Não Optante Simples Nacional
Prezado Empresário,
O Sistema SESCAP/SESCON opera na retaguarda da atuação de sua empresa, voltado para
defender os interesses do seu negócio em todas as esferas e instâncias.
Em nível nacional, está a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON), que age
proativamente junto a Câmara dos Deputados, Ministérios, Agências Reguladoras e outros
órgãos tomadores de decisão do Governo Federal.
Em seu Estado, é o nosso Sindicato que opera junto a Assembléia Legislativa, Câmaras de
Vereadores, Secretarias e nos diversos locais em que decisões que nos afetam são tomadas,
inclusive no ato da negociação salarial com os sindicatos dos empregados. Além disso, os
sindicatos oferecem diversos serviços, tais como: programas de qualidade empresarial;
treinamento e capacitação; certificação digital; fóruns de discussão; mediação trabalhista; e
vários outros.
Somos nós, empresários, que fazemos parte desse Sistema de Representação, defendendo
os interesses de nossas empresas, buscando assegurar as melhores condições para
gerarmos resultados positivos e desenvolvermos a sociedade.
A manutenção do Sindicato e da Federação é feita com base na cobrança da contribuição
sindical, que é realizada uma vez ao ano, conforme guia de recolhimento anexa, amparada
pelos artigos 578 a 580 da CLT.
É o pagamento da contribuição que permite ao Sistema continuar defendendo os interesses
empresariais, na busca por condições mais justas para conduzirmos nossos negócios.
Dentre os diversos benefícios acima citados, oferecidos pelo Sescon/Sescap e a Fenacon
em favor de seus representados, será disponibilizado gratuitamente àqueles que recolherem
a contribuição sindical de 2012 e solicitarem, versão do Pró-Analir 2012, software
desenvolvido para ajudar o trabalho do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física.
Conheça o seu Sindicato e os demais serviços que presta aos representados e, se quiser,
torne-se associado, a fim de trabalharmos juntos na defesa dos interesses da nossa
categoria, além de lhe permitir usufruir de produtos e serviços essenciais para a sua empresa
e participar ativamente das Assembléias.
Estamos à disposição para unirmos esforços em nossa luta diária.

Atenciosamente,

Valdir Pietrobon
Presidente Fenacon

Augusto Marquart Neto
Presidente SESCON GF

Para gerar sua guia de Contribuição Sindical acesse o site www.sesconfloripa.org.br em

