Jornal do Voluntariado
da Classe Contábil

2ª edição
Outubro 2013

Conselho Regional de Contabilidade

Informativo do voluntarido da classe contábil de Minas Gerais

de Minas Gerais

Grupo de Trabalho Comissão do Voluntariado discute novas ações
Aconteceu, no dia 13 de setembro,
na sede do CRCMG, reunião do Grupo de
Trabalho Comissão do Voluntariado,
responsável pelo Programa de Voluntariado
da Classe Contábil - PVCC (foto). Estiveram
presentes os membros do GT Antônio
Araújo, Cléber Teixeira, Daniela Sampaio
Frutoso, Marluce de Paiva Pereira, Otorino
Neri, Maria Heloisa de Mendonça Nunes,
além do contador que coordena o projeto,
Edvar Dias Campos, e do convidado
Paulolinto Pereira.
Na oportunidade, foram discutidas
propostas para dar continuidade às ações
de divulgação do projeto e abordadas as
principais ações e resultados desenvolvidos
pelos voluntários do Projeto no estado.
O PVCC conta, até a data da
publicação deste Jornal, com 368
voluntários em Minas Gerais. O número de
profissionais cadastrados apresentou um
aumento de 32% em relação a 2012, o que
significa que cada vez mais a classe contábil
mineira está empenhada em construir uma
sociedade mais justa e solidária. Segundo
Edvar Campos, o Programa tem gerado
bons resultados para o estado, já que conta
com vários trabalhos voluntários
registrados.
Ainda de acordo com o
coordenador, ao longo destes quatro anos
de existência do PVCC, foram obtidas
melhorias, e o projeto tem sido
aperfeiçoado. “Os avanços foram em
relação às parcerias com outras entidades,

Ministério Público, Ação Fome Zero, entre
outros. E também tem havido mais
envolvimento do Sistema CFC/CRCs
divulgando, apoiando e esclarecendo os
prováveis voluntários sobre o tema”,
explica.
Um dos objetivos principais do PVCC
é promover condições para a classe contábil
disponibilizar seus conhecimentos à
sociedade civil e às instituições públicas,
que poderão organizar, registrar e controlar
seus patrimônios adequadamente,
mensurar e avaliar seus resultados e fazer
suas prestações de contas de maneira
correta.
Edvar acredita que o PVCC possa
obter várias conquistas no futuro, dentre
elas cooperar para uma sociedade mais
justa. “Espero que os recursos existentes
possam ser mais bem utilizados em
benefício da sociedade e que possamos
contribuir com a qualidade do uso dos
recursos públicos destinados às entidades
do terceiro setor”.
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SIGA ESTA IDEIA
Voluntária arrecada fundos para reforma de asilo
Moradora
da cidade de
Campestre,
região sul do
estado, a
contadora
Maria Dinalva
Garcia (foto) irá
completar, em
2014, 20 anos
de profissão. Em boa parte desse tempo, ela
se preocupou em realizar trabalhos
voluntários em entidades sociais da cidade.
Sua relação com o voluntariado teve início
em 2000, quando foi convidada a auxiliar na
tesouraria da APAE de Campestre e, pouco
depois, foi incluída na diretoria da entidade,
colaborando com doações mensais e
acumulando as funções de tesoureira e
contadora. “Escriturava o livro caixa, emitia
e assinava os cheques para pagamento das
despesas, providenciava transferências
entre conta corrente e poupança e, ao final
de cada ano, prestava contas de todo o
dinheiro arrecadado e das despesas
pagas”, conta.
Através das ações desenvolvidas na
APAE, Maria Dinalva adquiriu experiência
na realização de bingos beneficentes, o que
a motivou a realizar outros em demais instituições. O mais recente foi realizado no asilo
São Vicente de Paulo, no Ginásio
Poliesportivo da cidade. Na ocasião, foram
arrecadados recursos para a ampliação e
reforma do prédio da entidade. Juntamente
com seus funcionários, ela trabalhou com o

caixa, coordenou as equipes de vendas e
contabilizou todas as rodadas do bingo.
Segundo Dinalva, além do trabalho
na tesouraria, ela faz um esforço para
estimular as pessoas a colaborarem e
comparecerem ao evento. “Como boa
contadora, tentando sobreviver nesta crise
econômica que atinge o sul de Minas,
aprendi a trabalhar com o povo. E, como
não gosto de microfone, faço um trabalho
interno com os coordenadores, no sentido
de trabalharem com o emocional do
pessoal que vai jogar bingo, divulgando que
o trabalho é para ampliação do local, para
melhor qualidade de vida e por aí vai”,
explica.
Dinalva procura, também, envolver
seus funcionários nos trabalhos voluntários
dos quais participa, pois acredita que,
assim, estará desenvolvendo o espírito de
solidariedade, companheirismo, equipe e
amizade dentro do escritório. Atualmente,
ela está na expectativa da realização do
próximo bingo, desta vez na APAE, no dia
27 de outubro.
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FIQUE POR DENTRO
A equipe do PVCC está atenta às histórias dos voluntários que possam servir de exemplo e
incentivo aos demais profissionais da classe e estudantes. Sua história com o voluntariado
pode ser contada neste jornal. Para tanto, é importante que as ações estejam cadastradas no
sistema online do Programa.
Como registrar?
Após fazer o login no sistema, clique no botão Atualize seu Histórico, disponível na página
inicial. Você será direcionado ao menu Seu Histórico e poderá realizar o cadastro. Caso a
instituição em que foi realizada a ação ainda não esteja cadastrada no sistema, vá ao menu
Cadastro Instituição, clique em Adicionar, preencha os campos e salve.

INSPIRE-SE
Voluntário: CONTADOR ADELSON BATISTA MAGALHÃES FILHO
Projeto: Assistência a organizações da Sociedade Civil
Instituição: Pastoral da Criança
Ações desenvolvidas: Conferência e assinatura de Recibo/Demonstrativo de Receita e
Despesas referentes à Prestação de Contas de Apoio Financeiro Mensal, para capacitação
e acompanhamento em serviço de líderes, pagamento de despesas administrativas e
outras da Coordenação do Setor da Pastoral da Criança na Diocese de Januária/MG.
Voluntário: CONTADOR OTORINO NERI
Projeto: Ações localizadas de Voluntariado em Políticas Sociais e Comunitárias
Instituição: Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida
Ações desenvolvidas: Participação em reuniões da diretoria, elaboração de planilhas e
prestação de contas mensalmente, apresentação de documentos trabalhistas e
previdenciários periodicamente. Orientação na apresentação de documentação para
contabilidade e visando a transparência.
Voluntário: CONTADORA DANUBIA DE SOUZA FIRMINO
Projeto: Prestação de contas do Terceiro Setor
Instituição: Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina
Ações desenvolvidas: Foi implementada orientação em relação à importância da
contabilidade para a instituição. Apesar de contar com uma contadora voluntária, a
coordenadora da ONG está tendo muitas dificuldades em relação às obrigações
acessórias, balanço, obrigações previdenciárias. Então, através destas dificuldades, foram
repassadas para a coordenadora algumas orientações como: a entrega das Declarações
como RAIS, DIRF, DACON, DCTF, DIPJ e outros.
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Jovens realizam ações através do PVCC
Os jovens são, em grande parte,
anos, técnico em contabilidade, pratica
conhecidos por serem cheios de ideais,
ações voluntárias há pelo menos cinco anos.
vontade e energia de sobra para tornar seus
Como profissional da contabilidade, desensonhos reais. Por isso, são grandes responvolve ações de cunho social desde o início
sáveis pelas mudanças que podem ocorrer
deste ano. Atualmente, colabora com duas
na sociedade. A preocupação com o bem
Organizações da Sociedade Civil de
estar e a justiça social, atrelada à boa vontaInteresse Público (OSCIP), prestando contas
de em colaborar podem ser a saída para
e captando recursos por meio de convênios
encontrar um mundo em que a disparidade
junto à Administração Pública Estadual.
social não seja tão alta.
Segundo ele, o desejo de ajudar ao
Através do Programa
próximo faz parte de
de Voluntariado da Classe
sua ética existencialisContábil, os jovens têm a
ta. “Na figura de cidaoportunidade de ajudar a
dão, eu acredito que
quem precisa. Karoline
atitudes de voluntariaSumaia, 18 anos, trabalha
do ligadas aos jovens
com a contadora Maria
podem, além de inteDinalva e foi incentivada
grá-los à sociedade
por ela a auxiliar no bingo
em que vivem, criar
beneficente para reforma
uma sociedade mais
do Asilo São Vicente, na
justa, clara e objetiva
cidade de Campestre. “Se
com relação a seus
cada jovem tentasse
i n t e r e s s e s s o c i aajudar e se doar um pou- Jovens voluntários: Daniel Brito e Karolina Sumaia is”.
co, a geração de hoje
Daniel aponta
criaria um coração mais
semelhanças entre a
disposto a dar do que receber, pois muitas
profissão contábil e a de médico. “Cuidamos
vezes o egoísmo não nos deixa ver o quão
preventivamente e corretivamente do patrigrande se torna uma pequena ação nossa ao
mônio das empresas e/ou entidades. Sem
próximo” diz a jovem.
este cuidado, provavelmente poderiam ir à
Antes reticente em participar do evenfalência (morrer). O PVCC me ajudou nessa
to, Karoline destaca que a atividade agregou
tarefa e espero que os jovens contabilistas,
a ela um sentimento de compaixão ao próxinão só os de Minas Gerais, mas de todo o
mo e paz de espírito por estar fazendo o bem.
Brasil, possam também ser sensibilizados”,
O voluntário Daniel Brito Carneiro, 23
conclui.

Seja voluntário!Inscreva-se através do site www.voluntariadocontabil.cfc.org.br e
envie suas dúvidas/sugestões para o email pvcc@crcmg.org.br.
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