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Futura sede do Sindicont : últimos detalhes
Quem costuma ir até o Clube dos Contabilistas, já pode 

visualizar as instalações da futura sede do Sindicont, que agora 
aguarda apenas a mobília para iniciar suas atividades no local. 
Já o auditório, que terá capacidade para aproximadamente 200 
lugares, ficará para depois, faltando apenas os acabamentos e os 
móveis.

Com uma estrutura moderna, onde o vidro tem espaço de 
destaque, oferecendo uma vista privilegiada do bairro Próspera,        

o prédio é amplo e arejado, além de possibilitar acesso pela 
garagem e pelo hall de entrada, bem como dispõe de amplo 
estacionamento.

A nova sede tem mais de 600 metros quadrados de área 
construída, incluindo hall, garagens, sanitários, copa, recepção, 
auditório e três salas.  Além da sede administrativa do Sindicont, 
no local também funcionarão a Serasa, o Seguro Protector e o 
Sescon Sul.
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Certificado Digital no Sindicont

O primeiro semestre de 2015 chega ao final, e rumamos para o término 
do ano. Várias realizações foram contabilizadas, algumas rotineiras das 
atividades do Sindicont, como é o caso dos cursos de aperfeiçoamento da 
classe e que sempre são um sucesso. 

Além disso, na área social, o Baile dos Contabilistas, uma marca das 
atividades do sindicato, apesar de realizado no mês de maio, teve o mesmo 
prestígio de nossos profissionais da área.

 Como em todos os informativos semestrais do Sindicont, sempre colocamos 
nossos associados a par das obras da futura sede do sindicato. 

 Agora, praticamente terminada, a sua 
construção se encaminha para os detalhes 
finais. Será uma obra que irá reforçar ainda mais 
o papel de destaque desta entidade entre os 
demais Sindiconts do Estado. 

Finalizando, só tenho a agradecer aos 
associados pela confiança em nosso trabalho e 
aos demais membros da Diretoria, sempre  empenhados em fazer o melhor.       

                                                                       Valter José Minotto - Presidente                                                                  
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Mais um semestre de trabalho e realização

O Sindicont disponibiliza o serviço de emissão do Certificado Digital, 
que está com um valor promocional. O certificado é seguro, prático e 
rápido. 

Agende seu horário ou informe-se com a nossa equipe, que está 
preparada para atendê-lo da melhor maneira possível.  Nosso fone 
para contato é: (48) 3437.8280.

A Delegacia Regional do CRCSC em Criciúma e o Registro Profissional 
Todos os formados em Ciências Contábeis aprovados no Exame de 

Suficiência, realizado duas vezes por ano pelo Conselho Regional de 
Contabilidade de SC, podem solicitar sua inscrição junto a essa entidade. 
Depois, é feita a entrega por meio de uma Delegacia do CRC. 

Na Macrorregião de Criciúma, que engloba 1.557 registros entre 

profissionais e escritórios de Contabilidade da região, a média é de duas 
carteiras por mês.
O delegado do CRCSC/Criciuma é o contador Ademir Dagostim. A 

delegacia do CRC fica localizada no Bairro Próspera, no prédio da 
Associação Empresarial de Criciúma.

Sescon Sul em atividade
A região Sul do Estado já conta com seu Sindicato das Empresas 

de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas, que tem como presidente Vinicius de Barros Reck e como 
vice, Aloísio Westrup. O Sescon Sul já foi devidamente registrado e 
está em fase de negociação de convenções coletivas e de fechamento 
de convênios. A sede funciona no Sindicont.
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Baile dos Contabilistas: dia de confraternização da classe contábil

Entrega dos certificados do curso Contabilizando com o IFRS e SPED

Profissionais da área contábil, acompanhados de familiares e 
amigos, prestigiaram em peso o Baile dos Contabilistas, realizado 
no dia 29 de maio no Clube dos Contabilistas, numa promoção 
do Sindicato dos Contabilistas de Criciúma e Região. O evento 
foi uma comemoração ao Dia do Profissional da Contabilidade 
(25 de abril) e contou com animação do grupo 

musical Café no Bule e o sorteio de brindes doados pela empresa 
Domínio. O presidente do Sindicont, Valter José Minotto, 
cumprimentou os colegas profissionais da Contabilidade pelo 
seu dia, destacando a importância de seu trabalho para a 
economia do País e reiterando a parceria do sindicato para a 
valorização e aperfeiçoamento da classe.

Durante o evento também foram entregues os certificados aos 
participantes presentes do Curso Contabilizando com o IFRS e SPED, uma 
parceria entre o Sindicont e CRCSC, que contou como representante o 
vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Marcello Alexandre 
Seemann. O curso foi realizado pela terceira vez, estendendo-se de 19 
de agosto de 2014 a 17 de março de 2015, com a participação de 29 
profissionais da área. 

Receberam o certificado no dia os seguintes participantes: Adilene 
Praxedes Machado, Cristiani Rocha Machado, Daiane Turossi Goulart, Ivo 
Pedro Feltrin, Jader Dagostim Manarin, Rosa Malena Rech, Vagner Savaris 
e Vera Lúcia Paz de Souza.

No encerramento do curso, no dia 17 de março, o presidente do Sindicont, 
Valter José Minotto, havia sorteado três tablets entre os participantes que 
tiveram 100% de comparecimento. 

Valter Minotto,  José Carlos de Fáveri, Marcello Alexandre Seemann (CRCSC),  Adilson 
Pagani Ramos e Rodrigo Justi Rocha

Participantes do curso no dia do encerramento Participantes do curso na entrega dos certificados

Baile é prestigiado pela classe contábil
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O Sindicato dos Contabilistas de Criciúma e Região participou do 1º 
Encontro dos Contadores dos Sindiconts filiados à Fecontesc, realizado 
no dia 25 de maio no SESCONGF – Grande Florianópolis. Luiz Pedro 
Feltrin,  Renata Vieira de Souza Freitas e Rodrigo Justi Rocha foram 
os profissionais representantes, que puderam participar com os 
demais colegas do Estado do curso sobre A Nova Contabilidade dos 
Sindiconts e Federação.

Sindicato no 1º Encontro dos Contadores 
dos Sindiconts em Florianópolis 

Participe da XXIX CONTESC
A XXIX Convenção da Contabilidade do Estado de SC será 

realizada de 14 a 16 de outubro em Florianópolis. Quanto mais 
cedo fizer a inscrição, menor o valor. Inscrições e informações no 
site http://contesc.com.br.

Homenagem para alunas da Unesc
Como habitualmente acontece a cada formatura do curso de 

Ciências Contábeis da Unesc, o Sindicont homenageou com uma 
placa as alunas Beatriz da Silva Pereira e Jéssica Colombo de Souza 
pela melhor nota na monografia.

Açôes sociais são uma marca do Sindicont. Uma delas é a arrecadação 
de alimentos para entidades beneficentes com os cursos que promove. 
No dia 18 de março, por exemplo,  na palestra sobre alterações na 
Junta Comercial de Santa Catarina - Jucesc -, os participantes doaram 
alimentos como inscrição para a Casa de Repouso Vó Marina.

SOLIDARIEDADE

Reforma no Clube dos Contabilistas
Depois de passar por uma série de reformas – banheiros, 

estacionamento, churrasqueira e pintura interna – recentemente o 
salão de festas principal do local também recebeu gesso no forro.


