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2022 chega com novos desafios
As projeções dos economistas para 2022 apontam redução
no Produto Interno Bruto (PIB), inflação alta e risco fiscal e
político. O cenário que vem se desenhando no fim de 2021
mostra que o próximo ano deve ser caracterizado por menor
crescimento, principalmente ocasionado pela reversão dos
impulsos fiscais e avanço nos processos de normalização da
política monetária
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traz novos
desafios
O ano de 2021 está chegando ao
fim e, com isso, vem as projeções
para 2022. De acordo com economistas e entidades de pesquisa, no
próximo ano os brasileiros enfrentarão novos desafios com redução
no Produto Interno Bruto (PIB), inflação alta e risco fiscal e político.
As indicações ainda podem mudar
até o fim de dezembro, mas podemos refletir sobre esse cenário e
avaliar como, enquanto profissionais da contabilidade, continuaremos auxiliando.
As projeções indicam que ainda
haverá dificuldades financeiras e
como contadores podemos auxiliar
as empresas, organizações, entidades com informações e avaliações,
contribuindo para a organização
financeira e gerencial e para a tomada de decisões assertivas. Por
isso, é importante nos mantermos
sempre atualizados.
Nesta última edição do ano do
Infocont, a economista, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Unochapecó, Bruna Furlanetto, faz uma avaliação do cenário
que vem se desenhando para 2022.
Confira o case de sucesso da
contadora Alessandra Bazzi, gestora da Bazzi Soluções Contábeis
e Empresariais, as ações do Sindicont e como foram as comemorações de aniversário dos 25 anos do
Sindicato.
A produção acadêmica traz uma
pesquisa sobre a sustentabilidade
as características das certificações
das empresas da carteira do Índice
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de Sustentabilidade Empresarial
(ISE), que é uma ferramenta para a
análise comparativa do desempenho das companhias listadas na B3.
Nesta edição você também
confere como foi a instalação do
serviço de acidente vascular cerebral (AVC), no Hospital Regional do
Oeste (HRO). O tema técnico desta
edição aborda sobre a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Acompanhe, ainda, os cursos
promovidos pelo Sindicont, por
meio do Programa de Educação
Sistema
Fecontesc/Sindiconts/
CRC/SC. Confira os cursos do mês
nas redes sociais e no site do Sindicato.
Lembramos que oferecemos,
ainda, o serviço de certificação digital. O atendimento está sendo
feito na sede da entidade e também on-line. Acesse o site do Sindicont para mais informações: www.
sindicontcco.com.br, ou entre em
contato pelos telefones (49) 33243817 e (49) 9 9124-9017 e e-mail
certificado@sindicontcco.com.br.
Envolva-se e participe das ações
da entidade. Sua opinião é muito
importante para o avanço do nosso Sindicont.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Sindicont retoma cursos presenciais
No segundo semestre, o
Sindicont retornou com a programação de cursos presenciais,
mantendo também as capacitações on-line, em parceria com a
Fecontesc. O primeiro encontro
presencial ocorreu em setembro
e debateu “eSocial para produtor rural e pessoa física”, com a
facilitadora, Tatiana Golfe, que
apresentou novidades sobre o
assunto. Entre os objetivos do
curso estavam demonstrar e
analisar pontos necessários para
gerir as informações diárias do
produtor rural e da pessoa física
no eSocial, entender conceitos
necessários para condução das
novas entregas e mapear as mudanças necessárias para o Grupo
3 no eSocial.
Em outubro, ocorreu o curso “Compliance trabalhista: aspectos práticos e os reflexos no
fechamento da folha de pagamento, EFD-Reinf, DCTFWeb e
PER/DCOMP”, com a contadora
e mestre em Ciências Contábeis
e Administração, Viviane Krein.
A finalidade foi compreender o
compliance trabalhista e os pontos cruciais para o correto envio
das informações pelo eSocial e
pela Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf). A qualificação
também teve a intenção de explicar sobre o processo de integração com a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), a
fim de evitar diferenças tributárias. Abordou, ainda, a operacionalização de restituição, a compensação e o reembolso pelo
Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
“LGPD para IRPF 2022” foi
tema de curso em novembro,
com a DPO – Data Protection
Oﬃcer, Juliana Heller. O objetivo
foi atualizar e orientar os profissionais da área de contabilidade
sobre a necessidade de ajustarem os contratos de prestação
de serviços, assegurando que o
contador consiga demonstrar
conformidade com a legislação,
principalmente no que se refere
à declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
O vice-presidente do Sindicont, Christian Carlos Rower, salientou que com o retorno dos
cursos presenciais estão sendo
seguidas todas as regras dos
órgãos sanitários para prevenção da covid-19. “Sabemos que
o aprendizado é diferente nas
capacitações presenciais. Nossa intenção é ir retomando aos
poucos, conforme o momento
permitir”.
A agenda de cursos promovidos pelo Sindicont está disponível no site www.sindicontcco.
com.br.

Juliana Heller abordou LGPD para IRPF 2022

Tatiana Golfe falou sobre eSocial para produtor rural

Viviane Krein explanou sobre compliance trabalhista no setor contábil
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CASE DE SUCESSO

47 anos contribuindo com o
desenvolvimento regional
Fundada em 1º de junho de 1974, a Bazzi Soluções Contábeis e Empresariais contribuiu, ao longo dos seus 47 anos, para
o desenvolvimento da região. Atualmente, possui três sócios,
25 colaboradores e atua em Coronel Freitas, Xaxim, Chapecó,
União do Oeste, Guatambu, Nova Erechim e Águas Frias.
O escritório foi fundado pelo contador Valdir Bazzi (in memoriam), ao deixar de atuar no Banco do Brasil e ter escolhido
empreender. Foi quando ele decidiu investir na aquisição de
uma organização contábil na cidade de Coronel Freitas. Atualmente, a empresa é gerida pela bacharel em Ciências Contábeis e em Administração e pós-graduada em Globalização e
Relações Internacionais, Alessandra Bazzi.
De acordo com Alessandra, os maiores desafios foram
manter uma equipe atualizada diante de uma legislação tão
complexa, implementar mudanças culturais internamente,
enfrentar o período de ausência e, posteriormente, a falta do
fundador e ser resiliente diante de outros enfrentamentos. “Por
um desejo de meu pai, antes de seu falecimento iniciamos um
trabalho com o Roberto Merlo, quando foi estruturado um
comitê gestor, composto por um representante de cada setor
(administrativo, contábil, fiscal, pessoal e societário), que aborda assuntos ligados à continuidade da atividade, que se mantém até hoje”, relata.
A maior gratificação, para Alessandra, foi o reconhecimento recebido ao longo dos 47 anos de atuação. “Ter alcançado
mais de 300 clientes em nossa carteira, ter vivido muitas experiências fazendo a diferença na vida de nossos clientes e
termos consolidado uma equipe que respeita a história e zela
pela longevidade da empresa”, acrescenta.
A primeira formação de Alessandra foi Administração com
Habilitação em Comércio Exterior e, posteriormente, Arquitetura e Urbanismo. “Desejava oferecer mais serviços às empresas além da contabilidade e por ver meu pai com muito tempo
de vida. No entanto, nesta caminhada o câncer interrompeu
a continuidade dele e mesmo que tivéssemos contadores
que já atuavam com afinco dentro da Bazzi, foi imprescindível
buscar a formação, cursando Ciências Contábeis, uma vez que
na época eu já atuava há nove anos no escritório”, lembra, ao
acrescentar que ao longo desses oito anos de ausência do pai,
ouviu muitas pessoas dizerem: “então agora você está no lugar
dele”. “Na verdade nunca foi minha vontade estar em seu lugar,
pois seria impossível chegar ao conhecimento que ele tinha e
porque as pessoas são diferentes. Tenho me empenhado dia a
dia para ser reconhecida como Alessandra, amparada por uma
equipe profissional. Somos um conjunto e zelamos por nosso
DNA que possui os seguintes pilares: competente, estruturada,
respeito à história, atualizada e ética”.
Para a contadora, neste período de pandemia, a contabilidade tem auxiliado, através de diversos indicadores, a melhor
gestão das empresas. “Outra questão importante é voltar o
olhar para tudo aquilo que se pode gerar de economia para o

Alessandra Bazzi destaca o reconhecimento recebido ao longo dos 47 anos

cliente por meio análises contábeis e demais conhecimentos
na área”, destaca, ao acrescentar que acredita que o futuro da
profissão será ainda mais consultivo, auxiliando as empresas
na gestão para a tomada de decisões. “Seguramente terá mercado para aqueles que continuam se atualizando e trabalhando amparados pela ética”.
Para quem está buscando formação na área, Alessandra
frisa que os assuntos que envolvem as Ciências Contábeis são
bastante abrangentes. “Então uma dica seria profissionalizar-se
em uma área específica, sem descartar a ideia do todo. Devemos levar em consideração que a tecnologia estará cada vez
mais presente em nossas vidas, substituindo atividades operacionais e nos levando a utilizar novas ferramentas que estão
integrando nossa atividade”.
ASSOCIATIVISMO
Para Alessandra, o Sindicont é uma entidade representativa importante, que se demonstra parceira no fortalecimento
da atividade contábil. “Ser associado me faz sentir mais segura como profissional, pois existe uma preocupação quanto à
atualização contínua, há união de esforços para a solução de
problemas em comum e tem trazido novas oportunidades”,
finaliza.
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Sindicont contribui com o Dia das
Crianças na escola Vila Rica
Um dia diferente, alegre, com diversão e presentes. Assim
foi um dia dos alunos da Escola de Educação Municipal Vila
Rica, em Chapecó, em outubro. Para comemorar o Dia das
Crianças, o Sindicont, em parceria com o curso de Ciências
Contábeis da Unochapecó, doou brinquedos para as crianças
da unidade escolar.
A entrega foi realizada por representantes da diretoria da
entidade – Everton Bortolotto, Alcindo Oliveira Lopes e Ilse
Maria Sulzbach – e da Unochapecó, que esteve representada
pelo professor do curso de Ciências Contábeis Herivélton Antônio Schuster. Os brinquedos foram doados por associados do
Sindicont e seus clientes e pelo curso de Ciências Contábeis da
Unochapecó.
A EBM Vila Rica atende aproximadamente 230 alunos da
educação infantil, a partir de 4 meses de idade, até o 5º ano
do ensino fundamental 1, com crianças até 11 anos. De acordo com a gestora, Helenara Maria Claro, a iniciativa contribuiu
com o trabalho realizado na escola. Todas as crianças ganharam um brinquedo novo, além de participarem de um coffee
break.
A diretora social do Sindicont, Ilse Maria Sulzbach, realçou
que o sindicato estimula os contabilistas a atuarem com foco
na responsabilidade social e destacou a importância do envolvimento dos associados e da universidade nas ações sociais
realizadas pelo Sindicont. De acordo com Herivélton, o curso
de Ciências Contábeis da Unochapecó está continuamente engajado com ações sociais e atuando pelo bem da comunidade.

Entrega foi realizada em outubro na escola Vila Rica

Entrega foi realizada em outubro na escola Vila Rica

Reuniões presenciais de diretoria
O Sindicont realizou as reuniões mensais de diretoria de maneira presencial neste
semestre. No encontro de outubro, participou o assessor contábil-financeiro do Centro
Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick (CAPP), Gerson Roberto Rower, que apresentou o trabalho realizado pela instituição e frisou a importância do engajamento da classe
contábil no esclarecimento às empresas e pessoas físicas sobre a destinação de parte do
Imposto de Renda devido a projetos sociais, de saúde e de educação. Nas reuniões, são
debatidas as ações do Sindicato, como os cursos e treinamentos, a emissão de certificados
digitais, eventos, avaliado o relatório financeiro, entre outros.
Reuniões acontecem na sede do Sindicont

Doação de sangue
Para marcar as ações do Outubro Rosa e do Novembro Azul, o Sindicont estimulou os profissionais de contabilidade a fazerem um ato de solidariedade: doar sangue. O convite foi para contadores, técnicos, colaboradores dos escritórios, clientes,
familiares e amigos. A campanha de doação de sangue é feita anualmente pelo Sindicont.
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2022 deve ser
um ano de novos
desafios para a
economia brasileira
As projeções dos economistas não
são das melhores para 2022, com redução no Produto Interno Bruto (PIB),
inflação alta e risco fiscal e político.
Porém, as perspectivas do Boletim
MacroFiscal da Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da Economia mostram um cenário um pouco
diferente.
A revisão feita pela SPE em novembro atualizou as projeções de crescimento do PIB, de 5,3% para 5,1% em
2021 e de 2,5% para 2,1% em 2022. A
estimativa para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) –
que aponta a inflação oficial – passou
de 7,9% para 9,7% em 2021 e de 3,75%
para 4,7% em 2022. Já as previsões
para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) – referência para
o salário mínimo – são de elevação de
8,4% para 10% em 2021 e de 3,8% para
4,25% em 2022.
O Boletim Macrofiscal aponta os
motivos da revisão das estimativas,
destacando que os fatores negativos

sicoob.com.br/sicoobmaxicredito
/sicoobmaxicredito

foram a piora no cenário internacional, a quebra de cadeias produtivas
e a piora nas condições financeiras.
Entre os positivos estão a forte retomada no mercado de trabalho, o
aumento do investimento privado e
a continuidade do binômio econômico. “Nossa agenda de consolidação
fiscal e reformas pró-mercado para
o aumento da produtividade segue
inalterada”, enfatizou Sachsida.
Um dos pontos realçados no Boletim Macrofiscal da SPE e que dão
base para que as projeções da Secretaria sejam mais positivas que as de
mercado é a expectativa de uma forte retomada do mercado de trabalho.
De acordo com a SPE, pressupondo
um retorno ao nível do segundo semestre de 2019, o mercado de trabalho absorverá aproximadamente cinco milhões de novos trabalhadores,
cerca de 3,4 milhões no setor informal e de 1,5 milhão no setor formal.
Outro fator que alicerça as projeções
mais otimistas da SPE em compara-

Bruna Furlanetto avalia projeções para 2022

ção com as do mercado são as expectativas de investimentos privados,
sobretudo da indústria, que vêm aumentando, assim como as emissões
de debêntures de infraestrutura.
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CENÁRIO
Para a economista, coordenadora
do curso de Ciências Econômicas da
Unochapecó, Bruna Furlanetto, diante
do cenário que vem se desenhando no
fim de 2021, o próximo ano deve ser
caracterizado por menor crescimento,
principalmente ocasionado pela reversão dos impulsos fiscais e avanço nos
processos de normalização da política
monetária. “É um cenário mais desafiador para as economias emergentes.
Dessa forma, temos que estar atentos
e manter cautela sempre, pois para
conter a inflação que assola não só a
economia brasileira, políticas restritivas devem sem mantidas”, avalia, ao
acrescentar que analistas esperam a

continuidade da recuperação do mercado de trabalho, puxada pelo setor
de serviços. “O desempenho de setores como a agropecuária e a indústria
extrativa e o controle da crise sanitária
vão estimular a retomada do crescimento”.
De acordo com Bruna, pode-se observar uma retomada ainda em 2021,
menos intensa e mais concentrada no
setor de serviços. “Com o impacto das
limitações na oferta de insumos em
determinadas cadeias produtivas, que
devem perdurar até 2022, o boletim
Focus, publicado em 16 de novembro,
depois de algumas revisões na última
projeção, mostra que o PIB de 2021
fecharia em 4,88% e para 2022 haveria

um crescimento de 0,93%. As projeções vêm sendo mais conservadoras a
cada semana”, comenta.
Para a economista, a inflação vem
judiando a economia brasileira, bem
como o poder de compra dos consumidores. Isso pode ser reflexo do
início de retomada da demanda mundial, mas ainda com dificuldades para
oferta em nível global. “O que temos
observado é uma inflação mais alta e
para que esta seja contida uma política
fiscal e monetária mais austera faz-se
necessário. Diante disso, as projeções
do boletim Focus preveem: inflação
em 9,27% para 2021 e 4,79% em 2022.
Para isso, uma Selic de 9,25% em 2021
e de 11% em 2022”.

EMPREGOS
Segundo algumas projeções, a
retomada do emprego irá diminuir o
desemprego, principalmente puxado
pelo setor de serviços, e a renda irá
depender do PIB. Para Bruna, a continuação da recuperação do mercado
de trabalho está relacionada com a
retomada da economia e do setor de
serviços, o desempenho de setores
como a agropecuária e a indústria
extrativa e o controle da pandemia,
que estimulam o crescimento econômico para 2022.
Conforme Bruna, a economia
sobreviveu à pandemia. “Mas ainda temos que encarar de frente os

ajustes e reformas necessárias para
mantermos um crescimento sustentável na economia brasileira”, reforça,
ao acrescentar que todos os setores,
de alguma maneira, sentiram os impactos, seja na redução de demanda
ou até mesmo redução de insumos e
matérias-primas para produção.
Entre os desafios para 2022, Bruna cita as reformas e os ajustes necessários para um crescimento de
forma mais sustentável e segura.
Quanto às eleições, ela comenta que
podem gerar preocupações no sentido da manutenção da austeridade
fiscal. Também é importante observar a volatilidade de mercado, pois o

mercado responde prontamente aos
reflexos.
A economia mundial está sentindo os reflexos da redução dos estímulos monetários. “O PIB das grandes economias tem sido afetado e
isso afeta o consumo como um todo,
podendo afetar o Brasil”, observa.
Para Santa Catarina e para a região
Oeste, Bruna comenta que a retomada
do emprego, o agronegócio e o controle da pandemia com o avanço das
vacinas devem manter a economia
catarinense num crescimento estável.
“Porém, não devemos ficar desatentos. Estamos sempre acompanhando e
monitorando”, finaliza.
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Artigo produzido pela aluna do curso de Ciências Contábeis da Unochapecó, Ana Paula Bock, sob orientação da professora Daniela Di Domenico e
coorientação da professora Naline Três

Sustentabilidade e as características das
certificações das empresas da carteira ISE

Ana Paula Bock

Em 2005, a Bolsa de Valores de São Paulo
(B3) lançou no Brasil o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que é uma ferramenta
para a análise comparativa do desempenho
das companhias listadas na B3 sob a ótica da
sustentabilidade corporativa. O objetivo do
ISE é avaliar as empresas que possuem as
melhores práticas de sustentabilidade em
suas atividades organizacionais, demonstrando aos investidores o retorno gerado
pelas empresas que mais estão alinhadas ao
tripé da sustentabilidade – econômico, social e ambiental.
Este estudo teve por objetivo analisar as
características de certificação das empresas
participantes da carteira do ISE da B3 no
ano de 2020, tendo como base o exercício
de 2019 para coleta dos dados. Foi possível
verificar que na variável certificação ISO,
manteve-se em evidência a ISO 9001 e ISO
14001 que são as certificações que maior
obtiveram repetição, sendo que a ISO 9001
encontra-se em 16 empresas estudadas e a
ISO 14001 encontrou-se em 19 empresas.
Dessa maneira, é possível verificar que essas
ISO’s são as pioneiras e englobam as maiores
causas, visando que as demais certificações
se ramificam destas, destinando seus objetivos a obtenção de resultados.
A ISO 9001 é um sistema de gestão e
possui o intuito de garantir a otimização de
processos. Esta se repetiu 16 vezes dentre a
amostra das empresas estudadas. Já a ISO
14001 é um sistema de gestão ambiental
que permite desenvolver uma proteção ao
meio ambiente e rápida resposta às condições ambientais, repetiu-se 19 vezes na mesma amostra estudada.
Também foram analisados os selos e outras certificações, no qual foram seleciona-

Daniela Di Domenico

dos três de cada empresa, destacando-se o
selo Ouro GHG Protocol que se repetiu seis
vezes e o selo empresa Pró-ética que se encontrou em cinco das empresas estudadas.
Nos resultados encontrados, atribui-se
grande relevância aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais citados,
bem como às empresas que mais foram
mencionadas. Para tanto, verificou-se que no
ano de 2019 as empresas líderes do ranking
das variáveis analisadas foram Cielo, Ecorodovias, Eletrobrás, Light e Petrobrás Distribuidora. Para o mesmo ano, os ODS com
maior repetição foram os ODS n° 7, 8, 9 e 13.
O ODS n° 8 – trabalho decente e crescimento
econômico – ganhou destaque por se repetir 20 vezes, como exemplo nas empresas
Braskem, BRF e Natura.
Referente aos ODS no âmbito corporativo, é possível verificar que, com maior
frequência as empresas estão levando em
consideração a sustentabilidade em seus
processos e atividades. Pôde-se verificar
que as empresas Petrobrás Distribuidora e Eletrobrás, que possuem os maiores
investimentos ambientais em relação ao
seu ativo, são as mesmas empresas que
consequentemente se mantém no topo
de evidência com maiores quantidades de
selos e certificações obtidas e também são
mais propensas a evidenciar informações
relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O estudo propiciou conhecer as empresas que mais utilizam os ODS em seus relatórios anuais e de sustentabilidade, para obter
resultados futuros e adquirir novas parcerias,
bem como clientes fidedignos, tendo em vista que as ações de sustentabilidade podem
gerar atitudes positivas por parte dos stake-

Naline Três

holders de uma organização.
Em vista, os principais resultados obtidos
do estudo indicam que as empresas pertencentes à carteira teórica do ISE evidenciaram
um volume maior de informações relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, ISO, selos e certificações. O feito
disso é esperado, considerando que o índice
analisa a performance da companhia sob o
ponto de vista do comprometimento com as
questões sustentáveis e meio ambiente.
Entre as contribuições obtidas com o
estudo, foi possível verificar a necessidade e cuidados com o meio ambiente, devendo ser preservado todos os dias, pois
a natureza vem sendo afetada continuamente. As empresas que maior possuem
investimentos com a sustentabilidade são
as mesmas que possuem mais selos e certificações e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Verificou-se com o estudo que
empresas com ações alinhadas às questões
ambientais e sociais podem ficar menos
suscetíveis aos riscos legais, além de favorecer a boa relação com os stakeholders.
O estudo também contribuiu para demonstrar as características das empresas
integrantes do ISE em relação a práticas
responsáveis que levam em consideração
o tripé da sustentabilidade, objetivando
atender a vários stakeholders. Isso é importante à medida que contribui para o alcance da legitimidade organizacional destas empresas e também no engajamento
com as partes interessadas, tendo em vista
especialmente o contexto atual, no qual as
empresas estão sendo cada vez mais “monitoradas” pelos seus stakeholders para a
promoção de práticas responsáveis e alinhadas com a sustentabilidade.
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HRO tem unidade de AVC credenciada pelo SUS

Unidade de AVC está em funcionamento desde janeiro deste ano

Com apoio de diversas entidades
empresariais de Chapecó, com um
movimento iniciado no ano passado,
o Hospital Regional do Oeste (HRO)
foi homologado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) para atendimento especializado em acidente vascular cerebral (AVC). Em abril, a então governadora em exercício, Daniela Reinehr,
anunciou que o processo de homologação da U-AVC estava aprovado pelo
Ministério da Saúde. Com isso, o HRO
passa a receber R$ 1,6 milhão ao ano
para atender os pacientes de acordo
com protocolo específico para casos
de acidentes vasculares cerebrais.
O Centro Empresarial de Chapecó
(CEC), do qual o Sindicont é associado,
apoiou a iniciativa capitaneada pela
Associação Comercial e Industrial de
Chapecó (ACIC). O Sindicont também
integra o Conselho Municipal de Saúde e acompanha, sugere e auxilia nas
pautas referentes à melhoria da saúde
pública do município. “Sabemos que
existem dificuldades, mas estamos
avançando. A instalação do serviço de
AVC no HRO foi um grande passo, uma
grande conquista”, frisa o contador
Bruno João Tem-Pass, representante
titular do Sindicont no Conselho Municipal de Saúde.
Desde o primeiro semestre de 2020

a ACIC atua para garantir a instalação
do serviço de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no HRO. O Hospital não dispunha de estrutura para atender pacientes com AVC: faltavam os leitos, os
equipamentos, os medicamentos e os
profissionais. Por isso, muitas pessoas
acabavam ficando com sequelas pela
falta de equipamentos adequados a
um diagnóstico rápido e seguro, como
essas emergências médicas exigem.
Quando o protocolo de atendimento
é aplicado nas primeiras horas, pode
salvar muitas vidas e não deixar sequelas.
Os atendimentos seguindo o protocolo de AVC passaram a ser realizados em janeiro deste ano, com auxílio
financeiro do setor empresarial, que
manteve por três meses equipe médica composta de três neurologistas
e medicação Alteplase. Os recursos
foram empregados também na aquisição de equipamentos, medicamentos e na contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem
para a ativação do setor, enquanto o
HRO e a Secretaria de Estado da Saúde
tratariam de formatar e encaminhar o
processo para obter a habilitação desse serviço junto ao SUS. No dia 12 de
abril, a Secretaria de Estado da Saúde
aprovou o cadastramento/habilitação

de 15 leitos AVC integrais para o HRO
e o projeto foi encaminhado para o Ministério da Saúde.
No ano passado, cerca de 300 pessoas acometidas de AVC foram atendidas no Hospital. Antes, o hospital mais
próximo com esse tipo de atendimento ficava em Blumenau, a mais de 400
quilômetros de distância de Chapecó.
TRATAMENTO
A Dra. Cristiane Camargo, coordenadora da U-AVC do HRO, salienta que
com a U-AVC é possível proporcionar
um atendimento que pode reverter
os sintomas do paciente com AVC na
fase aguda. “Até quatro horas e meia
do início dos sintomas tem o medicamento que pode fazer com que o paciente melhore e até saia do hospital
sem sequelas. Quanto antes vier para
o hospital e receber esse medicamento, maior a chance de ter o sintoma
revertido. Mesmo aqueles pacientes
que recebem o medicamento mais tardiamente, em torno de quatro horas e
meia após o início dos sintomas, têm
recuperação melhor do que aqueles
que não recebem o medicamento”, explica.
Para a médica, a maior dificuldade é
que na região há muitos pacientes com
AVC diariamente, mas que acabam não
procurando o hospital, pois acham
que os sintomas vão passar. “Quando
não passam procuram atendimento,
mas aí já não tem o tempo para poder
oferecer a medicação. Então é importante que o paciente aprenda a identificar os sintomas do AVC e procure
o hospital mais próximo, caso não for
de Chapecó, para ser encaminhado ao
HRO, ou se for de Chapecó que venha
direto para a emergência ou chame o
SAMU para o trazer ao hospital”.
Fique atento aos sintomas do AVC:
tem início súbito, o paciente se sente
mal de repente, apresenta perda de
força ou de sensibilidade de um dos
lados do corpo, perda de visão de um
dos olhos, dificuldade para falar, fala
enrolada ou não consegue falar nada.
“Esses são os principais sintomas que,
quando começarem, o paciente precisa procurar o atendimento de emergência”, reforça Dra. Cristiane.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONTÁBEIS Autor: Guilherme Matheus Signore, contador e advogado, especialização em Direito Tributário pela Unoesc; graduado em Ciências Contábeis pela
Unochapecó (CRC/SC 032213/O-7); graduado em Direito pela Unochapecó (OAB/SC 59.155). Mais de 15 anos de experiência na área tributária.

Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da
COFINS – Viabilidade da propositura de ação judicial
mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 69
Em que pese a tese da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS tenha sido definida ainda em
15/03/2017 (RE nº 574.706 – Tema 69), os efeitos produzidos pelo julgamento do STF vinculam apenas os órgãos
judiciários (art. 927 CPC), sem afetar as decisões proferidas pela Administração Fazendária. Por este motivo,
mesmo após a decisão do STF, ocorrida em 2017, tendo
em vista que ainda pairavam dúvidas sobre qual o ICMS
que deveria ser excluído, se era o destacado ou recolhido, muitos contribuintes continuaram a incluir o ICMS na
base de cálculo do PIS/COFINS. Assim, agora é possível
recuperar os tributos (PIS e COFINS) pagos a maior após
15/03/2017, e utilizá-lo para fins de compensação com
outros tributos.
Em suma, se até 15/03/2017 a empresa não tenha ingressado em juízo, ou requerido administrativamente,
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, então poderá refazer sua escrita fiscal a partir de
16/03/2017, retirando o ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS implicando na necessidade de retificar, a cada
mês, a EFD-Contribuições e a DCTF, a fim de reconhecer a
existência de um pagamento a maior (aproximadamente
60 retificações para cada arquivo).
Além disso, deverá transmitir PER/DCOMP para cada
pagamento a maior (mês a mês, tributo a tributo) a fim
de compensar débito com o crédito oriundo do pagamento a maior, devidamente atualizado pela SELIC (aproximadamente 120 PER/DCOMP).
Importante ressaltar que este procedimento poderá
resultar na reabertura do prazo prescricional do fisco
(cinco anos) para avaliar todas as operações contidas nas
declarações das competências cujas EFD-Contribuições
foram retificadas.
Ressalta-se que este procedimento está previsto nas
páginas 22 a 28 do “Guia_Prático_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35-18_06_2021”, seções 9, 11 e 12. Logo,
expressamente chancelado pela Receita Federal, órgão
responsável pela elaboração do referido documento.
Alternativamente, entende-se ser cabível a propositura de ação judicial em face da União, a fim de que seja reconhecido o direito de excluir o ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS desde 15/03/2017.
Nota-se que esta situação dispensa a retificação da
EFD-Contribuições e da DCTF, além de exigir a transmissão de uma única PER/DCOMP para reconhecer a totalidade do crédito, na qual já será feita a compensação
do(s) débito(s). Em havendo saldo a compensar remanescente, então bastaria transmitir tantas DCOMP’s quantas

Guilherme Matheus Signore

forem necessárias até a compensação integral do crédito.
Ressalta-se que, por não haver retificação da EFD-Contribuições, este procedimento não reabre o prazo
prescricional da fiscalização.
Neste sentido, em 15/05/2021 ocorreu a expedição
de mensagem eletrônica pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - ME PGFN/CRJ/COJUD n.º 12/2021, de
15/05/2021, autorizando aos Procuradores da Fazenda
Nacional, nos termos do art. 2º, § 3º, da Portaria PGFN nº
502/2016, a deixar de apresentar contestação e interpor
recursos nos julgados nas demandas respectivas.
Além disso, a PGFN já emitiu o Parecer 7698/2021,
que acolheu a decisão proferida pelo STF em seus exatos termos, definindo que o ICMS não compõe a Base de
Cálculo do PIS/COFINS, bem como que sejam adotadas
as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito
administrativo, vinculando, assim, toda a administração
fazendária.
Diante deste contexto, a Fazenda Nacional passou a
reconhecer a procedência das demandas judiciais propostas a partir de 05/2021 quanto ao pedido de exclusão
do ICMS (próprio) da base de cálculo do PIS e da COFINS,
efeitos a partir de 15 de março de 2017, demonstrando a
iabilidade e celeridade desta solução jurídica.
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Homenagens e confraternização marcam
comemorações dos 25 anos do Sindicont
Homenagens e confraternização marcaram os 25 anos
do Sindicont em evento promovido em outubro. Uma homenagem aos ex-presidentes que, junto com os diretores,
construíram a história do Sindicont, marcou o evento. Lideraram essa trajetória Avaci Gazoni (gestão 1996 a 2006),
Valdir Bazzi (in memoriam, gestão 2006 a 2009), Dalvair Anghében (gestão 2009 a 2012), Alcindo Oliveira Lopes (gestão 2013 a 2016), Sônia Innocente Disner (gestão 2017 e
2018), Gelson Luiz Dal Ri (gestão 2019 e 2020) e atualmente

Everton Bortolotto (2021 a 2022).
O presidente, Everton Bortolotto, frisou que cada diretoria que passou pelo Sindicont deu o seu melhor para
contribuir com a formação profissional, para atender reivindicações e promover eventos de conhecimento e de confraternização. “Quem faz a entidade são os associados, eles são
a razão do Sindicont existir. Todas as diretorias, desde sua
fundação, trabalharam em prol da categoria e contribuíram
para o reconhecimento que adquirimos nesses 25 anos”.

Evento ocorreu em outubro, em Chapecó

Homenagem aos ex-presidentes. Na foto: Gelson Luiz Dal Ri, Sônia Disner, Alcindo
Oliveira Lopes, Dalvair Anghében, Alessandra Bazzi e Fabiola Gazon
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Associados, lideranças e parceiros participam
das comemorações dos 25 anos do Sindicont
Dirigentes do Sindicont, associados, parceiros, autoridades e colaboradores se reuniram em outubro, no Restaurante Tabajara, em Chapecó, para comemorar os 25 anos do Sindicont. A entidade foi
fundada em 16 de outubro de 1996, abrange 30 municípios e ultrapassa a marca dos 130 profissionais associados.

Rúbia Albers Magalhães, Everton Bortolotto e Raquel
de Cássia Souza Souto

Nelson Akimoto, Nelson Krombauer, Everton Bortolotto,
Antonio Martini, Christian Rower e Valdecir Gubiani

Cristiane Costa e Silva e Algacir Pegorini

Vilmar Pacheco, Maria Salete Rodrigues Pacheco e Claudinei
Bertotto

Moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores,
Everton Bortolotto e Nelson Krombauer

Nadir José Cervelin, Mario Miranda, Everton Bortolotto,
Nelson Akimoto e André Telöcken

Nelvo Matiello e Erci Matiello

Eduardo Krzyzaniak e Islaine Krzyzaniak

Luiz Felipe Fortes e Juliana Elizabeth

Roberta Bayer e Luciano da Costa

Thiago Feijó e Viviane Krein

Linete Vogel, Aide Brancher, Luisa Bach, Bruna Brancher e
Joel Foscarini

