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Sindicato

das
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Serviços

diretoria
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Fenacon,

para

a

Perícias,

Durante o primeiro trimestre,

Informações e Pesquisas da Região Serrana

o Sescon-Serra Gaúcha estruturou

definição das principais diretrizes do

suas estratégias para 2012. Entre as

evento. Tudo para que a Convenção
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ações, destacamos os eventos anuais,

Nacional,

como o já consolidado Mulher em

Gramado/RS,

Foco, realizado em comemoração ao

sucesso.
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que

acontecerá
seja

um

em

grande

Por fim, informo que a nossa

entidade,

preocupada

com

os

grandes desafios que as categorias

busca a confraternização da classe.
Pensando na qualificação

representadas terão esse ano, vem

profissional, foi definida uma agenda

realizando

prévia de cursos de curta e longa

Fenacon, uma série de providenciais

por

intermédio

da

duração. Nesta edição do Sescon em

e reivindicações para minimizar a

Revista

voracidade das obrigações impostas

publicamos

uma

matéria

sobre a importância dos empresários

e especialmente das penalidades que

e

o não cumprimento das mesmas

profissionais

p a r t i ciparem

contábeis

destes

cursos

promovidos pelo Sescon e Sincontec,

poderá causar.
Lembramos a todos que uma
entidade

forte

se

faz

valorizando o capital humano.
Para atender os anseios dos

pa r t icipação

nossos associados, informamos que,

representados. Boa leitura!

a t iva
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seus

o já tradicional Centro de Estudos
Fisco Contábil, será suspenso no mês
de abril e retonará com novo formato
Nossa capa. Sescon e Smcontec investem na
realização de cursos de curta e longa duração.
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CRIADO OFICIALMENTE O COMITÊ MUNICIPAL
DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O prefeito José Ivo Sartori assinou no dia 28 de

ações de suporte técnico aos Eis. Durante sua explanação, Tiago

fevereiro, durante a 29" Festa Nacional da Uva, juntamente

realizou a entrega ao prefeito Sartori de um relatório contendo as

com secretário de Governo Municipal, Ari Dallegrave, o

atividades

decreto que criou oficialmente o Comitê Municipal do

Para o Prefeito Municipal, José Ivo Sartori, a criação do Comitê

realizada

pelo

Comitê

desde

2009.

Empreendedor Individual. A solenidade foi realizada no

tem a missão de auxiliar cada vez mais o desenvolvimento do

estande do Empreendedor lndividuai/Microempa.

empreendedorismo, uma das marcas de Caxias do Sul. "Esta é a

O objetivo do Comitê, desde as suas primeiras ações
realizadas em 2009, é a de estimular os trabalhadores de
pequenas atividades a se formalizarem, além de prestar

continuidade dos primeiros empreendedores que aqui chegaram
e fizeram nossa história", salienta.
O Comitê é formado pela Secretaria Municipal do

atendimento gratuito aos que já possuem um CNPJ ativo,

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Secretaria

como orientações sobre imposto de renda. Também tem a

da Receita Municipal, Secretaria Municipal do Urbanismo,

finalidade de auxiliar na promoção, desenvolvimento e

Sescon-Serra Gaúcha, Microempa, Fenacon, Sincontec Caxias,

qualificação do empreendedor.

Sebrae e INSS.

Conforme estatística do Portal do Empreendedor
Individual, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MD IC), existem em Caxias do
Sul, 4.960 empreendedores formais (dados até janeiro de
2012), sendo que 55% são homens e 45% mulheres. O
comércio varejista de artigos do vestuário representam 12%
dos registres.
De acordo com o presidente da Microempa, Mauricio
Michelon, a iniciativa de promover a figura do empreendedor
individual surgiu em 2009, quando a instituição iniciou um ciclo
de palestras sobre o tema para orientar e estimular os
trabalhadores a efetuarem o registro.
Segundo o presidente do Sescon-Serra Gaúcha,
Tiago De Boni Dai Corno, o Comitê não só estimula os
empreendedores a se formalizarem, mas também realiza

•

O presidente do Sescon Tiago De Boni Dai Corno falou
sobre a importância do Comitê e a atuação dele na cidade.

CONVÊNIO COM SAFE-DOC/ ACESSO DIGITAL
O Sescon-Serra Gaúcha firmou convênio com a

ACESSO DIGITAL

SIMPliFICANDO O Sf'U FUTURO

com impressão e logística.

SAFE-DOC, especializada em soluções de digitalização,

As condições especiais para associados ao Sescon

organização e gerenciamento de documentos. A empresa

Serra Gaúcha sãos a isenção de pagamento da primeira

oferece serviço aplicado às rotinas contábeis, proporcionando

mensalidade e mais 10% de desconto na taxa de uso mensal.

maior agilidade na busca de documentos e ainda reduz custos

Mais informações: (51) 2117-181O.

,

Area Protegida
Parabéns SESCON e Associados por pensar na
Qualidade de Vida de seus funcionários e Clientes.

' .emeRCOR®
te..,�
CUIDA MAIS DE VOCt

Av. Júlio de Castilhos, 175
emercor@emercor.com.br- Administração: (54) 3535.1234
Emergência: (54) 3214.1212
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EFD - CONTRIBUIÇÕES: ALTERAÇÕES PROMOVIDAS
PELA INSTRUÇÃO NO RMATIVA RFB No 1.252 DE 2012
A

EFD-PIS/COFINS,

integrante

do

SPED,

foi

A dispensa de entrega da EFD-Contribuições não alcança o mês de

originalmente instituída pela Instrução Normativa 1.052, de 05 de

dezembro do ano-calendário correspondente, mês em que a pessoa

julho de 201O. A Instrução Normativa RFB n° 1.252 de 2012, no

jurídica entregará a EFD normalmente para indicar os meses do ano

entanto, revogou a lN RFB n° 1.052, alterando a denominação da

calendário em que não auferiu receitas e não realizou operações

obrigação que de EFD-PIS/COFINS passou a denominar-se EFD

geradoras de crédito.

Contribuições.

-Prazo para substituição da EFD-Contribuições

-Inclusão da contribuição previdenciária (INSS)

A

A EFD-Contribuições passou a abranger, além do PIS e da COFINS,

transmissão de novo arquivo digital validado e assinado, para inclusão,

a Contribuição previdenciária sobre a receita.
Assim,

a

EFD-Contribuições

deve

EFD-Contribuições

entregue poderá ser

substituída,

mediante

alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração

ser

observada

pelos

fiscal, ou para efetivação de alteração nos registras representativos de

contribuintes:

créditos e contribuições e outros valores apurados.

A) do PIS/PASEP e da COFINS;

O arquivo retificador poderá ser transmitido até o último dia útil do ano

B) da Contribuição Previdenciária incidente sobre receita, quais

calendário

sejam:

Anteriormente esse prazo terminava em junho do ano subsequente.

8.1)empresas de TI e TIC;

- Alteração

8.2) fabricantes do setor têxtil, calçadista, de baús, malas, bolsas,

operadoras de planos de saúde e empresas de serviços de

seguinte

no

a que

início

se refere a escrituração

da

substituída.

entrega - Instituições financeiras,

etc.

vigilância e transporte de valores

Consideram-se serviços de TI e TIC:

As pessoas jurídicas enquadradas a seguir estarão sujeitas à EFD

a) análise e desenvolvimento de sistemas;

Contribuições em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de

b)programação;

janeiro de 2013:

c) processamento de dados e congêneres;

a)

d) elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos

desenvolvimento,

eletrônicos;

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,

e) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de

sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,

bancos

comerciais,

bancos

caixas

de

investimentos,

econômicas,

sociedades

bancos
de

computação;

empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito;

f)assessoria e consultoria em informática;

b)empresas de seguros privados;

g)suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração

c) entidades de previdência privada, abertas e fechadas;

de

crédito,

e manutenção de programas de computação e bancos de dados;

d) empresas de capitalização;

h) planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas

e) pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos

eletrônicas;

imobiliários, financeiros, agrícolas;

i)empresas de callcenter.

f)operadoras de planos de assistência à saúde;

- Casos de dispensa

g) empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de

A outra alteração promovida pela Instrução Normativa RFB n°

transporte de valores.

1.252/2012 refere-se aos casos de dispensa.

Antes da alteração a obrigatoriedade alcançava os fatos geradores

A pessoa jurídica sujeita ao

Lucro

Real

ou Presumido fica

dispensada da EFD em relação aos correspondentes meses do ano

ocorridos a partir de julho de 2012.
Autora: Juliana Ono - Diretora de Conteúdo da FISCOSoft; Advogada;

em que:

Bacharel em Direito pela PUC-Campinas; Pós-graduada em Direito

a)não tenha auferido ou recebido receita bruta;

Tributário pela Fundação Getúlio Vargas- FGV e pelo IBET; Consultora

b) não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração

de Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS; Coautora de diversos livros

de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins,

da área tributária; Palestrante e instrutora de Cursos pela FISCOSoft.

inclusive referentes a operações de importação.

Suas preocupações também são
as nossas preocupações.

Há mais de 27 anos dedicada a desenvolver
soluções. para mais de 35.000 clientes e 150.000
usuários em todo território nacional, completas
de gest3o empresarial baseadas em recursos de
TI, processos e tratamento da legislação fiscal,
trabalhista e tribut�ria, para empresas contábeis
e seus clientes.

Fale com quem entende.
Fale com a Prosoft.

Slo Paulo Capital e
Regl3o Metropolitana

6•••

0800 8851037

Dem1us
Localldadei

www.

prosoft.com. br

rosoft

SESC::CJIV
SEHHA GAÚCHA

('111

REVISTA

• CRC/RS PROMOVE SEMINÁRIO DE ASSUNTOS CONTÁBEIS EM CAXIAS DO SUL
O CRC/RS, com o apoio do Sescon-Serra Gaúcha,

em Caxias do Sul. As vagas são limitadas e as inscrições

Sincontec Caxias e a Universidade de Caxias do Sul, promove

deverão ser feitas com antecedência no site do CRC/RS -

no dia 08 de maio, terça-feira, das 8h às 18h, o Seminário de

www.crcrs.org.br. A entrada é franca, as entidades realizadoras

Assuntos Contábeis. O evento, que é destinado aos

solicitam a doação de 1Kg de alimento não perecível, que serão

profissionais da contabilidade em situação regular no CRC/RS

repassadas para organizações sociais da cidade.

e aos estudantes da área contábil, acontecerá no UCS Teatro,

•

LANÇADO NOVO CENTRO DE ESTUDOS EM MAIO
Para melhor atender a demanda e os anseios dos

O objetivo da diretoria do Sescon-Serra Gaúcha é

empresários contábeis pela troca de informações do setor, o

tornar o Centro de Estudos ainda mais produtivo, com uma

Centro de Estudos Fisco Contábil do Sescon-Serra Gaúcha

pauta pré-estabelecida e com um fórum online para a troca de

está passando por uma série de adequações. Os encontros que

informações constantes. O Sindicato ainda promoverá um

normalmente acontecem nas terças-feiras, ficarão em recesso

Centro de Estudos Especial por mês com a presença de um

no mês de abril. No dia 22 de maio, o Centro de Estudos será

palestrante convidado que tratará de temas de interesse da

relançado com a realização de um café da manhã, seguido de

classe contábil.

palestra, no restaurante subsolo da CIC Caxias .

•

SESCON REALIZA AÇÃO SOCIAL DE PÁSCOA
O Sescon-Serra Gaúcha, representado pela diretora Shirlei Omizzolo, realizou a doação de ovos de chocolate para o
Abrigo Estrela Guia. Através deste gesto de solidariedade, o Sindicato e todos os seus associados tornaram mais doce e alegre a
Páscoa de 20 crianças atendidas pelo abrigo.

•

JOGOS E FESTA DA CLASSE CONTÁBIL
O Sescon-Serra Gaúcha e o Sincontec Caxias realizam no dia 16 de junho os Jogos da Classe Contábil e no dia 23 de
junho o Jantare Baile. Em breve as duas entidades divulgarão mais informações sobre as atividades. Agende-se e participe!
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SINDICATOS GAÚCHOS INICIAM ORGANIZAÇÃO DA

15a

CONESCAP

Durante o mês de fevereiro e março, dirigentes
do Sescon/RS e do Sescon Serra Gaúcha realizaram
diversas reuniões para definir o organograma de ações a
serem executadas até a data da 153 Conescap, que será
de 21 a 23 de agosto de 2013.
O evento, que acontecerá no complexo de
convenções Serra Park, em Gramado, já conta com o
apoio da Tribeca, agência de eventos e turismo.
A expectativa da Fenacon, do Sescon/RS e do
Sescon Serra Gaúcha é de que 1.500 empresários de
área de serviços de todo o Brasil participem dos três dias
de atividades, quando acontecerão debates, painéis,
oficinas e apresentações de cases , além de uma feira de
negócios com expositores nacionais.

21 A 23 DE
AGOSTO DE 2013

GRAMADO/RS
Realização:

FENACON
_

..._____. ...
-----

s
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EDIÇÃO DO 11MULHER EM FOCO" TEVE SUCESSO DE PÚBLICO
O Sescon-Serra Gaúcha e o Sincontec Caxias, com o

apoio institucional do CRC/RS, promoveram na noite de 22 de
março, na C I C Caxias, a 5a edição do Mulher em Foco, em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Às presentes
foram recepcionadas pela diretora de Negócios e Eventos do
Sescon Andrea Reollon e pela diretora de eventos do
Sincontec Anabéli Galvan Perera, que, em suas falas,
destacaram o número cada vez maior de mulheres
contabilistas registradas.

Elas também afirmaram que

mulheres são o equilíbrio entre o profissional, o ser humano e a
família.

As palestrantes Bernardete Venzon e Cristine

Em seguida, foi a vez das palestrantes falarem sobre

Roxane de Carvalho.

o tema " Conhecer a moda construindo estilos, identidade e
marca pessoal". Bernardete Venzon, professora do curso de

Concluindo, cinco modelos convidadas desfilaram

Moda e Estilo da UCS (Universidade de Caxias do Sul), falou

com roupas as quais foram comentadas pelas palestrantes.

sobre a importância da moda e apresentou alguns dos ícones

Os looks contaram com acessórios da loja Adornos, quatro

e suas influências. Na sequencia, quem conversou com o

deles com roupas da Estilo Mulher e um com uniforme da

público foi a personal stylist Cristine Roxane de Carvalho, que

empresa Fabene. As modelos tiveram cabelo e maquiagem

enfatizou a construção da imagem, conquistada com três

assinada por Sandra Munari. O evento ainda contou com o

simples observações: valorização do tipo físico, escolha das

apoio de Jonas Rosa Fotógrafo e Orus Noivas&Festas. Ao

cores corretas e usar sempre acessórios favoráveis.

final do evento, foi realizado sorteio de brindes e coquetel.

•

ANA MARLENE GASPERIN RECEBE O PRÊMIO
MULHER EM FOCO 2012
Durante o evento "Mulher em Foco", o Sescon-Serra Gaúcha e o Sincontec Caxias

promoveram a entrega da 4a edição do "Prêmio Mulher em foco". O objetivo dos Sindicatos com a
premiação é o de homenagear uma profissional ou empresária contábil que contribui para o
crescimento e fortalecimento do setor.
A agraciada deste ano com o destaque foi a técnica em contabilidade e especialista em
ICMS, Ana Marlene Gasperin. Proprietária da Treinofisc, empresa no segmento de cursos e
treinamentos, a homenageada é consultora de empresas e escritórios de contabilidade na área
fiscal, ministrante decursos e palestras na área do ICMSedo IPI e
autora do livro Emissão de Notas Fiscais "A Caminho da Certeza".

Ana Marlene Gasperin recebe o
Prêmio Mulher em foco 2012.

ACERTCON REGISTROS E ASSESSORIA EMPRESARIAL!
t-
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SINDICATOS INVESTEM NA REALIZACÃO
DE CURSOS DE LONGA DURAÇÃO
,

Com o objetivo de qualificar os colaboradores das empresas de

supridos pelos próprios Sindicatos", explica o presidente.

contabilidade, o Sescon-Serra Gaúcha e o Sincontec Caxias

A diretora de eventos e negócios do Sescon, Andréa Reolon,

investem na realização de cursos de aperfeiçoamento

comenta que a intenção do Sescon e do Sincontec não é ter

profissional. Desde que as entidades firmaram essa parceria, a

receita com a realização desses treinamentos, mas sim suprir a

diretoria dos dois Sindicatos vem se dedicando também na

dificuldade das empresas de serviços em qualificar seus

realização de cursos de longa duração e de extensão.

colaboradores, visto que não existem no mercado, profissionais

Conforme o presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Tiago De

suficientes para atender a demanda, além de termos uma

Boni Dai Corno, os treinamentos são elaborados pelas duas

legislação tributária em constante mutação. "Por tanto,

diretorias

manteremos em 2012 os mesmos valores aplicados em 2011

e

profissionais

altamente

capacitados,

que

promovem cursos para qualificar ainda mais as equipes dos

nos cursos, sem nenhum tipo de reajuste", afirma.

escritórios, e assim minimizar erros por falta de conhecimento e

Por fim, Tiago faz uma solicitação especial aos empresários

o tempo de treinamento interno. Porém, Tiago aponta que os

contábeis, proprietários dos escritórios, em investir nesse tipo

Sindicatos estão tendo dificuldade de fechar as turmas de

de treinamento para suas equipes. "A participação dos

cursos de longa duração, inclusive tendo que cancelar as

funcionários nesse tipo de ação garante a qualificação

atividades por falta de quorum. "Reforçamos que o investimento

constante deles", conclui o presidente.

sugerido nos cursos está abaixo dos aplicados no mercado.
Inclusive parte dos custos com instrutores e a estrutura são

SPED CONT ÁBIL
14 de maio (segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)
Instrutor: Sérgio Augusto Porcíuncula

SPED FISCAL- EFD
22 de maio (terça-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)
Instrutor: Francisco Laranja

DIPJ-Lucro Real ePresumido
23 de maio (quarta-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)
Instrutor: Sérgio Augusto Porcíuncula

ROTINAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL
-11 de junho (segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)

E F D- CONTRIB UIÇÕES PIS/CO FIN S NA
PRÁTICA (CUMULATIVO ENÃO CUMULATIVO)
26 de junho (segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)
Instrutor: Edmílson Cruz Braga

E IREL I -Em pr e s a
responsabilidadeLtda
29 de junho

indivi du a l

c o m

(segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)
Instrutor: Diego Almada

RETEN Ç Ã O

D E IR,

P I S,

C O FIN S

CONTRIBUIÇÃO SO CIAL, PRESTA DORES DE
SERVIÇO S PESSOA JURÍDICA, PESSOA FÍSICA
EAUTÔNOMO

Instrutor: Ceila Mara Flores Fernandes Sandi

18 de julho (quarta-feira)

DIPJ
L U C RO REAL A V A N Ç A D O
CONTABILIDADE- RTT E DIPJ- FCONT

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)

20 de junho (segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h (8hs/aula)
Instrutor: Herbert Trindade

E

Instrutor: Herbert Trindade

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES SESCON:
Fone: (54) 3228-2425
eventos@sesconserragaucha.com.br I
www.sesconserragaucha.com.br

... �

