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pós dois anos de muito trabalho e dedicação foi chegada a hora da
realização de mais uma Conescap. Em sua 13ª edição, o maior evento

do setor empresarial de serviços deste país mostrou sua força: foram mais

de 2.300 convencionais atentos a novas tecnologias e ao tema central do

evento.

Durante dois dias de intenso trabalho, nossa meta foi discutir soluções

inteligentes para nossas atividades. A todo momento, a missão institucional

do Sistema Fenacon foi proporcionar melhores condições de trabalho e de-

senvolvimento para seus representados, aplicando todos os esforços nesse

sentido.

Agora que o evento foi realizado, posso fazer o balanço em uma única

palavra: sucesso. Tenho certeza de que o setor empresarial de serviços saiu

da 13ª Conescap  mais fortalecido.

E tudo isso nos dá mais ânimo para nos unirmos cada vez mais e

continuar a lutar por todas as bandeiras que defendemos e necessitamos

para criar um ambiente ainda mais favorável a nosso segmento e à socieda-

de em geral.

Portanto, posso afirmar que estamos diante de uma nova etapa para o

setor empresarial de serviços. Uma era em que as empresas devem se pre-

parar para todas as mudanças que apontam no horizonte, pois tenho certe-

za de que hoje a sociedade e o governo sabem a importância que represen-

tamos para o Brasil.

A

Um grande
passo

presidente@fenacon.org.br

Valdir Pietrobon
Presidente da Fenacon
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MEI

Valdir Pietrobon,

Gostaria de parabenizá-lo pela insistência na aprova-
ção do projeto MEI. Temos absoluta certeza de que
essa lei trará grandes benefícios ao país.
Um grande abraço,

Valter Pietrobon Junior

Etiqueta

Prezada editora,

Considero as matérias publicadas na coluna “etique-

ta” da Revista Fenacon em Serviços tão oportunas e

necessárias que seria o caso de se recomendar que as

outras publicações da classe a reprisassem ou crias-

sem páginas semelhantes. Todo cidadão precisa e deve

ser educado, principalmente nós que fazemos parte

de uma profissão formadora de opinião.

Moacir Rodrigues Marques
LUX Contabilidade e Assessoria

Este espaço está reservado para publicação de cartas dos leitores, que poderão ser enviadas para o ende-
reço da Fenacon em Brasília, ou pelo e-mail comunica@fenacon.org.br.
Comentários, sugestões de pauta e críticas serão bem-vindos, mas a redação se reserva o direito de resumir as
correspondências, para efeito de adequação ao espaço, mantendo, porém, a fidelidade ao texto.

Escrevam para a Revista Fenacon em Serviços e transmitam sua opinião.

Responsabilidade civil
profissional

Prezados senhores, 

Louvável a matéria sobre a responsabilidade civil do

profissional contábil, uma vez que uma conduta éti-

ca em desacordo com a lei, além de causar o

descumprimento do Código de Ética Profissional,

poderá originar sérios problemas ao profissional sob

a égide do Código Civil. Parabéns à Fenacon, que

tem procurado demonstrar o real papel dos profissio-

nais contábeis.

Rafael Cardoso de Lima
Contador – Santa Terezinha de Itaipu-PR.
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OPINIÃO

A primeira impressão
em cinco segundos

Segundo sabedoria popular, nun-
ca temos uma segunda chance

para causar uma primeira boa im-
pressão. Somos uma sociedade vi-
sual: levamos somente cinco segun-
dos para formar uma impressão so-
bre outra pessoa. Todo mundo ava-
lia todo mundo, principalmente  no
mundo dos negócios, em menos de
cinco segundos.

Sempre concluímos, rapida-
mente, se a pessoa merece nossa
confiança, isto é, merece nosso tem-
po, atenção e respeito. O nosso fu-
turo e patrimônio dependem total-
mente da imagem que vendemos.

Desta forma, todos precisam
estar conscientes para maximizar
sempre seu impacto pessoal no tra-
balho. Em menos de cinco segun-
dos fazemos pelo menos dez avalia-
ções visuais, enquanto fazemos uma
avaliação verbal.

Vejamos como fazemos avali-
ações rápidas das pessoas. Sempre
olhamos para ver raça, sexo e nível
de educação (concluímos se a pes-
soa parece  ou não inteligente), fazemos conclusões
decorrentes de sua idade e de seu peso, sua riqueza
exterior (aparência de roupa, se bem ajustada ou não,
na moda ou fora de moda, compatível com o cargo
ou não, corte de cabelo, que sempre revela personali-
dade e forma de pensar, etc.).

Sempre emitimos avaliações em decorrência do
que constatamos em termos de idade e de peso. To-
dos sabem que a idade e o peso têm de harmonizar
com o cargo. Um senhor de 75 anos é geralmente

Charles B. Holland

“Em menos de 5
segundos fazemos
pelo menos 10
avaliações visuais,
enquanto fazemos
uma avaliação

verbal”
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deveria estar aposentado. Da mes-
ma forma uma pessoa obesa perde
muita credibilidade, pois concluí-
mos que, se não sabe administrar
seu corpo, como pode administrar
outras coisas? Em geral, tolera-se
mais a obesidade entre os homens
e somos intolerantes com obesida-
de de mulheres.

Vejamos como somos rápidos,
em fazer avaliações visuais das pes-
soas. Por exemplo, sempre conclu-
ímos se a pessoa parece amistosa,
ou não, introvertida ou extroverti-
da,  se tem bom contato olho a olho,
senso de humor, se está vestida cor-
retamente ou não, na moda, ou fora
de moda, e até concluímos se a
pessoa parece honesta e inteligen-
te, ou não.

É muito importante transmitir
confiança para o interlocutor, antes
de abrir a boca. Aí, começa outro
círculo de avaliações instantâneas,
quanto a sua voz, timbre, ento-
nação, dialeto, sotaque (da Região

Norte, Sul, do interior de São Paulo, etc.).
Sempre precisamos dar evidência de profis-

sionalismo. Expressões do tipo “não é comigo”, “tan-
to faz”, “posso quebrar o galho”, etc., assustam o
interlocutor, que automaticamente conclui que você
não persegue excelência. Quem vai contratar um co-
laborador que não se associa com excelência?

Para melhorar sua efetividade, é essencial você cui-
dar de sua embalagem, e bem. A maioria faz avaliações
sobre o nível de confiança que você merece, com base
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Charles B. Holland, contador, atuante em diversas entidades profissionais, conselheiro
profissional de companhias abertas e fechadas – charles@holland.com.br

em sua embalagem visual. Por exemplo, roupas ber-
rantes, excessivamente justas, óculos de velhinho, de
boy, sapatos de surfistas, ou de executivo, etc., sem-
pre induzem as conclusões.

O principal foco de avaliação é seu terço supe-
rior de corpo, em particular o seu rosto, que é o foco
de concentração de avaliações visuais. Portanto, pre-
cisamos concentrar-nos em ter a imagem compatível
com nosso plano pessoal de desenvolvimento e de
crescimento.

Nossas atitudes são sempre objeto de avaliações.
A expressão do rosto, de peixe morto ou vivo, triste,
alegre e indiferente, a linguagem corporal, se trans-
mite entusiasmo e dinamismo, ou não, são sempre
objeto de avaliação de todos.

Outra área muito importante para avaliações  é
o respeito que você dá aos outros, que determinará
o nível de respeito que os outros darão para você.
Cumprimentamos os subalternos? Lembramos seus
nomes? Tratamos todos com cortesia? Pode ter cer-

teza de que aqueles que só tentam impressionar bem
seus chefes são crucificados mais tarde, pela ausên-
cia de caráter.

Consistência em sua aparência pessoal induz a
conclusões de consistência da qualidade de seu tra-
balho. Se você varia muito no padrão de vestimenta,
todos concluem que você varia muito na qualidade e
no entusiasmo pelo trabalho.

Prosseguindo, você pode produzir um grande im-
pacto em seu trabalho com seis ações: sendo pontual,
diplomático, agradecido, cortês, ético e colaborador.

Sua imagem e sua embalagem e suas expressões
verbais estão sempre juntas. Todavia, nas grandes de-
cisões, de forma mais definitiva, é seu caráter que
determinará seu impacto no trabalho.

O que é caráter?  É o que você faz quando nin-
guém está olhando para você.

E, novamente, lembrem-se: todos estão avali-
ando você, continuamente, e sempre em menos de
cinco segundos.
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oi dado o pontapé inicial para a disseminação do
empreendedor individual (EI) em todo o país. A

primeira parte dos treinamentos de instrutores dos em-
preendedores individuais foi realizada, nos dias 29 e
30 de setembro, no Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília.

EI: começam
os treinamentos
Fenacon e Sebrae investem na formação de multiplicadores
do programa empreendedor individual. Objetivo é disseminar
o entendimento sobre essa nova categoria do Simples Nacional

A partir de agora, profissionais do setor contábil
do país inteiro estarão capacitados para formar
multiplicadores que vão orientar e divulgar os bene-
fícios do empreendedor individual nos 26 estados e
no Distrito Federal. O objetivo dos treinamentos é

Por Natasha Echavarría

F

Treinamento
de instrutores

em Brasília
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alcançar a meta de formalizar um milhão de empre-
endedores individuais até 2010, dos cerca de 15 mi-
lhões que trabalham na informalidade.

A abertura do encontro contou com a presença
do presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, do mi-
nistro da Previdência Social, José Pimentel, do secre-
tário nacional de Comércio e Serviços do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Edson Lupatini, e do gerente de Políticas Públicas do
Sebrae, Bruno Quick.

Pietrobon destacou a importância desse projeto
para o país, mas fez um alerta à burocracia com a
qual os empreendedores tem se deparado ao tentar
formalizar-se. “Acredito que possamos chegar à meta
de um milhão de empreendedores individuais até o
final de 2010. Porém, é necessário reduzir os entraves
nas prefeituras, nos estados e em outros órgão envol-
vidos, por exemplo”, afirmou.

Bruno Quick e Lupatini enfatizaram também a
burocracia como principal agente da informalidade.
“O Simples hoje é uma referência. O empreendedor
individual é o desafio que se amplia”, analisou Quick.
Já o Secretário Nacional de Comércio e Serviços afir-
mou que o excesso de janelas no Portal do Empreen-
dedor prejudica a adesão de novos empreendedores.
“Estamos viabilizando a simplificação das telas. Re-

duzindo isso, daremos melhor condição para vocês
(instrutores) desempenharem o papel de difundir o
empreendedor individual”, enfatizou.

Pimentel lembrou o sucesso do primeiro convê-
nio entre Fenacon e Sebrae para divulgação da Lei
Geral, que formou 120 instrutores, responsáveis pela
capacitação de mais de 37 mil multiplicadores. E lem-
brou que espera o mesmo em relação ao empreende-
dor individual. “O EI é um capítulo do Simples Nacio-
nal. Devemos muito à Fenacon e ao Sebrae pelos mais
de 3,2 milhões que hoje integram o Simples e, por
isso, espero o mesmo com os empreendedores indivi-
duais”, finalizou.

Multiplicadores
A segunda etapa dos treinamentos, que compre-

ende a disseminação do EI nos estados por meio dos
multiplicadores vem sendo feita de forma gradual.
Conforme os estados são incluídos no Programa de
Formalização do Empreendedor Individual, os treina-
mentos chegam ao local.

Atualmente já estão conectados ao Portal do
Empreendedor o Distrito Federal e os estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Espírito
Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa
Catarina.

Treinamento de
multiplicadores
no Paraná
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No Paraná os treinamentos já somam aproxima-
damente 200 capacitados em 10 municípios do esta-
do. Segundo José Luiz Brandão, coordenador dos trei-
namentos, os cursos estão com ótima aceitação pelos
participantes. “Foi possível trocar informações, inte-
grar opiniões, além de perceber a visão de oportuni-
dades dos participantes”.

Alerta!
Para alcançar o maior número de Empreende-

dores Individuais formalizados, é importante que os
empresários contábeis, responsáveis pelos registros,
fiquem atentos às principais causas do grande nú-
mero de indeferimentos dos registros pelas Juntas
Comerciais.

As inscrições no Portal do Empreendedor têm
sido indeferidas por vários motivos, como objeto des-
crito incorretamente, falta de assinaturas, divergência
da assinatura da firma com o nome empresarial e er-
ros na formação do nome da empresa.

Por isso, a Fenacon alerta o usuário a acompa-
nhar a situação dos resultados das etapas de
formalização, na opção “Complete seus dados – Re-
sultados”,  conforme imagem abaixo.

Em caso de indeferimento, a inscrição deve ser
refeita, desfazendo os problemas que levaram ao can-
celamento da primeira inscrição.

Segundo o coordenador do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
Rômulo Guimarães Rocha, medidas para minimizar ou
zerar essas questões já foram encaminhadas: tabela de
ocupações exaustiva e inclusão de objeto e CNAE a partir
da seleção da ocupação, inclusões de orientações nos
pontos onde ocorrem os problemas, colocarem como
prioridade a formação do nome com base no nome civil.

O MDIC apresentou, recentemente, estatísticas
sobre o processo de formalização, até 31 de agosto de
2009, nas quatro primeiras unidades da Federação onde
foi possível fazer o registro: Distrito Federal, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
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Fique atento
Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Resolução (CGSIM) nº 9 – Enquanto o Portal do
Empreendedor não disponibilizar processos infor-
matizados e integrados para a realização de pesquisas
referentes ao candidato a Empreendedor Individual,
essas pesquisas não poderão ser exigidas pelos órgãos
municipais.

Resolução (CGSIM) nº 10 – Padroniza os ende-
reços a ser utilizados na Redesim e no cadastramento
do empreendedor individual. Os municípios que
integram a Redesim deverão compatibilizar suas
bases de logradouros (CEP) com o Diretório Nacio-
nal de Endereços (DNE) para expedição de licen-
ças, alvará, permissão, autorização, cadastro e ins-
crição de empresários e de pessoas jurídica de qual-
quer porte, atividade econômica ou composição
societária.

Resolução (CGSIM)  nº 11 – Recomenda que os
municípios regulamentem, no prazo de 60 dias a con-
tar da publicação dessa resolução, as atividades con-
sideradas de alto grau de risco, no âmbito do empre-
endedor individual, relativas a autorização, conces-
são ou licenciamento do alvará.

Resoluções do Comitê Gestor
do Simples Nacional

Resolução (CGSN) nº 64 – Altera o período de
opção pelo regime de apuração dos tributos devidos

no Simples Nacional – caixa ou competência.  A
resolução também autoriza que o empreendedor
individual possa exercer as atividades referentes a
produção teatral e produção musical; confirma a
necessidade de regularidade nas inscrições fiscais
como condição para optar pelo Simples Nacio-
nal; determina a forma de recolhimento dos valo-
res devidos pelo MEI no caso de excesso de recei-
ta bruta de até 20% do limite anual e orienta os
estados quanto à edição de decreto que estabele-
ça sublimites.

Resolução (CGSN) nº 67 – Acrescenta no-
vas ocupações autorizadas a se cadastrar como em-
preendedores individuais (EI). Na mesma resolu-
ção, foi eliminada a obrigação, para as empresas
tomadoras, de retenção da contribuição
previdenciária dos empreendedores individuais que
prestem serviços de hidráulica, eletricidade, pin-
tura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou
reparo de veículos.

Resolução (CGSN) nº 68 – Dispensa o Em-
preendedor Individual da apresentação da Decla-
ração Eletrônica de Serviços (DES). O empreende-
dor já estava dispensado do Livro de Serviços Pres-
tados e do Livro de Serviços Tomados, bem como
de todos os demais livros contábeis e fiscais. Tam-
bém disciplina devoluções no Simples Nacional:
o valor da mercadoria devolvida deve ser deduzi-
do da receita bruta total, no período de apuração
do mês da devolução, segregada pelas regras vi-
gentes no Simples Nacional nesse mês.

!



ENTREVISTA

Fenacon em Serviços – Setembro/Outubro 200912

“Luta por um sistema
tributário mais justo ”

Relator da Reforma Tributária, deputado Sandro Mabel avalia que
este é o momento de votar o texto no Congresso. Ele afirma que a
matéria prevê simplificação de tributos e corrige injustiças

Deputado federal pelo Estado de Goiás, Sandro
Mabel (PR-GO) iniciou sua vida política em

1991, como deputado estadual, e há três legislaturas
(1995/1999, 2003/2007 e 2007/2011) está na Câma-
ra dos Deputados, com intensa atuação em matérias

voltadas a questões tributárias, mercado de trabalho e
emprego, saneamento básico, educação, saúde e
infraestrutura de transportes, entre outras.

É presidente da Frente Parlamentar Mista dos
Direitos do Contribuinte e, atualmente, é relator da
Reforma Tributária no Congresso Nacional. “Esta é a
hora, pois esta reforma é a boa: simplifica e ajusta
muitas injustiças, além de buscar o sonegador e fazer
que ele não mais sonegue os impostos devidos. Faz
42 anos que estão tentando fazer a reforma ideal, por
isso não sai Reforma Tributária, no Brasil”, analisa.

Em entrevista à Revista Fenacon em Serviços,
além de discutir esse tema, ele também aborda a ne-
cessidade de criação do Código de Defesa do Contri-
buinte e destaca a importância da atuação de entida-
des como a Fenacon na contribuição à sociedade.

Revista Fenacon em Serviços – O senhor tem
forte atuação relacionada a matérias tributárias na
Câmara. Qual o balanço que o senhor faz desses te-
mas que tramitam no congresso?

Sandro Mabel – Acredito que somente um sis-
tema tributário mais justo poderá trazer melhores con-
dições de vida para o povo. Estou no Congresso para
isto: ajudar a legislar para nossa população. Hoje,
as pessoas de baixa renda pagam muito imposto.
Com a Reforma Tributária, estudei a fundo as re-
formas de outros países para ajudar a formular meu
relatório: quando ela for implementada, as pes-

soas que ganham até R$ 1 mil colocarão mais
R$ 200 no bolso. Isso se converte em consu-
mo e, consequentemente, em melhores con-
dições de vida.
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“Somente um sistema
tributário mais justo poderá
trazer melhores condições
de vida para o povo”

RFS – Como relator da Reforma Tributária, qual
a expectativa em relação à aprovação do texto?

SM – Estou muito confiante. O presidente da
Câmara, Michel Temer, garantiu que colocaria a ma-
téria para votar ainda neste ano. Estou otimista. Pre-
cisamos apenas destravar algumas pautas urgentes para
votar a reforma.

RFS – No texto que hoje tramita na Câmara,
quais são os principais pontos a ser destacados?

SM – A simplificação do sistema como um
todo: no ICMS, por exemplo, reunimos as 27 normas
em apenas uma. Além disso, o fato de que, três anos
após a aprovação da reforma, todas as obrigações aces-
sórias dos 27 estados estarão consolidadas em apenas
uma: isso será grande economia para as empresas.
Ampliamos a base de arrecadação, o que vai contri-
buir, e muito, para que a sonegação acabe. Outro
ponto é a desoneração da folha de pagamento, que
representará queda de 24 bilhões na carga tributária
e, portanto, maior competitividade para nossos pro-
dutos e serviços e mais condições de empregabilidade.
Desoneração dos investimentos, bem como aprovei-
tamento total dos créditos dos bens de uso e consu-
mo, tanto no IVA como no ICMS, o que representará
grande queda na cumulatividade e, consequentemente,
na carga tributária. Municípios e estados também ga-
nharão com a nova base de partilha estipulada pelo
relatório. Hoje, esses entes recebem apenas a arreca-
dação do Imposto de Renda e do IPI, dessa forma,
quando o governo reduz o IPI, também é reduzida a
arrecadação dos municípios. Há, ainda, grande varia-
ção das parcelas arrecadadas com o IR. Haverá maior
participação na arrecadação dos impostos de exporta-
ção da União.Com a nova distribuição, o município
participará de toda a arrecadação da União de forma
homogênea.

RFS – Como seria uma Reforma Tributária ideal?
O senhor acredita que os objetivos propostos serão
alcançados?

SM – Não há reforma ideal. Todas as vezes que
alguém fala em reforma ideal, pensa em si próprio, o
que faz que o outro se contrarie e faça críticas. Por
isso, não há reforma ideal. Precisamos fazer a boa e,
depois, ajustar alguns pontos. Esta é a hora, pois esta
reforma é a boa, ela simplifica e ajusta muitas injus-
tiças. Além de buscar o sonegador e fazer que ele não
mais sonegue os impostos devidos. Faz 42 anos que
estão tentando fazer, por isso não sai Reforma Tribu-
tária no Brasil.
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 RFS – O senhor é presidente da Frente Parla-
mentar Mista dos Direitos do Contribuinte e autor de
um Projeto de Lei Complementar que visa a garantir
os direitos básicos do contribuinte perante os órgãos
de arrecadação. Qual a necessidade de um Código de
Defesa do Contribuinte e que benefício ele trará para
a sociedade brasileira?

SM – Criamos a Frente para discutir os pontos
cruciais para o contribuinte. Como presidente, minha
ideia é promover debates com as instituições e a soci-
edade civil organizada para apresentar propostas que
possam alterar a realidade do contribuinte no país, que
não é boa. O objetivo principal de criar um Código de
Defesa do Contribuinte é fazer algo nos moldes do
Código de Defesa do Consumidor. Temos comemora-
do o dia 25 de maio como o Dia do Contribuinte,
porque até o dia 25 de maio o brasileiro trabalha inte-
gralmente para pagar os impostos. Só a partir daí co-
meça usufruir, verdadeiramente, dos resultados de seu
esforço. Ironia, pois essa é a situação que mais nos
iguala ao primeiro mundo. A imensa diferença é que
lá são oferecidos serviços de qualidade à população.

RFS – Em que sentido o Código de Defesa do Con-
tribuinte poderá contribuir com a Reforma Tributária?

SM – Uma coisa está amarrada à outra. É neces-
sário mudar alguns pontos que são substanciais para

Mabel
durante
palestra,
na sede da
Fenacon,
em
Brasília
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“Estamos contando que a
Fenacon entre firme em

prol da aprovação da
Reforma Tributária”

o desenvolvimento do país, como, por exemplo, a
correção da tabela de Imposto de Renda (IR), a devo-
lução do imposto pago a mais pelo contribuinte, a
forma de a Receita Federal tratar o cidadão, um teto
para a carga tributária, a quantidade de impostos, entre
outros pontos. O governo, ao ser lento em corrigir a
tabela do IR, faz que as pessoas físicas, especialmen-
te os assalariados, sofram um confisco. Quando a
Receita Federal não agiliza a devolução do dinheiro
pago a mais pelo contribuinte, acaba criando uma
espécie de empréstimo compulsório, que a lei não
permite. Milhares de pessoas ficam aguardando para

receber a restituição durante anos. Esse é um dinheiro
que poderia estar ajudando a movimentar a econo-
mia. Isso tudo a reforma traz em seu bojo.

RFS – É cada vez maior a atuação de entidades
de classe, como a Fenacon, na contribuição ao
Legislativo para melhorar o dia a dia das empresas
brasileiras. Como o senhor analisa o trabalho realiza-
do por essas instituições?

SM – Como importante avanço para a socieda-
de, pois, quando as instituições e a população se en-
volvem verdadeiramente em assuntos que lhes inte-
ressam, fica mais fácil legislar. Assim, nós legislado-
res temos certeza de que vamos pelo caminho certo e
estamos contribuindo para uma vida melhor para to-
dos. Se houvesse maior participação, haveria mais
satisfação com as leis e com a governabilidade do
país. Estamos contando que a Fenacon entre firme em
prol da aprovação da Reforma Tributária, pois em tudo
o que a Fenacon entra, tem sucesso, como a lei do
Simples e a queda da CPMF, entre outras lutas.
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Política de impostos é desaprovada por 54% da população

Pesqui sa
divulgada recen-
temente pela CNI-Ibope mostra que cerca de 54% dos
brasileiros desaprovam a atuação do governo Lula no
que diz respeito aos impostos.

Em relação a três meses, o índice de desapro-
vação da política no setor permaneceu estável, en-
quanto a aprovação apresentou leve melhora, pas-
sando de 38% para 40%, de junho para setembro
deste ano. Ainda assim, os impostos seguem como

uma das áreas mais criticadas pela
população.

Esse quesito só perde em desa-
provação para a segurança pública, com 56%. Já a
saúde também apresenta taxa de desaprovação de
54%. Em relação à última pesquisa, o índice das duas
áreas diminuiu, já que estava em 59% e 57%, na or-
dem, enquanto a aprovação aumentou de 41% para
44% em saúde e de 38% para 42% para segurança
pública.

O combate à inflação, outro item avaliado pelo
estudo, apresentou melhora na pesquisa do terceiro
semestre. O percentual de aprovação subiu de 52%
para 55%, enquanto a desaprovação caiu para de
41% para 39%. Já em relação à taxa de juros, en-
quanto em junho a desaprovação era de 47% e a
aprovação de 43%, no nono mês os índices passa-
ram para 46% e 45%, respectivamente.
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abe aquela hora em que você procura um docu-
mento ou objeto em sua empresa, acha que guar-

dou em algum lugar, mas não o encontra? Pergunta
para seus funcionários e ninguém viu? Isso acontece
com frequência? Então é preciso botar ordem na casa.

 Entre as muitas ferramentas que podem ser usa-
das para alcançar esse objetivo está o Programa 5S. O
5S é uma  metodologia de origem japonesa de organi-

S

5S para melhorar o
ambiente profissional
Sensos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina são
a chave para mudanças positivas em empresas. Sucesso do programa,
contudo, exige treinamentos e trabalho contínuo

Por Natasha Echavarría

zação composta de cinco princípios ou sensos. No
Brasil, a melhor forma encontrada para expressar a
abrangência e profundidade dessas palavras foi acres-
centar a expressão “Senso de” antes de cada palavra.
“Senso de” significa exercitar a capacidade de apreci-
ar, julgar e entender. Significa, ainda, a aplicação cor-
reta da razão para julgar ou raciocinar em cada caso
particular.

Seiri à Senso de Utilidade

Seiton à Senso de Ordenação

Seisou à Senso de Limpeza

Seiketsu à Senso de Saúde

Shitsuke à Senso de Autodisciplina

Ordem, limpeza, asseio, autodisciplina e
utilidade são essenciais para aumentar a produti-
vidade. Relacionar esses conceitos ao desempe-
nho das atividades empresariais pode ser primor-
dial para estimular a qualidade na prestação de
bens e serviços, podendo até exceder as expecta-
tivas dos clientes e usuários.

São os cinco sensos que pretendem auxiliar
na organização da empresa e melhorar a eficiên-

cia, por meio da eliminação de materiais obsole-
tos, da identificação de objetos, da execução cons-
tante de limpeza no local de trabalho, para aprimorar
e manter a qualidade na produção.
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A fase de execução de cada senso é intimamen-
te ligada à outra, sendo também um pré-requisito para
a consolidação da fase seguinte. O vice-presidente da
Região Sudeste da Fenacon, responsável pela implan-
tação do programa na Federação, Guilherme Tostes,
explica que o primeiro impacto do 5S na organização
ocorre ainda na fase de planejamento.

“O simples fato de parar para pensar no ambien-
te, visando ao bem comum, à maior eficiência e eficá-
cia, já é o suficiente para provocar reação em todos. A
partir da execução do “descarte”, o ambiente físico
fica notoriamente mais limpo e organizado, trazendo
mais saúde e efetividade para toda a organização. É
como construir alicerces sólidos para uma organização
que se planeja para o futuro”, completou.

Nesse processo é importante, ainda, a alteração
no comportamento e nas atitudes do pessoal envolvi-
do diretamente com o método. No entanto, um dos
maiores desafios na implantação de um programa de
qualidade é a mudança cultural das pessoas.

É nesse momento que entra o senso da autodis-
ciplina, que vem para manter o hábito da metodologia e

a manutenção do programa.  Para tanto, é necessário ha-
ver melhorias contínuas, treinamentos, reuniões periódi-
cas para assegurar a essência do programa, que é mudar
atitudes, pensamento e comportamento do pessoal.

 Tostes alerta  os gestores de que não existe uma
fórmula preconcebida para este desafio. “Como qual-
quer atividade que envolve pessoas, é importante ter
paciência, respeitar o tempo de cada indivíduo, sem
perder de vista as metas do grupo. O senso da autodis-
ciplina perpetua o programa se o grupo assimila bem
esse senso pode até levar o 5S para suas vidas pesso-
ais, casas e comunidade”.

Custo$
Outro ponto atraente na implantação do Progra-

ma é o baixo custo. Segundo o vice-presidente, na
execução do 5S é mais provável que o aumento de
eficiência gere economias e com isso o saldo seja
positivo. “Ao final da primeira etapa de descarte já se
sente o aumento de espaço para arquivos, o que nos
fará economizar em armazenagem terceirizada e
otimizar nossa organização de documentos”.

Senso de Utilização
Desenvolver a noção da utilidade dos recur-

sos disponíveis e separar o útil do inútil, eliminan-
do o desnecessário. Nesta fase, o trabalho começa
a ser colocado em ordem, para que só se utilize o
que for realmente necessário e aplicável. Por isso,
é importante ter o necessário, na quantidade ade-
quada e controlada, para facilitar as operações. É
essencial saber separar e classificar os objetos e
dados úteis dos inúteis. Esse senso proporciona
maior produtividade, pela redução da perda de tem-
po na procura por objetos. Só ficam no ambiente
os objetos necessários, e ao alcance da mão.

Senso de Ordenação
Colocar as coisas no lugar certo identificar e

arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa locali-
zar facilmente o que precisa e para que a visualização
seja facilitada. A vantagem é a redução de despesas e
melhor aproveitamento de materiais. O acúmulo ex-
cessivo de materiais tende à degeneração.

Senso de Limpeza
Manter um ambiente sempre limpo, eliminan-

do as causas da sujeira e aprendendo a não sujar.

É tirar o lixo, a poluição; evitar sujar, evitar poluir.
Cada pessoa deve saber a importância de estar em
um ambiente limpo e dos benefícios de ambiente
com a máxima limpeza possível. O ambiente lim-
po traduz qualidade e segurança.

Senso de Saúde
Padronizar comportamento, valores e práticas

favoráveis à saúde física, mental e ambiental. O
ambiente deve estar limpo, sem acúmulo de mate-
riais orgânicos ou inorgânicos. Deve estar livre tam-
bém de materiais e equipamentos que provoquem
contaminação química. Desse modo, evitam-se os
acidentes de trabalho.

Senso de Autodisciplina
A fase de autodisciplina é uma das mais im-

portantes e cruciais do programa, pois é a fase em
cada um dos envolvidos terá de desenvolver seu
próprio senso de ordenação e assumir o compro-
misso com a metodologia e com suas atividades. É
a autogestão, cada um se cuidando,  adaptando-se
às novas realidades de modo que as relações com o
ambiente e com as pessoas sejam recicláveis e sus-
tentáveis, de forma saudável.
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comércio exterior de serviços do Brasil apresen-
tou evolução significativa em 2008, na compa-

ração com o ano anterior, de acordo com a Secretaria
de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior (SCS/MDIC).
Segundo o Panorama do Comércio Internacional de

Serviços de 2009, o aumento em relação às exporta-
ções brasileiras de serviços foi de 27,4%, superando
o progresso mundial (11,3%). As importações desse
setor no país tiveram crescimento semelhante: 27,9%,
em comparação com 2007.

O

Inovação para
empresas exportadoras
Viabilizar melhoria em planejamento e agregar informações sobre
o comércio exterior. Esses são os principais objetivos do Siscoserv,
que tem lançamento previsto para o início de 2010

Por Karen Portella

Visando ao melhor planejamento do setor ex-
portador de serviços brasileiro, composto por mais de
28 mil empresas, com ampliação das informações
disponíveis sobre o comércio exterior de serviços do
país, a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC
desenvolveu o Sistema Integrado de Comércio Exteri-
or de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que
Produzem Variações no Patrimônio das Entidades
(Siscoserv), que se encontra em fase final de desen-
volvimento. O sistema terá funcionamento semelhante
ao do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), com nomenclatura própria.

Incluído no Plano Plurianual (PPA 2008-2011),
o Siscoserv trata-se de uma base de dados em que as
empresas poderão se cadastrar e informar-se sobre le-
gislação para exportação, estatísticas do comércio
exterior, procuração eletrônica, registro de serviço
prestado, entre outros.

O Sistema será acessado pela internet, por meio
da Certificação Digital e da produção eletrônica.
Nele, serão registradas informações comerciais e fis-
cais relativas às transações entre residentes e
domiciliados no Brasil e no exterior, sem acarretar
custos ao usuário.

De acordo com o MDIC, a fase de teste do novo
aplicativo, iniciada em outubro com grupos de em-
presas de diversos segmentos empresariais, tem por
objetivo a avaliação do Sistema, de forma real e con-
trolada, antes de seu lançamento, previsto para o pri-
meiro semestre de 2010.

Segundo o diretor do Departamento de Políticas
de Comércio e Serviços (Decos), Maurício do Val, da
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SCS, a versão beta  do Siscoserv já recebeu o cadas-
tramento de 160 usuários interessados em participar
desse primeiro ensaio, sendo 90 empresas e 11 pesso-
as físicas. “Embora tenha público-alvo específico,
qualquer pessoa poderá  acessar o programa, desde
que confirme interesse, pelo e-mail institucional do
Siscoserv (siscoserv@mdic.gov.br) e possua certifica-

do digital”, reforçou do Val, em nota do MDIC.
Para o presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon,

o novo sistema impulsionará mais investimento es-
trangeiro no setor de serviços. “Além disso, o Siscoserv
é uma conquista contra a burocracia, entrave que a
Fenacon tem trabalhado para reduzir significativa-
mente no país”, avalia.

Objetivos do Siscoserv

1 Gerar estatísticas periódicas e desagregadas do comércio exterior brasileiro de serviços nos quatro
modos de prestação.

2 Integrar atividades exercidas pelos setores privado e público nas transações externas de compra e
venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzem variações no patrimônio.

3 Fornecer subsídios para proposição, acompanhamento e avaliação das políticas públicas para o setor
de serviços.

4 Fornecer subsídios para gestão de mecanismos de apoio (crédito e financiamento, promoção comer-
cial, etc.) à exportação de serviços, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

5 Registrar informações hábeis para obtenção da dedutibilidade de tributos, nos casos previstos em lei.

6 Apoiar as negociações internacionais em serviços.
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Superando todas
as expectativas
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Solenidade
de abertura

da 13ª
Conescap
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Entre 14 e 16 de outubro, Goiânia recebeu mais de duas mil pessoas
na 13ª Conescap. Encontro recebeu grandes personalidades políticas
e teve como tema Gestão do Conhecimento e do Social

m evento que deu ênfase à forte e rica identida-
de cultural do Estado de Goiás, alinhada à uti-

lização de novas tecnologias, com a presença de gran-
des personalidades da política e que teve como dis-
cussão Serviço: Gestão do Conhecimento e do Soci-

al. Essa foi a fórmula de sucesso da 13ª Convenção
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas (Conescap).

Realizada entre os dias 14 e 16 de outubro, no
Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, a con-
venção reuniu mais de duas mil pessoas, que pude-
ram debater assuntos ligados ao tema central, além
de participar da feira de negócios que também foi
realizada no local.

A solenidade de abertura foi um show à parte,
iniciada de forma tradicionalmente goiana, com
apresentação de uma dupla de violeiros, seguida
de balé clássico e efeitos especiais, chamando a
atenção para a necessidade do uso de novas
tecnologias no mercado empresarial. O hino naci-
onal emocionou todos ao ser entoado pela Orques-
tra de Violeiros de Goiás.

O evento contou com a presença de personali-
dades da política e do setor contábil nacional para
compor a mesa, tais como o Ministro da Previdência,
José Pimentel; o vice-governador de Goiás, Ademir
Menezes; o prefeito de Goiânia, Íris Rezende; o de-
putado federal João Campos (PSDB-GO); o deputado
estadual, Luiz César Bueno; o vereador do Estado de
Goiás, Joãozinho Guimarães; o presidente do INSS,
Valdir Simão, e a presidente do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Maria Clara Bugarim. Também
prestigiou o evento o secretário executivo do Comitê
Gestor do Simples Nacional, Silas Santiago.

Por Vanessa Resende

U
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Joãozinho
Guimarães,

Edson Pinto,
Pimentel,

Pietrobon,
João Campos e

Silas Santiago

Integrantes da Comissão Organizadora também
compuseram a mesa na solenidade de abertura: o
coordenador-geral, Eduardo Santana, e o presidente
do sindicato anfitrião, Edson Cândido Pinto. Os
ex-presidentes da Fenacon e os presidentes dos sin-
dicatos do Sistema Fenacon também participaram
da solenidade.

Após a composição do palco foi apresentado o
novo vídeo institucional da Fenacon, que mostrou
trajetória vitoriosa da entidade.

“Esta é uma noite que me faz sentir ale-
gria. Quero agradecer a todos pelo empenho
para a realização deste evento. Muito obri-
gado. Nosso intuito é exaurir os anseios
que os empresários do setor de ser-
viços vivem neste momento”. Com
essas palavras de acolhida e boas-
vindas, Edson Pinto deu início aos
discursos de abertura.

Maria Clara Bugarim lembrou a união
entre Fenacon e CFC, que tem rendido mui-
tos resultados positivos. “Por meio de ações
conjuntas, garantimos o crescimento das duas
entidades no cenário nacional”, disse.

Em seu discurso, o presidente da Fenacon,
Valdir Pietrobon, lembrou a importância do
tema que seria discutido na 13ª Conescap. “O
que fazemos é em prol de nosso segmento, e
por consequência, dos bravos empresários de ser-
viços, que, em última análise, significam um
dos maiores trunfos do desenvolvimento brasi-
leiro”, afirmou.

Pietrobon lembrou ainda todas as conquistas da
Federação nos últimos tempos, como a luta contra a
burocracia e a criação do Simples Nacional. “O traba-
lho de nosso Sistema em colaborar com o desenvolvi-
mento dessas empresas vem sendo feito. Defendemos
a criação de uma Secretaria especial ou até mesmo

um Ministério de apoio às micro e pequenas
empresas. E vamos lutar por isso”, afirmou aos
presentes e ao ministro da Previdência.

Medalha – durante a cerimônia foi ins-
tituída a comenda Mérito Empresário de Ser-

viços, que será entregue em cada edição da
Conescap a personalidades brasileiras pelos re-
levantes serviços prestados em prol das catego-
rias representadas pelo Sistema Fenacon.

O primeiro exemplar dessa homenagem foi
entregue a José Pimentel por sua atuação em favor
das das micro e pequenas empresas brasileiras.
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Pimentel recebe medalha
Mérito Empresário de Serviços
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Como parte das comemorações que antece-
deram a realização da 13ª Conescap, no dia 13
de outubro, em solenidade realizada na Câmara
dos Vereadores em Goiânia (GO), foi entregue

Presidente da Fenacon recebe título de Cidadão Goianiense

O presidente do Sescon-Goiás, Edson Cân-
dido Pinto, também prestou homenagem a
Pietrobon. “Parabéns pelo título recebido, para-
béns à cidade de Goiânia por tê-lo como cida-
dão”, disse.

Ao agradecer o título, o presidente da
Fenacon destacou a trajetória de lutas da Entida-
de. “É um título de extrema importância e que
vem coroar todo um trabalho que tem sido reali-
zado pelo Sistema nos últimos anos. Tenho certe-
za de que essa homenagem não seria possível se
não fossem as grandes conquistas que alcançamos”,
agradeceu.

Além de Pietrobon, também receberam ho-
menagem pelos serviços prestados à cidade de
Goiânia o vice-presidente Institucional da
Fenacon, Antônio Marangon, o vice-presidente
da Região Centro-Oeste da Federação, Antonino
Neves, e Edson Pinto.

Ao agradecer a homenagem, Pimentel enfatizou
a importância da classe empresarial contábil. “Se hoje
comemoramos mais de três milhões de empresas ins-
critas no Simples Nacional, devemos isso ao enga-
jamento dos profissionais contábeis. O mesmo acon-
tecerá com o MEI. Com o empenho desses profissio-
nais, não tenho dúvida de que em julho de 2010 tere-
mos um milhão de empreendedores individuais no
Brasil”, acrescentou.

Painéis e palestras

Voltados para o tema central de discussão da
13ª Conescap, os painéis e palestras abordaram te-
mas de grande repercussão na política e economia do
país. O jornalista Paulo Henrique Amorim ressaltou

a responsabilidade do profissional contábil, de averi-
guar e controlar os números que, de certa forma, de-
monstram o crescimento da economia brasileira.

O ex-governador do Rio Grande do Sul no perí-
odo de 2003 a 2007, Germano Antônio Rigotto, rea-
lizou sua palestra: Brasil pós-crise e as reformas de

que o país necessita. Ele expôs dados que demons-
tram que o Brasil sofreu poucos danos com a turbu-
lência econômica. Para Rigotto, o país foi um dos
últimos a entrar na crise e, possivelmente, um dos
primeiros a sair dela.

Ele mostrou ainda dados sobre alta desvaloriza-
ção da credibilidade das instituições bancárias, que
provocou fortíssima queda no valor de suas ações.
Todos esses fatores prejudicaram a produção in-
dustrial mundial com a queda do PIB mundial.

Joãozinho Guimarães
entrega título a Pietrobon
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ao presidente da Fenacon o título de Cidadão Goia-

niense. “É com muito orgulho que apresentei este
projeto de homenagem a Pietrobon, pelos serviços
significantes prestados ao Estado de Goiás. Este con-
tador agora é goiano de coração. O povo goianiense
o recebe com muito orgulho, Valdir”, destacou
Joãozinho Guimarães, vereador de Goiânia, ao en-
tregar a placa de homenagem ao presidente.

Os
homenageados
da noite
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No entanto, para o ex-governador, uma recupera-
ção já se inicia no segundo semestre de 2009,
inclusive no Brasil, onde acontece em ritmo ace-
lerado, enquanto nos países desenvolvidos o rit-
mo se mostra muito mais lento. Isso se deve ao
país estar mais preparado, pois passava, na
época em que a crise começou, por um pe-
ríodo que o ex-governador chama de estabi-
lidade política e institucional.

Na linha de assuntos ligados ao compor-
tamento, a consultora de marketing Carla Galo
levou para os convencionais a palestra Respon-

sabilidade Ambiental. A palestrante abordou
questões empresariais e aspectos pessoais, ações
simples que fazem a diferença, ressaltando a rela-
ção entre inovação e diversidade.

Fechando o ciclo de palestras, Leila Navarro
levou para a plateia um show de bom humor,
com o tema Liderança, formação de equi-

pes e retenção de talentos, baseado em
seu livro Confiança – a chave para o

sucesso pessoal e empresarial.
Os painéis contaram com temas

mais específicos, voltados para o setor
empresarial de serviços. Assuntos como
Regime Tributário de Transição, Lei nº
11.638, Simples Nacional, Segurança
Virtual, Conciliação Prévia, Sped, Gestão
de Empresas de Serviços e Receita Federal
do Brasil e os Empresários Contábeis.

13ª FEINESS – Paralelamente à pro-
gramação de painéis e palestras ocor-
reu mais uma edição da Feira Nacio-
nal de Negócios para o Setor de Servi-
ços (Feiness). Durante os dias do even-
to, ela reuniu grandes expositores de
o todo país, que puderam apresentar
soluções, tecnológicas e uma gama de
serviços para atender as necessidades
das empresas participantes.

Entre as palestras e os seminári-
os, os convencionais puderam conhe-
cer empresas, além de receber brindes
e material de divulgação delas.

13ª Feiness
reuniu grandes
expositores do

país inteiro

Paulo Henrique Amorim,
Germano Rigotto, Carla
Galo e Leila Navarro
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Show
O jantar de confraternização teve show com o

cantor Leonardo. Ele apresentou músicas que estão
em seu álbum mais recente e sucessos do passado
para um público de mais de duas mil pessoas.

Encerramento
No último dia, foram apresentados o balanço

com os números oficiais do evento e vídeo com os
melhores momentos, além de homenagens a todos os
parceiros.

A cerimônia de encerramento contou com a pre-
sença do senador Marconi Perillo (PSDB-GO), que
elogiou a organização e a estrutura do evento. Ele res-
saltou também a importância da contabilidade como
instrumento indispensável para o justo crescimento
do país. Finalizou suas palavras colocando-se à dis-
posição de todo o Sistema Fenacon.

“Creio que o sucesso de mais esta etapa é fruto
do empenho de todos, que não mediram esforços em
suas atuações. Agora, que venha a 14ª Conescap, na
encantadora cidade de Salvador, daqui a dois anos”,
finalizou o vice-presidente institucional da Fenacon.

Próxima parada
Em 2011, Salvador será a sede do mais impor-

tante evento já realizado no Brasil pelo segmento
empresarial contábil e de serviços: a 14a Conescap. A
capital baiana foi lançada oficialmente durante a 13ª
Conescap pelo presidente do Sescap-Bahia,
Dorywillians Azevedo.

O tema da 14a Conescap pretende tratar das
transformações que o setor vivencia; da adoção
tecnologias avançadas como ferramentas de gestão
empresarial; das questões socioambientais, entre ou-
tros. Mesmo sem o fechamento oficial da programa-
ção, a realização da 14ª Conescap em Salvador já
conta com o importante apoio do governador da Bahia,
Jaques Wagner, que gravou  depoimento para um
vídeo de divulgação do evento, elogiando  a cidade
como o cenário ideal para os debates sobre as inova-
ções tecnológicas e conceituais que o setor de servi-
ços propõe. Jaques Wagner também agradeceu aos

sindicatos integrantes do Sistema Fenacon pela ho-
mologação de Salvador como sede do evento. No
vídeo, ele coloca o governo do estado, por meio das
Secretarias de Turismo e de Indústria e Comércio, à
disposição do Sescap-Bahia.

Para reforçar o lançamento da 14ª Conescap em
Salvador, diversas ações estão programadas pelo sin-
dicato, ao longo dos próximo meses. A primeira foi o
lançamento da convenção baiana, em Goiânia, du-
rante a 13ª Conescap, onde  durante quatro dias um
movimentado estande divulgou Salvador com painéis
fotográficos, material informativo turístico, baiana de
acarajé servindo quitutes, apresentações de capoeira
e de maculelê.

Salvador,
palco da
14ª Conescap
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Competitividade x
sustentabilidade

P ensar em competitividade nos
leva, naturalmente, a aliar

produtos ou serviços de qualidade
a bons preços. Essa afirmativa pa-
rece óbvia, por isso nos propomos
a avaliar aspectos que a influenci-
am e que, de certa forma, são deci-
sivos no alcance do sucesso dos ne-
gócios.

O empresário de serviços está
inserido no setor que mais cresce e
gera empregos atualmente.
Consequentemente, a competição se
acirra cada vez mais, seja na dispu-
ta pelo cliente, pela mão de obra,
seja pelo espaço na comunidade. A
única maneira, portanto, de vencer
a competição é ser melhor e mais
competitivo do que a concorrência.

Ao avaliar nossos negócios,
alguns aspectos devem ser levados
em conta para nos posicionarmos de
maneira adequada. Por exemplo,
que tecnologia vamos empregar no
serviço? Onde vamos localizar fisi-
camente a empresa? De que conhe-
cimentos técnicos vamos necessitar?
Qual a vida útil do serviço que pres-
tamos? Como vamos nos comuni-
car com nossos clientes? Qual a necessidade de capi-
tal no novo empreendimento?

Nossa competitividade será favorecida se facili-
tarmos o acesso do cliente a nosso estabelecimento.
A competição que nos cerca também não permite ao
cliente perder tempo na procura por determinado ser-
viço. Ele espera celeridade e precisão na solução e,
por isso, provavelmente estará disposto a considerar
menos o fator preço. Também é verdade que um ser-

viço prestado por alguém tecnica-
mente preparado tem qualidade e
valor melhorados. Portanto, nos-
so cliente, que está a cada dia
mais exigente, se torna fiel ao con-
siderar a celeridade, a qualidade
e a precisão do serviço que lhe
entregamos.

Aliar qualidade e inovação,
enfim, criar um serviço personali-
zado para os clientes, com atribu-
tos claramente perceptíveis por ele,
tem a ver com boa comunicação,
com sensibilidade para perceber ex-
pectativas. O cliente de serviços não
está disposto a pagar mais para ter
à sua disposição opcionais que não
fazem sentido. Também é funda-
mental perceber o contrário, obser-
vando se todo o serviço prestado
ao cliente está no preço, e isso tem
a ver fundamentalmente com a
sustentabilidade do negócio. Por
ser normalmente um produto in-
tangível, é comum  entregarmos ao
cliente um serviço maior do que o
orçado.

Por falar em sensibilidade,
em perceber a expectativa do cliente, precisamos
considerar e entender qual a hora da verdade na
prestação do serviço. Se analisarmos esse aspecto
em produtos, temos nossa tarefa facilitada, ou seja,
a hora da verdade de um aparelho de barbear, por
exemplo, é o momento do corte na barba, quando
ele precisa funcionar perfeitamente. Porém, a hora
da verdade dos serviços é, em geral, muito cruel
com o prestador. Ela está presente em todos os

Celestino Oscar Loro

“O cliente de

serviços não está

disposto a pagar

mais para ter à

sua disposição

opcionais que

não fazem sentido”
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Celestino Oscar Loro é empresário da área de serviços e especialista
em gestão empresarial, celestino@difatto.com

momentos, desde a contratação até o pagamento, pois
fornecedor e cliente vão desenhando suas expectati-
vas acerca do serviço: algumas atendidas, outras frus-
tradas. Surge, então, mais um desafio para fidelizar o
cliente.

Também não podemos desconsiderar os as-
pectos da convivência no habitat do negócio,
que vão desde os princípios éticos nas relações
com a comunidade, com o cliente e com o tra-
balho até as relações com o meio ambiente. Es-
tes aspectos são cada vez mais levados em con-
ta pelo cliente, que compactua cada vez menos
com o jeitinho, com os deslizes outrora admiti-
dos e que passa a escolher fornecedores insus-
peitos, assim como a mão de obra procura em-
presas com melhor ambiente de trabalho. Esse,
portanto, é mais um fator decisivo de sucesso.
Ou alguém ainda ousa desconsiderar as pessoas
como fator de competitividade?

A atualidade dos serviços, a sintonia com a

evolução e o desenvolvimento natural da socieda-

de são aspectos fundamentais na sustentabilidade

dos negócios. É preciso descobrir se o serviço que

estamos prestando ainda tem clientes para consu-

mi-lo ou se ele foi substituído e aprimorado, tor-

nando o produto obsoleto. Ser inovador não é ape-

nas melhorar meu produto ou serviço. Ser inova-

dor é criar o novo. O processo de melhoria contí-

nua, em geral, pouco cria de novo, apenas aper-

feiçoa o atual, e a sobrevivência está ligada tam-

bém à inovação, à criação.

Como vimos, as razões da competitividade

se aliam em muitos pontos com as razões da

sustentabilidade. Isso me parece ser a chave do

sucesso nos negócios, em especial do setor de

serviços.
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omo parte da herança, a coroa portuguesa dei-
xou no Brasil o estabelecimento de certo rigor

para autenticar ações da Administração, o que gerou
comportamentos que se enraizaram no serviço públi-
co brasileiro durante séculos.

C

Atendimento ao cidadão
mais simplificado
Essa é a proposta do Decreto n° 6.932, que prevê a diminuição da
burocracia em órgãos do Poder Executivo. A norma inclui ainda a
dispensa do reconhecimento de firma e a Carta de Serviços ao Cidadão

Por Karen Portella

Ficou constatado, contudo, que tais comporta-
mentos, na maioria dos casos, constituem verdadei-
ros entraves à eficiência do Estado. Com isso, no de-
correr dos anos, surgiram tentativas de ruptura dessas
normas. Em 1979, chegou-se a criar o Ministério da

Desburocratização, na gestão
Figueiredo da ditadura militar, que
existiu até 1986.

A mais recente norma
publicada que visa a desburocratizar
os serviços públicos é o Decreto n°
6.932, de 11 de agosto de 2009,
que, entre outras providências, dis-
põe sobre a simplificação do aten-
dimento público prestado ao cida-
dão, confirma a dispensa do reco-
nhecimento de firma em documen-
tos produzidos no Brasil e institui a
“Carta de Serviços ao Cidadão”.

Pelo documento, os órgãos e
entidades do Poder Executivo Fede-
ral passarão a atuar de forma mais
simples, articulada e sistêmica nas
relações entre si e com o cidadão,
além de buscar soluções tecno-
lógicas e métodos mais racionais
que visem a aprimorar processos e a
propiciar o compartilhamento de in-
formações.
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O decreto facilita, ainda, a busca por docu-
mentos comprobatórios de regularidade de situa-
ção do cidadão, atestados, certidões ou outros do-
cumentos comprobatórios que constem em base
de dados oficial da administração pública federal,
os quais poderão ser obtidos no próprio órgão ou
entidade. 

Além disso, o cidadão passa a contar com van-
tagens em seu atendimento em órgãos do Poder Exe-
cutivo Federal, como serviços gratuitos referentes a
atos necessários ao exercício da cidadania, padroni-
zação em procedimentos que utilizem formulários,
guias e outros documentos e obrigatoriedade de ter
seus requerimentos recebidos pelos serviços de proto-
colo, quando o órgão ou a entidade não for manifes-
tamente incompetente. 

Para o presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon,
o decreto representa mais um grande passo para o
processo de desburocratização de procedimentos no
governo federal. “O objetivo desse documento vem
ao encontro de uma das mais importantes bandeiras
levantadas pela Fenacon: a diminuição da burocra-
cia. Com certeza a medida poderá auxiliar projetos
voltados à melhoria do atendimento ao cidadão em
todo o país”, enfatiza.

Dispensa do reconhecimento
de firma

Quanto à dispensa do reconhecimento de firma
em documentos produzidos no Brasil, de acordo com
o decreto, tal medida será possível quando se tratar
de reconhecimento destinado a fazer prova em órgãos
e entidades da administração pública federal, caso
em que a assinatura deve ser feita perante o servidor
público a quem deva ser apresentado, exceto se hou-
ver dúvida fundada quanto à autenticidade ou no caso
de imposição legal.

Carta de Serviços ao Cidadão
A nova norma prevê, ainda, a elaboração e a

divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão. O
objetivo é informar o cidadão sobre os requisitos
necessários, etapas, formas de prestação e locais,
entre outros aspectos, referentes aos serviços pres-
tados pelo órgão ou entidade, além dos respecti-
vos compromissos e padrões de qualidade de aten-
dimento ao público, como prioridades de atendi-
mento, tempo de espera, prazos para a realização
dos serviços e mecanismos de comunicação com
os usuários.
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Brasil dá um passo à frente quando o assunto é
tecnologia a serviço da nação. Trata-se do Re-

gistro Único de Identificação Civil (RIC), projeto que
visa a proporcionar mais praticidade e segurança ao
cidadão brasileiro na infraestrutura de identificação
de pessoas. Instituído pela Lei n° 9.454, de 7 de abril
de 1997, o novo documento aguarda agora o decreto
presidencial que regulamentará o novo registro. A pre-
visão legal é de 180 dias para regulamentação da nova
Lei – nº 12.058, de 13 de outubro de 2009 – e de 360
dias para a execução do projeto.

Por meio do Registro Único de Identificação Civil,
o cidadão será cadastrado em uma central nacional de

O

Identificação civil:
mais do que um número
Com registro único, cidadão terá seus dados, além de características
físicas, em um só documento e de forma mais segura. Previsão é que
recadastramento de toda a população aconteça até 2017

Por Karen Portella

informações. O projeto contempla ainda a dis-
ponibilização de um só documento, feito em materi-
al de policarbonato de alta resistência, semelhante
aos de bancos, com fotografia 3x4 e chip, em que
ficarão armazenadas todas as informações do cida-
dão. A ideia é ter um documento único para a identi-
ficação civil, com dados como número de documen-
tos – RG, CPF, título de eleitor, número de PIS/Pasep,
dados da carteira de habilitação e de trabalho – além
de características como cor da pele e dos olhos, altu-
ra e tipo sanguíneo.

“Com a implementação deste projeto, serão for-
talecidos os serviços privados e públicos que reque-
rem a identificação do cidadão. Todos sofrem prejuí-
zos pela multiplicidade fraudulenta de registros, que
geram pagamentos indevidos de benefícios, resultan-
do em perdas de recursos públicos e de confiabilidade
das instituições. Por meio de um sistema denomina-
do Sistema Automatizado de Identificação de Impres-
sões Digitais, é possível garantir a unicidade cadastral
de cada cidadão brasileiro, em base de âmbito nacio-
nal”, explica o diretor do Instituto Nacional de Iden-
tificação do Departamento de Polícia Federal (INI/
DPF), Marcos Elias Cláudio de Araújo.

Um documento mais seguro e que promova a
inclusão digital. É o que prevê o diretor de Infraestru-
tura de Chaves Públicas do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI), Maurício Coelho.
“Se aprovado o modelo suportado por um cartão
inteligente em policarbonato, com certificado digi-
tal ICP-Brasil embarcado, teremos um documento
de identidade civil extremamente robusto do ponto

Diretor do
INI/DPF,

Marcos Elias
de Araújo
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de vista da segurança e repleto de funcionalidades
que permitirão a inclusão massificada do cidadão
brasileiro no mundo virtual”, enfatiza.

A expectativa do INI/DPF é que o recadas-
tramento de toda a população brasileira não ultrapas-
se o ano de 2017. “A perspectiva é de recadastrar 2
milhões de pessoas no primeiro ano do projeto, 8
milhões no segundo, e 20 milhões a partir do terceiro
ano de execução até o completo recadastramento”,
completa Araújo.

Certificação Digital

A previsão, de acordo com o diretor do INI, é
que todos os cartões RIC emitidos contenham, além
dos diversos itens de segurança, chip e biometria,
uma certificação digital para garantir a identifica-
ção do cidadão também no meio virtual, trazendo
para este inúmeros benefícios pela rede mundial
de computadores.

Para Coelho, a certificação digital para o RIC
representa a certeza de que esse novo documento de
identidade civil será o mais completo possível. “O
certificado proporciona ao cidadão seu uso seguro,

não só no mundo físico, mas também, e principal-
mente, nas aplicações de governo eletrônico, justiça
eletrônica, comércio eletrônico, ou seja, em toda e
qualquer aplicação em meio virtual disponível para o
cidadão”, avalia.

Registro
Único de
Identificação
Civil (RIC) –
novo
documento

Diretor de
Infraestrutura
de Chaves
Públicas do
Instituto
Nacional de
Tecnologia da
Informação,
Maurício
Coelho
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Mais de 1,3 mil participam da Contesc

De 17 a 19 de setembro, Balneário Camboriú
foi palco da XXVI Convenção da Contabilidade do
Estado de Santa Catarina (Contesc). Mais de 1,3 mil
profissionais participaram da cerimônia de abertura,
que foi prestigiada pelo governador do estado, Luiz
Henrique da Silveira, e por diversos deputados esta-
duais e federais, além de lideranças do setor empresa-
rial contábil.

Durante a abertura, as entidades catarinenses
entregaram uma homenagem a três pessoas que fo-
ram decisivas para a aprovação da inclusão das em-
presas de contabilidade no Anexo III do Simples Na-
cional: os presidentes da CFC, Maria Clara Cavalcan-
te Bugarim, e da Fenacon, Valdir Pietrobon, e o de-
putado federal, Cláudio Vignatti,  que preside a Fren-
te Parlamentar Mista de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas. Os três receberam uma escultura da artista
plástica baiana Suzana Gouveia, que mostra duas ba-
ses entrelaçadas, representando a união e a parceria,
tem em seu topo uma ágata, pedra brasileira ligada à
vitalidade, a eloquência e a coragem.

Pietrobon agradeceu a homenagem e destacou
as ações que a Fenacon está conduzindo para divulga-
ção do empreendedor  individual. Ele adiantou, ain-
da, a intenção de expandir a iniciativa do Sescon Gran-
de Florianópolis, que montou uma unidade móvel

para percorrer vários municípios catarinenses, expli-
cando aos trabalhadores como entrar para o mercado
formal. “Mais do que uma obrigação legal, por conta
de nosso ingresso no Anexo III do Simples Nacional,
o trabalho de orientação sobre o EI é uma forma de os
contabilistas mostrarem seu compromisso com a so-
ciedade”, disse.

Presidente da Fenacon recebe
a escultura de  Elias Barth

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo,
foi recebido no dia 11/09 pelo presidente da Fenacon,
Valdir Pietrobon, em jantar, em Curitiba. Pietrobon
apresentou ao ministro os números do Empreendedor
Individual no Brasil, que demonstram o grande su-
cesso do programa.

No encontro, o presidente da Fenacon enfatizou
que a adesão ao Empreendedor Individual deve ser
feita de forma gradual, obedecendo ao cronograma
de funcionamento do portal nos estados. Ele também
destacou que a instituição da categoria Empreende-
dor Individual é um grande avanço para a economia
formal do Brasil, estimulando a informatização do
processo de abertura de empresas no país.

Pietrobon se reúne com ministro do Planejamento

Paulo
Bernardo,

Regiany
Pavese e

Valdir
Pietrobon
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“Personalidade Contábil do Ano – 2009”

O presidente Fenacon, Valdir
Pietrobon, entregou ao empresário
contábil Mário Elmir Berti, presidente
do Sescap-PR, o título de “Personali-
dade Contábil do Ano – 2009”, em
14 de outubro. Em seu discurso,
Pietrobon destacou os trabalhos de
Berti para o desenvolvimento empre-
sarial do Paraná e sua ampla atuação
para o crescimento do setor empre-
sarial contábil brasileiro.

Mário Elmir Berti é empresário
contábil há 32 anos em São José dos
Pinhais. Foi vice-presidente da Fenacon
para a Região Sul, conselheiro do
CRC-PR por mais de 10 anos, secre-
tário de Administração da prefeitura de São José dos
Pinhais. Ele também ocupa a Cadeira número 28 da
Academia Paranaense de Ciências Contábeis. Atual-
mente preside o Sescap-PR, instituição filiada à
Fenacon e que representa mais de 8 mil empresas de
serviços em todo o Paraná.

Ranking das Sociedades Anônimas
Durante a solenidade de entrega da homenagem

a Mário Berti, o Jornal Indústria & Comércio, em
parceria com o Instituto Indicare, a Fenacon e a  Fede-

ração das Associações Comerciais e Empresariais do
Paraná (Faciap), divulgou o Perfil Empresarial do Paraná
2009 e o IV Ranking das Sociedades Anônimas. Se-
gundo o presidente do Instituto Indicare, Leôncio Ma-
druga, o objetivo é “promover a valorização do setor
produtivo, sem discriminar a origem, pois o destaque
está centrado no que as empresas têm feito pelo Paraná”.

Para a elaboração do ranking foram analisados
244 balanços econômicos e pesquisados dados pu-
blicados no Diário Oficial.

Com informações: Centro de Notícias

Pietrobon
entrega
homenagem
a Berti, ao
centro
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REGIÃO SUDESTE

O relacionamento entre o Sescon-RJ e a Caixa
Econômica Federal se estreita ainda mais com a assi-
natura de contrato, em 28 de agosto, que permite a
entidade e a empresas associadas se tornar correspon-
dentes bancários. Caso desejem exercer tal função, as

empresas contábeis serão remuneradas a cada cliente
que iniciar relacionamento com a Caixa.

Segundo a vice-presidente do Sescon-RJ, Márcia
Tavares, esta chance de se tornar um correspondente
bancário também influenciará, por exemplo, na rela-
ção do empresário contábil com o Empreendedor In-
dividual (EI).

“Estaremos contribuindo na abertura da conta cor-
rente do EI na CEF, que está disponibilizando produtos
diferenciados para essa categoria”, destaca Márcia.

Atendimento ao EI: Além de realizar o atendi-
mento ao EI em sua sede e no posto do Sebrae-RJ, o
Sescon-RJ, participa do projeto Empresa Bacana, na
comunidade Cidade de Deus, com Prefeitura, o esta-
do e o Sebrae-RJ.

Sindicato firma acordo com Caixa Econômica
Sescon-Rio Janeiro

Gerente-geral da CEF, Juliana Mansores,
e a vice-presidente do Sescon-RJ, Márcia Tavares
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O Sescon-Espírito Santo promoveu mais uma pa-
lestra de sucesso, no dia 13 de agosto, no auditório do
Senac, em Vitória. Com o tema Sistema Público de Escri-

turação Digital – Sped – Contábil e Fiscal, o encontro
reuniu 210 pessoas, entre estudantes e profissionais do
setor. Os palestrantes convidados foram os diretores do
Sescon-SP, Márcio Shimomoto e Eduardo Tostes.

O objetivo foi discutir detalhes sobre o sistema,
lançado em 2008, e destacar as vantagens que ele
oferece aos usuários. Com a adoção do Sped, os pro-

Palestra sobre Sped
fissionais podem apresentar os livros contábeis em
meio digital, substituindo os de papel. Essa alternati-
va visa a reduzir os custos administrativos na confec-
ção e na armazenagem dos livros. O sistema também
minimiza os encargos com o cumprimento das obri-
gações, além de oferecer maior segurança.

Para participar do evento, cada pessoa contri-
buiu com a doação de um quilo de alimento não
perecível. O material arrecadado será entregue a uma
instituição de caridade da Grande Vitória.

Sescon-Espírito Santo

Sescon-Minas Gerais

Com o objetivo de formar um grupo de trabalho
com representantes de entidades de classe para discu-
tir reivindicações aos governos federal, estadual e mu-
nicipal, o Sescon-MG inaugurou, em agosto, o Fórum
Permanente de Serviços. No primeiro encontro, a dis-
cussão foi direcionada para reivindicações ao
Legislativo e ao executivo da capital mineira.

Compareceram ao encontro o vereador Hugo
Thomé, da Câmara Municipal de Belo Horizonte e o
gerente de Tributos Mobiliários da Secretaria de Fi-

Fórum Permanente de Serviços
nanças da Prefeitura de Belo Horizonte, Eugênio
Veloso, que receberam as solicitações dos dirigentes
das entidades de classe.

Segundo Luciano Alves, presidente do Sescon-
MG, os encontros serão marcados, frequentemente,
para fortalecer e aumentar o número de integrantes
do grupo de trabalho. “Nosso propósito é unir pro-
postas, ideias e ações para alcançar, efetivamente,
mudanças e melhorias para os empresários do setor
de serviços”, afirmou Luciano.
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Deputados se unem ao Fórum do Empreendedor
Sescon-São Paulo
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lestra sobre Terceirização e Reforma Tributária proferi-
da pelo deputado federal Sandro Mabel e realizada pelo
Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor.

Sobre a regulamentação da prestação de serviços
terceirizados no país, Sandro Mabel destacou que o Pro-
jeto 4.302/98, do qual é relator, está pronto para ser
votado. “Temos todas as condições no Congresso Naci-
onal para a aprovação do texto”, disse o parlamentar.

Já durante o almoço oferecido aos participan-
tes, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel
Temer, manifestou seu apoio ao PL, destacando a
possibilidade de que ele seja apreciado ainda este ano.

O presidente do Sescon-SP e coordenador do
Fórum do Empreendedor, José Maria Chapina Alcazar,
respondeu positivamente ao apelo, lembrando que a
união do segmento continua sendo imprescindível.

Fórum
Permanente
em Defesa do
Empreendedor

“São dois temas de interesse nacional, por isso deve-
mos nos mobilizar para vencer todas as etapas e bar-
reiras que ainda existem para a concretização de am-
bos”, concluiu.

Especialistas destacam tributação eletrônica
Cerca de 100 pessoas prestigiaram no Hotel Plaza

Hering, em Blumenau, mais uma edição do Café
Contábil, evento promovido pelo Sescon-Blumenau
para esclarecer dúvidas a respeito de assuntos ligados
ao profissional da contabilidade.

O evento contou com a participação do auditor-
fiscal da Receita Estadual e coordenador do Grupo Espe-
cialista Emissor Cupom Fiscal (ECF), Rogério Mello. Em
rápida palestra, Mello falou ao público sobre a regula-
mentação do Programa Aplicativo Fiscal (PAF), que faz

a interface com o ECF. O PAF-ECF foi criado para pa-
dronizar o funcionamento de aplicativos utilizados em
pontos de venda na sua comunicação com os ECFs.

O presidente do Sescon-Blumenau, Leomir
Minozzo, aproveitou a oportunidade para lembrar que
a entidade é um dos pontos de emissão de certificação
digital. Ele também destacou a importância dos as-
suntos abordados na rotina profissional dos contado-
res. “Nosso papel é informar o cliente sobre essas
mudanças e alterações”, disse.

Sescon-Blumenau

REGIÃO SUL

Sescon-Santa Catarina

Sescon-SC comemora 25 anos
O Sescon Santa Catarina completou 25 anos de

fundação e a comemoração aconteceu no dia 16 de
setembro, em jantar festivo realizado em Joinville.
Cerca de 350 convidados vindos de todas as regiões
catarinenses, além de representantes de outros Esta-
dos, como Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro, tiveram a oportunidade de fortalecer a
integração da classe contábil.

O evento foi marcado por intensas recordações
do passado e homenagens aos presidentes das gestões
anteriores. A referência especial foi ao primeiro presi-
dente, Carlos Kinas Sobrinho, um dos pioneiros do

sonho que se tornou realidade e que se expandiu com
Luiz Carlos Santana, Roberto Wuthstrack, Vilson
Wegener, Luiz Antonio Martello, até o presente, com
Elias Nicoletti Barth.

O presidente Valdir Pietrobon homenageou o
passado e falou do futuro com os próximos projetos
do Sistema Fenacon. “Os contadores são verdadeiros
agentes públicos, não remunerados”.A festividade foi
encerrada com a entrega de esculturas alusivas aos ex-
presidentes do Sescon-SC e com a distribuição da
Revista dos 25 Anos, documento histórico do Sindi-
cato no seu jubileu de prata.
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O Sescon-Grande Florianópolis mostrou na segun-
da quinzena de setembro aos catarinenses como um sin-
dicato deve atuar na sociedade. A entidade realizou, no
centro de Florianópolis, a Campanha do Empreendedor

Campanha do Empreendedor Individual

Sescon-Grande Florianópolis

Trabalhadores
de diversas

áreas
esclareceram
suas dúvidas

no evento

Sescon-Serra Gaúcha
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O Sescon-Serra Gaúcha participou, juntamente
com demais entidades, do Dia da Responsabilidade
Social. O evento, uma realização da Associação Cul-
tural e Científica Nossa Senhora de Fátima, aconte-

Dia da Responsabilidade Social
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Equipe do
Sescon-Serra

Gaúcha
divulga

informações
sobre o MEI

Individual (EI). O evento promoveu esclarecimentos e
sanou dúvidas dos trabalhadores que almejam a
formalização de seus negócios ou serviços.

A campanha aconteceu no Largo da Alfândega,
centro da capital, com sucesso. A diretoria e os associ-
ados do Sescon prestigiaram mais essa ação social, atu-
ando no atendimento ao público voluntariamente.

Para o presidente Augusto Marquart Neto, essa
é uma forma de unir os profissionais em favor da classe
e promover esclarecimentos ao público sobre a nova
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Em breve,
os Sescons Grande Florianópolis, Blumenau e Santa
Catarina, em parceria com o Sebrae-SC, promoverão
outra campanha. Desta vez, itinerante, circulando por
todo o Santa Catarina, promovendo novos esclareci-
mentos do EI.

ceu em 26 de setembro, das 10 às 15 horas, na Escola
Municipal Basílio Tcacenco de Caxias do Sul.

Durante todo o dia, a diretoria e colaboradores
do Sindicato prestaram consultoria individualizada e
gratuita sobre abertura e fechamento de empresas, bem
como a respeito da nova lei do Microempreendedor
Individual (MEI), que possibilita que empreendedo-
res de pequenos negócios regularizem suas ativida-
des. O Sescon ainda distribuiu o guia prático desen-
volvido pela Fenacon sobre o MEI, bem como o Guia

da contabilidade para não contabilistas, uma realiza-
ção do Sindicato com apoio do Sebrae/RS, que traz
informações sobre as atividades do profissional
contábil nas empresas.

Conforme a diretora executiva do Sescon-Serra
Gaúcha, Thaís Trevisol, o Sindicato participa ati-

vamente das ações sociais promovidas na re-
gião. “Por meio da realização de eventos e da
participação do Sescon nos veículos de co-
municação, colaboramos com a divulgação de

informações importantes para o empresariado
e a comunidade em geral”, conta Thaís. Ela ainda
explica que o MEI, por ser um assunto novo, gerou a
procura de muitas pessoas no evento que tinham
dúvidas de como se tornar um microempreendedor
individual.
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A primeira de muitas. Este foi o sentimento dei-
xado ao final da Primeira Reunião da Câmara Setorial
de Contabilidade do Sescap-Ceará, realizada no dia
12 de agosto. O encontro contou com a adesão de
mais de 100 participantes, que foram ao auditório do
CRC-CE assumir sua participação no desenvolvimen-
to do setor contábil do Ceará.

A programação do dia teve início com um co-
quetel servido aos presentes e seu ponto alto foi a
palestra Responsabilidades e riscos da atividade

contábil e prevenções possíveis, ministrada pelo con-
tador João Aleixo Pereira, coordenador-geral da Câ-
mara Setorial de Contabilidade do Sescon-SP. Os par-
ticipantes foram alertados acerca dos riscos implíci-
tos na atividade contábil, além de ser orientados so-
bre as medidas preventivas que podem e devem ser
adotadas.

Primeira Reunião da Câmara Setorial de Contabilidade

Presidente do Sescap-Ceará,
Cassius Coelho, em seu discurso

Sescap-Ceará

REGIÃO NORDESTE

O evento contou também com a participação
em peso da diretoria do Sindicato, presidente e con-
selheiros do CRC-CE. A organização da Câmara ga-
rante que dará sequência às atividades. Para aderir,
basta ser associado do Sescap-Ceará e acompanhar
sua agenda por meio do www.sescapce.org.br.

Cerca de 80 pessoas, entre contabilistas e em-
presários, marcaram presença no almoço-palestra re-
alizado no último dia 18 de agosto, no Hotel
Manibu, em Boa Viagem. Promovido pelo Sescap
Pernambuco e pela Receita Federal, o evento teve
em pauta todos os detalhes sobre o maior e mais
generoso programa de parcelamentos de débitos do
governo federal, o Novo Refis, também denomina-
do Refis da Crise.

Na ocasião, representantes do CFC, Fenacon e
CRC-PE estiveram presentes para participar do encon-
tro. O presidente do Sescap-Pernambuco, José Félix,
deu início ao evento em breve discurso sobre a im-
portância do tema. Em seguida, a palestra foi
conduzida pelo delegado adjunto da Receita Federal
em Recife, Alexandre Rego.

Almoço-palestra aborda o Refis da Crise

Encontro reuniu contabilistas
e empresários pernambucanos

Sescap-Pernambuco

Ao final da explanação, o público presente pôde
tirar dúvidas acerca do recém-implantado programa.
Nas palavras de José Félix, o Novo Refis é um assunto
bastante amplo e complexo e o evento serviu de fonte
de informação, tendo sido uma grande oportunidade
de ampliar os conhecimentos sobre assunto de suma
importância para o setor contábil.
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Sescap-Bahia

Mais uma peça de comunicação vem agre-
gar valor ao projeto político do Sescap-BA. O
novo folder apresenta uma programação visual di-
nâmica e textos que dialogam com os públicos
do sindicato. A mídia conceitua a atuação do sin-
dicato, mostra inovações e informa os avanços
da sua articulação política, imprimindo credibi-
lidade à corporação.

Mais forte e mais próximo

Sescon-Rio Grande do Norte

Cursos
O Sescon-RN realizou mais um curso na área de

Setor Pessoal, entre os dias 21 e 24 de setembro, no
auditório do sindicato. O curso, ministrado por Luís
Antônio do DRTEM-RN, teve como tema Rotinas Tra-

balhistas e contou com 30 participantes.
Devido à grande procura, o Sescon-RN realizou,

em 17 de setembro, mais um almoço com a participa-
ção da Receita Federal do Brasil. Foram abordados di-

Também presta conta dos investimentos em edu-
cação corporativa e em responsabilidade social. A peça
será a chave da campanha de captação do Sindicato
dirigida a novos associados e novos parceiros. Para
massificar o conceito “mais forte e mais próximo”, as
demais peças do Projeto de Comunicação Integrada
do Sescap-BA ganharam a mesma identidade visual do
novo folder. Confira em www.sescapbahia.org.br

Folder
do Sescap

Bahia

versos assuntos e os participantes puderam fazer rei-
vindicações no atendimento por parte do órgão.

A realização da mesa-redonda todas as terças-
feiras, na sede do Sindicato, está sendo um grande
sucesso em número de participantes. O evento abor-
da temas em evidência e atualizados, permitindo ao
público discutir e tirar dúvidas, como também suge-
rir temas para novos debates.

No último dia 26 de agosto, a Diretoria do
Sescap-Tocantins deslocou-se até a sede da Associa-
ção Comercial da cidade de Paraíso do Tocantins para
iniciar o processo de interiorização do sindicato.

Na ocasião foram promovidas palestras sobre
os Custos nas Empresas Contábeis e Procuração Di-

gital, além da divulgação da 13ª Conescap em
Goiânia-GO.

Sindicato inicia processo de interiorização

Sescap-Tocantins

REGIÃO NORTE

Foram efetuadas, ainda, novas filiações
de associados, além de esclarecimentos so-
bre o correto enquadramento sindical das
empresas ligadas ao Sescap-Tocantins. O even-
to resultou também na reorganização da as-
sociação de empresas contábeis de Paraíso do
Tocantins-TO e na discussão de assuntos lo-
cais da classe.
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REGIÃO CENTRO-OESTE

O Sescon-Amazonas, por meio da sua diretoria,
tem buscado ampliar os serviços a seus associados e
representados. A mais nova conquista foi assinatura
do convenio denominado Moderconta, que vai capa-
citar empresários contábeis a ser braços do Banco do
Brasil dentro dos escritórios. Os empresários contábeis
abrirão contas, atualizarão cadastro e oferecerão os
melhores serviços que o banco tem aos clientes, so-
bretudo comodidade.

“Estamos realizando palestras aos empresários
contábeis sobre o MEI, focando nossa importância
nesse processo entre os futuros empresários individu-
ais, e, no dia 5/10/2009, ocorreu uma troca de expe-
riência entre Sescon/AM e servidores da Junta Comer-
cial do Estado do Amazonas (Jucea), que serviu para

Sindicato firma parceria com Banco do Brasil
Sescon-Amazonas

REGIÃO NORTE

alinhar as informações inclusive sobre o mês de no-
vembro/09, data programada entre Sebrae e Jucea para
início do registro dos empreendedores”, afirmou a di-
retora de eventos, Cristina Gonzaga.

A primeira noite do V Fisco Contábil promovido
pelo Sescon-Roraima lotou o auditório do Sesi, no dia 19
de setembro. O evento contou com mais de 300 pessoas,
entre acadêmicos, profissionais de contabilidade, conse-
lheiros, diretores, dirigentes da Federação das Indústrias
do Estado de Raraima (Fier) e representantes do Sistema S.

A palestra de abertura, ministrada pelo vice-presi-
dente do Sescon-RR, José Soares Belido, abordou os prin-
cipais pontos da Atualização da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa, com destaque para o  microempre-
endedor individual (MEI).

Para a presidente do Sescon-RR, Auxiliadora Oli-
veira Araújo, a primeira noite foi muito positiva. Os
temas abordados trataram de assuntos atuais de nossa
realidade, principalmente o da nota fiscal eletrônica,

Lei Geral e NF-e são temas de debate
Sescon-Roraima

O Sescon-Mato Grosso, realizou de 24 a 26 de
junho, o curso Práticas da Legislação Tributária Esta-

dual, em atendimento às necessidades da holding

Caramuru Alimentos.
O curso foi desenvolvido com carga horária de

20 horas, de acordo com as necessidades apontadas,
abrangendo o seguinte conteúdo: aplicações do ICMS
diferido, ICMS garantido normal e integral, ICMS di-

Sescon realiza curso In Company
Sescon-Mato Grosso

ferencial de alíquota, crédito de ICMS ativo perma-
nente, encadernação de livros fiscais, entre outros.

Um dos aspectos positivos do curso foi o grau
de resolução das questões levantadas, comprovado
pelos depoimentos dos participantes. O Sescon-
MT tem procurado atender à demanda de serviços
de seus filiados, principalmente em relação ao as-
pecto fiscal.

utilizada já há 10 anos por vários segmentos industriais
e comerciais e que, a partir de 1° de setembro, fábricas
e indústrias serão também obrigadas a utilizar.

V Fisco
Contábil

Membros das
entidades
parceiras
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Festa de confraternização

E

Por Natasha Echavarría

stá chegando o final de mais um ano. É nessa época
que empresas fazem reuniões para confraternizar e

integrar os funcionários e os superiores.
É o momento que toda a empresa poderá

observá-lo e ver como você é fora do ambiente de
trabalho. Sendo assim, muito cuidado! Uma con-
fraternização pode trazer muitos benefícios e apro-
ximações interessantes, mas é nas festas de final
de ano que muitas situações embaraçosas também
acontecem.

Nem cedo, nem tarde
• O horário certo para chegar sempre é

o estabelecido.
• Não entre antes da festa estar pronta.
• O melhor momento para sair do even-

to é quando está no meio para o final.

Visual comportado
• Não use roupas curtas nem decotadas.
• Não deixe à mostra piercing e tatoo,

a menos que estejam em locais visí-
veis diariamente.

Amigo secreto
• O valor estipulado deve ser seguido,

inclusive para o chefe.
• Se tirar o chefe, não tente agradar

demais.
• Nada de lembranças pessoais, como

roupa e perfume.
• Seja criativo, mas evite presentes de-

sagradáveis.

O fundamental é aproveitar o evento que a
empresa está oferecendo sem perder a postura profis-
sional, afinal você não está fora de seu ambiente de
trabalho. Então evite embaraços, gafes, e só chame
atenção para sua elegância nesses encontros.

Aí vão algumas regrinhas que devem fazer parte
das comemorações para que tudo siga nos conformes
e para que você não vire motivo de fofoca e piada no
expediente do ano seguinte. Afinal, o ano e a festa
acabam, mas os micos sempre vão ser lembrados.

• Se não gostar do presente, uma
mentirinha cai bem.

Hora do rango
• Na hora comer, seja discreto.
• Espere os superiores servir-se.

Vai uma dose?
• Beba socialmente.
• Não pense que a festa da empresa é

balada.
• Não chegue à festa já “alegre”.
• Beber e cantar as colegas, jamais!

O piadista
• Cuidado para não baixar o nível.
• Brinque, mas sem perder a compostura.
• Nada de piadas preconceituosas e

eróticas.
• Seja simpático, sem virar o centro das

atenções.

Sugestões pelo email: comunica@fenacon.org.br
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Desde a edição das Leis nºs 9.715/98 e 9.718/98, as contribuições federais inci-
dentes sobre receitas vêm ganhando importância vital na atividade tributária da União.
Com efeito, de um total de quase 480 bilhões de reais – arrecadação administrada pela
Receita Federal em 2008, sem as contribuições diretas à Previdência Social –, cerca de
150 bilhões de reais, ou 31,5%, decorrem de recolhimentos do PIS/Pasep e da Cofins.

Tanto esse fato quanto a instituição da “não cumulatividade” das contribuições
– instituída a partir de 2002 – e as desonerações setoriais empreendidas a partir de
2004 tornaram complexa a legislação específica da área.

A edição 2009 do Manual Prático do Simples Nacional, encadernada em um
volume (acabamento capa dura), contém 714 páginas e já contempla as alterações
implementadas pelas Resoluções CGSN nºs 55 e 56, de 23.3.2009.

A ausência de um regulamento próprio que consolide a esparsa legislação am-
plia as dificuldades dos contribuintes. Pensando nisso é que lançamos a primeira edi-
ção do presente manual, em que os autores, com esmero e cuidado já demonstrados
em obras anteriores, providenciaram a sistematização de todos os aspectos tributários e
fiscais envolvidos na correta apuração e no pagamento do PIS/Pasep e da Cofins em
suas diversas modalidades.

Assim, após abordar os conceitos iniciais e um breve histórico das contribui-
ções, cuidaram, em detalhes, das regras gerais do regime cumulativo e do regime não
cumulativo, da incidência sobre importações e sobre folha de pagamento, dos regimes
diferenciados de pagamento (incidência monofásica e substituição tributária) e, por
fim, dos programas e regimes especiais. Todos os textos indicam a fundamentação
legal do entendimento externado.

A obra contém, ainda, a íntegra da legislação básica aplicável ao tema, diversas
tabelas e exemplos práticos e, em seu Anexo, temas que influenciam de alguma forma
na apuração das contribuições.
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Empresário de serviços, entre em contato com seu sindicato por e-mail.
É mais rápido e econômico. Critique, reivindique, opine, faça sugestões a seus

dirigentes. Eles querem trabalhar por você, em defesa de sua empresa.

SESCAP - ACRE
Presidente: José Mauricio Batista do Prado
End.: Rua Marechal Deodoro 197 - Galeria - 1° Andar,
sala 02 - Centro  -  CEP: 69900-210  - Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3223-5394 -mauricioprado@orgconprado.com.br
www.sescap-ac.org.br - Cód. Sindical: 002.365.97974-7

SESCAP - ALAGOAS
Presidente: Carlos Henrique do Nascimento
End.: Av. Vieira Perdigão, 360, sala I
Centro - CEP: 57020-305 - Maceió/AL - Tel: (82) 3223-2503
sescap.al@hotmail.com - Cód. Sindical: 002.365.89638-8

SESCAP - AMAPÁ
Presidente: Wilma Servat
End.: Rua Jovino Dinoá n° 1770
Centro - Cep: 68.900-075 - Macapá/AP
Tel.: (96) 3222-9604 - sescap_ap@hotmail.com
www. sescapap.com.br  - Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - AMAZONAS
Presidente: José Luiz Silva
End.: Av. Joaquim Nabuco, 1626 , 3º Andar,
Sala 304, Bairro Central - Cep: 69.020-031 - Manaus/AM
Tel.: (92) 3233-2336 - sesconam@vivax.com.br
www.sesconam.org.br - Cód. Sindical: 002.365.91072-0

SESCAP - BAHIA
Presidente: Dorywillians Botelho de Azevedo
End.: Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.573,
sala 1.205/6, Ed. Royal Trade, Candeal de Brotas
CEP: 40289-900 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3452-4082
sescapba@sescapbahia.org.br - www.sescapbahia.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90858-0

SESCON - BAIXADA SANTISTA
Presidente: Ariovaldo Feliciano
End.: Av. Conselheiro Nébias, 592, Boqueirão
CEP: 11045-002 - Santos/SP - Tel.: (13) 3222-4839
sesconbs@sesconbs.org.br - www.sesconbs.org.br
Cód. Sindical: 002.365.97194-0

SESCON - BLUMENAU
Presidente: Leomir Antonio Minozzo
End.: Rua 15 de Novembro, 759, Ed. Hering, Shopping H,
4° andar, Sl. 403 a 405 - CEP: 89010-902 - Blumenau/SC
Tel.: (47) 3326-0236, sesconblumenau@sesconblumenau.org.br
www.sesconblumenau.org.br - Cód. Sindical: 002.365.89502-0

SESCON - CAMPINAS
Presidente: José Homero Adabo
End.: Av. Irmã Serafina, 863, 2° andar, sala 21/22,
Ed. Sada Jorge, Centro - CEP: 13015-201 - Campinas/SP
Tel.: (19) 3239-1845 - sesconcampinas@uol.com.br
www.sesconcampinas.org.br - Cód. Sindical: 002.365.97193-2

SESCAP - CAMPOS GERAIS
Presidente: Aguinaldo Mocelin
End.: Rua XV de Novembro, 301, 6º andar, sala 67/68,
Ed. Dr. Elyseu - CEP: 84010-020 - Ponta Grossa/PR
Tel.: (42) 3028 - 1098 - contato@sescapcg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91178-6

SESCAP - CEARÁ
Presidente: Cassius Regis Antunes Coelho
End.: Av. Washington Soares, 1.400, sala 401, Edson
Queiróz - CEP: 60811-341 - Fortaleza/CE
Tel.: (85) 3273-2255 - sescapce@sescapce.org.br
www.sescapce.org.br - Cód. Sindical: 002.365.88157-7

SESCON - DISTRITO FEDERAL
Presidente: Simone da Costa Fernandes
End.: SHCS CR, Qd. 504, Bl. C, subsolo, Lj. 60/64,
Asa Sul, Entrada W2 - CEP: 70331-535 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3226-1269 - sescondf@sescondf.org.br
www.sescondf.org.br - Cód. Sindical: 002.365.04303-2

SESCON - ESPÍRITO SANTO
Presidente: Jacintho Soella Ferrighetto
End.: Av. Princesa Isabel, 15, 11º andar - Ed. Martinho
de Freitas - sala 1105/11 - Centro - CEP: 29010-361 - Vitória/ES
Tel.:(27) 3434-4052 -  sescon@sescon-es.org.br
www.sescon-es.org.br - Cód. Sindical: 002.365.04904-9

SESCON - GRANDE FLORIANÓPOLIS
Presidente: Augusto Marquart Neto
End.: Rua Felipe Schmidt, 303, 9º andar, Ed. Dias Velho,
Centro - CEP: 88010-903 Florianópolis/SC
Tel.: (48) 3222-1409 - sescon@sesconfloripa.org.br
www.sesconfloripa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88511-4

SESCON - GOIÁS
Presidente: Edson Cândido Pinto
End.: Rua 107, nº 23, Qd. F22, Lote 03 - Setor Sul
CEP: 74.085-060 - Goiânia/GO - Tel.: (62) 3091-5051
sescongoias@sescongoias.org.br - www.sescongoias.org.br
Cód. Sindical: 002.365.05474-3

SESCAP - LDA
Presidente: Marcelo Odeto Esquiante
End.: Rua Senador Souza Naves, 289, sobreloja,
Ed. Euclides Machado - CEP: 86010-914 - Londrina/PR
Tel.: (43) 3329-3473 - sescapldr@sescapldr.com.br
www.sescapldr.com.br - Cód. Sindical: 002.365.90169-1

SESCAP - MARANHÃO
Presidente: Gilberto Alves Ribeiro
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, sala 201,
Retorno do Calhau, Casa do Trabalhador - CEP: 65074-220
São Luís/MA - Tel.: (98) 3236-1402
sescapma@sescapma.org.br - www.sescapma.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90023-7

SESCON - MATO GROSSO
Presidente: Adão Alonço dos Reis
End.: Rua Hollywood, 552, Jardim Califórnia,
CEP: 78070-345 - Cuiabá/MT - Tel.: (65) 3634-8371
sesconmt@terra.com.br - www.sescon-mt.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86025-1

SESCON - MATO GROSSO DO SUL
Presidente: Ruberlei Bulgarelli
End.: Rua Maracaju, 13, sala 01
(esquina com a Av. Presidente Ernesto Geisel)
CEP: 79002-214 - Campo Grande/MS - Tel.: (67) 3029-6094
 sesconms@sesconms.org.br  - www.sesconms.org.br
Cód. Sindical: 002.365.87924-6

SESCON - MINAS GERAIS
Presidente: Luciano Alves de Almeida
End.: Av. Afonso Pena, 748, 24° andar, Centro
CEP: 30130-003  Belo Horizonte/MG - Tel.: (31) 3273-7353
sescon@sescon-mg.com.br - www.sescon-mg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04937-5

SESCON - PARÁ
Presidente: Paulo Otávio Bastos Baker
End.: Av. Presidente Vargas, 640, 5º andar, sala 01,
Ed. Selecto, Campina - CEP: 66017-000 – Belém/PA
Tel.: (91) 3221-4202 - secretaria@sescon-pa.org.br
www.sescon-pa.org.br - Cód. Sindical: 002.365.90145-4

SESCON - PARAÍBA
Presidente: José Roberto Gomes Cavalcanti
Rua Dom Carlos de Gouveia Coelho, 335 - Sala 102,
Trincheiras (Centro) - CEP: 58.011-130 - João Pessoa/PB
Tel.: (83) 3048-4243 - sescon.paraiba@gmail.com
www.fenacon.org.br/sescon-pb - Cód. Sindical: 002.365.90755-0

SESCAP - PARANÁ
Presidente: Mário Elmir Berti
End.: Rua Marechal Deodoro, 500, 11° andar,
Edifício Império, Centro - CEP: 80010-911 - Curitiba/PR
Tel.: (41) 3221-4202 - secretaria@sescon-pa.org.br
www.sescap-pr.org.br - Cód. Sindical: 002.365.88248-4

SESCAP - PERNAMBUCO
Presidente: José Félix de Souza Júnior
End.: Rua José Aderval Chaves, 78, 4° andar,
salas 407/8, Boa Viagem - CEP: 51111-030 - Recife/PE
Tel.: (81) 3327-6324 - sescappe@sescappe.org.br
www.sescappe.org.br - Cód. Sindical: 002.365.88145-3

SESCON - PIAUÍ
Presidente: José Raulino Castelo Branco Filho
End.: Av. José dos Santos e Silva, 2.090 - sala 102
Centro, Teresina/PI - CEP: 64001-300 - Tel.: (86) 3221-9557
sescon.pi@hotmail.com - www.sesconpiaui.org
Cód. Sindical: 002.365.90801-7

SESCON - RIO DE JANEIRO
Presidente: Lindberger Augusto da Luz
End.: Av. Passos, 120, 7° andar, Centro
CEP: 20051-040 – Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 2233-8899
sesconrj@sescon-rj.org.br - www.sescon-rj.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86767-1

SESCON - RIO GRANDE DO NORTE
Presidente: José Weber Oliveira de Carvalho
End.: Rua Romualdo Galvão, 986 - Lagoa Seca
CEP 59056-100 - Natal/RN - Tel.: (84) 3201-0708
sescon@sescon-rn.com.br - www.sescon-rn.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91069-0

SESCON - RIO GRANDE DO SUL
Presidente: Luiz Carlos Bohn
End.: Rua Augusto Severo, 168, São João
CEP: 90240-480 – Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3343-2090
sescon-rs@sescon-rs.com.br - www.sescon-rs.com.br

SESCAP - RONDÔNIA
Presidente: Ronaldo Marcelo Hella
End.: Av. Carlos Gomes, 1223 - Porto Shopping
sala 414, 4° andar - Porto Velho - RO - Cep: 76801-123
Tel.: (69) 3223-7577 - sescap-ro@uol.com.br
www.sescap-ro.com.br - Cód. Sindical:  002.365.91126-3

SESCON - RORAIMA
Presidente: Auxiliadora Oliveira de Araújo
End.: Rua Coronel Mota, 1878 - Centro - CEP: 78.902.300
Boa Vista/RR - Tel.: (95) 3624-4588 - sesconrr@hotmail.com
www.sesconrr.org.br - Cód. Sindical: 002.365.04959-6

SESCON - SANTA CATARINA
Presidente: Elias Nicoletti Barth
End.: Av. Juscelino Kubitschek, 410,
3º andar,  Bloco B, salas 306/308 - CEP: 89201-906
Joinville/SC - Tel.: (47) 3433-9849 - sesconsc@sesconsc.org.br
 www.sesconsc.org.br - Cód. Sindical: 002.365.02808-4

SESCON - SÃO PAULO
Presidente: José Maria Chapina Alcazar
End.: Av. Tirandentes, 960, Luz
CEP: 01102-000 - São Paulo/SP - Tel.: (11) 3304-4400
sesconsp@sescon.org.br - www.sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86257-2

SESCAP - SERGIPE
Presidente: José Cicinato Vieira Mello
End.: Rua Terencio Sampaio, 309 - Grageru
CEP: 49.025-700  - Aracaju/SE - Tel.: (79) 3221-5058
 sescapse@infonet.com.br  - www.sescap-se.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04999-5

SESCON - SERRA GAÚCHA
Presidente: Marco Antonio Dal Pai
End.: Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134, Jardim América
CEP: 95050-520 - Caxias do Sul/RS - Tel.: (54) 3228-2425
 administrativo@sesconserragaucha.com.br
www.sesconserragaucha.com.br
Cód. Sindical: 002.365.87490-2

SESCON - SUL FLUMINENSE
Presidente: William de Paiva Motta
End.: Rua Orozimbo Ribeiro, 14 - 2º andar,
Centro  - Barra Mansa-RJ - CEP: 27330-420
Tel.: (24)  3223-5627 - sesconsul@sesconsul.com.br
www.sesconsul.com.br  - Cód. Sindical: 002.365.05022-5

SESCAP - TOCANTINS
Presidente: Marcos Armino Koche
End.: Qd. 206 Sul, Av. LO 05, Lt 19, Sala 01 - Plano Diretor Sul
Palmas/TO - CEP: 77.020-504 - Tel.: (63) 3026-1671
sescapto@uol.com.br - Cód. Sindical: 002.365.91124-7

SESCON - TUPÃ
Presidente: José do Carmo Bastos
End.: Rua Carijós, 481, Centro - CEP: 17601-010
Tupã/SP - Tel.: (14) 3496-6820 - sescontupan@unisite.com.br
www.sescontupa.org.br - Cód. Sindical: 002.365.90844-0






