Câmaras

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis
niamcon sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit
vullum quat augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis
aut ipis accum ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod
erostinit lan et alit praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem
eugait laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat,
quismodion henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat
aute diamet nit ad tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
enis nos alit, commodolum in henim dignim am er suscing erat.
Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit, vel dion hent lor
sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting
exeros ad dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut ipis accum
ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat lum
aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in henim
dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit,
vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.
Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet
accumsa ndignisis niamcon sequam, volut autpate
eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming
et wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore
magnim irit iurem eugait laor ipis adio ex eum
nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis
nulput niat aute diamet nit ad tat lum aliquis
augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit,
commodolum in henim dignim am er suscing
erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos
nit, vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla

Vel
dolutpat.
Ommolendit
auguerostio
Vel
dolutpat.
Ommolendit
doloboreet
accumsa
ndignisis auguerostio
niamcon
doloboreet
accumsa
niamcon
sequam, volut
autpate ndignisis
eugait volore
ea
sequam,
volut iurerit
autpatevullum
eugait quat
volore
ea
con ulputem
augue
con
ulputemver iurerit
augue
modolobore
alis nosvullum
acipsustoquat
od ming
et
modolobore
ver alising
nosexero
acipsusto
ming et
wis aut ipis accum
cortisoddolenisim
wis
ipis accum
ing exero
cortis dolenisim
inimaut
duipsumsan
henismod
erostinit
lan et alit
inim
duipsumsan
henismod erostinit lan et alit
praessequis
euip eugiat.
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis
Onsequipit
pratio irit
od iurem
el utatum
aliquis
cilismolore magnim
eugait laor
ipis
cilismolore
magnim
irit iurem
eugaitmincidunt
laor ipis
adio ex eum
nit, quatuero
exerate
adio
eum nit, quatuero
mincidunt
prat, ex
quismodion
henibh et exerate
aute dolobore
eu
prat,
quismodion
et aute
dolobore eu
faci tat,
quis nulputhenibh
niat aute
diame
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat
lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis
nos alit, commodolum in henim

Registro

Vice-presidente: João Gelásio Weber

Desta vez, preencho este espaço com um
alerta muito importante aos aprovados
no 1º Exame de Suficiência de 2011 (isso
mesmo, 2011!): quem passou na referida
edição das provas tem até o dia 26 de maio de 2013 para solicitar o registro profissional de contador ou técnico em contabilidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade, o CRC.

Isso porque o prazo para solicitação do registro é de dois anos
contados a partir da data de publicação dos resultados dos
exames no Diário Oficial da União (DOU) – o que, neste caso,
ocorreu em 26/05/2011. Lembrem-se: o registro profissional
é obrigatório para exercer legalmente a profissão contábil no
Brasil – portanto, indispensável a quem deseja seguir carreira
nesta área!

Ética e Disciplina
Vice-presidente: Elizangela de Paula Kuhn
Maio será especialmente proveitoso: até o final do mês, teremos
realizado eventos de abertura da Fiscalização em sete cidades,
nas quais teremos a oportunidade de conversar pessoalmente
com profissionais da contabilidade das jurisdições de Londrina, Arapongas, Irati, Prudentópolis, Capanema, Ampére e Foz
do Iguaçu. Essas ocasiões são sempre muito vantajosas, pois favorecem o diálogo e o esclarecimento de dúvidas de maneira

rápida e eficaz, o que é obviamente bom
tanto para o contabilista, como para o CRCPR. Essa troca de informações evita desvios
éticos e irregularidades, cometidas, muitas
das vezes, por pura falta de instrução e conhecimento. Os eventos também permitem a socialização entre a
própria classe contábil. Até breve!

Fiscalização

Vice-presidente: Jovane dos Santos Borges
Investir no colaborador é o caminho
mais curto para o êxito. Por acreditarmos nisso é que a equipe de Fiscalização, Ética e Disciplina recebe treinamentos frequentemente, seja para se atualizar em relação
à legislação, rever técnicas e procedimentos ou revigorar a
motivação – requisito para a qualidade dos trabalhos reali-

zados por este grupo. O último treinamento ministrado na
sede do CRCPR, em Curitiba, foi comandado por Ricardo
da Silva Carvalho, integrante da Coordenadoria de Execução de Fiscalização, Ética e Disciplina do CFC, em 23 e 24
de abril, com foco no procedimento processual – sobre o
trâmite de processos administrativos resultantes da atividade fiscalizatória -, e a motivação para o trabalho e a vida.

Câmara Técnica

Vice-presidente: Fernando Antonio Borazo
As legislações relativas às empresas, principalmente sobre obrigações, tributos e prazos, sempre tiveram grande relevância
para a profissão contábil. Essa tendência se acentuou com a
Lei 11.638/2007 que iniciou o processo de convergência das
normas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional.
Somente esse ano, já foram divulgadas seis matérias técnicas:
a ITG 2003 e as NBC’s TG,s 18, 33, 36, 45 e 46. Mantenha-

-se informado sobre essas matérias acessando os conteúdos da Câmara Técnica
no site do CRCPR www.crcpr.org.br onde
também podem ser conferidas as dúvidas
mais frequentes dos profissionais e está disponível para consulta e download o “Guia de Demonstrações Contábeis – Aspectos
Práticos”, publicado pelo CFC.

Controle Interno

Vice-presidente: Antônio Augusto Godoi de Oliveira

O Balanço Socioambiental 2012, coordenado
pelo vice-presidente de Relações Sociais,
Armando Lira, tem uma missão específica:
apresentar as ações de cunho social e
ambiental, e as atividades correlatas,
desenvolvidas pelo CRCPR ao longo do ano passado. Evidencio
o capítulo “Balanço Socioambiental em Dados”, que traz

as pesquisas de satisfação realizadas junto a contabilistas e
funcionários, a demonstração do valor adicionado no período,
indicadores do resultado operacional e social e das atividades
operacionais, e informações objetivas que traduzem as diretrizes
do CRCPR relativamente à gestão de pessoas – o bem maior das
organizações modernas. Em breve, o BS 2012 será disponibilizado
no site do CRCPR. Boa leitura!

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Espaço das Entidades
Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea
con ulputem iurerit vullum quat augue
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad
tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
enis nos alit, commodolum in henim dignim a

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio
Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
accumsa ndignisis niamcon sequam, volut autpate
sequam, volut autpate eugait volore ea
eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
con ulputem iurerit vullum quat augue
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
et wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
praessequis euip eugiat.

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea
con ulputem iurerit vullum quat augue
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore
Onsequipit pratio od el utatum aliquis
magnim irit iurem eugait laor ipis adio ex eum
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
nulput niat aute diamet nit ad tat lum aliquis
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad
augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit,
tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
commodolum in henim dignim am er suscing
enis nos alit, commodolum in henim dignim a
erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos
nit, vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.

Onsequipit pratio od el utatum aliquis
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon sequam, volut autpate
eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming
et wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis adio ex eum
nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput
niat aute diamet nit ad tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in
henim dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit, vel dion hent lor
sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad dit amcons et, quatet,
sum quismoluptat praessi.
Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea conulla commolore min ut adio
ercilisl et vulla am velent volortie facipsu scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et it ulla feu f

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut ipis accum
ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut ipis accum
ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat
lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in
henim dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait
nos nit, vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.

Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat
lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in
henim dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait
nos nit, vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.

Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.

Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.

Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu fa

Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu fa

Am dolortie commodo duipit lorper

Campanha de doação de sangue

P

marca o mês do profissional da contabilidade

ara marcar o mês em que é comemorado o Dia do Contabilista – 25 de abril - o CRCPR lançou campanha de solidariedade orientando e incentivando os profissionais da contabilidade a doar sangue. Lamentavelmente, ainda existem
preconceitos e tabus em torno do ato. Não é verdade que acarreta
qualquer tipo de risco (todo o material é descartável), como não
tem fundamento que afine, engrosse o sangue, engorde, emagreça
ou vicie o doador. Mesmo o volume de sangue, feita a retirada,
volta ao normal em pouco tempo. Os hospitais do estado têm uma
grande carência do material para reposição. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), para atender as emergências e outros
procedimentos, um país necessita de pelo menos 3% de doadores
fiéis da sua população.
“Esse é um gesto que pode salvar muitas vidas”, argumenta o
vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR, contador Armando
Lira. Embora a campanha tenha sido no mês de abril, a sugestão é
que os profissionais da contabilidade, em condições de atender as
exigências da doação, abracem essa ideia. As unidades do Centro
de Hematologia e Hemoterapia do Paraná – Hemepar podem ser
acessadas no link http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=155 e das Santas Casas em (http://www.
femipa.org.br/institucional/

Assumem as diretoriasdo Sincolon e do Sicap

R

eeleita, a contabilista
Danielle
Cavalcanti Frank
assumiu mais um
mandato no Sincolon. A
posse da diretoria da gestão 2013-2014 do Sincolon foi dia 15 de março,
durante jantar no salão
social do sindicato, prestigiado por dirigentes sindicais de todo o estado e
muitas autoridades, entre
as quais, o vice-presidente
do CRCPR, Marcos Rigoni de Mello; o presidente
da Fecopar, Divanzir Chiminacio; o presidente da Danielle Cavalcanti Frank.
Junta Comercial do Paraná, Ardisson Naim Akel; os delegados da Receita Federal, Davi Oliveira e Luiz Fernando da
Silva Costa.
Danielle reafirmou o compromisso de defender a classe e dar continuidade às propostas e projetos que vinha
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desenvolvendo, como aumentar o número de associados,
manter parcerias com outras entidades, promover eventos
de educação continuada. O vice-presidente do CRCPR, Marcos Rigoni de Mello, e o presidente da Fecopar, Divanzir
Chiminacio, saudaram a nova diretoria e sublinharam que
os principais objetivos dos sindicatos de contabilistas são
mesmo valorizar e defender a profissão contábil.

Sicap
Já o Sicap tem o comando do contador Iudilson de Venês
Guizelini pela terceira vez. A solenidade de posse, igualmente prestigiada por inúmeras autoridades da classe, foi
dia 16 de março, em Apucarana. Iudilson, que já foi presidente em 2007-2008 e 2009-2010, aceitou conduzir o
sindicato por mais um biênio.
Empresário contábil, Iudilson é contador e acredita que
as principais conquistas das suas duas gestões anteriores tenham sido “a retomada da união e o crescimento da entidade”. Já para esse novo mandato pretende “continuar
agregando novos profissionais”, insistir na valorização profissional, “adquirir nova sala comercial para a sede administrativa e adquirir imóvel para a sede campestre”, disse em
entrevista ao Fecopar Informa.
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Mauro Kalinke reassume presidência

do Sescap-PR

Mesa de autoridades: João Luiz Rodrigues Biscaia diretor Financeiro da
FAEP; Lucélia Lecheta presidente do CRC-PR; Edson Campagnolo presidente da FIEP; Valdir Pietrobon presidente da FENACON, Mauro Cesar Kalinke
presidente do SESCAP-PR; Hélio Wirbiski representando o presidente da Câmara Municipal de Curitiba Paulo Salamuni, Ercílio Santinoni presidente da
Conampe, Nivaldo Assis Pagliari diretor de Acompanhamento e Recuperação
de Crédito do BRDE e Divanzir Chiminacio presidente da FECOPAR.

A solenidade de posse foi concorrida e reuniu lideranças
empresariais, sindicais e políticas do Estado: João Luiz Rodrigues Biscaia diretor Financeiro da FAEP; Lucélia Lecheta presidente do CRC-PR; Edson Campagnolo presidente
da FIEP; Valdir Pietrobon presidente da FENACON, Mauro
Cesar Kalinke presidente do SESCAP-PR; Hélio Wirbiski representando o presidente da Câmara Municipal de Curitiba
Paulo Salamuni, Ercílio Santinoni presidente da Conampe,
Nivaldo Assis Pagliari diretor de Acompanhamento e Recuperação de Crédito do BRDE e Divanzir Chiminacio presidente da FECOPAR, entre outros.

Em seu discurso, Kalinke
destacou o trabalho que o
SESCAP-PR vem realizando
em prol dos empresários de
serviços e a necessidade de
uma participação de todos
pelo crescimento do setor.
“A existência de uma entidade só vale a pena se ela
cumprir com seu papel na
sociedade. E os associados
têm o direito de usufruir os
serviços e benefícios proporcionados por ela. Sem
essa contrapartida, a entidade deixa de exercer sua
função”, disse. Ele afirmou
que a diretoria vai trabaMauro Kalinke assume mais um manlhar incessantemente para dato no Sescap-PR.
a realização de diversas
propostas, como a criação da Universidade Corporativa e
do Instituto SESCAP-PARANÁ; a construção de uma sede
mais ampla em Curitiba, a inauguração de duas novas sedes (Arapongas e Francisco Beltrão), a expansão da atuação
na base territorial e o incremento de políticas ambientais,
como a ampliação da campanha de recolhimento de Lixo-Eletrônico, que já é sucesso no Estado.
Parcerias
A presidente do Conselho Regional de Contabilidade
(CRCPR), Lucélia Lecheta, destacou o sucesso da parceria
entre o Conselho e o SESCAP-PR, nos últimos três anos, em
defesa da classe contábil. “Desejo sucesso à nova diretoria e
o SESCAP-PR pode continuar contando com o CRCPR”, disse. O presidente do Sistema Fiep (Federação das Indústrias
do Estado do Paraná), Edson Luiz Campagnolo, enalteceu o
trabalho da entidade na defesa dos interesses empresariais
e da sociedade. “O SESCAP-PR tem sido um grande parceiro
na defesa de questões estaduais, como as campanhas pela
simplificação tributária”, disse.
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Fonte: Sescap-PR

O

empresário contábil Mauro Cesar Kalinke reassumiu a presidência do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do
Paraná (Sescap-PR) na noite de 5 de abril, durante solenidade que reuniu cerca de 300 pessoas no Buffet du Batel,
em Curitiba. A diretoria foi reeleita no final de fevereiro
para o triênio 2013/2016.
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Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat lum
aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in henim
dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit,
vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.
Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu
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Ficou mais fácil abrir empresa no Paraná

E

Armando Lira - Vogal representante da classe contábil

liminando filas, papéis, trâmites dispensáveis, a Junta
Comercial do Paraná vem reduzindo o tempo de abertura de empresas e outros processos que levam empreendedores e, na maior parte dos casos, seus representantes
legais – os profissionais da contabilidade – à sua porta, trazendo ganhos a quem lida com essas formalidades e à economia do estado.
Tecnologias revolucionárias, como a internet, permitem
o desenvolvimento de sistemas como a Rede Nacional para
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios (Redesim), que projeta a instalação do Cadastro
Nacional Sincronizado, integrando todos os órgãos envolvidos com o processo, simplificando e uniformizando procedimentos.
É a perspectiva, mas enquanto o Redesim não se concretiza inteiramente, outras iniciativas e ideias são bem-vindas.
O importante é que estamos avançando.
Desde 01 de abril, a pesquisa com reserva de nome empresarial vem sendo realizada pela internet, na Junta Comercial do Paraná, representando economia de tempo, segurança e comodidade aos empreendedores que precisam do

serviço de formalização de empresas. Desde 15 de abril, o
procedimento online passou a ser obrigatório. O acesso ao
novo sistema é realizado por meio da página da Junta Comercial do Paraná www.juntacomercial.pr.gov.br
Passos
1º - preencher o cadastro de usuário.
2º - efetuar o login no Portal digitando o CPF e senha.
3º - clicar em Viabilidade e em seguida em Nova Viabilidade.
4º - informar três opções de nomes, em ordem de preferência. O primeiro a ser aprovado interrompe a pesquisa.
5º - preencher os dados solicitados, avançar as telas até obter
o Resumo da Viabilidade.
6º - confirmar os dados e clicar em concluir. O nome aprovado fica reservado por 30 dias.
Este novo procedimento, que faz parte da implantação
da Consulta de Viabilidade de Nome, encontra-se detalhado
no Guia do Usuário disponível na página da Jucepar www.
juntacomercial.pr.gov.br
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3310 3404
e pelo e-mail: sacjucepar@jucepar.pr.gov.br.

Itaipu gera o que
o mundo mais precisa:
sustentabilidade.

Itaipu tem como missão gerar muito mais do que eletricidade.
Ela aplica sua energia no desenvolvimento sustentável, na integração
regional e no progresso do Brasil e do Paraguai. Tudo isso para, até 2020,
consolidar-se como a usina geradora de energia limpa e renovável
com o melhor desempenho na operação e as melhores práticas de
sustentabilidade do planeta. Essa é a energia que o mundo precisa para
ser sustentável. Essa é a energia da Itaipu.

www.itaipu.gov.br
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CRCPR integra o Conselho Municipal

O

de Urbanismo de Curitiba

CRCPR é uma das entidades com direito a voto no
Conselho Municipal de Urbanismo de Curitiba, instalado dia 20 de março pelo prefeito Gustavo Fruet.
Na avaliação do vice-presidente do CRCPR, Marcos
Rigoni de Mello, que participou da solenidade, acompanhado do diretor operacional do CRC, Hugo Catossi, “a prefeitura
imprime um avanço democrático histórico” ao permitir a participação da sociedade organizada na busca de soluções para
os desafios urbanísticos da cidade.
Em seu discurso, o prefeito Gustavo Fruet afirmou que “a
nova composição do Conselho de Urbanismo é uma sinalização de respeito da Prefeitura de Curitiba com as entidades.
Estamos compartilhando responsabilidades. As entidades
passam a ter uma responsabilidade muito grande, pois terão
papel de decisão. O objetivo é darmos transparência aos processos de decisão da cidade, para definirmos o que queremos
para o futuro de Curitiba”.
O Conselho Municipal de Urbanismo era composto apenas
por representantes de órgãos municipais, deliberando em última instância sobre casos não contemplados pela legislação e
que demandam resposta sobre parâmetros construtivos, edificações e usos permissíveis no território de Curitiba. Com o
novo decreto, o Conselho aumenta a sua representatividade e
abre possibilidades de mais diálogo com a população.

O presidente do Conselho é o secretário de Urbanismo,
Reginaldo Cordeiro. “Esta ação é um primeiro passo importante que o prefeito assume com muita responsabilidade e
transparência. As entidades participantes vão poder deliberar,
sugerir, discutir e inovar para o crescimento sustentável da
cidade”, disse ele na ocasião.

Prefeito Gustavo Fruet assina decreto que cria o novo Conselho Municipal
de Urbanismo de Curitiba.
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Assaí recebeu a fiscalização

A

do CRCPR em março

ssaí foi a última frente de fiscalização CRCPR em
março. No dia 7, o vice-presidente de Fiscalização
do Conselho, Jovane dos Santos Borges, e o gerente
de Fiscalização, Dirceu Zonatto, estiveram na cidade
conversando com os contabilistas da região sobre as ações de
fiscalização, objetivos, procedimentos e metas, enfatizando inclusive quais são os documentos solicitados pelos fiscais. Estavam presentes o macrodelegado do CRCPR para a região Norte,
Paulo Kazuo Yamamoto, e o delegado em Assaí, Carlos Hideki
Nanami. A solenidade foi realizada na Associação Comercial e
Empresarial de Assaí.
A delegacia do CRCPR em Assaí, integrante da macrodelegacia do CRCPR na Região Norte do Estado, engloba, além deste, os municípios de Congonhinhas, Nova América da Colina,

Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra e São Sebastião
da Amoreira.
Paralelamente, os fiscais estavam trabalhando também nas
regiões de Pranchita e Cianorte, remanescentes de ações iniciadas antes. Desde o começo do ano, o CRCPR já fiscalizou
em quase uma centena de municípios, seguindo um cronograma de planos de trabalho para 2013. Parte desse processo
vem sendo feito à distância por meio de fiscalização eletrônica
– sistemática que deverá cobrir todos os projetos no futuro,
dispensando a visita pessoal dos fiscais, representando grande
economia de recursos. O CRCPR vem implantando aos poucos
a fiscalização eletrônica – fisc-e -, já efetuada em municípios da
região metropolitana de Curitiba, Paranavaí, Castro e Ivaiporã.

Abertura da fiscalização em Assaí ocorreu na Associação Comercial e Empresarial. O evento contou com a presença do macrodelegado do CRCPR para a região
Norte, Paulo Kazuo Yamamoto, e o delegado em Assaí, Carlos Hideki Nanami.
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