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Dia do Contabilista

comemorado pelo CRCPR com ampla programação

O

CRCPR comemorou o Dia
do Contabilista fazendo
circular um encarte, dia
25 de abril, destacando a
importância da profissão contábil, e com
shows de humor e de música, palestra
motivacional e vernissage. A programação
festiva acordada com os patrocinadores
contemplou Curitiba, Londrina, Ponta
Grossa, Maringá e Cascavel, podendo,
no futuro, ser levada a mais cidades.
“Além de alegrar e integrar a classe, a
iniciativa contabiliza ganhos, valorizando,
projetando e dando visibilidade aos
profissionais”,
justifica o presidente
do CRCPR, Maurício Fernando Cunha
Smijtink. (Pág. 04 e 05).

VI Encontro da Mulher,

P

no feriadão, em Florianópolis

rogramado para o
feriado de Corpus
Christie, de 7 a
9 de junho,
em
Florianópolis, uma das cidades
mais bonitas do Brasil, o VI
Encontro Nacional da Mulher
Contabilista, deve bater o
recorde de participantes, com
uma novidade: muitos homens
estão se inscrevendo para o
evento. Inscrições e programação
no site www.encontromulher.
com.br (Pág 06).
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editorial

25 de abril: oportunidade para contabilizar vitórias
Todo ano é a mesma coisa: chega 25 de abril, data magna da classe contábil, e, pouco clima e
disposição temos para comemorar, cercados de declarações de renda, correndo atrás de dados para
fechá-las, faltando apenas cinco dias para a data final de entrega do documento à Receita Federal.
Entretanto, fizemos circular, no dia 25, um encarte, em vários jornais, sublinhando o papel da
contabilidade; e promovemos shows e palestras, em várias cidades, na primeira semana de maio,
depois do IRPF.
A atividade contábil encontra-se hoje no mesmo nível de importância das atividades que tratam da
saúde das pessoas, das que fundam as instituições sociais na legalidade e ainda daquelas responsáveis
pelos sistemas de infra-estrutura, simplesmente porque depende inteiramente da contabilidade a
gestão racional dos recursos que promovem o desenvolvimento social. Empresas, governos e mesmo as
organizações sem fins lucrativos, se quiserem visar êxito, têm que seguir os princípios contábeis.
A relevância da contabilidade está expressa atualmente no Código Civil e na Lei de Responsabilidade
Fiscal que prevêem punição ao profissional, em caso de inconsistência nas contas de empresa ou órgão
público sob investigação. O comprometimento por força da lei é uma prova de reconhecimento social
à atividade. Prova também é o chamado do Sebrae aos contabilistas para que lutem pelo sucesso
das empresas, oferecendo-lhes, além da escrituração fiscal, ferramentas de planejamento e gestão,
imprescindíveis para que os negócios sobrevivam a esse nosso ambiente inóspito, marcado pelo excesso
de leis, normas, burocracias, juros altos e uma carga de impostos que beira os 40% do PIB. Mas não é
somente no mês de abril que o contabilista trabalha em função do fisco: os impostos são mais de 60,
entre federais, estaduais e municipais, regulamentados por mais de três mil normas, que impõem quase
uma centena de obrigações acessórias cobradas o ano todo.
O crescente peso social e econômico da contabilidade justifica a existência do sistema formado
pelo conselho federal e conselhos regionais de contabilidade, cujo papel é decisivo na valorização da
classe. O CRCPR, em particular, por filosofia de gestão, vem transpondo as simples funções de registrar
e fiscalizar, preocupando-se também com questões que envolvem a sociedade e com a imagem da
classe contábil.
O 25 de abril é uma oportunidade para contabilizar vitórias.
Mauricio Fernando Cunha Smijtink
presidente do CRCPR

Composição do PLenário Efetivos

Câmara de Controle Interno
Vice-presidente: Ana Maria Golas

Armando Santos Lira • Atair Gomes da Silva • César Alberto
Ponte Dura • Dolores Biasi Locatelli • Gilberto Nassif • José

Câmara de Fiscalização

Aparecido Souza • Lauro Antunes de Oliveira • Mauro Luis

Vice-presidente: Antônio Augusto Godoi de Oliveira

Moreschi • Moacir Rener Bomgiorno • Ney Patrício da
Costa • Orlando Chiqueto Rodrigues • Paulo Júlio Coelho

Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná

de Lima • Túlio Francisco Andrade Hofmann •Wolmir

Câmara de Registro

Vice-presidente: João Gelásio Weber

Tadeu Ficagna

Rua XV de Novembro, 2987 - Alto da XV
Caixa Postal 1.480 - 80.050-000 - Curitiba - PR

Câmara de Desenvolvimento Profissional
Vice-presidente: Paulo César Caetano de Souza

Fone/Fax: (41) 3360-4700
e-mail: crcpr@crcpr.org.br

Câmara de Desenvolvimento Regional

site:: www.crcpr.org.br

Vice-presidente: Sandro Di Carlo Teixeira

Composição da Diretoria

Composição do PLenário Suplentes
Aguinaldo Mocelin • Fernando Antônio Borazo Ribeiro •
Ivan Ferreira da Cruz • João Antonio Alves Batista • João
Carlos Cheslak • João Eloi Olenik • José Reinaldo Vieira •
Juvêncio Sampaio Castilha • Lucélia Lecheta • Luiz Fernando
Ferraz • Marcela Divair Martins • Maria Célia Mariotto
Moroti • Moacyr Luiz da Silva • Monika Prasel Iatskiv

Presidente: Maurício Fernando Cunha Smijtink
Vice-presidente: Marcos Sebastião Rigoni de Mello

• Narciso Doro Junior • Neiva Maria Dapont • Nestor

Câmara de Integração Social

Dornelles Arndt • Oswaldo Padovin • Selvino Mucelin •

Vice-presidente: Dolores Biasi Locatelli

Silvana Balestra da Silva • Vilson José Masutti
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expediente
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Órgão de divulgação do Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná

revista@crcpr.org.br

Diagramação

Diretor Executivo

Gerson Luiz Borges de Macedo

Jornalista Responsável

Joaquim Pereira Barros - 0921/06/62v-PR



Comercial

Mauricio Ostrowski Junior
Divisão de TI
informatica@crcpr.org.br

Tiragem: 30 mil exemplares
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espaço do leitor
Envie sua opinião, em texto breve, para o Espaço do Leitor ao e-mail espacodoleitor@crcpr.org.br informando o seu nome
completo, a cidade onde mora e endereço eletrônico para correspondência. Ela será publicada na íntegra ou parcialmente.

Fogo amigo

“Xô CPMF”

O Psicanalista Carlos Leal, em artigo publicado na internet (www.netflash.

Otávio Cabral e Alexandre Oltramari, em excelente matéria da revista

com.br/apnf/fogoamigo.htm) sob o titulo A INCERTA EXPERIÊNCIA DA

VEJA, edição 1999, ano 40, n.º 10, alertam a sociedade em geral de que

FAMILIARIDADE, comenta que “um número considerável de baixas nos campos

o governo enviará ao Congresso Nacional até o fim do mês de março

de batalha é causado por disparos oriundos de suas próprias armas, ou de seus

uma emenda constitucional que mais uma vez prorrogará a cobrança

aliados. Algum fator impede que os soldados se reconheçam, o que os faz tratar

da CPMF, “o tributo-símbolo do estágio medieval da porção oficial do

os amigos como inimigos. O fenômeno, tão curioso sob o ponto de vista bélico

capitalismo brasileiro”.

quanto do prisma psicológico, é muito mais comum e antigo do que se supõe.

Segundo a matéria, a arrecadação do tributo cresceu 140% desde

Fala-se que, desde a Segunda Grande Guerra, nada menos que 25% das baixas

2000, de 14,5 para 35 bilhões de reais. Que fique registrado meu

entre os americanos foram conseqüência de disparos deles mesmos! Na Guerra do

manifesto às classes organizadas para que essa vergonha e entrave

Golfo cerca de 75% dos tanques teriam sido destruídos pelo que se convencionou

econômico - sem ela a variação do PIB seria 3,4% em vez de 2,9% - dure

chamar fogo amigo”.

apenas até dezembro de 2007. Um tributo provisório criado em 1996,
devendo vigorar até 1999, já dura 10 anos!

Li no editorial da edição de Jan/Fev 2007 da revista FENACON manifestação
em defesa da verdade, na qual se expressa acentuada discordância sobre criticas

Paulo Bornhausen, deputado do PFL, que lançou o movimento

que foram realizadas recentemente sobre o chamado SUPERSIMPLES em debate

“Xô CPMF” já conseguiu apoio da Ordem dos Advogados do Brasil

sobre o assunto. Parece-me que as palavras utilizadas nas críticas ofenderam pessoas

(OAB), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e da

que se esforçaram pelo sucesso e conquista dos benefícios do SUPERSIMPLES.

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Convido

Entre uma bala perdida e outra, tenho lido todos os informativos, revistas,

os colegas a visitar na internet o site da campanha, www.xocpmf.com.

releases, press clipping, folha do CRCPR e etc. Já li e reli a Lei Complementar

br. Lá estão disponíveis diversos estudos desenvolvidos por especialistas

123 de 14/12/2006 que instituiu o SUPERSIMPLES e estou acompanhando com

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Banco Central

cuidado, tentando não me preocupar muito por enquanto, afinal haverá um

do Brasil (BACEN) e da Associação Nacional das Instituições do Mercado

comitê gestor que fará a regulamentação, espero que haja clareza e honestidade

Financeiro (ANDIMA). Em uma sociedade onde há uma demanda diária

por parte da Receita Federal.

e crescente do sistema financeiro, um tributo cumulativo e que torna

Penso que os debates são importantes, na medida em que são abordados

mais onerosos os empréstimos, só faz suprimir o crescimento econômico

diferentes pontos de vista para o enriquecimento e aprimoramento das idéias,

- e não tem Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que resolva.

no calor da discussão devemos, é verdade, conter as palavras. Felizmente temos
várias entidades que representam a classe contábil, todas representadas por

Juliano Bathke

líderes altamente capacitados e comprometidos com o bem. Faço votos que a

Campo Mourão - Paraná

vitória seja obtida com sucesso e que seja resultado do empenho e dedicação
conjunta de todos.

Folha do CRCPR: O CRCPR não apenas se engajou neste movimento
como tem feito manifestações em matérias e editoriais contra a

Paulo Berwanger

prorrogação da CPMF

Toledo/Paraná
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Semana do C

Comemorações incluem encarte
É

quase impossível à classe contábil celebrar o seu dia,
no próprio dia, faltando pouco para o último prazo de
entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
à Receita Federal. A melhor alternativa que o CRCPR encontrou
foi divulgar, nos principais jornais do estado, na edição de 25
de abril, um encarte destacando o papel da contabilidade, e
jogar a comemoração para a primeira semana de maio, depois
do feriado.
A programação festiva, de 2 a 4 de maio, em Curitiba,
Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Cascavel, incluiu shows com
os humoristas Diogo Portugal, Fábio Silvestre, Família Horn,
palestra motivacional com Jairo Martins, vernissage no foyer da
sede do CRCPR e apresentação do Clube do Choro.
Foi a primeira vez que o CRCPR realizou programação
comemorativa ao Dia do Contabilista com eventos simultâneos
em mais cidades, além de Curitiba. Sobre a iniciativa, o
presidente do CRCPR, Maurício Fernando Cunha Smijtink,
afirma que o desejo era levar a programação a mais cidades,
“mas ainda não temos estrutura organizacional e logística para
isso; quem sabe para os próximos anos”.

Patrocínio e ganhos

“Cochichando” (Pixinguinha), “Bole-bole” (Jacob do Bandolin), “Pedacinhos do Céu”
(Valdir Azevedo), “Oito Horas” (João Egashira) e “Ebubu Fulô” (Julião Boêmio) foram alguns dos sucessos que o Clube do Choro, representado por João Egashira, Julião Boêmio,
Gabriel Schwartz e Denis Mariano, tocou na abertura da Semana do Contabilista, dia 2
de maio, no CRCPR. Criado em 2003 para cultivar este gênero genuinamente brasileiro,
o clube acaba de lançar um CD de composições próprias.

Outra dificuldade, diz o presidente do CRCPR, é o alto custo dessas
iniciativas. Para os eventos deste ano, incluindo o encarte, o CRCPR
contou com patrocínio de parceiros importantes como o Banco do Brasil,
Fundação Brasileira de Contabilidade, Domínio Sistemas, Faculdades
Spei, EBS Sistemas, Opet, Uninter e Exactus.
Os ganhos, no entanto, são tangíveis e contabilizáveis para toda a classe
contábil, argumenta Maurício Fernando Cunha Smijtink. “Esta é uma forma
de tornar o profissional contábil mais percebido e mais valorizado junto às
empresas e à população”, acentua. E continua: “A nossa intenção também
é mostrar à própria classe contábil que o Conselho de Contabilidade
não está preocupado apenas em fiscalizar e registrar, mas empenhase para que os
profissionais
sejam
mais
reconhecidos”.

Encarte
O encarte, em
quatro páginas,
circulou na edição
de 25 de abril dos
jornais Gazeta do
Povo, O Diário do
Norte do Paraná
(Maringá), Jornal
de
Londrina,
Diário da Manhã
(Ponta Grossa) e O
Paraná (Cascavel).
Na
primeira



Dia 2, aconteceu também a inauguração de mostra de arte contemporânea,
em parceria com a APAP/PR - Associação Profissional dos Artistas Plásticos
do Paraná, permanecendo aberta ao público, no foyer do CRCPR, das 8h30
às 17 h, de segunda a sexta-feira, até 4 de junho.

Estão expondo: Osmar Carboni, Gladys Mariotto, Sabine Feres, Marcia Litério, Ana Serafin, Oswaldo Fontoura Dias e Iliane Barcellos.
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Contabilista

e, shows, palestra e vernissage
página, o contador é apresentado
como “responsável ao mesmo
tempo pela engenharia, a
defesa e a saúde dos recursos
e
patrimônios
pessoais,
empresariais e públicos, sem o
que é impossível desenvolver
a economia, as ciências, as
tecnologias, construir escolas,
hospitais,
gerar
emprego,
renda, promover crescimento...
O contabilista cuida da saúde
das riquezas e bens materiais
para que a sociedade tenha
mais qualidade de vida”.
As páginas seguintes reforçam
que “nas mãos dos contabilistas
está o destino de 4,5 milhões de
empresas”, número aproximado
das empresas formalizadas no
Brasil. O sucesso delas depende
de boa assessoria contábil;
e ainda que “não fossem os
contabilistas,
as
empresas
não teriam como sobreviver
à parafernália de 62 tributos
principais, regulamentados por
cerca de 3,2 mil normas e 90
obrigações acessórias”.
Confira a íntegra do encarte
no www.crcpr.org.br em links:
Folha/revista/livros.

Dia 3, foi noite de humor: em mais de uma hora de show, Diogo Portugal provocou risos e gargalhadas em uma platéia de mais de
400 pessoas. No seu estilo, contou piadas em cascata e apresentou alguns dos seus personagens: a catarinense Marlene Marluce,
o Boy e o porteiro Ediomar.

Em Curitiba, a semana foi encerrada com a divertida Família Horn, grupo musical formado por sete irmãos (Kátia, Andréa, Alessandra, Bárbara, Sônia, Henrique e Augusto)
que vêm levando o sotaque do sul a todo o Brasil, cantando sucessos dos Beatles, Toquinho, Milton Nascimento, Djavan, Blindagem, entre outros.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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VI Encontro Nacional da Mulher
F

O evento deve bater o recorde em número de participantes

altam poucos dias para o VI Encontro
Nacional da Mulher Contabilista,
programado para 7 a 9 de junho, no
Centro de Convenções de Florianópolis.
Como cai bem em um feriadão e a capital
catarinense é uma das cidades mais bonitas
do Brasil, o evento deve bater o recorde
em número de participantes, recebendo
não apenas mulheres mas também muitos
homens. Até porque não se trata de um evento
exclusivamente feminino: a programação
atende profissionais de ambos os sexos.
Os contabilistas paranaenses devem se
inscrever em grande número, não apenas
por causa do feriado, mas pela proximidade
e muito mais pela relevância do evento. São
esperados pelo menos 250 profissionais,
segundo Dolores Locatelli, coordenadora da
Comissão da Mulher Contabilista no Paraná.
Na sua opinião, é uma grande oportunidade
para os profissionais enriquecerem os seus
conceitos e trocarem experiências.
Ana Paula Guimarães, contabilista
residente em Apucarana, é uma das
paranaenses inscritas. Ela tomou conhecimento
do evento através do site do CFC e decidiu
participar. “Vou principalmente pela questão
profissional, para estar em contato com
outras pessoas da profissão”. Ana Paula diz
também que considera o encontro um avanço.
“Quando se fala em contabilidade, a primeira
imagem que vem à cabeça é a
do homem. Esses eventos estão
mudando esta visão, mostrando
que não somente o homem está
trabalhando na contabilidade”; e
complementa: “É uma mudança
de paradigmas”.
Sob o lema “Compromisso
e competência: caminho para
o sucesso”, o VI Encontro
Nacional da Mulher Contabilista
é promovido pelo Conselho
Federal
de
Contabilidade
(CFC), Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina
(CRC-SC),
Projeto
Mulher
Contabilista e Fundação Brasileira
de Contabilidade (FBC). Confira
a programação completa no site
www.encontromulher.com.br e
faça a sua inscrição.
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M

CRCPR está de site novo

ais velocidade, dinamismo e segurança: são algumas
das vantagens que a reformulação do site do CRCPR
traz aos usuários. Desenvolvida pela equipe de
informática do Conselho, a página ganhou um novo layout,
mais limpo, moderno e funcional.
Para facilitar o acesso, o menu foi reformulado e continuará
disponível não apenas na página inicial, mas em todas as
seções do site. O conteúdo dos links também foi alterado
– informações antigas foram atualizadas e novas seções foram
criadas para explicar o funcionamento de cada uma das
câmaras do CRCPR.
Paulo Fonseca Junior, um dos idealizadores da nova
página, comenta que novos dispositivos tornam o site mais
dinâmico, uma vez que permitem a participação de todos os
setores do Conselho na inserção e alteração de informações e
elementos diretamente, sem precisar recorrer à informática.
“A idéia é que a atualização seja constante e instantânea”,
afirma Paulo.
A segurança também foi ampliada : seções como a do
Certificado de Regularidade ganharam uma proteção virtual
extra e os erros de entrada de dados no site tendem a diminuir.
Com as mudanças, a página ficou mais leve e a velocidade
de acesso aumentou muito, o que beneficia em especial os
usuários de conexão discada. Além disso, o layout está mais
limpo, com fontes e cores padronizadas.
Para conferir as mudanças, acesse: www.crcpr.org.br

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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crcpr na mídia

P

resença constante na mídia, o CRC-PR foi assunto nos principais meios de comunicação do Paraná, com diversas matérias publicadas
nos jornais GAZETA DO POVO e O ESTADO DO PARANÁ nos meses de março e abril. Além disso, Maurício Fernando Cunha
Smijtink, presidente do Conselho, esclareceu as dúvidas dos ouvintes da rádio BANDNEWS FM sobre o Imposto de Renda 2007. O
lançamento do simulador que demonstra qual a melhor opção tributária para as empresas, a Campanha Declare Certo e o convênio com
as universidades foram outros assuntos de destaque. Confira abaixo.

Jornal Gazeta do Povo

Data: 16 de abril de 2007 (Segunda-feira)
Seção: Economia / Página: 18 (dezoito)
Jornalista: Cinthia Scheffer

Data: 19 de março de 2007 (Segunda -feira)
Seção: Economia / Página: 20 (vinte)
Jornalista: Cinthia Scheffer

Data: 02 de abril de 2007 (segunda-feira)
Seção: Economia / Página: 20 (vinte)
Jornalista: Cinthia Scheffer

Jornal O Estado do Paraná

Data: 15 de janeiro de 2007 (Sexta-feira)
Seção: Economia / Página: 02 (dois)
Jornalista: Redação Geral



Data: 13 de abril de 2007 (sexta-feira)
Seção: Economia / Página: 38 (trinta e oito)
Jornalista: João Alceu

Data: 13 de maio de 2007 (domingo)
Seção: Economia / Página: 32 (trinta e dois)
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FBC inaugura escritório em Curitiba
P

romover e fortalecer o papel da classe contábil na sociedade: é este
um dos principais objetivos do recém-inaugurado escritório regional da
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), em Curitiba.
Vicente Pacheco, membro da Academia de Ciências Contábeis do Paraná
e vice-diretor do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR é o coordenador
administrativo. Nivaldo Soares de Souza, doutorando em Administração e
Finanças e membro da Comissão de Educação Profissional Continuada do
CRCPR, coordenador educacional. A posse, conduzida pelo presidente da
FBC, José Antônio de França, foi dia 13 de abril, no plenário do CRCPR. O
dirigente destacou os objetivos da entidade e informou que esta é a terceira

representação regional da fundação no país.
O escritório funcionará provisoriamente na sede do CRCPR. A solenidade
contou com a presença de conselheiros do CRCPR, do presidente Maurício
Fernando Cunha Smijtink, e de representantes de entidades contábeis. Maurício
ressaltou a importância do escritório para o Paraná, lembrando que a FBC tem
sido parceira de iniciativas do CRCPR, a exemplo da semana do contabilista.
A FBC é uma entidade sem fins lucrativos que, entre outras atividades,
promove programas de ensino e extensão e procura estimular a produção
científica na área contábil, através da publicação de livros, revistas e periódicos.
Para saber mais, acesse o site www.fbc.org.br.

Imposto de Renda, contribuições sociais e
Simples federal

E

m parceria com os CRCs de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito
Santo, o CRCPR editou o manual do contador João Roberto Domingos Pinto que trata da legislação
e aplicação do Imposto de Renda, das contribuições sociais e do Simples federal.

Atualizada, com um capítulo sobre o polêmico Supersimples, a obra tem caráter eminentemente

prático, descrevendo os procedimentos usuais de incidência desses tributos em todas as categorias de
empresas.
“Incentivar a atualização dos profissionais, por meio de obras, cursos, seminários, encontros, congressos
e palestras é, hoje, um dos mais importantes compromissos do CRCPR”, afirma o presidente do CRCPR,
Maurício Fernando Cunha Smijtink.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Entrevista
N

Beto Richa - Prefeito de Curitiba

ascido em Londrina, o prefeito Beto Richa tem 41 anos.
Começou na vida pública em 1994, elegendo-se deputado
estadual pelo PSDB, partido ao qual está filiado. Em 2000,
quando exercia seu terceiro mandato na Assembléia Legislativa, foi
eleito vice-prefeito de Curitiba, função que acumulou com o cargo
de secretário municipal de Obras. Quatro anos depois, foi eleito
prefeito da capital.
Folha do CRCPR – Quais são os principais desafios que o
senhor vem encontrando na prefeitura de Curitiba?
Beto Richa – Nosso maior desafio é o da inclusão social, é o de
levar infra-estrutura urbana e social aos bairros mais periféricos
da cidade, sobretudo nas áreas de educação, saúde, saneamento,
habitação e abastecimento, sem perder de vista as necessidades
de infra-estrutura viária nas áreas centrais. Também temos um
grande desafio na preservação do meio ambiente, especificamente
na qualidade da água. Lançamos recentemente o programa Viva
Barigüi para recuperar a bacia do rio Barigüi. É um programa
bastante ambicioso, que se estende no tempo a mais de uma
gestão e que pretendemos levar aos demais rios de Curitiba.
Folha do CRCPR – Prefeito, alguma medida especial para
conter as invasões de terrenos e para urbanizar áreas antigas
invadidas?
Beto Richa – Nosso programa de moradia popular já
beneficiou mais de onze mil famílias, com entrega de lotes, casas
e apartamento da Cohab e com a regularização fundiária. 1.700
famílias já receberam o título de propriedade. Também estamos
atuando com prioridade na urbanização de regiões deterioradas
ou áreas de preservação ambiental. É o mais amplo programa
de habitação dos últimos dez anos em Curitiba, através de uma
parceria entre a Cohab e a Caixa Econômica. Quanto às invasões,
é evidente que elas são encorajadas por motivações políticas, para
não dizer eleitoreiras. A Câmara Municipal instalou uma CPI para
investigar as invasões. Vamos esperar as conclusões do trabalho
dos vereadores.
Folha do CRCPR – E o projeto do metrô vai sair do papel?
Beto Richa – Não tenha dúvida. Já temos o projeto preliminar,
elaborado pelo Ippuc e avalizado pela Companhia Brasileira de Trens
Urbanos, vinculada ao Ministério das Cidades. Queremos incluir o
projeto do Metrô no PPA (Plano Plurianual de Investimentos), do
governo federal, e no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).
É um projeto de longo prazo, estimado em R$ 1,2 bilhão, que
envolve participação do governo federal e de parceiros privados.
A primeira linha do metrô, já em estudos avançados, vai ligar o
Pinheirinho ao Cabral, numa extensão de 14 quilômetros. Temos a
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determinação política de fazer do metrô uma realidade.
Folha do CRCPR – Além do metrô, há outras estratégias
para enfrentar a tendência de caos no trânsito da cidade?
Beto Richa – O metrô é uma nova alternativa, mas há um
conjunto de medidas que estão sendo adotadas para modernizar
a estrutura viária e melhorar o transporte urbano de Curitiba.
A mais importante delas é a Linha Verde, que vai desafogar o
transporte de passageiros no eixo Sul. E vai além disso: a Linha
Verde vai estimular a ocupação ordenada de uma ampla região da
cidade que vinha sofrendo um processo gradual de degradação,
da mesma forma que vai criar um corredor da biodiversidade. Ao
longo dos dez quilômetros de extensão, nesta primeira etapa da
obra, que será entregue em meados de 2008, a Linha Verde será
ornamentada com espécies nativas que formarão um parque linear
de 21 quilômetros. Mas a Linha Verde não é uma iniciativa isolada.
Temos os binários (Brasília, Santa Bernadete, Mário Tourinho e
ligação Hauer/Capão Raso), que vão ampliar consideravelmente o
fluxo de veículos em diferentes regiões da cidade, e vamos alterar
a configuração das estações de embarque e desembarque na
Marechal Floriano, tornando o transporte mais rápido e eficiente.
Folha do CRCPR – Recentemente, prefeitos de todo o País
foram a Brasília implorar, entre outras ajudas, mais 1% para
o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O senhor
não acha humilhante que as prefeituras vivam mendigando
recursos à União?
Beto Richa – Os prefeitos acabam se sujeitando a esse tipo de
situação em face da distribuição injusta dos tributos. Enquanto
não se redefinir o pacto federativo, com repartição mais equitativa
dos recursos entre União, estados e municípios, as marchas a
Brasília se sucederão. O poder central criou um mecanismo – as
contribuições sociais – que distorce os parâmetros de participação
dos municípios. A solução do problema não depende apenas de
uma ação conjunta dos prefeitos, mas também de uma iniciativa
mais ampla no Congresso Nacional, não somente no curso de uma
reforma tributária, mas também de mudanças que levem em conta
a participação dos municípios nas despesas com educação, saúde,
estrutura viária, saneamento etc.
Folha do CRCPR - Um estudo da Associação dos Municípios
do Paraná (AMP) revela que o Supersimples, quando entrar
em vigor, causará um grande prejuízo às prefeituras do
estado por causa da unificação do ISS com o ICMS e tributos
federais.
Beto Richa - Na verdade, o Supersimples é uma medida
importante do ponto de vista da desburocratização e diminuição
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da carga tributária para as empresas de menor porte. Para os
municípios, no entanto, significará uma queda na arrecadação,
pois estabelece para as micro e pequenas empresas de
serviços a alíquota única de 2% no ISS. Essa nova política,
que entrará em operação agora no segundo semestre,
resultará, segundo cálculo da Secretaria de Finanças, em uma
redução de aproximadamente R$ 22 milhões anuais. O peso
desta política recaiu sobre os municípios, que são o menor
responsável pela enorme carga tributária no Brasil e têm as
maiores responsabilidades de atendimento à população.
Curitiba já está buscando se ajustar a esse novo cenário fiscal
e financeiro.
Folha do CRCPR – A propósito de perdas, tramita na
câmara municipal um projeto de lei para impedir que
micro e pequenas empresas de Curitiba mudem para
municípios da Região Metropolitana buscando alíquotas
mais baixas de ISS.
Beto Richa - Toda iniciativa que visa à redução da chamada
guerra fiscal é bem recebida. Não é justo que um município
pratique uma alíquota muito baixa do imposto visando somente
que a empresa tenha um endereço, muitas vezes fictício, quando
na verdade opera e realiza seus serviços em outra cidade. E onde
opera o seu serviço é o local em que a empresa deve contribuir
com impostos visando o desenvolvimento da estrutura da cidade
e da condição de vida da sua população, através de políticas
públicas realizadas de forma eficiente e eficaz.
Folha do CRCPR - Até que ponto o seu desentendimento
com o governador Roberto Requião vem prejudicando a
cidade?
Beto Richa – Não é meu desentendimento com o governador
que está prejudicando a cidade. Quem prejudica a população de
Curitiba com uma atitude retrógrada é o governador. Minha conduta
é republicana, está orientada pelas necessidades administrativas e
institucionais, diferentemente do que faz o governador.
Folha do CRCPR – A suspensão de recursos do Fundo de
Desenvolvimento Urbano tem algo a ver com o conflito?
Beto Richa – É óbvio. Toda esta animosidade é conseqüência do
fato de que não apoiei sua candidatura ao governo em 2006. Mas
Curitiba não ficará refém do azedume palaciano. Vamos buscar
novas fontes de recursos para financiar as obras viárias da cidade.
E é bom lembrar que os recursos retidos pelo governo sequer são
do Estado. O Estado atuava apenas como intermediário, inclusive
recebendo uma comissão. Temos as certidões do Tribunal de
Contas do Estado comprovando nossa situação de adimplência e de
absoluta liquidez. Temos ampla capacidade de endividamento.
Folha do CRCPR – Entre outras medidas do agrado da
classe contábil e das empresas, a prefeitura de Curitiba emite
alvará online e instalou a Sala do Contabilista. Existem outras
iniciativas com o objetivo de superar burocracias e simplificar
processos que atrapalham as empresas e os contabilistas?
Beto Richa - De fato, essa iniciativa, realizada em 2006,
decorreu de uma especial parceria entre a Prefeitura de Curitiba,
o Conselho Regional de Contabilidade, o Sicontiba e o Sescap-

PR. Hoje é uma referência nacional, muitas capitais nos procuram
para também implantar a Sala do Contabilista, que tem toda a
estrutura necessária ao trabalho desse importante profissional
para a vida empresarial e para o poder público. Outras medidas,
em elaboração, significarão benefícios para o cidadão de modo
geral e para empresas e contabilistas de modo particular, como
o serviço pela internet do parcelamento de dívidas, da denúncia
espontânea, da autorização da emissão de blocos de notas, e ainda
estamos estruturando a nota fiscal eletrônica. E, o mais importante,
o permanente diálogo com os contabilistas para avançar ainda
mais nos nossos serviços tributários.
Folha do CRCPR – Estamos no sétimo ano de vigência da
Lei de Responsabilidade Fiscal, definida como uma legislação
essencialmente contábil por prever o equilíbrio entre receitas
e despesas. Como está o ajuste da prefeitura de Curitiba à
LRF?
Beto Richa - Para o Município de Curitiba, pelo seu porte,
com um orçamento anual de mais de R$ 3 bilhões, o ajuste fiscal
é um desafio permanente. Em anos anteriores o município não
conseguia cumprir os índices mínimos de aplicação em Educação
(25%) e Saúde (15%), e com isso afrontava a Constituição Federal
e também não se enquadrava na Lei de Responsabilidade Fiscal.
As conseqüências eram as piores possíveis, a começar com o
impedimento de realizar operações de crédito, convênios de maior
porte em benefício da cidade. Já no primeiro ano da nossa gestão,
2005, obtivemos de forma inédita a Certidão Negativa do Tribunal
de Contas, atestando a regularidade fiscal do município. No ano
de 2006 repetimos o desempenho positivo, com superávit, e já
obtivemos a certidão, atestando que está mantido o equilíbrio
fiscal, sem comprometimento dos investimentos públicos, em
especial na área social. Curitiba hoje avança nas políticas públicas
em benefício da população com responsabilidade e transparência
no uso do dinheiro público.
Folha do CRCPR – Quais são os seus planos políticos para
os próximos anos?
Beto Richa – Concentro minhas energias no exercício do
mandato de prefeito. A responsabilidade é grande, há muito a
fazer.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

11

FOLHA DO CRCPR - Ano 7 . Abril . 2007 . Edição n° 36

gente que conta

E

va Schran de Lima (de azul, na frente do
presidente do CRCPR, Maurício Smijtink)
assume a coordenação da Subcomissão
da Mulher Contabilista do Estado do Paraná
em Guarapuava. Já foram criadas também as
subcomissões de Cascavel, Maringá, Ponta Grossa
e Foz do Iguaçu. Lucélia Lechetta representou, na
ocasião, a Comissão da Mulher Contabilista do
CRCPR.

O

s donativos angariados
por
ocasião
da
comemoração do Dia
Internacional da Mulher, no
CRCPR, foram doados à Casa de
Apoio Irmã
Sheilla,
J a r d i m
Campo Alto,
Colombo.
Iniciativa da
Comissão
da Mulher
Contabilista
do CRCPR.

N

o Dia Internacional da Mulher, o presidente
do Sincofoz, Ney Patrício, organizou uma
bonita festa para as contabilistas, com
café da manhã, palestra e sorteio de brindes. Mais
de 90 mulheres participaram da homenagem, no
salão do Hotel Foz do Iguaçu.

A

comunidade contábil cascavelense
prestigiou e se divertiu bastante com
o show do humorista Fábio Silvestre,
dia 4 de maio, nas comemorações da Semana
do Contabilista, promovida pelo CRCPR e
parceiros. (Ver mais pág. 04 e 05).

E

x-presidentes do Sicontiba
homenageados durante o
jantar do Dia do Contabilista,
realizado em 11 de maio, no
Santa Mônica Clube de Campo. Da
esq. para a dir.: Altevir Burbello,
Gedeão Túlio, Narciso Doro (atual
presidente), Gilberto Nassif e
Divanzir Chiminacio.
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perfil pessoal

Othmar Erhardt
O

encarregado da Dívida Ativa do CRCPR

thmar Erhardt vem de uma daquelas famílias alemãs que fincaram
raízes em Santa Catarina, séculos atrás, mantendo muitas das suas
tradições e crescendo, crescendo: os irmãos seriam 21, se dois
tivessem sobrevivido; “todos do mesmo pai e da mesma mãe, nascidos
de parto natural”, diz ele. Além desses, muitos tios, sobrinhos, primos...
Impossível reunir todos em torno de uma mesa. Recentemente, quando
um de seus irmãos comemorou 40 anos de sacerdócio, houve um grande
encontro familiar. Nem todos responderam ao convite, mas mesmo assim
mais de 300 parentes compareceram. À moda alemã, a festa durou dias.
Nova oportunidade de reunião será a celebração de bodas de ouro de uma
irmã, em 2008.
Além da música e da dança, uma das tradições da família era o cultivo da
língua alemã, o que rendeu ao menino Othmar um choque cultural quando,
aos sete anos, foi para a escola: não sabia nada de português. A religião
era outro pilar. Aos 18 anos, o jovem Othmar decidiu seguir o chamado
vocacional, abandonando o aconchego familiar e o lugarejo de São Martinho,
em Santa Catarina, para ingressar no seminário Sagrado Coração de Jesus, em
Rio Negrinho, e depois no de Corupá.
Se boa parte dos brasileiros com mais de 50 anos não tem boas lembranças
dos anos 60 da metade em diante, Othmar não tem do que reclamar. Vivia
em outro mundo. Foram sete anos, nas duas casas da congregação SCJ, onde
tinha ensino regular de qualidade, estudou grego, latim, francês, inglês,
praticou esportes e, sobretudo, dedicou-se ao crescimento espiritual, um
legado para toda a vida.
A máxima “mens sana in corpore sano” poderia resumir a vida no
internato: estudo, oração, trabalho e diversão. Eram freqüentes os passeios
pelos belos lugares da região cortada pelo rio Capivari. Cozinheiro do colégio,
era um dos poucos privilegiados que ia de carro, nessas aventuras, enquanto
os demais enfrentavam caminhadas, às vezes de mais de 20 quilômetros.
Bons tempos aqueles!
Concluído o segundo grau, de Santa Catarina veio para um seminário
SCJ, em Curitiba, onde faria o noviciado e os primeiros votos, antes de iniciar
o curso de filosofia e por último o de teologia, em direção à ordenação,
mas ficou pouco tempo no novo ambiente. Viu enfim que a vida religiosa

não era o seu destino. Chegou em
dezembro de 1972 e em janeiro
de 1973 já estava fora, dando
novo rumo à sua vida. O amigo
da família e meio parente Walberto
Steiner,
então presidente do
CRCPR, arranjou-lhe uma
vaga no Conselho
para trabalhar
no atendimento
ao público e no
almoxarifado,
migrando
daí
para
o
extinto setor de
Mecanização e,
mais tarde, para o de Informática.
Conhecido no trabalho como Alemão, atualmente Othmar é o encarregado
da Dívida Ativa, responsável pela cobrança de anuidades dos contabilistas.
Tendo vivido tantas mudanças, ao longo de 34 anos, no CRCPR, ele comenta:
“O CRCPR mudou da água pro vinho. Antes tudo era manual; as guias de
pagamento eram datilografadas uma a uma; quando vários contabilistas
vinham ao mesmo tempo buscar um boleto, levávamos muito tempo para
atendê-los; filas eram inevitáveis. Hoje, as guias podem ser retiradas pela
internet onde o contabilista estiver”. A facilidade de pagar a anuidade é
apenas um dos muitos serviços online oferecidos pelo CRCPR. Diante dessa
evolução, ele não hesita: “Hoje é um espetáculo para trabalhar!”.
Casado desde 1977 com Tereza Erhardt, Othmar tem três filhos. A
experiência como cozinheiro nos tempos de seminarista rendeu-lhe uma
paixão pela arte de cozinhar, à qual se dedica nos fins de semana. Além da
culinária, outro dos seus passatempos preferidos é a sinuca; mantém também
o antigo hábito de tomar chimarrão e mais recentemente aprendeu a apreciar
uma bebida peculiar, vinho de mexerica, fabricado artesanalmente por um
de seus irmãos.
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Educação continuada

CRCPR oferece mais de 180 cursos

R

einiciado no mês de abril, com um curso sobre Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF), o programa de Educação
Continuada do CRCPR vai ministrar este ano mais de 180
cursos (confira no box os temas, dias e locais). Coordenado pela
Câmara de Desenvolvimento Profissional, o programa é uma das
mais importantes ações do Conselho, atualmente, tendo sido
desenvolvido para atender as necessidades de atualização dos
profissionais e melhorar a qualidade dos serviços contábeis.
Para o vice-presidente da Câmara, Paulo César Caetano, a
atualização constante é fator imprescindível à atividade contábil,
permeada por mudanças na legislação e concorrência cada vez

PONTA GROSSA

APUCARANA

LONDRINA

MARINGA

PARANAVAI

CAMPO MOURÃO

UMUARAMA

TOLEDO

CASCAVEL

FOZ DO IGUAÇU

GUARAPUAVA

PATO BRANCO

FRANCISCO BELTRÃO

ST° ANT° DO SUDOESTE

UNIÃO DA VITÓRIA

PARANAGUA

CURITIBA

mais acirrada. “É uma questão de sobrevivência”, afirma. Além
disso, os cursos, que contribuem para aperfeiçoar o conhecimento
profissional, também contam pontos para os auditores que a cada
ano devem cumprir uma determinada pontuação, no seu programa
específico de Educação Profissional Continuada.
Podem participar do programa todos os profissionais registrados
no CRCPR, com a anuidade em dia e ativos. Em Curitiba, a
inscrição é feita pela internet www.crcpr.org.br, bastando efetuar o
pagamento de uma taxa de R$ 30, na sede do CRCPR. Nas demais
cidades, a inscrição é feita nos sindicatos locais que também
estipulam uma taxa.

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

DIA/
MÊS

ATUALIZAÇÃO TRABALHISTA
/PREVIDENCIARIA

18/
JUN

18/
JUN

19/
JUN

19/
JUN

20/
JUN

20/
JUN

21/
JUN

21/
JUN

22/
JUN

22/
JUN

25/
JUN

25/
JUN

26/
JUN

26/
JUN

27/
JUN

27/
JUN

28/
JUN

SUPERSIMPLES

16/
JUL

16/
JUL

17/
JUL

17/
JUL

18/
JUL

18/
JUL

19/
JUL

19/
JUL

20/
JUL

20/
JUL

23/
JUL

23/
JUL

24/
JUL

24/
JUL

25/
JUL

25/
JUL

26/
JUL

CESSÃO DE MÃO DE OBRA E
EMPREITADA

13/
AGO

13/
AGO

14/
AGO

14/
AGO

15/
AGO

15/
AGO

16/
AGO

16/
AGO

17/
AGO

17/
AGO

20/
AGO

20/
AGO

21/
AGO

21/
AGO

22/
AGO

22/
AGO

23/
AGO

BÁSICO PARA DEPARTAMENTO
PESSOAL

17/
SET

17/
SET

18/
SET

18/
SET

19/
SET

19/
SET

20/
SET

20/
SET

21/
SET

21/
SET

24/
SET

24/
SET

25/
SET

25/
SET

26/
SET

26/
SET

27/
SET

ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS

22/
OUT

22/
OUT

23/
OUT

23/
OUT

24/
OUT

24/
OUT

25/
OUT

25/
OUT

26/
OUT

26/
OUT

29/
OUT

29/
OUT

30/
OUT

30/
OUT

31/
OUT

31/
OUT

05/
NOV

PRÁTICO DE ATUALIZAÇÃO DO
ICMS

19/
NOV

19/
NOV

19/
NOV

20/
NOV

20/
NOV

20/
NOV

21/
NOV

21/
NOV

21/
NOV

22/
NOV

22/
NOV

22/
NOV

23/
NOV

23/
NOV

23/
NOV

26/
NOV

26/
NOV

ABC DA ESCRITURAÇÃO FISCAL

03/
DEZ

03/
DEZ

03/
DEZ

04/
DEZ

04/
DEZ

04/
DEZ

05/
DEZ

05/
DEZ

05/
DEZ

06/
DEZ

06/
DEZ

06/
DEZ

07/
DEZ

07/
DEZ

07/
DEZ

10/
DEZ

10/
DEZ

CALENDÁRIO

Manual ensina os passos para constituir empresa

P

rofessores do curso de Ciências Contábeis da Universidade
Estadual de Maringá escreveram
o “Manual de
Procedimentos de Constituição e Legalização de uma
Sociedade Empresária”. O livro, lançado pela editora Unicorpore,
nasceu da necessidade de criar suporte didático para a disciplina
Contabilidade Comercial e Industrial, mas pode ser instrumento
de apoio a profissionais da área. A obra é assinada pelos
professores Maria de Fátima Gameiro da Costa, Mário Lonardoni,
Antônio Marcos Flauzino dos Santos, Kelly Cristina Marques e
pela ex-aluna da UEM, Juliana Moraes da Silva.
O manual é dividido em três capítulos. O primeiro descreve
os tipos de sociedades; o segundo capítulo apresenta os passos
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para se constituir uma empresa; o último abrange a área de
recursos humanos, ensinando, por exemplo, como se registra um
empregado.
Segundo Maria de Fátima, o livro traz modelos de todos os
documentos necessários para a atuação na área. “Isso facilitou a
vida dos alunos, que não precisam mais recolher todos os papéis
necessários junto aos órgãos competentes e às empresas. Agora,
eles aprendem a preenchê-los utilizando o próprio manual”,
explica a professora.
Os interessados em adquirir a publicação devem fazer contato
com a editora Unicorpore, pelo telefone (44) 3021-0814 ou pelo
site www.unicorpore.com.br.
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Contabilistas podem informar se taxas de sindicattos são legais.
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

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
facillam ero dolore dolore vulla feummy niam vel enim inci tat luptat, velisl
ullut duipit ilis et vel iuscil ecte dolorti ncilismodit lutpat.

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

notícia

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

Curso de Ciências Contábeis
da UFPR faz 50 anos

P

roposto pela Faculdade de Ciências Econômicas
da Universidade Federal do Paraná, o curso de
Ciências Contábeis da UFPR teve a sua autorização de
funcionamento publicada no Diário Oficial da União, em 24 de
abril de 1957. O jubileu de ouro foi comemorado, no último
dia 24 de abril com um café da manhã, descerramento de placa
alusiva à data e homenagens a antigos professores, alunos e
funcionários.
A primeira turma do curso, em 1958, tinha 50 alunos.
Atualmente, vinculado ao Setor de Ciências Sociais Aplicadas
da UFPR, funcionando no Campus Jardim Botânico III, o curso
oferece 110 vagas a cada ano, tem cerca de 550 alunos na
graduação, 350 em programas de pós-graduação e 45 fazendo

mestrado. Com um quadro docente altamente qualificado, tem
sete professores doutores, um doutorando, sete mestres e três
mestrandos.
Em seu discurso, o presidente do CRCPR, Maurício Fernando
Cunha Smijtink apontou o curso da federal como um dos
melhores do Brasil e afirmou que o ensino é fator decisivo para
melhoria dos serviços contábeis. “O CRCPR possui programas de
educação continuada e é um parceiro das instituições de ensino
na busca de avanços”, sublinhou.
Entre os ex-alunos homenageados estão os contadores
Mário Fernando Correia Vargas, cujo registro no CRC é de 1964;
Moacir Carlos Baggio, que fez seu CRC em 1967; Kenji Iwamoto,
Carlos Moritz Vicente Gomes e Eurico Noboyoshi Hayashida.

Corpo docente e professores aposentados, funcionários atuais e aposentados do Departamento de Contabilidade da Universidade Federal do Paraná.

Jornada debate o Supersimples no norte do PR

R

ealizada pelo Sincolon, nos dias 28, 29 e 30 de março,
respectivamente em Assaí, Porecatu e Londrina, a IV
Jornada Norte Paranaense de Contabilidade analisou
as mudanças trazidas pelo Supersimples, tendo entre os
debatedores o relator da lei, deputado Luís Carlos Hauly.
As discussões foram precedidas de palestra proferida pelo
professor Nivaldo Soares de Souza, membro da comissão de
educação profissional continuada do CRCPR e especialista em
planejamento tributário.
Além do já citado relator, da mesa-redonda participaram
o presidente do CRCPR, Maurício Smijtink; o presidente do
Sincolon, Paulino de Oliveira; o presidente do Sescap-Ldr,
Joaquim Ribeiro; e representantes da OAB, Fiep, ACIL, UEL,

Receita Federal e Receita Estadual.
O deputado Hauly defendeu a lei afirmando “que vai haver
um ganho muito grande com ela, pois será um movimento tão
forte e importante na economia brasileira pela renúncia fiscal
global de R$ 5 milhões e 400 mil”. Os contabilistas presentes,
no entanto, rebateram a argumentação, demonstrando que o
Supersimples, além de pouco beneficiar as empresas, vai causar
aumento de trabalho e muitos transtornos aos escritórios de
contabilidade. “Desconheço essa base de cálculos que vocês
(contabilistas) estão questionando, por isso gostaria de marcar
para logo um outro debate e trazer para vocês os especialistas
do Sebrae e FGV para esclarecer esses pontos levantados aqui”,
encerrou o deputado.
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Sincolon comemora 35 anos
P

de trabalho em prol da classe contábil

ela iniciativa de um grupo de profissionais, nasce, em
1963, a Associação dos Contabilistas de Londrina, que
em 11 de fevereiro de 1971 é reconhecida como Sindicato
dos Contabilistas de Londrina.
Em meio às transições políticas e econômicas, os espaços
começam a se abrir para as conquistas de novos horizontes e
o Sincolon forma sua base territorial, hoje composta por 57
municípios: Abatiá, Alvorada do Sul, Andirá, Assaí, Bela Vista
do Paraíso, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Cambé,
Carlópolis, Centenário do Sul, Congonhinhas, Conselheiro
Mairinck, Cornélio Procópio, Figueira, Florestópolis, Guapirama,
Ibaiti, Ibiporã,Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Jaguapitã, Japira,
Jataizinho, Joaquim Távora,Jundiaí do Sul, Leópolis, Londrina,
Lupionópolis, Miraselva, Nova América da Colina, Nova Fátima,
Pinhalão, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Quatiguá,
Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rolândia,
Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa
Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Santo
Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da
Amoreira, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Tamarana,
Tomazina e Uraí.
Em 1981 o Sincolon tem a primeira associada do sexo
feminino. Logo mais, em abril de 1984, registra o sócio de
número 1000, o contador Oswaldo Calixto. O sucesso progressivo
conquistado durante os anos é decorrente do trabalho em equipe
desenvolvido pelos departamentos de esporte, social, cultural e
jurídico, firmando parcerias e desenvolvendo ações e campanhas,
destacando o aprimoramento do profissional, com a realização
de cursos, palestras e eventos.
Tudo isso foi fundamental para o sindicato se consolidar
como forte e atuante no cenário do desenvolvimento de Londrina e

região. Atualmente,
possui uma sede
administrativa
com auditório para
50 pessoas, além
de amplo espaço
para atendimento
ao
associado.
No
mesmo
prédio
também
funcionam a Junta
Comercial
do
Paraná (JUCEPAR)
e o escritório do
CRCPR. Além dessa
infra-estrutura, o
sindicato oferece
aos seus associados diversos convênios e benefícios, como
de odontologia, farmácia, ótica, laboratório, e de educação
continuada.
Outra grande conquista é a sede campestre, com salão
de festas para 240 pessoas, piscina, sauna, quadra poliesportiva,
bocha, parque infantil, bar e churrasqueiras externas, dois campos
de futebol suíço (sendo um em fase de conclusão de obras) e
amplo estacionamento.
O Sincolon sempre defendeu os interesses dos
contabilistas, proporcionando melhores condições de trabalho.
Por isso, tem orgulho da sua história. E, para o futuro, o que a
entidade deseja é que o profissional contábil seja cada vez mais
atuante na sociedade, bem informado e digno de respeito e
reconhecimento.
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Contabilistas podem informar se taxas de sindicattos são legais.
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

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
facillam ero dolore dolore vulla feummy niam vel enim inci tat luptat, velisl
ullut duipit ilis et vel iuscil ecte dolorti ncilismodit lutpat.

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
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wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
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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

DECLARE CERTO
A

Contabilistas orientam a fazer a declaração de renda

exemplo de anos anteriores, o CRCPR, em parceria com
o Sescap-PR, Fecopar, Sicontiba, FAE Business School e
Universidade Tuiuti, ofereceu ao público de Curitiba dois

Com a divulgação do programa em televisões e rádios, muitos
contribuintes foram buscar informação na tenda, instalada no
centro da cidade. Contabilistas ligados às entidades se revezaram
esclarecendo sobre as mais diversas
questões, como se vale a pena fazer a
declaração pelo modelo simplificado,
quais os cuidados para não cair na
malha fina, se um casal pode fazer
uma só declaração, entre outras.
Na ocasião, foi distribuído o
“Guia do Imposto de Renda 2007”,
tablóide que circulou encartado na
Gazeta do Povo dia 26 de março
com informações importantes sobre
a declaração deste ano, apresentando
respostas às dificuldades mais
comuns e ensinando o contribuinte a
preencher a declaração na internet.

dias de orientação e oportunidade para tirar dúvidas sobre a
Declaração de Renda Pessoa Física 2007. O programa Declare
Certo foi levado ao calçadão da Boca Maldita, nos dias 18 e 19
de abril, no horário das 9h às 17h, tendo sido realizado também
em várias cidades do interior. “Trata-se de uma iniciativa de
responsabilidade social. Ao oferecer à sociedade informações que
são do seu domínio, os contabilistas conquistam reconhecimento”,
argumenta o presidente do CRCPR, Maurício Fernando Cunha
Smijtink.

DECRETO-LEI 9.295
M

Toda a classe contábil é convocada a sugerir alterações na lei

ais uma sessão para que a classe contábil pudesse
oferecer sugestões de alteração do Decreto-Lei 9.295 foi
realizada dia 28 maio, às 10h, no auditório do CRCPR.
Todos os contabilistas paranaenses são convidados a participar do
processo. As alterações do texto que ao final será encaminhado ao
Congresso Nacional, subsidiando anteprojeto de lei, vêm sendo
feitas por etapa. Na última audiência, em dezembro último, estava
em discussão a versão 01 do anteprojeto. Desta vez, o documentobase foi a versão 02, cujo conteúdo os interessados podem acessar
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Inspetores Fiscais do CRCPR orientam contribuintes

na página do CRCPR www.crcpr.org.br clicando no banner da
convocação.
Elaborado nos anos 1940, o Decreto-lei 9.295 precisa ser
atualizado, acompanhando os avanços da profissão; e como
imperam hoje os princípios democráticos, a participação do
segmento contábil, na reformulação, é uma oportunidade que
não pode ser desperdiçada, afirma o coordenador da Comissão de
Reformulação, no Paraná, César Alberto Ponte Dura. Segundo ele,
agora é o momento dos contabilistas se manifestarem.
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jovem contabilista
XXI Enecic será em Salvador

S

erá realizado de 15 a 20 de julho, em Salvador, Bahia,
o reconhecimento da sociedade, mostrando a importância
o XXI ENECIC – Encontro Nacional de Estudantes de
da contabilidade no âmbito da gestão pública. Procura
Ciências Contábeis. A programação apresenta palestras
ainda aproximar a universidade com a sociedade, incentivar
de alto nível, com o objetivo de enfatizar aos estudantes
a produção científica, promover intercâmbio entre os
a importância da sua profissão, da sua faculdade,
estudantes de Ciências Contábeis do Brasil visando o
do mercado de trabalho e das perspectivas
aprimoramento da formação acadêmica e cultural,
Confira
que ele oferece. Haverá a disponibilidade
abordar a contabilidade como um dos instrumentos
a programação
de alojamento para os participantes na
da prosperidade social das entidades com ou sem
completa do XXI Enecic,
Universidade do Estado da Bahia, Campus faça a sua inscrição e confira
fins lucrativos, enfatizando os movimentos sociais;
I, também na rede hoteleira da Cidade de
discutir novas metodologias de ensino, pesquisa e
ainda o regulamento do
Salvador.
extensão; expor, debater e apreciar temas atuais
Prêmio Enecic no site
O Enecic é o fórum máximo de discussão
e
tendências futuras da contabilidade, para o
www.enecic.org.br.
dos estudantes de ciências contábeis do Brasil,
aperfeiçoamento dos contabilistas e, em especial,
que em 20 edições tem sido palco de debates
para o exercício da cidadania profissional.
sobre os mais importantes temas relativos à qualidade
da formação universitária, às questões profissionais, à
Prêmio FENECIC		
universidade e à sociedade como um todo. O objetivo
é promover discussão, entre professores, estudantes e
Durante o XXI Enecic será realizada a entrega do Prêmio
profissionais, sobre a educação em contabilidade, aplicada
FENECIC e a apresentação dos trabalhos premiados. O Prêmio
nas várias vertentes da ciência contábil, com intuito de
FENECIC é uma oportunidade para o acadêmico desenvolver
estudar o comportamento do profissional, revendo conceitos,
estudos científicos que, para esta edição, podem ser inscritos
e, sobretudo, edificando alicerces para uma nova situação,
até 30 de maio, pelo e-mail cientifico@enecic.org.br

Lucro presumido, lucro real ou supersimples
CRCPR cria simulador que faz enquadramento

E

stá longe de chegar ao fim a polêmica em torno da Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas, mais propriamente do seu
capítulo sobre o Supersimples, que entra em vigor dia 1º de
julho. Enquanto a discussão se desenrola, o Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná – CRCPR - voltou-se para o lado prático e
lançou um simulador que mostra qual será a carga tributária que a
empresa deverá pagar, caso opte pelo supersimples. Além disso, é
possível comparar se é mais vantajoso optar pelo lucro presumido,

lucro real ou pelo supersimples.
Na avaliação do presidente do CRCPR, Maurício Fernando
Cunha Smijtink, a nova lei não oferece vantagens claras para grande
parte das empresas. “A saída para muitas será optar pelo lucro
presumido ou lucro real. Mas se a empresa estava no Simples, por
que agora ela vai passar para o lucro presumido ou lucro real? Faz
sentido?”, questiona o presidente.
Para usar o simulador basta entrar no endereço: www.crcpr.org.br

Receita antecipa período de adesão

A

Receita Federal antecipou o início do período de adesão
das micro e pequenas empresas enquadradas no Simples
Federal (Lei nº 9.317/96) ao Supersimples (Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas), para o dia 2 de maio. Mesmo não
sendo obrigadas a migrar para esse modelo de tributação, as
pessoas jurídicas devem manifestar essa decisão ao Fisco.

As pessoas jurídicas poderão acessar o site da Receita: ( www.
receita.fazenda.gov.br ), que trará um sistema permitindo aos
empresários fazerem a adesão on-line. Já as que as empresas que
não fazem parte do Simples Federal só poderão se enquadrar
a partir de julho. Essa diferenciação foi feita para não haver
problemas com o volume de pedidos.
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O

Prestação de contas do CRCPR de 2005

CRCPR, obedecendo a resolução CFC nº 1000/04, publica a seguir as peças da sua prestação de contas de 2005, incluindo: balanço patrimonial comparado, balanço
financeiro, demonstração das variações patrimoniais, quadro comparativo de receita orçada com a arrecadada e quadro comparativo da despesa autorizada com a
realizada, além de parecer da auditoria feita pelo Conselho Federal de Contabilidade, que conclui pela regularidade das contas do CRCPR em 2005.

PARECER DE AUDITORIA N° 25/06
REABERTURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2005
Reexaminamos os balanços patrimoniais do CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO PARANÁ, levantados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004,
e as respectivas demonstrações contábeis e variações que resultaram nas mutações
patrimoniais, elaborados e aprovados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e
compreenderam: a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume das transações, e o sistema contábil e de controles internos da
entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; c) a avaliação das práticas
e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo Conselho, bem como
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Os exames efetuados no balanço patrimonial e nas respectivas demonstrações
contábeis do exercício de 2004 do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná,
resultaram na conclusão pela regularidade das contas referenteS à
gestão, conforme Parecer de Auditoria à época.
Em nossa opinião, com base nas normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, exceto quanto ao descrito no item 03 do Relatório de Auditoria N°
25/06 – Reabertura da Prestação de Contas do Exercício de 2005, datado de 13
de dezembro de 2006, as demonstrações contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
do CRC PR em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, o resultado de suas operações e as
mutações patrimoniais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Quanto à Gestão, de acordo com os trabalhos realizados, transcritos no Relatório
de Auditoria N° 25/06, referente à reabertura da Prestação de Contas do Exercício de
2005 e, de acordo com os fatos apresentados no Relatório de Auditoria Especial nº
01/06 e na Deliberação nº 575/2006 – CCI/CFC, somos de parecer pela regularidade
com ressalva da gestão, para o exercício de 2005.
Brasília – DF, 13 de dezembro de 2006.
Alexandre Freire de Castro Graça
Contador CRC DF N° 011494/O-6-S-PR
Robson Pereira Silva
Contador CRC RR N° 000397/O-5-T-DF-S-PR
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE AUDITORIA
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