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O time do voluntariado pelo título do desenvolvimento
Quando o assunto é
desenvolvimento, quem participa é que sai na frente. Venha
fazer parte do time dos profissionais da contabilidade que
vestem a camisa e contribuem
cada vez mais para o progresso da sociedade! O Programa
de Voluntariado da Classe
Contábil (PVCC), iniciativa do
Conselho Federal de
Contabilidade, há quatro anos
coloca seus voluntários em
campo ao lado de diversos
projetos institucionais, em parceria
com o poder público e a sociedade
civil.
Cabe ao voluntário orientar instituições sociais na prestação de contas
que viabiliza o acesso a fundos e doações, e nos orçamentos de projetos
sociais e socioambientais. Em parceria com a Ação Fome Zero, por exemplo, os voluntários colaboram na pres-

tação de contas do Programa Nacional
de Alimentação Escolar para escolas
públicas, as quais às vezes deixam de
receber o benefício por não possuírem
um profissional para dar orientações.
Mais informações sobre os projetos desenvolvidos, as entidades parceiras e as orientações para o cadastro são
encontradas no site do PVCC:
voluntariadocontabil.cfc.org.br

COLABORE
Você conhece um representante do Conselho de Alimentação Escolar
(CAE) do seu município? Ele fiscaliza os recursos federais destinados à
merenda escolar. A prestação de contas é um trabalho que exige precisão, já
que é com base em seu relatório que será deteminada a continuidade ou não do
benefício à cidade. Por isso, a orientação de um profissional da Contabilidade é
fundamental! Solicite à Secretaria de Educação o contato do CAE e se disponha!
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SIGA ESTA IDEIA

Merenda escolar, um prato cheio para a agricultura familiar

O profissional Antônio Marcos
Figueiredo Teixeira, voluntário em Boa
Esperança, na região Sul do estado,
trabalha junto aos produtores rurais de
agricultura familiar presentes na cidade.
Entre outras contribuições, ele
acompanha as emissões de notas fiscais e
orienta as prestações de contas sobre as
obrigações acessórias que associações e
fundações devem cumprir.
Através do Programa de Aquisição
de Alimentos, desenvolvido pela prefeitura
de Boa Esperança, os alimentos que
compõem a merenda escolar dos alunos
são fornecidos por estes pequenos
produtores, por um preço semelhante ao
atual no mercado. Desta maneira, o
benefício do Programa Nacional de
Alimentação Escolar é destinado aos
produtores da região, o que valoriza a sua
produção e garante a qualidade dos
alimentos oferecidos às crianças.

Esta ação demanda atenção, por
parte dos produtores rurais, com a
regulamentação de suas atividades e a
garantia de seus direitos. A colaboração do
contador Antônio Marcos se torna,
portanto, fundamental à articulação,
regulamentação e legitimidade das
negociações, garantindo a existência do
projeto. O Programa de Aquisição de
Alimentos foi lançado no mesmo ano que o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar, e desde o seu lançamento, conta
com a cooperação do voluntário.
“Dentro do programa, eu acho que
todo mundo ganha. A região, os alunos, as
creches, as escolas, os produtores, que
recebem a valorização do seu trabalho, e a
classe contábil, que é reconhecida em seu
valor e sua relevância. Poder contribuir é
realmente muito significativo. Não custa
nada a gente poder ajudar!”, declara
Antônio.

VOCÊ SABIA?
Durante a celebração do último prêmio anual Gestor Eficiente da Merenda Escolar, a
Ação Fome Zero, organização responsável pela fiscalização do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, realizou uma homenagem aos agricultores familiares de todo o
Brasil. Os seis agricultores representantes receberam das mãos do Ministro Pepe Vargas
um prato comemorativo com os dizeres “Aos agricultores familiares organizados que, com
seu trabalho, enriquecem a alimentação escolar”.
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FIQUE POR DENTRO

Cadastramento e registros: sistema online PVCC
O sistema online do Programa de Voluntariado da Classe Contábil é a ferramenta que
possibilita a administração dos trabalhos voluntários. É através dele que o profissional ou
estudante de contabilidade e as instituições se cadastram no PVCC, registram as suas
atividades e têm acesso às atividades realizadas por outros voluntários.

Para acessá-lo, entre na página http://voluntariadocontabil.cfc.org.br e crie o seu
cadastro (Cadastro > Pessoa Física / Pessoa Jurídica). Um e-mail é enviado ao coordenador
estadual, para validação.Os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes contam como horas
de atividades extracurriculares exigidas pela grade do curso, portanto, estes só poderão se
cadastrar sob a orientação de um supervisor. A faculdade ainda pode realizar um convênio
com o Conselho Regional de Contabilidade. O termo de convênio pode ser solicitado através
do e-mail pvcc@crcmg.org.br, e enviado para o CRCMG após a assinatura da Instituição. Os
candidatos e supervisores só serão aprovados no programa caso seu registro profissional
esteja em situação regular.
Após a validação, uma senha é enviada ao usuário para que ele realize o seu login
(Cadastro > Login do Voluntário). O nome de usuário será o seu e-mail, e a senha pessoal é
alterada no primeiro acesso. Para preencher as atividades realizadas, é preciso selecionar o
projeto e preencher o CNPJ da instituição, o período do trabalho, o número de horas e uma
pequena descrição. Caso a instituição não esteja cadastrada, é só adicioná-la (Cadastro >
Instituição). Todas as horas trabalhadas serão somadas e será construído um banco de horas
do trabalho voluntário prestado pelos integrantes do grupo.
Além de cadastrar suas horas no sistema,não se esqueça de contar a sua história e ,
junto a ela, mandar uma foto bem expressiva para o e-mail do PVCC. Nossa equipe
entrará em contato e publicará os benefícios trazidos pelo seu serviço,
provando a relevância de sua atuação e a necessidade de se expandir
este tipo de ação!
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NOSSOS PARCEIROS

Contabilista Solidário
O projeto Contabilista Solidário tem por objetivo desenvolver e estimular
o espírito de cidadania entre os profissionais da Contabilidade, através da sua
participação em programas sociais que propiciem melhorar as condições de
vida dos menos favorecidos.
Um exemplo foi a ação realizada em Poços de Caldas durante o último
Seminário CRCMG Itinerante na cidade . Para participar do evento, cada um
dos 296 presentes doou 1 litro de leite. A iniciativa foi de Otorino Neri,
representante do PVCC em Poços de Caldas e delegado seccional do
CRCMG, evidenciando a atuação dos projetos Contabilista Solidário e
Programa de Voluntariado da Classe Contábil como parceiros no incentivo ao
desenvolvimento social e comunitário.
Rita Teresa Martinelli
Marinoni (presidente
da SOS Santa Casa
de Poços de
Caldas), Otorino Neri
e Célia Maria de
Sousa (contadora e
tesoureira da SOS
Santa Casa e
diretora social do
Sindicato dos
Contabilistas de
Poços de Caldas).

As doações continuaram mesmo depois do seminário. Otorino
mobilizou os profissionais da cidade e região para completarem a marca de
600 litros de leite arrecadados. As doações, que são direcionadas às
entidades filantrópicas, foram enviadas à “SOS Santa Casa de Misericórdia”
de Poços de Caldas.

Voluntário, entre em contato conosco através do e-mail
voluntariado@cfc.org.br e conte-nos quais foram as atividades
desenvolvidas por você!
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