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“...é chegado o momento
de mudanças, e elas
acontecerão pela vontade
e manifestação do povo
descontente com os
reflexos da política e da
economia no bolso...”

Ronaldo Tomazzoni

Presidente do SESCON Serra Gaúcha
O ano de 2016 marca as comemorações dos
40 anos do Sescon-Serra Gaúcha. Iniciado em 11
de outubro de 1976 por um grupo de liderança
do setor contábil, com o objetivo de representar
as empresas do segmento perante as repartições
públicas e autoridades de classe, ao longo dessas quatro décadas o Sindicato ganhou ainda mais
força e importância para o setor de serviços. E em
comemoração a essa importante data, a entidade
realizará uma série de ações em prol de seus associados e filiados. O lançamento de um selo alusivo,
a organização do 1° Meeting Contábil Serra, entre
outras ações, fazem parte do plano do Sescon.
Dentro dos nossos projetos também está a
continuidade da campanha publicitária “Sua empresa contábil pode mais”, que tem como objetivo
divulgar ao mercado a importância das empresas
e dos empresários contábeis para o sucesso de
qualquer empreendimento, bem como valorizar
essa importante classe profissional. Essa ação é a
continuidade da iniciada em 2014.

EDITORIAL
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Aproveito este espaço para afirmar que os
empresários contábeis e de serviços não aceitam
as condições atuais em que nosso país está passando. Evidenciando esse posicionamento, o Sescon-Serra Gaúcha, juntamente com outros Sindicatos Patronais da cidades e a CIC Caxias, assinou
uma nota de apoio ao impedimento da Presidente
da República e de apoio incondicional as ações da
Justiça e da Polícia Federal. O material foi veiculado
nos principais jornais da região da Serra Gaúcha,
rádios, canais web e redes sociais.
Consideramos essa manifestação uma representação do exercício de cidadania. A democracia
e o respeito as Leis devem prevalecer sempre em
nosso país. Acreditamos que é chegado o momento de mudanças e elas acontecerão pela vontade e
manifestação do povo descontente com os reflexos
da política e da economia no bolso.
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NOTÍCIAS

Selo comemorativo aos 40 anos do Sescon-Serra Gaúcha

O Sescon-Serra Gaúcha acaba de lançar o selo
comemorativo aos 40 anos de fundação da entidade.
Desenvolvido pela Quanta Ideias, a arte será utilizada em
todas as peças institucionais e publicitárias do Sindicato.
Fundado em 11 de outubro de 1976, ao longo dessas
quatro décadas de histórias, além das lutas conquistadas
pela classe, das ações, cursos e eventos promovidos pelo
SESCON, a organização sempre esteve envolvida em todos

os movimentos representativos da categoria. “São essas
conquistas que a agência de publicidade buscou representar
no novo símbolo”, explica o presidente do Sescon-Serra
Gaúcha Ronaldo Tomazzoni.
Para comemorar os 40 anos de fundação, além da nova
programação visual, o Sescon lançará em 2016 o Meeting
Contábil Serra, realizará um baile comemorativo, além de
Reuniões-almoço e outras ações de gestão. Também dará
continuidade à campanha publicitária “Sua empresa contábil
pode mais”, que busca a valorização das organizações e dos
empresários contábeis.

Saiba mais

www.meetingcontabil.com.br

VII Reunião de Presidentes da Região Sul do Sistema Fenacon
No dia 22 de fevereiro, ocorreu em Florianópolis
a 7ª Reunião de Presidentes da Região Sul da Fenacon
(Gestão 2014/2018). Na pauta, as melhorias do canal de
comunicação direto da FENACON com os presidentes dos
sindicatos, posicionando o andamento de negociações em
legislação, como é o caso do COAF. Também, assuntos

referentes à Certificação Digital, à nova declaração de
substituição tributária, diferencial de alíquota e eventos
conjuntos das entidades da região Sul, como o Bolo
Tributário e a Declare Certo. A Serra Gaúcha foi representada
pelo presidente do Sescon-Serra, Ronaldo Tomazzoni.

Mutirão em Caxias do Sul esclareceu gratuitamente
dúvidas sobre Imposto de Renda da Pessoa Física
De 06 a 10 de abril aconteceu em Caxias do Sul o Ciclo
Orientativo Declare Certo, que teve como objetivo atender
gratuitamente pessoas com dúvidas sobre o
preenchimento da Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), evitando
erros e omissões. O evento aconteceu
das 14h às 20h, sendo nos dias 06 e 07
no saguão do bloco J da UCS, e nos
dias 8, 9 e 10 de abril no Espaço de
Eventos, no térreo do Shopping San
Pelegrino. O atendimento promovido

por professores e alunos do Curso de Ciências Contábeis
da UCS, empresários contábeis, servidores da Receita Federal
e profissionais da área.
A ação foi uma realização do curso de ciências contábeis
da UCS através do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF),
FENACON, Sescon-Serra Gaúcha, Sincontec Serra, CRC/
RS e Delegacia da Receita Federal de
Caxias do Sul. Também contou com o
apoio do Shopping San Pelegrino.

Associado SESCON tem
Área Protegida Emercor
e vantagens especiais!
Além de contar com a Emercor em caso de emergência
dentro de sua empresa, o associado SESCON pode ter
Planos 24 Horas com condições diferenciadas. Consulte!

Emergências (54) 3214.1212 • Vendas (54) 3535.1234
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ARTIGO

Imposto de renda com foco nas doações dedutíveis
O Sescon-Serra Gaúcha atua como formador de opiniões
e multiplicador de informações. A entidade contribui, através
dos contadores, divulgando a maneira correta de destinar
a parte legal do imposto de renda para que o valor pago
permaneça em nosso município, promovendo a proteção e
a defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes e dos
idosos. Sem dizer na vantagem de poder fiscalizar a aplicação
dos recursos junto às entidades no próprio município.
As pessoas jurídicas que apuram os resultados pelo lucro real podem doar até 1% do imposto devido, através de
doação direta ao gestor do fundo FMDCA, dentro do próprio
ano fiscal.
As pessoas físicas que fazem a declaração pelo modelo
completo podem doar até 6% do imposto devido, através de
pagamento direto ao COMDICA ou ao FUNDO MUNICIPAL
DO IDOSO até o último dia bancário do ano.
Para as pessoas físicas que não tiveram oportunidade
de pagar com boleto, ainda podem destinar 3% do imposto
de renda, no fechamento da declaração, até o último dia do
mês de abril.
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O contribuinte não paga menos imposto ou tem benefício fiscal, mas tem a certeza que seu imposto será destinado para as entidades do nosso município, que ao invés
de engordar os cofres públicos federais vai contribuir direto
com os fundos municipais avaliados e fiscalizados por controladorias e auditorias, garantindo a aplicação correta dos
recursos.
E, considerando que o contribuinte tenha restituição, a
devolução do valor do seu imposto vem corrigida pela taxa
SELIC, maior do que os rendimentos da poupança.
Caxias do Sul, até o ano anterior, conseguiu reverter
para o município pouco mais do que 10% do valor devido
do Imposto de Renda. Assim, ressaltamos a importância
dessa destinação e contribuição; que se torna a forma mais
vantajosa de doar - Doando imposto.

Beatriz Caregnato da Silva

Contadora CRC/RS 41.478
Diretora de Eventos e Negócios do
Sescon-Serra Gaúcha
Delegada do CRC|RS em Caxias do Sul

NOTÍCIAS

SESCON patrocina Seminário
de Assuntos Contábeis
de Vacaria e São Marcos

Júlio Soares / Objetiva

Inserido em ações de toda sua base territorial, o SesconSerra Gaúcha patrocinou o Seminário de Assuntos Contábeis
de Vacaria e São Marcos. Promovido pelo CRC/RS, a ação
aconteceu no dia 11 de março, das 8h às 17h, no Auditório
da UCS – Campus Vacaria. Os participantes tiveram a
oportunidade de assistir diversos painéis com assuntos sobre
a responsabilidade do profissional da contabilidade, ética,
ICMS, entre outros.
O Sescon presenteou os 120 participantes com o cofrinho
símbolo da campanha “Sua Empresa Contábil Pode Mais”.

Parceria SESCON e ANALIR 2016
Foi firmada parceria entre o Sescon-Serra Gaúcha e Wolters Kluwer para
descontos especiais na aquisição do ANALIR8 – sistema de fácil utilização,
onde o usuário navega por funcionalidades que possibilitam a verificação de
inconsistências no IR e, dessa forma, pode atentar para falhas que levariam a
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para a malha fina.

Reunião com a Receita Estadual
Arquivo Sescon

VALORES DA LICENÇA PARA
ASSOCIADOS SESCON-SERRA
Desktop R$ 750,00 C/ 1 ADICIONAL
Notebook R$ 950,00
Licença Adicional R$ 100,00
(Para desktop na mesma rede da licença principal)

O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Ronaldo Tomazzoni,
acompanhado de diversos diretores da entidade reuniu-se
no dia 16 de fevereiro com o Delegado da Receita Estadual
Luis Fernando Crivelaro e o auditor fiscal Volnei Franzoi. Na
oportunidade, foram discutidas as novidades com relação
ao ICMS que estão sendo implementadas em 2016 e cuja
aplicabilidade ainda não está totalmente clara para a maioria
dos associados, em especial no que diz respeito às novas
regras do diferencial de alíquotas e a utilização do aplicativo
DeSTDA. Após a reunião, foi elaborado um ofício manifestando
a preocupação do Sescon com relação à operacionalização de
itens concernentes às recentes alterações tributárias ocorridas
na Legislação ICMS e elencando algumas considerações.
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NOTÍCIAS

Programa Qualidade Necessária
Contábil certifica mais três empresas

Arquivo Sescon

O Sescon-Serra Gaúcha, juntamente com o Grupo Diretiva,
realizou a Cerimônia de Entrega Oficial do Certificado de Gestão
da Qualidade e dos Certificados de Treinamento para a turma
de Flores da Cunha e Garibaldi que implantaram o Programa
Qualidade Necessária Contábil – Categoria Prata.
O evento aconteceu no dia 30 de março, às 19h, na CIC
Caxias. As empresas certificadas foram: Escritório Contábil
Borghetti, Agostinetto Contabilidade e Assessoria e Energisa
Escritório Contábil.

Visita à Junta Comercial do RS e no CRC/RS
O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Ronaldo
Tomazzoni, a vice-presidente de serviços da CIC Caxias, Shirlei
Omizzolo, e a executiva do Sescon Thaís Trevisol realizaram
no dia 18 de janeiro, uma visita de cortesia, para estreitar os
laços entre as entidades, para o Secretário Geral da Junta
Comercial, José Tadeu Jacoby. Na oportunidade, Sescon e CIC
colocaram-se à disposição para sugestões de melhorias no
posto da Junta Comercial em Caxias do Sul e na implantação
da RedeSim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e

Legalização de Empresas e Negócios) - sistema integrado que
permite a abertura, alteração, baixa e legalização de empresas
na Junta Comercial com a Prefeitura Municipal.
Na sequência, o grupo esteve na sede do CRCRS, sendo
recebidos pelo presidente Antonio Carlos Palácios. O objetivo
do encontro foi estreitar a parceria entre as duas entidades,
bem como cumprimentar Palácios pela recondução como
presidente do CRCRS.

Arquivo Sescon

Encontro com Secretário da
Receita Municipal Paulo Dahmer
Recebemos durante o Centro de Estudos do dia 08 de
março o Secretário Municipal de Caxias do Sul Paulo Dahmer,
que conversou com os empresários contábeis sobre a nota
fiscal de serviços eletrônica e repassou algumas informações
importantes sobre o assunto, como aplicação de multa pela
falta de cadastramento, quais serão os prazos conforme receita
bruta anual e também instruções quanto à baixa e inscrições
sem movimento.

A segurança dos seus dados em 1º lugar.
Os dados de uma empresa são um ativo muito importante, porém
muitas vezes armazenado de forma inadequada, sujeito a riscos e
ameaças. Utilizando o Prosoft Backup os seus arquivos e dados
importantes estarão a salvo, aconteça o que acontecer.
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PROSOFT

BACKUP
Confira mais informações sobre
o Prosoft Backup em:
www.prosoft.com.br/backup

NOTÍCIAS

Fundado Observatório Social
em Caxias do Sul

Francine Spiller

Foi fundado no dia 14 de dezembro o Observatório Social
(OS) de Caxias do Sul. A Assembleia de Constituição iniciou
às 14h, no auditório do SIMECS na CIC Caxias, e contou com
a presença de diversas lideranças de entidades de classe e
políticas.
O empresário contábil Ronaldo Tomazzoni, atual
presidente do SESCON-SERRA GAÚCHA, foi eleito como
presidente do OS de Caxias do Sul. Também compõem
o Conselho Executivo Mario Cesar Pontalti, como vicepresidente para Assuntos Administrativo-financeiros, Shirlei
Teresinha Omizzolo, como vice-presidente para Assuntos
Institucionais e de Alianças, Lodonha Maria Portela Coimbra
Soares, como vice-presidente para Assuntos de Produtos e
Metodologia e Volnei Luís de Azevedo, como vice-presidente
para Assuntos de Controle Social. Ainda foram nomeados os
membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal.
O contador Pedro Gabril Kenne da Silva, membro do
Conselho Superior do OS do Brasil e condutor da Assembleia,
explicou aos presentes o objetivo do OS, realizou a leitura do
edital, do estatuto e da nominata. “O Observatório Social é um
espaço para o exercício da cidadania onde pode-se contribuir
para a melhoria da gestão pública no Brasil. Os observatórios,
democráticos e apartidários, estão presentes em mais de 100
cidades de 18 estados brasileiros e já contribuíram para uma

economia de mais de R$ 1 bilhão nas compras públicas nos
últimos 3 anos”, explicou Gabril.
Já imbuído do cargo de presidente, Ronaldo Tomazzoni
explicou que o OS tem como principal objetivo avaliar os
processos licitatórios da prefeitura. “A partir de 2016, equipes
técnicas capacitadas do Observatório Social acompanharão
de perto desde o lançamento de licitações municipais até
a entrega final da obra, produto ou serviço, evitando assim
possíveis desperdícios de verba e contribuindo para uma
melhoria da gestão publica”, destacou.
Após essa constituição, a comissão realizará a capacitação
da diretoria e do coordenador executivo e trabalhará para a
abertura de sua sede, junto ao Sindilojas Caxias (Rua Alfredo
Chaves, 820, 3°andar) e início efetivo dos trabalhos, que
deve acontecer já no 1º trimestre de 2016. Interessados em
participar podem fazer contato com o Sescon-Serra Gaúcha
pelo 54 3228.2425.
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MULHER
EM FOCO
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Jonas Rosa

Escritora do best-seller Bolsa Blindada
palestrou no evento “Mulher em foco”

A jornalista e escritora Patrícia Lages esteve em Caxias do
Sul a convite do Sescon-Serra Gaúcha e ministrou palestra no
dia 17 de março, quinta-feira, às 19h, no Restaurante da CIC
Caxias, no evento “Mulher em foco”. Com mais de 20 anos
de carreira na área de comunicação com atuação no Brasil,
Buenos Aires, Londres e Israel, a escritora dos livros “Bolsa
Blindada” e “Bolsa Blindada 2”, em sua explanação contou
sua própria história de vida e citou algumas dicas de como é
possível administrar as finanças pessoais de forma simples.
Durante a palestra “Mulher Moderna e a Administração
da Vida Pessoal”, que reuniu 220 mulheres, a jornalista falou
sobre a importância da educação financeira e o empoderamento
feminino. “Segundo pesquisas, as mulheres ainda ganham
62% a menos que os homens, exercendo a mesma função e
tendo a mesma escolaridade”, comentou.
Para Patrícia, esse tal empoderamento não vêm nem da
empresa em que trabalhamos nem do dinheiro que temos,

significa que cada mulher tem o direito de decidir a sua
própria vida, sem que essa dependa ou esteja sujeita a um
poder maior.
O evento contou com o patrocínio da FENACON e apoio
da Maria Santa Acessórios e Sincontec Serra.

Confira algumas dicas da palestrante:
Não abandone as boas ideias
Tenha um equilíbrio na vida, com foco em 5 áreas:
espiritual, física, amorosa, familiar e financeira
Você não pode ser o feliz de final de semana,
é preciso gostar do seu trabalho
A vida financeira faz parte, mas não deve controlar tudo
Você tem que ser o centro da sua vida,
sem a idealização do outro
Esteja no controle da sua vida

Contadora Andrea Daneluz Reolon recebe
o Prêmio Destaque Mulher em foco 2016
Durante o evento “Mulher em Foco”, o SesconSerra Gaúcha promoveu a entrega da 6ª edição do
“Prêmio Destaque Mulher em foco”. O objetivo da
entidade com a premiação é o de homenagear uma
profissional ou empresária contábil que contribui
para o crescimento e fortalecimento do setor. A
entrega aconteceu na quinta, 17 de março, na CIC
Caxias.
A agraciada deste ano com o destaque foi
a contadora Andrea Daneluz Reolon, formada

pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada
em Contabilidade Gerencial e Finanças e em
Controladoria. Ela foi a primeira presidente mulher do
Diretório Acadêmico dos Estudantes de Contabilidade
da UCS.
A homenageada ainda é especializada em
assuntos tributários e contabilidade gerencial, sóciadiretora da Provver Controladoria, integrante da
Comissão da Mulher do CRC/RC e diretora de eventos
do Sescon-Serra Gaúcha, na Gestão 2010/2013.

Jonas Rosa

