Marco Antônio Dal Pai é eleito
novo Presidente
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Vice-presidente da
Gestão atual, Marco
Antônio Dal Pai, assumirá
o Sescon no dia 01º de
janeiro. Emocionado com
a nova função, agradece
ao presidente Celestino
Loro, pelo apoio e
incentivo dado a toda
equipe neste último
triênio.

A partir do dia 01º de janeiro de 2007, o Sescon/Serra
Gaúcha contará com uma nova diretoria. A eleição, que aconteceu
no dia 28 de novembro, das 8h às 17h, na sede do Sindicato, teve a
participação dos associados de toda base territorial. Com
unanimidade dos votos, os eleitores escolheram dar continuidade
as ações, elegendo o empresário contábil, Marco Antônio Dal Pai,
para o triênio 2007/2009. Integrante desde 1995 do Sindicato,
Marco foi secretário do Sescon de 1995 a 1997 durante a gestão de
Renato Francisco Toigo. O empresário, que também já ocupou
diversos cargos no Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, participa da Comissão de Tecnologia da entidade e é
o atual vice-presidente do Sescon/Serra Gaúcha.
Assumir o Sindicato é um orgulho para qualquer
profissional da área, mas o ofício para o novo presidente é motivo de
grande alegria também para aqueles que, há 30 anos, deram inicio
a história da entidade. O pai de Marco, o contabilista Mário Antônio
Dal Pai, é um dos fundadores do Sescon e uma das maiores
personalidades no seu segmento de atuação. "Assumir a
presidência significa dar continuidade ao trabalho que o meu pai e
seus colegas realizaram com muita luta e dedicação", relata Marco.
Mas não é apenas o presidente da próxima gestão que
desde a infância já tinha contato com a atuação da entidade. O vicepresidente do triênio 2007/2009, Tiago Dal Corno, e os diretores
Fabiano Toigo e Ronaldo Tomazzoni, também são filhos de
profissionais ligados ao Sescon. "É a nova geração dando
continuidade ao trabalho iniciado pelos pais", conclui Marco. A
intenção dele, com a inserção de pessoas mais jovens na gestão, é
promover uma renovação de idéias e conceitos. "Também procurei
ampliar a participação das mulheres, que cada vez mais estão
presentes assumindo cargos de liderança e mostrando suas
competências", explica.

PRESIDENTE Marco Antônio Dal Pai
VICE-PRESIDENTE Tiago De Boni Dal Corno
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Ronaldo Tomazzoni
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E LEGAIS Joacir Luis Reolon
DIRETOR DE INTEGRAÇÃO REGIONAL Agostinho Cagliari
DIRETOR DE RELAÇÕES DO TRABALHO Ernani de Napoli Velho
DIRETOR DE EVENTOS E NEGÓCIOS Magda Regina Wormann
DIRETOR DE TECNOLOGIA Fabiano Ramos Toigo
DIRETOR DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS Pedro Clênio Pereira Freitas
DIRETOR DE FORMAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL Paulo Roberto Stumpf
SUPLENTES DA DIRETORIA Nilvo Bertolla, Nadmir Pedro Cobalchini,
Pedro José Viezzer, Gilberto Perera e
Simone Grun Weianb
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Ministério do Trabalho aprova alteração
estatuária ampliando base territorial do Sescon
Após dois anos do envio do processo de Registro Sindical protocolado no Ministério do Trabalho e Emprego, para que o Sescon, com
sede em Caxias do Sul, pudesse representar as demais cidades da Serra Gaúcha, foi aprovado o pedido. Oficializando assim a alteração
estatutária na qual, além da base territorial, o Sindicato mudou também a denominação para SESCON/SERRA GAÚCHA. A publicação do
despacho do processo de nº 46000.021523/2004-22, que assegura o direito do Sindicato caxiense atuar junto às empresas de outras cidades
do Estado, foi realizada no Diário Oficial da União, Sessão 1, do dia 07 de novembro de 2006, pg. 60. Até a vigente data, as cidades da Serra
Gaúcha estavam na área de abrangência do Sescon/RS.
Segundo o presidente Celestino Loro, até 2004, o Sescon, localizado na CIC de Caxias do Sul, representava apenas as empresas do
município. Mas, em função da proximidade com outras cidades, em 30 de novembro de 2004, durante Assembléia Geral Extraordinária do
Sindicato, que contou com a participação de associados e filiados, foi aprovada a ampliação da base territorial da entidade. Com a mudança,
além de atender organizações de outras localidades, foi acrescentado o termo “Serra Gaúcha” ao nome do Sindicato.
Logo após a decisão, no dia 15 de dezembro do mesmo ano, o Sescon encaminhou pedido de Registro Sindical ao Ministério do
Trabalho, para representar oficialmente as demais localidades. O retorno, que só
aconteceu agora, é de grande destaque para a entidade. “Agradeço a diretoria e filiados
do Sescon por possibilitar mais este importante passo na história da região e do setor
de serviços”, destaca Celestino.
Atualmente, além de Caxias do Sul, o Sescon/Serra Gaúcha atua em outros 13
municípios. Com a ampliação da base territorial, as empresas destas cidades
associadas ao Sindicato, poderão contar ainda mais com os serviços disponibilizados
pela Entidade. “Vamos poder promover cursos, encontros, reuniões e seminário
nestas localidades, além de atender a demanda destas organizações de uma forma
mais eficaz”, explica o presidente.

Cidades atendidas pelo Sescon/Serra Gaúcha
-

CONSELHO FISCAL Nadir Tonus, Valter Grazziotin e Raimundo Nora Neto
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL Shirlei Omizzolo, Luciano Mansueto Bossardi e
Domingos Rech Sobrinho
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO
TITULARES Marco Antônio Dal Pai e Celestino Oscar Loro
SUPLENTES Moacir Carbonera e Flávio Jair Zanchin

www.topdown.inf.br

- Proximidade;
- Facilidade de deslocamento;
- Realização de cursos e eventos nas
cidades da Base Territorial;
- Assistência Jurídica;
- Rede de Comunicação;
- Convênio com diversas entidades;
- Dissídio Coletivo;
- Serviço de Junta Comercial com
assessoria e visto do Advogado.
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Presidente faz balanço das ações
desenvolvidas no último triênio

Moacir Corso fala sobre a atuação
durante a sua gestão

Eleita nova Diretoria para Gestão
2007/2009

No Sicredi você é o dono do negócio e as
cooperativas participam ativamente da comunidade.

anos

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

Nova Pádua
Nova Roma do Sul
Protásio Alves
São Marcos
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A MARCA QUE FAZ MUITO POR VOCÊ

André da Rocha
Antonio Prado
Campestre da Serra
Carlos Barbosa
Caxias do Sul
Farroupilha
Flores da Cunha
Garibaldi
Ipê
Monte Alegre dos Campos

Benefícios com a alteração

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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Júlio Soares - Foto Objetiva

Estimular e promover o desenvolvimento
empresarial e profissional
dos filiados, aumentando
a sua satisfação e a de
seus clientes. Esta foi a
missão do Sescon/Serra
Gaúcha, projetada no
planejamento estratégico
da gestão 2004/2006,
que marcou todas as nossas ações no período em que
presidi com muita satisfação esta entidade. Primando
pela continuidade do que já vem sendo desenvolvido, o
plano estabelecido, permanecerá vigorando até 2008.
Foram dias de muito trabalho, em que a gestão atual,
integrantes da próxima diretoria e colaboradores do
Sescon, discutiram estratégias para ampliar e melhorar
os serviços.
Ao todo elencamos quatro objetivos
institucionais a serem alcançados através de inúmeras
ações: fortalecer a entidade e seu poder de
representatividade, assegurar o crescimento e a
sustentabilidade do Sindicato, aumentar a força e poder
de pressão sobre diversos órgãos em beneficio da
categoria, além de aperfeiçoar os serviços prestados.
Durante os três anos em que estive à frente do Sescon,
buscamos estreitar a comunicação com os associados
através de diversas ferramentas de informação.
Inúmeras também foram as ações junto ao poder
público para gerar condições favoráveis na atuação das
organizações vinculadas ao Sindicato.
Não poupamos esforços para firmar o maior
número de convênios em benefício do associado. Ainda
implementamos uma sistemática de cursos e eventos,
além de uma Universidade Corporativa à distância,
objetivando o aperfeiçoamento profissional do setor.
Também ampliamos a nossa abrangência na região,
atendendo assim um número maior de cidades. Por fim,
ressalto a parceria que firmamos com a Secretaria da
Fazenda de Caxias do Sul para evitar filas nos
atendimentos aos escritórios de contabilidade.
O m e u m u i to o b r i g a d o à d i r eto r i a ,
colaboradores, associados, e a todos que de alguma
forma estiveram envolvidos na atuação desta gestão.
Também meu agradecimento especial à Emercor,
Prosoft, Topdown e Sicredi, patrocinadores de gestão,
que contribuíram para o engrandecimento do
Sescon/Serra Gaúcha. Não poderia deixar de
parabenizar o nosso próximo presidente, Marco Antônio
Dal Pai, e a toda sua diretoria. Desejo um ótimo trabalho,
e mais uma vez reforço que permaneço integrando esta
Casa e atuando em prol das empresas da área de
serviços.
Celestino Loro
Presidente do Sescon/Serra Gaúcha
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Sindicato promove 39 eventos nos
últimos três anos e amplia número
de convênios
Um total de 3.328 pessoas foram capacitadas nos 39 eventos
promovidos pelo Sescon/Serra Gaúcha de 2004 a 2006. O resultado se
deve ao empenho e dedicação de toda a diretoria, presidida por Celestino
Loro, que desenvolveu inúmeras ações pelo aprimoramento do
conhecimento dos associados. Também foram firmados oito convênios, com
diferentes organizações, beneficiando ainda mais as empresas filiadas em
áreas como educação e saúde.
Segundo Magda Wormann, diretora de eventos da gestão atual e
para o próximo triênio, a escolha dos temas, bem como dos profissionais
para ministrar os eventos, é pauta constante nas reuniões da diretoria. Além
de avaliar os principais assuntos em discussão na atualidade, o
Sescon/Serra Gaúcha ao final de cada ação aplica um questionário com os
participantes. “No material eles opinam sobre temas para os próximos
encontros e o Sescon coloca as sugestões em prática”, explica Magda.
A meta projetada no planejamento estratégico em realizar ao
menos um evento por mês foi cumprida pelo Sindicato. O objetivo da
diretoria que assumirá a próxima gestão é dar continuidade ao processo de
treinamento do setor e a ampliação de número de convênios.
Cursos e eventos realizados pelo
Sescon/Serra Gaúcha
ANO
2004
2005
2006
Total

Nº de
Cursos

Nº de
Participantes

12
14
13
39

1.067
978
1.283
3.328

Convênios Firmados
Organização

Benefício

PROSOFT/RS
CERTISIGN
MHC
Universidade
Corporativa
SENAC
Treinamentos

Descontos na aquisição de programas
Certificação digital com preços diferenciados
Seguro de Responsabilidade Social com o ressarcimento de prejuízos
Cursos de aprimoramento, pós-graduação, especialização
e MBA’s à distância

Emercor
Unimed
Colégio La Salle
Carmo

Plano Emercor/Área Protegida em benefício de todos os associados
Preços diferenciados nos planos de saúde

Curso de digitador contábil

Descontos nos cursos profissionalizantes e ensino médio
e fundamental
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Delegacias Regionais integradas
ao Sindicato
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O Sescon/Serra Gaúcha inaugurou duas regionais na
Gestão 2004/2006, ampliando sua atuação para as cidades de
Farroupilha e São Marcos. São mais de 500 empresas de serviços
contábeis beneficiadas com a atuação do Sescon, que tem como
visão ser uma entidade referência regional e nacional entre os
sindicatos afins, pelo modelo de gestão aplicado, representatividade
aplicada e influência exercida.
Meta que já está sendo alcançada também nos municípios
da região e até pelas cidades que recentemente criaram uma
delegacia. Um exemplo é Farroupilha, que graças à união dos
profissionais da área, empresas da cidade e demais entidades de
classe, conseguiram manter as agências do INSS e ICMS em
funcionamento na cidade. “Desde a visita da diretoria do Sescon
sentimos a força do empresário de serviços contábeis e a
importância de trabalhar em conjunto para conseguir melhorias para
o setor”, explica o delegado do Sescon em Farroupilha, Cláudio
Amaral. Para 2007, ele espera ampliar o número de associados e

consolidar a atuação na cidade.
Em São Marcos, que possui uma delegacia em atividade
desde junho de 2006, as ações também já estão em
desenvolvimento. Além das reuniões mensais, onde os associados
discutem temas de interesse comum, o Sindicato solicitou para a
delegacia municipal do Conselho Regional de Contabilidade que
sejam realizados mais cursos na cidade em benefício dos
profissionais da área. “Estamos dispostos a contribuir com o
Sescon/Serra Gaúcha objetivando atingir as metas que forem
traçadas pela nova diretoria”, assegura o delegado da entidade em
São Marcos, Luiz Carlos Machado.
Para o presidente do Sescon/Serra Gaúcha, Celestino Loro,
o trabalho desenvolvido pela diretoria para ampliar o número de
cidades integradas foi intenso e constante. “Inúmeras visitas e
reuniões foram realizadas. Viajamos por toda Região Nordeste do
Estado objetivando fortalecer e integrar cada vez mais os nossos
serviços” relata.

Galeria: A visão de mercado nas empresas de serviços contábeis
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D e te r m i n a ç ã o , d e d i c a ç ã o e
independência fazem parte da trajetória de
vida do empresário da contabilidade Moacir
Corso. Sua história nas entidades de classe
teve início em 1985, a convite dos colegas
Nestor Dal Corno, Mário Dal Pai, Renato
Toigo, Raimundo Nora Neto, Pedro Viezzer e
Flávio Zanchin. Como membro da diretoria
do SESCON, exerceu o cargo de vicepresidente de 1989 a 1992, e presidiu a
entidade de 1992 a 1995. Na FENACON,
exerceu a diretoria financeira de 1997 a
2000.
Como principais realizações de sua
gestão destacam-se as ações para o
reconhecimento da entidade junto ao
SESCON/RS e à FENACON. Além disso, deu
continuidade ao trabalho iniciado na gestão
anterior, presidida por Nestor Dal Corno,
para o fortalecimento financeiro da
entidade, atração de novos associados,
reformulação estatutária e na estruturação
administrativa e organizacional do SESCON.
A realização em Caxias do Sul da 5ª
Convenção Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis, foi destaque em sua
gestão, pois marcou a mudança do enfoque
e temática das Convenções.
Natural de Antônio Prado, Moacir
nasceu em 04 de março de 1950, filho de

Alcides Corso e Laura Corso. Até os nove
anos estudou no Colégio Marista da sua
cidade. Após, ingressou na congregação
Marista, como juvenista, tendo seguido seus
estudos no Juvenato Marista Santo Antônio
de Garibaldi e no Juvenato Marista
Medianeira de Veranópolis. Ele sintetiza que
os princípios e valores morais e éticos
orientados na escola Marista, constituem a
base da sua formação moral e intelectual.
Com o sonho de ser jornalista ou
escritor, Moacir mudou-se para Caxias do
Sul, onde concluiu o antigo curso ginasial no
Colégio Carmo e o Técnico em Contabilidade
na mesma escola. Graduou-se contador em
1972 e, em 1976, finalizou o curso de pósgraduação em Finanças e Contabilidade,
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Moacir Corso

ambos pela UCS. Em 1999 concluiu pela FGV
a pós-graduação em Gestão Empresarial.
Com apenas 13 anos, foi admitido
na empresa caxiense Gráfica Mary S/A. Ao
falar sobre o seu primeiro emprego,
demonstra profunda gratidão pelo apoio
recebido da família Nora, proprietários e
dirigentes da empresa, em especial a
Raimundo Nora Neto. Destaca também sua
profunda gratidão e respeito a mais duas
pessoas, Raul Panarotto e Leda Maria
Mandelli, a quem credita os méritos da sua
formação técnica profissional e aos quais
eternamente cultivará grande
reconhecimento pessoal.
Em 1975, casou-se com Magali
Guerra Corso. Juntos tiveram dois filhos,
Ronaldo e Gláucia. De 1977 a 1980, na
empresa Engemac S/A respondeu pela
gerência administrativa e financeira. Ainda
como executivo, atuou na empresa Cabrini
S/A respondendo pela diretoria financeira e
administrativa. No ano de 1983, fundou a
empresa Assecont Serviços Contábeis Ltda,
convidando para seus sócios Juares Dutra,
Clenio Freitas e Rosenei Furlan. Sempre
focada na indústria, atualmente a empresa
conta com 63 profissionais, sendo pioneira
no desenvolvimento dos serviços na sede do
cliente.

