São Marcos conta com
delegacia do SESCON /
Serra Gaúcha
Desde o dia 27 de junho, mais uma cidade da região conta
com uma delegacia do Sescon/Serra Gaúcha. A partir de agora, os
profissionais de serviços contábeis de São Marcos, podem usufruir
de todos os serviços disponibilizados pelo Sindicato, sem ter que
se deslocar para outros municípios.
Para marcar o início das atividades na cidade, a entidade
realizou um encontro na Prefeitura Municipal de São Marcos.
Durante o evento, o contador Luiz Carlos Machado, empossado no
dia 18 de Julho de 2005, como delegado do Sindicato daquele
município, foi apresentado aos participantes pelo presidente do
Sescon/Serra Gaúcha, Celestino Loro. Também foi proferida uma
palestra com o vice-presidente da entidade, Marco Dal Pai, sobre
precificação dos serviços contábeis. O encerramento do evento
aconteceu com um jantar de confraternização na Pousada Luna,
localizada na Vila de Criúva.
Com apenas dois meses de atuação, os profissionais de
São Marcos já estão sentindo os resultados positivos em contar
com o assessoramento do sindicato. Através de reuniões de
estudos, realizadas toda a terceira quarta-feira de cada mês, os
associados discutem assuntos de interesse de todos e realizam
uma troca de experiências. “Cada um expõe as dificuldades
encontradas no dia a dia e juntos nós encontramos as melhores
soluções para resolver os problemas”, explica Machado.
O principal objetivo da entidade é ampliar o número de
participantes, para que todos os empresários contábeis usufruam
dos benefícios do sindicato. “Estamos buscando a integração do
setor para melhorar os nossos serviços”, destaca Machado.
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Os desastres com equipamentos acontecem quando menos se espera.
Acidentes, falhas de disco, erros de operação, fraude, roubo, furto e até mesmo desastres como
enchentes ou incêndios podem comprometer a continuidade do negócio. Além disso, os riscos
virtuais iminentes que surgem a cada dia como vírus e invasão de computadores, torna essencial
armazenar dados da empresa com segurança.
É este o intuito da empresa SalvaDados, parceira da Prosoft. Propiciar um método, rápido, seguro
e automático de armazenamento e envio on-line de cópias de segurança dos dados das
empresas, reduzindo ao máximo os problemas de recuperação de informações, e monitorando a
correta e sistemática execução do processo.
O sistema é destinado principalmente às pequenas ou médias
empresas, profissionais liberais ou usuários que não dominam os
fatores de risco que podem levar à perda de informações e não
dispõem de recursos eficientes nem de pessoal qualificado para
realizar o procedimento de backup.
Com o armazenamento de dados e informações em servidores
remotos, através da integração do serviço com o sistema
operacional e principais aplicativos, é possível garantir a
continuidade dos trabalhos na empresa em caso de crises ou falhas
de infra-estrutura.
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Associados são beneficiados
com convênio na área da
Saúde
A partir de agora, os associados do Sescon/Serra
Gaúcha contam com todos os benefícios oferecidos pelo
Plano de Saúde Unimed. O convênio, que foi firmado entre o
Sescon e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do
Sul, no dia 01º de julho de 2006, possibilita que os
associados usufruam dos serviços da Unimed por um valor
diferenciado. Para o presidente do Sescon/Serra Gaúcha,
Celestino Loro, a parceria representa mais um benefício às
empresas de serviços contábeis. “A cada ano o sindicato
busca aperfeiçoar a sua atuação e a saúde é uma das áreas
prioritárias em nosso planejamento”, destaca.
Além das mensalidades mais acessíveis, o Plano de
Saúde ainda oferece cobertura hospitalar e assistência
funeral. Os colaboradores das empresas associadas, que se
interessarem pelo novo benefício, vão poder escolher entre
duas modalidades: Básico Plus ou Executivo. Os dois planos
disponibilizam os seguintes serviços: consultas ambulatoriais
em consultórios e em pronto-socorro, cobertura em todos os
exames, procedimentos ambulatoriais, internação hospitalar,
internação psiquiátrica, procedimentos especiais
hospitalares e convênio odontológico.
Mais informações sobre o novo benefício com o
Sescon/Serra Gaúcha pelo 54 3228.2425.

Os dados de sua empresa estão seguros?
Armazene seus dados de forma segura, rápida e confiável.
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Através de um aplicativo instalado no computador, o Agente para Windows, os arquivos são
compactados e criptografados em um diretório temporário no disco rígido e as modificações
diárias são enviadas para um servidor via Internet.
Portanto, a segurança das informações é total!
Vantagens
Integração total com aplicativos e o sistema operacional Windows
Total sigilo das informações através de criptografia de 448 bits
Facilidades e flexibilidade de execução do processo
Automação e agendamento do processo
Alertas que avisam quando há algum problema ou quando a cópia
de segurança deixa de ser realizada.
Benefícios
Automatização do processo de cópia de segurança
Redução de custos de equipamentos, insumos e pessoal para
realizar backup
Eliminação dos problemas de armazenamento off-site
Garantia total de restauração
Maior segurança em relação a outras mídias
Dispensa compra de equipamentos
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Sindicato aponta Melhorias para
Projeto do Município
Com o objetivo de melhorar e adequar o projeto “DMS Eletrônico” da
Prefeitura Municipal, o Sescon/Serra Gaúcha, entregou no dia 01º de agosto,
documento ao Secretário da Fazenda de Caxias do Sul, senhor Carlos Búrigo.
Na carta, o Sescon aponta diversas alterações ao programa, para adequá-lo à
realidade das empresas de serviços contábeis. O “DMS Eletrônico”, programa
em vigor na cidade desde julho de 2006, torna obrigatório à emissão da nota
fiscal tanto para a empresa que presta o serviço, quanto para a que contrata.
Entre os apontamentos, o Sescon sugere que sejam dispensadas a
entrega de documentos e o preenchimento de algumas informações da
declaração mensal de serviço (DMS), levando em conta os valores das notas
fiscais e o faturamento da empresa. “Com estas alterações, vamos reduzir o
volume de burocracia e do estabelecimento de controles, pela expressividade
da receita movimentada”, explica o presidente do Sescon/Serra Gaúcha,
Celestino Loro.
No material, o Sescon ainda solicita a continuidade do tratamento
favorecido às micro e pequenas empresas. “Estamos visando o constante
crescimento e desenvolvimento das companhias menores, e ainda
racionalizando o custo da administração tributária para o contribuinte e para o
município”, destaca.

Galeria
Nestor Dal Corno fala sobre sua atuação como
Presidente

Regionais
Profissionais de São Marcos contam com o
apoio do SESCON / Serra Gaúcha

Confira as solicitações e sugestões apontadas no documento:
Dispensa da retenção de valores inferiores a R$ 30,00 de ISSQN pelo tomador de serviços (parâmetro legislação da
previdência social);
Dispensa da informação na DMS do tomador dos serviços das Notas Fiscais inferiores a R$ 750,00 (parâmetro o resultado
de R$ 30 como valor de retenção);
Dispensa da entrega da DMS para empresas prestadoras de serviços com faturamento até o limite da Microempresa
Municipal;
Entrega até 45 dias após o encerramento do semestre da DMS para empresas tomadoras de serviços com faturamento
anual até o limite de R$ 2.400.000,00 (parâmetro simples federal);
Prazo de entrega para o dia 30 do mês seguinte para as demais empresas;
Dispensa do preenchimento de algumas informações na DMS não inerentes ao faturamento, a ser discutido caso a caso;
Liberação de programa semelhante ao da Secretaria da Receita Federal, para prestar as informações, com os seguintes
requisitos:
- Emissão do recibo no ato da transmissão;
- Processamento das informações off-line;
- Que permita a interatividade com sistemas de gestão internos das empresas;
- Que permita a emissão/ armazenamento em poder da empresa das informações digitais/ informadas.

TOPDOWN

www.topdown.inf.br
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A MARCA QUE FAZ MUITO POR VOCÊ

Rua Coronel Flores, 376 / Bairro São Pelegrino / Caxias do Sul - RS / CEP 95034-060

Júlio Soares - Foto Objetiva

No dia 01º de
outubro, milhões de
brasileiros têm um
compromisso com a
cidadania. Pela quinta
vez, desde o fim da
ditadura militar, os
eleitores vão ter que
decidir, através do voto
direto, quem será o próximo presidente do Brasil.
Também vão eleger pela sétima vez, os políticos que vão
assumir os governos estaduais do nosso país. Os
brasileiros ainda vão escolher os deputados federais,
estaduais e senadores que vão estar à frente do
comando da nossa nação.
Infelizmente, o índice registrado de votos nulos
e brancos é cada vez mais alto. Na última vez que o povo
brasileiro teve que decidir nas urnas o novo presidente
do Brasil, foram quase 5,5 milhões entre votos nulos e
brancos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) referentes ao segundo turno. O número
representa cerca de 6% do total dos eleitores que
compareceram às urnas. Sem contar a abstenção, que
no último pleito chegou a 20% de todo o eleitorado
nacional, o que significa 23 milhões de pessoas que
não compareceram. Atualmente o Brasil conta com
mais de 125 milhões de eleitores.
Os sucessivos escândalos no Congresso e nos
Ministérios, que estão gerando uma indignação entre
os cidadãos, levam a crer que em 2006, infelizmente, o
índice de votos inválidos será ainda maior. Inúmeras
são as campanhas para convencer a população a
anular o voto. Além de e-mails e sites especializados
para propagar o protesto, que não têm nenhuma
eficácia e não vão contribuir para melhorar a situação
do país, líderes do movimento fazem campanhas no
centro das cidades. Inclusive em Caxias do Sul.
Como já foi esclarecido pelo TSE, a
possibilidade de anulação das eleições mesmo que o
número de votos nulos ultrapasse 50% não existe. O
melhor que temos a fazer pelo país é escolher
criteriosamente os nossos governantes. Devemos
reagir à crise política, mas não pela omissão, e sim
através do voto consciente. Um trabalho árduo, muito
diferente do caminho fácil escolhido pelos que anulam
o seu voto. Uma escolha que só deve ser feita após a
análise do passado dos candidatos, suas obras, suas
propostas e suas idéias.
Celestino Loro
Presidente do Sescon/Serra Gaúcha

SERRA GAÚCHA

Comunidade esclarece dúvidas
no 1º Feirão do Imposto
Com o objetivo de conscientizar os consumidores e informar
o percentual de impostos embutidos nos preços de diversos
produtos, o Sescon/Serra Gaúcha promoveu o 1º Feirão do Imposto.
A atividade integrou a programação da 2ª Ação Para Todos e 1ª Feira
Multisetorial, evento promovido pela Associação de Empresas de
Pequeno Porte da Região Nordeste do Estado (Microempa), que
aconteceu de 25 a 27 de agosto, nos Pavilhões da Festa Nacional da
Uva.
Na oportunidade, o Sescon prestou mais de 800
atendimentos, esclarecendo principalmente questões sobre a carga
tributária embutida nos produtos e o Custo Brasil. Também foram
respondidos questionamentos a respeito do imposto de renda das
pessoas físicas. Além disso, o Sescon realizou uma intensa
divulgação do site www.impostometro.com.br, que tem como
finalidade informar o cidadão do montante de impostos arrecadados
pelos governos Federal, Estadual e Municipal.
Conforme o vice-presidente do Sescon/Serra Gaúcha,
Marco Antônio Dal Pai, a realização do Feirão é uma forma da
entidade contribuir com a sociedade, propiciando um maior
conhecimento sobre o quanto as pessoas e as empresas pagam de
impostos. Além disso, o evento teve como função subsidiar a
comunidade com informação para que possa exigir dos governantes
a correta aplicação dos recursos arrecadados. “É gratificante poder
esclarecer questões que fazem parte do dia a dia e que influenciam
diretamente nas finanças de cada pessoa e da economia como um
todo”, explica.
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Mais de 200 pessoas participam de
seminário sobre assuntos contábeis
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A terceira edição do Seminário de Assuntos Contábeis da
Região da Serra aconteceu no dia 14 de julho na Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul. O evento é
uma realização do Sescon/Serra Gaúcha em parceria com
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
(CRCRS) e o Sincontec/Caxias do Sul (Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade de Caxias do Sul e Região Nordeste).
Para atingir as metas do Seminário, a coordenação da
ação trabalhou durante três meses na escolha dos temas e
palestrantes. O resultado foi conferido por 200 profissionais e
estudantes da região, que participaram da programação. A
diretora de eventos da entidade e conselheira do CRCRS, Magda
Wormann, explica que nesta edição os assuntos abordados foram
menos técnicos e mais reflexivos.
Na abertura, o empresário Luiz Antônio Kuyava, abordou
o tema "CMV: Pilar de Sustentação do Empreendedorismo". Ainda
pela manhã o vice-presidente de relações com o interior do
CRCRS, Luciano Livi Biehl, falou sobre "Transferência de
Responsabilidades Técnica na Rescisão de Contratos". Logo após
o almoço, o psicólogo, pós-graduado em planejamento e

estratégia empresarial, Darcy Cabral Marques, palestrou sobre "O
Perfil Comportamental dos Gestores em Serviços de
Contabilidade". O Seminário foi encerrado com a palestra
"Formação de Custos e a Precificação dos Serviços Contábeis",
ministrada pelo vice-presidente do Sescon/Serra Gaúcha, Marco
Antonio Dal Pai e pelo contador José Inácio Lenz.
Patrocinaram o III Seminário de Assuntos Contábeis da
Região da Serra as seguintes empresas: Ana Marlene Gasperin,
Banco do Brasil - Agência Lourdes, Banco Panamericano,
Bradesco A gência
Imigrante, BT
F o r m u l á r i o s
Contínuos, Infostore,
Meicol Distribuidora
de Aço Ltda., Neo
Tecnologi, Prosoft/ RS
e Tec Sul Informática
Ltda.
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Galeria: A incessante busca pelo profissionalismo e união do setor
Um dos momentos mais
marcantes na história do Sescon/Serra
Gaúcha foi em 1989 quando a entidade, até
então denominada Associação das
Empresas de Serviços Contábeis, foi
transformada em Sindicato. A data da
alteração, que possibilitou ainda mais a
ampliação dos serviços da organização,
também marcou a vida profissional do
contabilista Nestor Dal Corno, que foi
nomeado como primeiro presidente do
Sescon para o período de 1989 a 1992.
Descendente de italianos da
comunidade de Beluno na Itália, Nestor é o
quarto filho de uma família de 10 irmãos.
Filho de Gildo Claudino Dal Corno e de
Severina Menegotto, nasceu no dia 13 de
agosto de 1947, em São Virgilio da 6ª
Légua, em Caxias do Sul. Incentivado pelos
pais, desde muito cedo se dedicou aos
estudos. Iniciou sua formação na Escola
primaria em São Virgilio e nas Lassalistas
de Flores da Cunha, Carazinho e Canoas.
Com a conclusão do secundário, entrou
para o curso de Técnico em Contabilista, da
Escola Técnica de Comércio de Caxias do
Sul, onde permaneceu de 1968 a 1971. No
mesmo período trabalhou na Organização
Técnico Contábil Razão Ltda.
Logo depois, com apenas 24 anos,

fundou, juntamente com os sócios Pedro Ari
Biffi, Ernani de Napoli Velho e Celeste
Carlos Mandelli, a Organiza Contabilidade
e Assessoria Ltda. Três anos depois, o
empresário se casou com Ceres Maria De
Boni Dal Corno, com quem tem quatro
filhos. Um deles, Tiago, divide hoje a
empresa com o pai e com os sócios Suzete
Maria Ullian e Julian Bianchini. O escritório,
no qual Nestor atualmente é um dos
gestores, comemorou no último dia 02 de
agosto 35 anos de atuação.
Mesmo possuindo um número
considerável de clientes, Nestor sempre
esteve em busca de um conhecimento
diferenciado para orientar e assessorar as
empresas da região. Com este objetivo
entrou para a faculdade de contabilidade
da Universidade de Caxias do Sul, onde se
formou em 1981. No mesmo período
começou a participar de congressos,
convenções, cursos, seminários e cursos
promovidos pelas entidades de sua
formação profissional, hábito que conserva
até hoje.
A busca pela profissionalização e
pelo reconhecimento da categoria, fez com
que Nestor assumisse a presidência do
Sescon. Durante a sua gestão foi realizada,
em Gramado, a segunda Convenção

Nacional das Empresas de Serviços
Contábeis. Nos anos em que presidiu o
Sindicato, também aconteceram os
Seminários dos Escritórios de
Contabilidade. Para ele, estes eventos
representam um marco para os
profissionais da área, pois começaram a
debater também sobre a gestão dos seus
empreendimentos. Ainda à frente da
entidade, integrou a Fundação Nacional das
E mp r e s a s d e S e r v i ç o s C o n t á b e i s
(FENACON).
Presença confirmada em todos os
encontro e reuniões do Sescon, Nestor é um
disseminador dos serviços da entidade. “Os
profissionais da área devem participar do
Sindicato, pois
assim vão
melhorar o seu
conhecimento,
conhecer
pessoas, fazer
amigos e
superar os
desafios”,
ensina.

Nestor Dal Corno

No Sicredi você é o dono do negócio e as
cooperativas participam ativamente da comunidade.
Venha conhecer mais sobre esta empresa
que pode ser sua. Solicite uma visita.
Caxias do Sul

Será uma satisfação tê-lo como associado e poder contribuir para o seu desenvolvimento
Sicredi Caxias do Sul - Rua Borges de Medeiros, 578 - Centro - Fone: 54 3220 1200
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