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EDITORIAL

Everton Alberto Bortolotto, presidente do Sindicont

EXPEDIENTE

Imposto
de renda
Chegou a hora da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física de
2022. Um período de muito trabalho e dedicação dos contadores,
que orientam os contribuintes e
fazem a declaração, que é uma das
obrigações anuais mais sérias com
o fisco.
Outro importante papel do contador é explicar sobre a possibilidade da doação de parte do valor
devido do imposto para os fundos
municipais. Quem faz a declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física
no modelo completo pode destinar
até 6% do valor devido para o Fundo da Criança e Adolescência (FIA)
e para o Fundo do Idoso, sendo até
3% para cada fundo.
O Sindicont sempre incentivou
essa prática e, em 2020, se tornou
parceiro do Portal Social da Associação Comercial e Industrial de
Chapecó (ACIC). Na plataforma,
são divulgados projetos aprovados
pelas leis federais de incentivo fiscal, como forma de estimular, tanto
pessoas físicas quanto empresas,
a fazerem essas destinações. Isso
faz com que mais dinheiro fique na
região, dinamizando a economia e
também incentivando o desenvolvimento de importantes ações sociais. Vamos fazer a nossa parte e
divulgar ainda mais essa causa.
Nesta edição, o case de sucesso
traz a história da contadora Aidê
Stroeher Brancher, de Pinhalzinho.
Além de relatar um pouco da sua
trajetória, ela faz uma importante
análise sobre a profissão e sobre a
necessidade da capacitação constante dos profissionais da contabilidade.
A educação continuada, como
já falamos diversas vezes no Infocont, é uma das ações mais impor-
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tantes da entidade, pois sabemos
que a nossa profissão exige atualização constante. Acompanhe a
agenda de cursos on-line e presenciais no site e nas redes sociais do
Sindicont. Você também recebe as
comunicações por e-mail.
O artigo acadêmico dessa edição aborda os indicadores de desempenho para mensuração de
maturidade de startups de uma
incubadora tecnológica. O tema de
comportamento e saúde explana
sobre a saúde emocional neste período de pós-pandemia, com o retorno das atividades em um “novo
normal”.
Confira ainda informações sobre o Seguro de Responsabilidade
Civil Profissional e como foi a posse
da nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SC).
Lembramos que oferecemos,
ainda, o serviço de certificação digital. O atendimento está sendo
feito na sede da entidade e também on-line. Acesse o site do Sindicont para mais informações: www.
sindicontcco.com.br, ou entre em
contato pelos telefones (49) 33243817 e (49) 9 9124-9017 e e-mail
certificado@sindicontcco.com.br.
Envolva-se e participe das ações
da entidade. Sua opinião é muito
importante para o avanço do nosso
Sindicont.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Sindicont investe em
capacitação profissional
Educação continuada e atualização profissional são fundamentais para contadores e contabilistas. Por isso, o Sindicont disponibiliza educação continuada, por meio de cursos e palestras oferecidos
pelo Sindicato e também pelo Programa de Educação Sistema Fecontesc/Sindiconts. Com a pandemia, os cursos passaram a ser realizados de maneira on-line, desde o ano passado, aos poucos, estão
sendo retomados no formato presencial.
Os treinamentos são fundamentais para que os profissionais
estejam atualizados e preparados para atender as diferentes demandas que chegam dos clientes. Os cursos são uma das principais
ações da entidade, que busca, por meio da educação continuada,
contribuir para a qualificação e, consequentemente, para melhorar
a produtividade, crescimento pessoal e profissional, proporcionando vantagem competitiva.
A agenda de cursos promovidos pelo Sindicont está disponível
no site www.sindicontcco.com.br. Mais informações: cursos@sindicontcco.com.br, (49) 3324-3817 e pelo WhattsApp (49) 9 9124-9017.

Conheça alguns benefícios em fazer parte do Sindicont
Com 25 anos de trajetória, o Sindicont atua para fortalecer a
classe contábil em diversas frentes. Para isso, além da educação
continuada, disponibiliza uma série de benefícios aos associados. Um deles é o Certificado Digital, que pode ser feito presencialmente na sede do Sindicont, em Chapecó, ou de maneira
on-line. A certificação digital é uma ferramenta fundamental
para profissionais e empresas. O serviço é disponibilizado pelo
Sindicont desde fevereiro de 2019, por meio de uma parceria
com a Safeweb Segurança da Informação.
Outro importante benefício são os convênios nas áreas de
educação, saúde e bem-estar. As parcerias oferecem descontos
em serviços de saúde em diversas clínicas, em escolas, universidades, academias, parque aquático, farmácias, entre outros.
A intenção é sempre ampliar o leque de possibilidades. A lista completa dos conveniados com os respectivos endereços e
contatos está disponível no site www.sindicontcco.com.br.
Mais informações e encaminhamentos sobre os serviços disponibilizados entre em contato pelos telefones (49) 3324-3817
e (49) 9 9124-9017 ou pelo e-mail secretaria@sindicontcco.com.
br.
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CASE DE SUCESSO

“A contabilidade é o porto seguro do contador”, afirma Aidê Brancher
Consolidar o escritório contábil no
como orientações sobre o que fazer
ponsabilidade”, alerta, ao acrescentar
mercado foi um dos maiores desafios
para cumprir as obrigações com o fisco
que também é gratificante. “Eu cursei
na trajetória da contadora Aidê Stroe sobre as legislações federais, estaduCiências Contábeis porque sempre
eher Brancher. Ela fundou a empresa
ais e municipais”.
me dei bem com números, sempre
– o Escritório Contábil Confiança – em
Porém, para que esse trabalho seja
gostei de cálculos e de superar difi1998, em Pinhalzinho, incentivada
feito com eficiência, surge outro deculdades. Minha dica é: se preparem
por um professor que teve no ensino
safio: a necessidade do contador se
que vale muito a pena. Além disso, é
médio. “Logo após me formar, estava
manter sempre atualizado. “A profisbom ter novos contadores porque a
trabalhando na área quando esse prosão é para quem está disposto a estudemanda é grande e tem espaço para
fessor insistiu para que eu
todos”, enfatiza.
abrisse o meu próprio neCom as atividades ingócio. Inclusive, se oferetensas no dia a dia, Aidê
ceu para ser meu primeiro
comenta que para equilicliente, e assim o fez. Foi
brar a vida profissional e
assim que comecei, tampessoal não leva trabalho
bém com enorme apoio da
para casa. “Tento manter
família”, lembra Aidê.
os horários de atendiMas junto com o esformento durante o funcioço vem a recompensa. De
namento do escritório.
acordo com Aidê, a maior
Muitas vezes é difícil pagratificação é ter clientes
rar de pensar no trabalho
fidelizados e o escritório
quando chegamos em
reconhecido no mercado
casa, mas é necessário. Sapor ser referência pela crebemos que tem momendibilidade, ética, agilidade
tos que é complicado não
e comprometimento. “Tetrabalhar até mais tarde
nho clientes que estão coou em casa, a exemplo do
Aidê Stroeher Brancher fundou o Escritório Contábil Conﬁança em 1998, em Pinhalzinho
nosco desde o início. Saber
período da declaração do
que transmitimos confiança e
Imposto de Renda, mas é saque somos indicados pelos clientes é
dar. É uma profissão promissora, com
zonal. Além disso, é preciso tirar férias.
uma grande satisfação”. Além disso, o
responsabilidades cada vez maiores e
Os nossos clientes sabem que paramos
escritório já conta com a sucessão faque está sendo cada vez mais reconhepor cerca de 15 dias entre o Natal e o
miliar. A filha de Aidê, Bruna Stroeher
cida pelo empreendedor como ponto
ano novo, mantendo apenas uma pesBrancher Foscarini, formou-se em Cide partida para o seu empreendimensoa de plantão no setor de recursos
ências Contábeis e atua na empresa
to”, reforça Aidê, ao acrescentar que há
humanos, pois a equipe também prefamiliar.
espaço no mercado para todos que se
cisa descansar”.
Para Aidê, o contador é fundamendedicarem. “O bom profissional semASSOCIATIVISMO
tal para o sucesso das empresas e isso
pre terá mercado de trabalho e sempre
Aidê é associada ao Sindicont desde
ficou ainda mais evidente no período
será destacado e bem remunerado”.
o início do escritório. Ela considera a ende pandemia. “A contabilidade é funEstudar constantemente também
tidade de suma importância para o setor
damental, é a base de sustentação do
é a orientação que Aidê dá para quem
contábil, tanto para representar os profisnegócio, o porto seguro do empreestá pensando em entrar na área ou
sionais, para fortalecer a classe e reivindiendedor, pois é com o contador que
está no começo da carreira. “Preparecar pautas importantes para a categoria,
ele busca as orientações necessárias
-se para muitos desafios, pois é uma
quanto para trocar experiências e propara gerir a empresa no que se refere
profissão que exige muito conhecimover a educação continuada, por meio
a questões burocráticas e financeiras,
mento, dedicação e tem muita resdos cursos que são oferecidos.
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Sindicont participa de reunião
com o Conselho do Idoso
Discutir estratégias para incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda devido para os fundos municipais. Esse foi objetivo
de reunião, em fevereiro, entre o Sindicont e o Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso (CMDI).
O contribuinte que faz a declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física no modelo completo pode destinar até 6% do valor devido
para o Fundo da Criança e Adolescência (FIA) e para o Fundo do Idoso. Esses fundos são controlados pelos conselhos municipais de cada
área, neste caso, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Chapecó (CMDCA) e pelo Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso (CMDI).
A presidente do CMDI, Eliane Saugo, comentou que logo serão
abertos os editais de chancela para captação de recursos. Os projetos
são realizados em parceria com entidades como o Hospital Regional
do Oeste, a Associação de Diabéticos e a Associação de Fraternidade
Ecumênica (Asfrec). Neste ano o Conselho fará diversas ações como
orientações à comunidade sobre acidentes domésticos com idosos,
maus tratos com idosos e orientações para cuidadores, entre diversas
outras atividades.
“Nosso objetivo é conscientizar as pessoas sobre a possibilidade
da destinação de parte do Imposto de Renda para os Fundos para
fazermos projetos maiores e diferenciados, pois temos que deixar o
dinheiro de nossos impostos em nossa cidade para que possamos dar
mais qualidade de vida a nossos idosos através de iniciativas voltadas

para eles”, frisou, ao acrescentar que somente nos 73 grupos de idosos
atendidos pelo Conselho do Idoso existem aproximadamente 3 mil
idosos.
O presidente do Sindicont, Everton Bortolotto, enfatizou a importância de fomentar essas ações. “Estamos promovendo isso entre a
classe contábil, pois muitas vezes a destinação não é feita porque as
pessoas não conhecem e não sabem dessa possibilidade. Os contadores podem divulgar e orientar os contribuintes para que possam
fazer o aporte da maneira correta”.

Reunião alinhou estratégias

Erccont 2022 em planejamento
Para alinhar os preparativos para o Encontro Regional de Ciências
Contábeis (Erccont), o Sindicont e as universidades parceiras se reuniram, de maneira on-line, em fevereiro. O objetivo foi discutir a melhor
data para a realização do evento e iniciar o planejamento de palestrantes de demais atrativos.
O Erccont – considerado o maior evento de contabilidade para
estudantes da região oeste – é promovido a cada dois anos pelo Sindicont, em parceria com instituições de ensino superior da região.
Tem como finalidade aperfeiçoar e unir os acadêmicos, fortalecendo
a classe contábil. O encontro já se consolidou e é reconhecido tanto
entre acadêmicos quanto entre os profissionais devido à importância
desse setor para a sociedade.

Encontro on-line ocorreu em fevereiro
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Imposto de Renda 2022:
conheça algumas novidades
Neste ano, a expectativa da Receita Federal é de que 34,1
milhões declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
sejam enviadas até o final do prazo, no dia 29 de abril. Entre
as novidades deste ano estão o acesso ampliado à declaração
pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis,
o recebimento da restituição e o pagamento de DARF via PIX.
O contribuinte deve apresentar todos os ganhos, desde salários a aluguéis, patrimônio, investimentos e prêmios de loteria.
A organização antecipada também é importante para planejar a doação de parte do imposto devido. Os contribuintes
que fazem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física no modelo completo podem destinar até 6% do
valor devido para o Fundo da Criança e Adolescência
(FIA) e para o Fundo do Idoso.
O presidente do Sindicont, Everton Bortolotto,
explica que existem os fundos nacionais, estaduais
e municipais. “Sugerimos fazer a destinação para
os fundos municipais para que o dinheiro fique no
município e seja investido em projetos locais. O valor a ser destinado para os Fundos é calculado sobre
o imposto de renda devido, podendo fazer a destinação
mesmo que a pessoa tenha imposto a restituir na declaração
de ajuste anual”, salienta. Esses fundos são controlados pelos
conselhos municipais de cada área, neste caso, pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Chapecó (CMDCA) e pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
(CMDI).
QUEM DEVE DECLARAR
Entre os contribuintes que estão obrigados a apresentar a declaração anual
referente ao exercício de 2022, ano-calendário 2021, estão aqueles que:
1. Receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja
soma foi superior a R$ 28.559,70 e, em relação à atividade rural, obtiveram receita
bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
2. Receberam rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a
R$ 40.000,00;
Também estão obrigadas a apresentar a declaração aquelas pessoas físicas
residentes no Brasil que no ano-calendário de 2021, entre outros:
1. Obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência do imposto,
ou realizaram operações em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

2. Tiveram, em 31 de dezembro, a
posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 300.000,00.
DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA
A declaração pré-preenchida poderá
ser obtida também por meio de autenticação no portal único Gov.br em conta
com nível Ouro ou Prata (é possível acesso ao portal único com certificado digital,
que torna a conta em nível ouro). A declaração Pré-preenchida de 2022 poderá
ser utilizada por todos os contribuintes
que possuam conta gov.br nos níveis
ouro ou prata, em todas as formas de
preenchimento disponíveis: on-line – no
Portal e-CAC; no computador – com o
PGD IRPF; em dispositivos móveis – com
o app Meu Imposto de Renda.
A Declaração Pré-Preenchida possui
informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus
reais e que são alimentadas diretamente
no PGD IRPF 2022, sem a necessidade de

digitação, sendo de responsabilidade do
contribuinte a verificação da correção de
todos os dados pré-preenchidos na declaração, devendo realizar as alterações,
inclusões e exclusões das informações
necessárias, se for o caso.
RESTITUIÇÃO E PAGAMENTO VIA PIX
Neste ano também será possível receber a restituição do imposto de renda por
PIX, desde que a chave PIX seja o CPF do
titular da declaração. Importante destacar que não será possível informar chave
PIX diferente do CPF. Ou seja, e-mails, telefones ou chaves aleatórias não podem
ser utilizados para recebimento de restituição do imposto de renda e que a data
e ordem do crédito seguirão as priorizações instituídas em lei.
Também será possível pagar com PIX
o DARF emitido pelo programa/aplicativo do imposto de renda quando houver
imposto a pagar. O DARF será emitido
com o QR Code, facilitando o pagamento.
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DEDUÇÕES
Para o exercício de 2022, ano-calendário de 2021, informa-se que:
• As deduções com dependentes estão limitadas a R$ 2.275,08 por dependente;
• As despesas com educação têm limite individual anual de
R$ 3.561,50;
• Limite de dedução do desconto simplificado de R$
16.754,34;
• Para constarem na declaração, os dependentes, de
qualquer idade, deverão estar inscritos no CPF.
CRONOGRAMA DE RESTITUIÇÃO
A restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF), referente ao exercício de 2022, ano-calendário de
2021, será efetuada em cinco lotes, no período de maio
a setembro de 2022.
• 1º lote - 31 de maio de 2022;
• 2º lote - 30 de junho de 2022;
• 3º lote - 29 de julho de 2022;
• 4º lote - 31 de agosto de 2022; e
• 5º lote - 30 de setembro de 2022.
FORMAS DE ELABORAÇÃO
- Computador, por meio do PGD IRPF 2022, disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
na Internet, no endereço: www.gov.br/receitafederal/pt-br;
- Dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones,
mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível por meio do aplicativo APP “Meu Imposto de Renda”,
disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema
operacional Android, ou App Store, para o sistema operacional
iOS;
- Computador, mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de
Renda”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) que
pode ser acessado através deste endereço: eCAC - Centro Virtual
de Atendimento (fazenda.gov.br), de acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.995, de 24 de novembro de 2020.
SOBRE O IMPOSTO DE RENDA
Em 2022 o imposto de renda completa 100 anos de existência.
O imposto foi instituído com apenas um artigo e oito incisos na Lei
Orçamentária de 31 de dezembro de 1922, publicada curiosamente em
um domingo.
Desde então, os valores arrecadados têm contribuído para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros
serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro.
ALERTA DE NOVO GOLPE SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO
Mais uma tentativa de golpe envolvendo o nome da Receita Federal
vem sendo executada no País. Golpistas estão utilizando informações a
respeito de restituição de impostos para lesar os cidadãos. A instituição
alerta para os cuidados com as comunicações enviadas por e-mail. As comunicações da Receita Federal não possuem links de acesso por e-mail
ou mensagens. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas
diretamente no Portal e-CAC, com acesso seguro por meio da conta gov.
br ou certificado digital.
* Com informações da Receita Federal
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Franciele Pastre

Indicadores de desempenho para mensuração de
maturidade de startups de uma incubadora tecnológica

Franciele Pastre

Luana Letícia Ferreira

No cenário atual, as startups são
fontes de criação e desenvolvimento de
inovação, contribuindo ao desenvolvimento econômico. Em virtude disso, as
corporações têm se aproximado delas
para obter inovações externas, gerar
novos modelos de negócios e empregar tecnologia nos processos. O resultado obtido impacta, também, na visibilidade do empreendedorismo, renda,
emprego e o próprio crescimento econômico do País, pois são elas que escalonam de forma muito rápida e trazem
consigo novas formas de atuação no
mercado (OLIVEIRA ET AL, 2021).
Em decorrência dos riscos apresentados e de outros fatores, as startups
possuem uma taxa de mortalidade altíssima. Para evidenciar, uma pesquisa foi
realizada e aponta que 18% das startups
sobrevivem até dois anos de vida, 67%
delas dão continuidade por até cinco
anos e 74% encerram suas atividades
após o quinto ano (SILVA, KRAKAUER E
CODA, 2020).
Com o intuito de minimizar esses
riscos, existem as Incubadoras de Empresas que são habitats de inovação
que auxiliam o desenvolvimento das
startups por meio do processo de incubação. Como o próprio nome remete, a
incubadora tem por finalidade a proteção da vida de novas empresas. Outra
característica das incubadoras é que
elas oferecem estrutura básica, com suporte e orientações de gestão. E é por
conta desse ambiente seguro e flexível
que elas ganham notoriedade no cres-

cimento de negócios emergentes em
um mercado competitivo (AMARAL E
HACK NETO, 2020).
Portanto, considerando a relevância
das startups para o mercado brasileiro e
o alto risco que o meio oferece quanto à
gestão, o objetivo deste artigo foi propor indicadores de desempenho para
mensuração de maturidade de startups
para uma Incubadora Tecnológica na região de Chapecó/SC.
Para obtenção do objetivo proposto
foi realizado: (i) Levantamento dos principais indicadores de desempenho de
startups segundo a bibliografia, a fim
de embasar os tipos e características
dos indicadores utilizados pelas Incubadoras Tecnológicas para acompanhamento dos resultados das startups; (ii)
Entrevista semiestruturada com questionário guiado com a gestora da Incubadora Tecnológica INCTECh a fim de
levantar quais os critérios de maturação
de startups atualmente são utilizados;
(iii) Alinhamento e definição dos indicadores de desempenho contendo a explicação técnica sobre cada um.
Por meio do levantamento bibliográfico foi possível identificar os 23
principais indicadores de desempenho
utilizados na mensuração das startups,
sendo classificados como financeiros
ou não financeiros. Na entrevista com
a gestora da Incubadora Tecnológica
INCTECh, apresentaram-se os 16 indicadores qualitativos e quantitativos atualmente utilizados no monitoramento
das startups. Após análise de ambas

as tabelas de indicadores em conjunto
com a gestora da INCTECh e levando em
consideração a ponderação das deficiências de informações de desempenho
atuais, 11 indicadores foram propostos
para integrar a base de dados da gestão das startups incubadas, seguindo a
classificação nas áreas de finanças, vendas e marketing.
Os indicadores propostos são classificados como financeiros e não financeiros e atuam, principalmente, na
performance interna da startup, sendo
eles: 1) Monthly Recurring Revenue –
Receita Mensal Recorrente (MRR); 2)
Custo para Aquisição de Clientes (CAC);
3) Ticket Médio; 4) Life Time Value (LTV);
5) Churn; 6) Relação entre CAC e LTV; 7)
Growth; 8) Burn Rate; 9) Lucratividade;
10) Taxa de Conversão; 11) Variação de
Usuários Ativos Mensal. Estes corroboram com os resultados apontados pelos
estudos anteriores de Silva, Galdamez e
Júnior (2020) e Gomes et al (2020). Assim como os achados de Manfrinatto,
Striquer e Wolf (2020) também apontaram que os KPIs mais utilizados são
CAC, Ticket Médio e MRR.
Ressalta-se que afinando o uso dos
indicadores propostos é possível formular estratégias para minimizar os
impactos dos desafios no crescimento
e fortalecimento das startups conforme os achados de Oliveira et al (2021)
cujo principais desafios encarados pelos empreendedores são capital inicial
à disposição do negócio, captação de
clientes, acesso aos financiamentos,
escassez de investimentos e escalar
as vendas. Portanto, analisando os resultados e potencializando as ações
da incubadora é provável performar a
startup de maneira mais assertiva.
Considera-se que os resultados obtidos não podem ser generalizados
para todas as incubadoras tecnológicas, pois a pesquisa se limitou a um
estudo de caso junto à INCTECh. Para
futuras pesquisas sugere-se a proposta de criar critérios de avaliação para a
mensuração dos indicadores propostos e a possibilidade de implementação de plano de ação a partir dos resultados.

Infocont - Informativo do Sindicato dos Contabilistas de Chapecó | PÁG. 9
SAÚDE

Autora: Helena Rodrigues da Silva, psicóloga da Medicina Preventiva da Unimed Chapecó (CRP 12/17837)

Equilíbrio emocional no “novo normal”
Neste momento, percebo que a
sensação geral é que estamos vivenciando uma nova e grande readaptação. Com a instalação da pandemia da
covid-19, o mundo precisou reinventar
seu modo de fazer as coisas, especialmente o modo de relacionar-se socialmente. Buscamos de diferentes maneiras manter um senso de “normalidade”
e, para isso, foi necessário adaptar-se.
As aulas, antes presenciais, foram
adaptadas para o formato on-line, as
atividades físicas, antes realizadas em
espaço próprio, foram trazidas para
dentro de casa, os abraços foram adiados e muitas relações familiares, profissionais e pessoais foram mantidas
através das chamadas de vídeo.
A mudança foi possível, mas não
sem custos. Além de muitas vidas,
perdemos também nossa saúde. O número de pessoas com diagnósticos de
depressão e ansiedade aumentou consideravelmente e, com isso, foi necessário voltar nosso olhar para a saúde
mental.
Com o decréscimo e estabilização
no número de casos ativos e a redução
na gravidade dos casos, advindas da
vacinação, gradualmente fazemos um
movimento de retorno ao que entendemos ser uma rotina normal. Dessa
forma, as aulas retornam para as escolas e universidades, o ambiente de
trabalho retorna para os escritórios,
empresas, comércios e fábricas, e assim as relações sociais se tornam aproximadas novamente.
Ainda que essa seja a mudança tão
esperada nesses últimos dois anos, o
medo e a ansiedade não deixam de
se fazer presentes. Lidar com o nosso
medo do adoecimento ou do adoecimento de nossos entes queridos, enquanto observamos colegas que tem
dificuldade em manter as orientações
de cuidado e acabam de alguma forma
se expondo a doença, nos traz questionamentos e angústias. O mesmo
se dá com as crianças, que ainda que
compreendam o contexto atual, naturalmente internalizam as “regras” de

Helena Rodrigues da Silva

forma particular.
Muitas vezes os sinais de ansiedade vão ser notados primeiro no corpo.
Logo, percebemos alterações no nosso
padrão de sono e alimentar, no nosso
humor, aparecendo a irritabilidade, a
tristeza, o choro e a raiva, antes pouco frequentes. Podemos nos pegar aumentando o consumo de álcool e de
cigarro, às vezes até de remédios para

dores de cabeça, dores de estômago e
tensão muscular.
As reações do nosso corpo muitas
vezes são inevitáveis. No entanto, podemos lidar com elas de forma bem distintas, a depender da nossa história de vida,
nosso contexto familiar e de trabalho,
além da nossa autopercepção sobre os
nossos comportamentos e limites.
Entendendo todas essas mudanças e reações do nosso corpo, é importante que façamos o exercício de
nos acolhermos e sermos gentis com
nós mesmos. Busque identificar o
seu limite e não se exija “dar conta”
de tudo como antes, escolha atividades que te tragam prazer e bem-estar
e adicione à sua rotina. Faça questão
de estar próximo das pessoas que
você ama e se permita estar mais
distante daquelas com as quais a relação é mais difícil. Ainda que o processo seja lento, ele pertence a você!
Sempre vale lembrar que os cuidados com a alimentação e a atividade física são essenciais para mantermos uma boa saúde mental e que
sempre que necessário devemos buscar ajuda profissional. No mais, sempre teremos muitos erros e acertos
pelo caminho.
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Por que o Seguro de Responsabilidade
Civil só tem crescido?
Em 2021, o crescimento foi de 34,8%
Um dos maiores motivos pelos profissionais estarem recorrendo ao RC foi a pandemia. Segundo a
SUSEP os mais solicitados foram: seguros de RC Geral,
RC Profissional, D&O, Riscos Ambientais e Riscos Cibernéticos
Além da pandemia, os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais presentes nas
contabilidades, assim como as inúmeras
mudanças e alterações de leis e regimentos
vêm movimentando e fortalecendo ainda
mais a necessidade do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional. A afirmação é da
CEO da Floripana Seguros, Mari Rossi, empresa que atua com seguros personalizados
e um deles é o RC Contabilista.
Para aqueles que ainda não possuem o
seguro, Mari explica sobre o assunto.
Quem pode contratar? Pessoa jurídica e
pessoa física (exceto as que operam como
CLT).
Precisa existir contrato de prestação de
serviço firmado entre as partes? Sim, sem
este documento não se identifica qual a responsabilidade da contabilidade.
Preciso ser transitado e julgado? Não,
existe um corpo de advogados que analisa o pedido de reembolso, estando dentro da cobertura da apólice, o reembolso
é feito extrajudicial.
Meu cliente precisa ter conhecimento
do que houve? Sim, o seguro é a base de
reclamação, este é um documento indis-

pensável mesmo que extrajudicial para
que o processo do sinistro possa ser iniciado.
O seguro paga o boleto da multa? Não,
o seguro é por reembolso, após a análise
do sinistro, havendo a cobertura, a seguradora reembolsa o valor já pago pelo terceiro ou segurado descontando o valor da
franquia.
Pago franquia em todos os eventos? Sim, cada fato gerador é considerado
um sinistro e este gera uma franquia. Fato
gerador é o fato que gerou inicialmente o
prejuízo ao terceiro.
Custas judiciais estão cobertas? Sim,
desde que sejam para cobrir a defesa do
segurado (contabilidade) e não terceiro
(cliente). O valor da verba estará dentro
da cobertura principal.
“E é por isso que nós da Floripana Seguros temos zelado pelos nossos clientes
e estamos sempre buscando as melhores
opções no mercado para cobrir as necessidades dos profissionais da contabilidade
e nos especializando cada vez mais para
melhor atendê-los”, finaliza Mari Rossi.
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MOTIVOS PARA TER UM SEGURO RC
1. Você estará seguro contra processos judiciais e danos materiais/morais;
2. Você não sofrerá prejuízos financeiros devido aos possíveis danos causados
a terceiros;
3. Garantia de que sua imagem estará
sempre “limpa”;
4. Garantirá a seus clientes reparação
de danos, que é uma exigência por lei.

sicoob.com.br/sicoobmaxicredito
/sicoobmaxicredito

Mari Rossi, CEO da Floripana
mari@floripanaseguros.com.br,
@floripanacorretoraseguros,
(48) 9 9104-4636
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Posse festiva da nova diretoria e conselheiros do CRC/SC
Autoridades, discursos e relato de
uma trajetória de constante busca pela
valorização da classe contábil catarinense marcaram a posse festiva da nova
diretoria do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC/SC),
para o biênio 2022/2023, em fevereiro. O
evento ocorreu de maneira hibrida, tanto presencial na sede do Conselho, em
Florianópolis, como on-line, pelo canal
do CRC/SC no YouTube.
Assumiu a presidência da entidade
a contadora Marisa Luciana Schvabe de
Morais, acompanhada dos vice-presidentes e conselheiros. Em seu discurso, a presidente percorreu suas mais de
duas décadas de luta pelo protagonismo
contábil, pontuando suas passagens na
academia como professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis, no
Conselho Federal de Contabilidade e no
CRC/SC. “O sistema CFC/CRCs acentuou
essa paixão pela contabilidade. Foi ali
que tive a oportunidade de, muito modestamente, contribuir em diferentes
frentes: em comissões de trabalho, como
conselheira e VP do CRC/SC e, nos últimos anos, como conselheira do CFC”,
contou.
Sobre as propostas da nova gestão,
a presidente se mostrou enfática ao afirmar que são compromissos assumidos e
que irá dispensar os melhores esforços
para implementá-los. “São muitos os
projetos - 45 para ser mais exata. A fiscalização preventiva, a educação profissional continuada, a integração com as
diferentes entidades contábeis do nosso
estado (e também com entidades afins),
a interiorização do CRC e o conselho
para ‘todos’ os profissionais são metas
prioritárias para este grupo de ‘soldados’
que a classe contábil elegeu”.
REPRESENTATIVIDADE DO OESTE
O contador e ex-presidente do Sindicont, Alcindo Oliveira Lopes, assumiu
como coordenador adjunto da Câmara
de Registro. A gestão de conselheiro é
de quatro anos. A representatividade
do oeste no Conselho é importante para
contribuir levando os anseios e demandas locais, além de conectar os profissionais da região com o CRC/SC.
De acordo com Alcindo, a motivação
para participar da entidade é a possibilidade de desenvolver um trabalho diferenciado. “Foi feito um planejamento
para a gestão baseado em cinco eixos
principais: valorização, orientação, integração, inovação e transparência. Para
cada um desses eixos foi elaborado um
plano de ação, totalizando as 45 ações”,
pontuou.

Alcindo Oliveira Lopes e Marisa Luciana Schvabe de Morais

Conselheiro Alcindo Oliveira Lopes,
presidente do CFC Aécio Prado
Dantas Júnior e conselheira suplente
Conselheiros efetivos e suplentes
Camila Freitas de Faveri

Presidente e vices-presidentes

Marisa Luciana Schvabe de Morais
assumiu a nova gestão do CRC-SC

