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Abertas inscrições para o
VI Encontro Nacional da
Mulher Contabilista
Mais uma vez, contabilistas de todo o país vão se reunir
para discutir questões que elevam a qualidade de vida dos
brasileiros. Com o lema “Compromisso e competência: caminho
para o sucesso”, o Encontro Nacional da Mulher Contabilista
pretende debater temas como educação, saúde, prevenção e
combate à violência e à pobreza, além da inserção das
contabilistas no mercado de trabalho. A ação acontecerá de 07 a
09 de junho, no Centro de Convenções de Florianópolis
Centrosul.
As inscrições acontecem até o dia 31 de maio e podem
ser efetuadas pelo www.encontromulher.com.br. Do Rio Grande
do Sul, devem participar 150 empresárias do ramo. O SesconSerra Gaúcha está oferecendo pacote especial de viagem para
associados com valores diferenciados. Mais informações 54
3228.2425.

Sescon-Serra Gaúcha
organiza excursão para
12ª Conescap
Com o objetivo de levar um
grande grupo de empresários
contábeis da Serra Gaúcha para a
12ª edição da CONESCAP, o SesconSerra Gaúcha está organizando uma
excursão para o encontro. A Convenção Nacional, que busca
proporcionar a integração das empresas do setor para
aprimoramento, atualização e troca de experiências, acontecerá
de 17 a 19 de outubro, em Foz do Iguaçu (PR).
Associados ao Sescon-Serra Gaúcha e interessados
em participar do evento devem entrar em contato pelo telefone
54 3228.2425 o quanto antes, já que as inscrições são
limitadas. Mais informações sobre a CONESCAP no
www.conescap.com.br.
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Ministério do Trabalho e
Emprego emite certidão
de ampliação de base
O Sescon-Serra
Gaúcha recebeu no
início do ano a
Cer tidão emitida
pelo Ministério do
Trabalho e Emprego,
Secretaria de
Relações do Trabalho
e Coordenação-Geral
de Registro Sindical
que autentifica a
ampliação de base
territorial da
entidade. O
documento foi
emitido no dia 08 de
janeiro de 2007 e
assinado pelo
Secretário de
Relações do
Trabalho, Mario dos
Santos Barbosa.
O despacho no
processo de nº 46000.021523/ 2004-22, que assegura o direito
do Sindicato caxiense atuar junto às empresas de outras cidades
do Estado, foi publicado no Diário Oficial da União, Sessão 1, do dia
07 de novembro de 2006, pg.60. A partir desse ano a entidade
passa a atuar oficialmente, além de Caxias do Sul, com os
seguintes municípios: André da Rocha, Antônio Prado, Campestre
da Serra, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi,
Ipê, Monte Alegre dos Campos, Nova Pádua, Nova Roma do Sul,
Protásio Alves e São Marcos.
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Sescon festeja 30 anos e empossa
nova diretoria

V Seminário de Tecnologia, Informação, Comunicação e
os Impactos Jurídicos
Inscrições e informações: CIC de Caxias do Sul pelo (54) 3218.8007/
3218.8008/ 3218.8009.

A Projuris Eventos, com apoio do Sescon-Serra Gaúcha, CIC
e UCS, realizará nos dias 29 e 30 de junho o V Seminário de
Tecnologia, Informação, Comunicação e os Impactos Jurídicos com
Ênfase em segurança da informação. As inscrições para o evento, que
acontecerá na CIC, já podem ser realizadas na entidade de classe pelo
(54) 3218.8007/ 3218.8008/ 3218.8009.

Valores:

Dia: 29 de junho, das 9h às 18h, e dia 30 de junho, das 9h às 12h

Estudantes universitários da UCS: R$ 10,00

Não associados: R$ 60,00
Associados do Sescon-Serra Gaúcha e CIC: R$ 40,00

Local: CIC de Caxias do Sul

www.topdown.inf.br

/ 54 3223 3369

anos

A MARCA QUE FAZ MUITO POR VOCÊ
Rua Coronel Flores, 376 / Bairro São Pelegrino / Caxias do Sul - RS / CEP 95034-060

Galeria
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Contracapa

Conheça um pouco mais sobre
Renato Francisco Toigo

Posse da Gestão 2007/2009 marca início
das comemorações dos 30 anos da entidade

Ministério do Trabalho emite
certidão de ampliação de base
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Diretoria Gestão 2007/2009

Marco Antônio Dal Pai
Presidente Gestão 2007/2009

Júlio Soares - Foto Objetiva

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
Diretora de Eventos e Negócios: Magda Regina Wormann
Diretor de Tecnologia: Fabiano Ramos Toigo
Diretor de Relações Empresariais: Pedro Clênio Pereira de Freitas
Diretor de Formação Técnica Profissional: Paulo Roberto Stumpf
Suplementes da Diretoria: Nilvo Bertolla; Nadmir Pedro Cobalchini;
Pedro José Viezzer; Gilberto Perera; Simone Grun Weianb
Conselho Fiscal: Nadir Tonus; Valter Grazziotin; Raimundo Nora Neto
Suplentes do Conselho Fiscal: Shirlei T. Omizzolo; Luciano M. Bossardi;
Domingos Rech Sobrinho
Delegados Representantes junto à Federação:
Titulares: Marco Antônio Dal Pai; Celestino Oscar Loro
Suplentes: Moacir Carbonera; Flávio Jair Zanchin

Expediente
SESCON em revista é uma publicação do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas da Região Serrana do Rio Grande do Sul.
Endereço: Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Caixa Postal 1334 - Bairro Jardim América
95050-250 - Caxias do Sul - RS - Tel.: 54 3228.2425
Site: www.sesconcxs.com.br
Fale conosco: sescon@sesconcxs.com.br
presidencia@sesconcxs.com.br
Composição Estrutural
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
Diretora de Eventos e Negócios: Magda Regina Wormann
Diretor de Tecnologia: Fabiano Ramos Toigo
Diretor de Relações Empresariais: Pedro Clênio Pereira de Freitas
Diretor de Formação Técnica Profissional: Paulo Roberto Stumpf
Suplementes da Diretoria: Nilvo Bertolla; Nadmir Pedro Cobalchini;
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Imprensa realiza cobertura em
comemoração aos 30 anos

Júlio Soares - Foto Objetiva

Já se passaram
cinco meses desde que
assumi a presidência do
Sescon-Serra Gaúcha.
Além do fundamental apoio
recebido de toda a diretoria
e equipe de colaboradores,
diariamente conto com o
auxílio dos ex-presidentes
para cumprir com os meus
deveres de dirigente Sindical. O acompanhamento e
orientação do empresário contábil Celestino Oscar Loro,
presidente da última gestão, foi e está sendo de
fundamental importância para que possamos dar
continuidade às ações planejadas para 2007.
Confesso que é uma alegria imensa poder
contribuir de uma forma tão atuante pelo fortalecimento e
crescimento da categoria. Ao longo da minha vida tive a
oportunidade de vivenciar a atuação exemplar dos
profissionais contábeis, em especial a do meu pai, Mário
Antonio Dal Pai, que participou desde a fundação, há 30
anos, até a consolidação do Sescon-Serra Gaúcha.
Fortalecendo o que já é uma natural admiração de um filho
por seu pai, e ampliando ainda mais o meu empenho e
responsabilidade.
Como meta, a diretoria da Gestão 2007/2009,
além de manter as ações que já vem sendo realizadas, terá
um grande desafio pela frente. As mudanças na tecnologia
estão propiciando alterações também na estrutura das
empresas e nas operações que realizam. E o Sescon-Serra
Gaúcha terá que proporcionar soluções para que as
empresas de serviços contábeis se adaptem com mais
facilidade a essa evolução.
Objetivando estreitar relações com os
associados, a entidade realizará diversas ações. Uma
delas será o “Café da Manhã com o Associado”, que
acontecerá juntamente com a reunião da diretoria. Em
cada encontro serão convidadas cinco empresas para
conhecer ainda mais a estrutura do Sescon, seus serviços
e benefícios. Os associados também participarão das
decisões da pauta do dia, auxiliando com idéias, opiniões e
sugestões. O convite para participar das reuniões seguirá
uma ordem alfabética. Todos os associados serão
convidados.
Outro grande desafio já proposto pela nova
gestão é a realização de uma pesquisa de satisfação com
todos os seus associados. O resultado das entrevistas
traçará um panorama de como as atividades do Sescon
estão atendendo os sindicalizados, trazendo informações
importantes para que a entidade cada vez mais qualifique
e amplie os seus serviços. Esperamos, através do
resultado dessa pesquisa, desenvolver ainda mais ações
em prol das empresas de serviços contábeis.
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Os veículos de comunicação de Caxias do Sul, região e
grande Porto Alegre estão auxiliando fortemente o Sescon-Serra
Gaúcha na divulgação das ações em prol dos 30 anos de fundação
da entidade. A cobertura realizada pela imprensa destaca um
pouco da representatividade da entidade perante a comunidade.
Durante esses primeiros cinco meses de Gestão, a diretoria
2007/2009 teve a oportunidade de divulgar o Sescon-Serra
Gaúcha em veículos como rádio, televisão, jornal, revista e sites.

Para o presidente do Sindicato, Marco Antônio Dal Pai, é
inestimável a atuação da imprensa na cobertura dos eventos,
cursos e iniciativas da entidade. “Através dos veículos de
comunicação é possível fortalecer ainda mais a importância da
atuação do profissional contábil”, comenta Dal Pai. Só para a
divulgação da posse da nova diretoria e dos 30 anos da entidade, o
Sescon contabilizou 13 aparições no jornal, cinco em televisão,
cinco em rádio e o mesmo número em sites.

CIC presta homenagem ao Sindicato
Na Reunião-almoço do dia 26
de março, o presidente da CIC - Câmara
de Indústria, Comércio e Serviços de
Caxias do Sul, João Francisco Müller,
prestou uma homenagem ao SesconSerra Gaúcha. Durante seu
pronunciamento, Müller destacou a
importância do Sescon em favor dos
interesses da categoria que
representa. “Cabe aqui fazer uma justa
homenagem a todos os ex-presidentes
e diretores do Sindicato, que souberam
- cada um a seu tempo - conduzir os
destinos da entidade”, enfatizou.
C o m o f o r m a d e
r e c o n h e c i m e n to p e l o t r a b a l h o
desenvolvido, o presidente da CIC
entregou ao presidente do Sescon-

Serra Gaúcha, Marco Antonio Dal Pai,
uma placa com os seguintes dizeres:
“Ao SESCON a homenagem e o
reconhecimento da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de
Caxias do Sul pelos 30 anos de
contribuição ao desenvolvimento de
Caxias do Sul e região”.
Na oportunidade, Dal Pai
também fez um agradecimento aos
que atuaram em prol da entidade e
prestou uma homenagem ao
idealizador do Sindicato, o empresário
contábil e primeiro presidente da
entidade, Mário Antônio Dal Pai, que foi
aplaudido em pé pelo público.

Júlio Soares - Foto Objetiva

Editorial

João Francisco Müller, Presidente da CIC, entregou
placa em comemoração aos 30 anos do Sescon, ao
Presidente da Entidade, Marco Antônio Dal Pai.

Treinamento sobre a
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
A Fenacon e o Sebrae acabam de assinar um Convênio
de Cooperação Técnica e Financeira. A parceria tem o objetivo de
desenvolver ações conjuntas para implantação do Estatuto
Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Pelo Convênio, 35 mil multiplicadores serão treinados para
ensinar o conteúdo da Lei Geral aos micro e pequenos
empresários de todas as regiões do país. A fim de alcançar a meta,
até o final de maio acontece em Brasília um treinamento piloto

para formar os 110 instrutores responsáveis pela capacitação dos
multiplicadores. Em Caxias do Sul, o curso está previsto para os
próximos meses.
Também conhecida como Super Simples, a Lei foi
sancionada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva no dia 14 de
dezembro. O sistema de tributação simplificado para as micro e
pequenas empresas entrará em vigor no dia 01 de julho de 2007.

SESCON
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Livro resgata a história de
lutas e conquistas do
Sescon
Com base em atas, registros fotográficos, textos e
entrevistas, o Sindicato resgatou a história da entidade e
lançou no dia 29 de março de 2007, durante a posse da nova
diretoria, o livro intitulado “Sescon-Serra Gaúcha - 30 anos de
história!”. A iniciativa da Gestão 2004/2006 objetiva
homenagear todos aqueles que contribuíram para o
surgimento e fortalecimento da entidade.
O material, que possui 68 páginas, traz depoimentos
dos ex-presidentes, fundadores e diretores. Os 500
exemplares do livro estão sendo distribuídos para todos os
associados do Sindicato, entidades co-irmãs, poder público,
imprensa e bibliotecas.

Siliane Vieira

Júlio Soares - Foto Objetiva

Na Sessão Ordinária do dia 29 de março, a tribuna
livre foi ocupada pelo vice- presidente do Sescon-Serra
Gaúcha, Tiago Dal Corno. Ele falou sobre a posse da nova
diretoria para o triênio 2007/2009 e das comemorações dos
30 anos da entidade. O empresário ainda aproveitou a
oportunidade para expor algumas ações para os próximos
três anos. “Pretendemos ampliar e fortalecer os convênios
destinados aos associados, investir na qualificação
profissional e aperfeiçoar os nossos serviços”, comentou.
A diretora de Eventos do Sescon, Magda Wormann,
contou um pouco da história da entidade criada em 11 de
outubro de 1976 e destacou a atuação dos sete presidentes
que durante os últimos 30 anos atuaram no Sindicato. Entre
as principais ações, Magda citou a participação na fundação
da Fenacon, a aquisição da sede própria junto à CIC, além da
parceria com repartições públicas como as Delegacias da
Receita Estadual e Federal e o INSS.
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Tiago Dal Corno,
Vice-presidente
do Sescon, entrega
livro ao Presidente
da Câmara de
Vereadores de
Caxias do Sul,
Zoraido Silva.

Participação em ações sociais
No primeiro semestre do
ano, o Sescon-Serra Gaúcha já
realizou diversas ações em prol da
comunidade da região. No dia 5 de
março, por exemplo, o Sescon
entregou para a campanha “Doador
Microempa Material Escolar” 40
pastas, que foram distribuídas para
entidades sociais da cidade.
Já com a realização da
palestra no dia 16 de abril sobre

GRRF-Meio Magnético, em
parceria com a Metadados
Assessoria e Sistemas e Sincontec,
o Sescon arrecadou 144 quilos de
alimentos. As doações foram
destinadas ao Banco de Alimentos.
Nesse ano o Sescon também
par ticipa da Campanha do
Agasalho, incentivando a doação
de roupas nos cursos realizados
com o setor.

Marco Antônio Dal Pai, presidente do Sescon-Serra Gaúcha,
entregou doação da entidade para o presidente da
Microempa, Ivo de Oliveira Flores.

SESCON
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Facilidade na emissão e validação de
Certificação Digital
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Com o objetivo de facilitar a rotina das empresas de
serviços, o Sescon-Serra Gaúcha disponibiliza, desde o dia 19 de
abril, validações na própria sede através de um profissional da
Certisign. A empresa responsável pela Certificação Digital, que desde
março de 2006 possui parceria com o Sindicato fornecendo
descontos aos associados do Sescon, mantém um funcionário na
sede da Entidade todas as quartas-feiras, das 14h às 18h, e nas
quintas-feiras, das 8h às 11h30. Os atendimentos são feitos na sede
do Sescon (Rua Ítalo Victor Bersani, 1134) ou pelo telefone 54
3228.2425.
Além de comercializar e emitir o produto obrigatório para
todas as empresas tributadas pelo lucro real ou arbitrado, o Sindicato
também realiza a validação da Certificação Digital. O presidente do
Sescon-Serra Gaúcha, Marco Antônio Dal Pai, explica que a
Identidade Digital garante a autenticidade e a integridade na
comunicação entre as pessoas físicas, jurídicas e os diversos órgãos

públicos. “Ela também permite assinatura e criptografia de e-mails,
além de ser totalmente segura”, afirma.
Para o presidente do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação, Renato Martini, que recentemente palestrou em
Reunião-almoço da CIC - Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de
Caxias do Sul, a nova ferramenta está desmaterializando os
processos antes feitos em papel. “Através de um cartão eletrônico
que possui um chip é possível assinar contratos digitalmente, via
internet”, explica Martini.

Emissão e validação do Certificado
Local: Sescon-Serra Gaúcha
Dias: quartas-feiras, das 14h às 18h, e quintas-feiras, das
8h às 11h30
Informações e atendimento: 54 3228.2425

Galeria: A dedicação e determinação pela profissão

Galeria

Completados 40 anos de carreira em
2007, o empresário Renato Francisco Toigo é
reconhecido como um dos profissionais mais
dedicados ao fortalecimento do setor contábil.
Dinâmico, empreendedor e detalhista, Toigo,
que é o filho do meio de uma família de sete
irmãos, carrega consigo a característica de
trabalho dos descendentes de italianos da
região de Vêneto. Filho de Marcilia Magrinelli
Toigo e João Quinto Toigo, o empresário nasceu
em 17 de maio de 1951 em Caxias do Sul.
Aluno aplicado, desde pequeno se
destacou entre os melhores da classe.
Concluiu o primeiro grau no Seminário São
José de Veranópolis, e com 16 anos começou a
fazer o curso de Técnico em Contabilidade no
colégio La Salle Carmo. Logo no primeiro ano
de estudos, em 1967, Toigo começou a
trabalhar na área, como office-boy. Aos poucos
foi ganhando espaço dentro da empresa até se
tornar um dos sócios do empreendimento.
Com o objetivo de ampliar ainda mais
a sua qualificação, realizou de 1972 a 1977 o
curso superior de Ciências Contábeis na UCS.
No mesmo ano em que entrou para a
faculdade, Renato se casou com a advogada
Jâny Ramos Toigo. Juntos tiveram três filhos,
Rejane, Fabiano e Renata Ramos Toigo. Todos
trabalharam com o pai no escritório, mas
apenas Fabiano atua hoje na área contábil.
Atualmente a filha mais velha é empresária do
comércio e a caçula estuda direito.
Feliz e realizado na vida pessoal, o
empresário começou em 1979 a conciliar as

atividades do escritório com a carreira de
professor, inicialmente nas disciplinas de
Estatística e Contabilidade no colégio Carmo.
Em 1981, ingressou no quadro de professores
da UCS, onde até hoje atua. Toigo estima que
durante esses 26 anos de Universidade já
passou o seu conhecimento para mais de
cinco mil alunos. Sempre em busca de
conhecimentos, não demorou muito para que
o empresário voltasse a estudar. De 1984 a
1986 realizou curso de especialização em de
Contabilidade e Controladoria na UCS. Após a
formatura, Renato voltou a investir em sua vida
profissional, passando a ser sócio majoritário
da empresa Toigo Contadores e Associados.
Sua inestimável dedicação à

Júlio Soares - Foto Objetiva

Sescon participa da
Tribuna Livre na Câmara
de Vereadores

profissão e o grande conhecimento na área de
atuação fizeram com que em 1987 fosse
convidado a presidir o Sincontec. Encerrado o
mandato em 1990, passou a presidir a
Federacon, exercendo também uma das vicepresidencias da CNPL, Confederação Nacional
das Profissões Liberais, com sede em Brasilia.
Antes mesmo de acabar o mandato,
foi convidado em 1992 a fazer parte da
diretoria do atual Sescon-Serra Gaúcha como
vice-presidente da gestão presidida pelo
empresário Moacir Corso. De 1995 a 1997
Toigo presidiu a entidade. Entre as principais
ações à frente do Sescon ele destaca a
alteração do estatuto da entidade mudando a
sigla de Sinescon para Sescon-Caxias do Sul, a
filiação à Fenacon, além da certificação junto
ao sistema Sicomércio, e a aquisição da sede
própria junto a Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços de Caxias do Sul.
Concluída a sua gestão, Toigo
permaneceu sempre atuante no Sescon. Em
l999, o empresário ingressou no curso de
Mestrado em Contabilidade na Unisinos,
tendo concluído em agosto de 2002. Em seu
currículo Toigo tem ainda a publicação de dois
livros: “Introdução à Contabilidade” e “Tirateima Orientador da Escrituração Contábil”.
Desde julho de 2003 é vice-presidente para a
Região Sul da Fenacon, cargo que exercerá até
junho de 2007. Além de escrever, ler e estudar,
o empresário nas horas de lazer ainda gosta de
pintar telas, tocar saxofone e jogar paddle.

Renato Francisco Toigo

Centro de Estudos Fisco Contábil
Sescon-Serra Gaúcha

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

HÁ 20 ANOS QUALIFICANDO E AMPLIANDO
A ATUAÇÃO DO SETOR.

Venha conhecer mais sobre esta empresa
que pode ser sua. Solicite uma visita.

Associado, participe você também dos encontros do Centro de Estudos que
acontecem todas as terças-feiras, a partir das 17h, na sede do Sescon-Serra Gaúcha.
Agora com questionamento online.

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

SESCON
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Posse da Gestão 2007/2009
marca início das comemorações dos

30 anos da entidade
Durante o ano de 2007, o Sescon-Serra Gaúcha vai
realizar uma série de ações em comemoração aos seus 30 anos
de fundação. O início das festividades foi marcado pela posse da
diretoria gestão 2007/2009, presidida pelo empresário contábil
Marco Antônio Dal Pai. Antes do início do evento, que aconteceu
no dia 29 de março, no InterCity Premium Caxias do Sul, houve o
lançamento da “Galeria dos Presidentes”.
O novo dirigente do Sescon-Serra Gaúcha é da Iramar
Organizações Contábeis, também já ocupou diversos cargos no
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e
participa da Comissão de Tecnologia da Entidade. Marco Antônio
Dal Pai foi eleito em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia
28 de novembro para ocupar o cargo que, desde 1º de janeiro de
2004, era exercido pelo empresário contábil Celestino Oscar
Loro. Marco é filho do empresário Mário Antônio Dal Pai, um dos

fundadores do Sescon.
O evento contou com a presença do Prefeito Municipal,
José Ivo Sartori, do Deputado Estadual, Alberto de Oliveira,
secretários municipais, vereadores e várias outras autoridades e
lideranças da comunidade. Em seu pronunciamento, Marco
Antônio Dal Pai, destacou as ações que o Sindicato pretende
desenvolver nos próximos anos. “Nossa gestão terá o
compromisso de dar continuidade às ações desenvolvidas nos
últimos anos, tomando como base o planejamento estratégico do
Sescon”, comentou o dirigente.
Na solenidade também foram prestadas diversas
homenagens aos fundadores, ex-presidentes, diretores e
funcionários da entidade. No final do evento, os convidados
receberam um livro sobre a história da entidade.
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Lorigraf criou logotipo em
comemoração aos 30 anos do
Sescon-Serra Gaúcha.
O símbolo será usado
durante todo o ano.

Mostra
retratando
os 30 anos da
entidade foi
exposta
na entrada
do evento.

Inauguração da
"Galeria dos
Presidentes", que
agora está exposta
na sede do Sescon.

O Prefeito de
Caxias do Sul,
José Ivo Sartori
ressaltou a
importância do
Sindicato para o
crescimento
econômico, social
e empresarial
da região.

Celestino Oscar
Loro (a dir.),
presidente Gestão
2004/2006,
entregou uma obra
em vidro aos
fundadores do
Sindicato. Da dir.
para a esq.,
Agostinho Cagliari,
representando,
Cláudio Antônio
Missiaggia, Mário
Antônio Dal Pai e
Pedro José Viezzer.

Em seu discurso
de despedida,
Celestino Oscar
Loro agradeceu a
diretoria,
ex-presidentes e
colaboradores
pelo trabalho
realizado em sua
Gestão.

A diretora
executiva,
Thaís Trevisol,
recebeu das mãos
de Celestino Oscar
Loro uma placa
em homenagem
aos 10 anos de
dedicação ao
Sescon.

Diretoria Gestão
2004/2006 foi
agraciada com
uma estatueta
pelos serviços
prestados à
entidade.

Renato Francisco
Toigo,
Vice-presidente
da Região Sul
da Fenacon,
destacou a
importância do
trabalho voluntário
realizado pelos
gestores e
diretores do
Sindicato.

O Deputado
Estadual,
Alberto Oliveira,
reiterou o
compromisso de
contribuir com o
Sescon.

Equipe do SesconSerra Gaúcha e da
Bendita Informação
Assessoria de
Imprensa festejam
o sucesso do
evento.

Profissionais que estiveram à frente
da entidade brindam pelos 30 anos
de Fundação do Sindicato.

O Presidente Gestão 2004/2006 declara empossada nova diretoria, liderada
pelo empresário contábil Marco Antônio Dal Pai.

Em seu primeiro pronunciamento, o Presidente Marco Antônio Dal Pai ressaltou
que dará continuidade ao trabalho iniciado na gestão anterior.

