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Infância Saudável beneficia crianças e adolescentes 

Visita ao Bairro da Juventude 

As crianças e adolescentes da Associação Beneficente Nossa Casa, 
localizada no bairro Jardim Maristela, em Criciúma, tiveram um 
início de noite especial com a visita de um grupo de contabilistas 
no dia 17 de junho. A ação fez parte do projeto Infância Saudável, 
desenvolvido pelo Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina em parceria com o Sindicato dos Contabilistas de 
Criciúma, a exemplo de outros municípios do Estado.

Além de doarem materiais de higiene pessoal e produtos de 
limpeza para a associação, os contabilistas ofereceram um jantar 
aos abrigados e promoveram  uma palestra sobre noções básicas 
de higiene. Essa iniciativa está prevista no Programa CRCSC 
Solidário e busca conscientizar crianças e adolescentes que 
vivem em abrigos sobre hábitos de higiene, bem como estimular 
comportamentos saudáveis. 

Para o Vice-Presidente Financeiro do Sindicont, José Carlos de 

Fáveri, o projeto Infância Saudável incentiva os contabilistas a 
praticarem a solidariedade, o que sempre tem o apoio do sindicato.

Já a delegada do CRCSC, Lédia Theresinha Zaccarão, salienta que 
este é um projeto de grande importância, não só porque envolve 
uma entidade como a Nossa Casa, mas também porque estimula 
a prevenção da higiene bucal e hábitos saudáveis.

A vice-presidente da Nossa Casa, Jucelane Barbosa Marques, 
destacou que toda ajuda e envolvimento da comunidade são 
bem-vindos, pois a entidade não tem fins lucrativos e sobrevive 
de doações e convênios.” Esse tipo de projeto faz com que o nosso 
trabalho tenha ainda mais sucesso”, enfatizou.

A Associação Beneficente Nossa Casa acolhe atualmente 
20 crianças e adolescentes da região em situação de 
vulnerabilidade social e ainda faz acompanhamento 
psicológico das famílias envolvidas.

O presidente do Sindicont, Adilson Pagani, o vice-presidente 
Financeiro, José Carlos de Faveri, e a secretária, Renata Souza de 

Freitas, visitaram o Bairro da Juventude no dia 4 de maio. 
Além de percorrerem suas instalações, eles conheceram 

alguns projetos para atender os 1.500 alunos. 
A coordenadora de Mobilização de Recursos da instituição, Raquel 
Ávila, pediu a parceria do Sindicont para manter projetos do bairro.

Patrocinadores:  Sindicato dos Contabilistas de Criciúma; Adolfo Manoel da Silva e Advogados Associados; Padaria e Confeitaria Mari Pani. 
Apoiadores: Domínio Sistemas - Thomson Reuters; psicóloga Lutcheska Amboni Redivo Premoli;  CRCSC. 
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Chegamos ao final do primeiro semestre de 2016, mantendo a qualidade 
e o nível de trabalho das gestões anteriores e procurando levar aos nossos 
associados diversas oportunidades para aperfeiçoamento profissional por meio 
de mais cursos que oferecemos neste período.  Um dos grandes benefícios a um 
custo acessível, com palestrantes de grande experiência e conhecimento. E no 
segundo semestre tem mais.

Como tradicionalmente o Sindicont vem fazendo, procuramos estar engajados 
socialmente com outras entidades em algumas ações, como a Unesc e o 
Consellho Regional de Contabilidade de SC. A cada semestre, o CRCSC desenvolve 
uma ação solidária nos principais municípios do Estado. 

E os contabilistas de Criciúma, mais uma vez, 
mostraram sua disposição em ajudar, participando 
do projeto Infância Saudável, que, desta vez, 
beneficiou crianças e adolescentes  da Associação 
Beneficente Nossa Casa.

Este é o Sindicont, sempre atuante e procurando 
oferecer ao associado um atendimento de qualidade 
e diferenciado. Contamos com todos vocês para fazermos um segundo semestre 
ainda melhor.

     Adilson Pagani - Presidente                                                                 
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Atuação forte e atendimento diferenciado

Sescon Sul preparado para representar os escritórios 
de contabilidade da região Sul  de Santa Catarina

Depois da posse solene da nova diretoria do Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas (Sescon Sul-SC/gestão 2016-2018) no 
dia 23 de março de 2016, agora a entidade parte para o trabalho 
de consolidação. 

Segundo o presidente do sindicato, Agostinho José Damázio, 
“Já foi fechada parceria com a empresa Vendor para o certificado 
digital aos nossos associados e clientes, atendendo todos de 
nossa área de atuação”. Damázio acrescenta que o Sescon Sul 
ainda negociou o dissídio coletivo com as entidades sindicais 
representativas da classe dos trabalhadores de sua área de 
abrangência.

A  contribuição sindical, que agora é devida ao Sescon Sul,  
também já foi efetivada, assim como as mensalidades estão 
sendo emitidas. “Solicitamos que todos participem dessa 
construção, que só trará benefícios para a própria categoria”, 
reitera ele.

Além dessas providências, explica o presidente, a diretoria 
do Sescon Sul, que é toda formada por membros da região sul 
escolhidos e eleitos em assembleia, está engajada nessa luta 
para ter uma entidade forte e representativa.

O Sescon Sul tem uma abrangência de Passo de Torres até 
Imbituba, incluindo 45 municípios. “Pela aproximação dos 
municípios, agora com a criação do Sescon Sul, fica mais fácil 
atender às necessidades  dos profissionais da região”,  enfatiza 
Agostinho José Damázio.

Criado em 2006 com o objetivo de unir o  Sul do Estado, o  
Sescon Sul teve seu registro aprovado no Ministério do Trabalho 
em 3 de junho de 2014. 

Mais informações sobre o Sescon Sul pelo fone (48) 3462.2810 
e pelo site www.sesconsulsc.org.br. Você pode também 
entrar em contato com os diretores Agostinho José Damázio 
(9978.0164) e Aloísio Westrup (9984.4733).

Avenida Centenário, 1755, Criciúma (SC)     Fone: (48) 3439.3005     E-mail: contato@adolfoadvogados.com
www.adolfoadvogados.com
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Solenidade de posse da atual diretoria do Sindicato 
dos Contabilistas e de entidades contábeis parceiras 

O Clube dos Contabilistas recebeu, no dia 23 de março, profissionais da 
área contábil da região e do Estado, bem como autoridades políticas e 
empresariais, para atos de posse de quatro entidades representativas: 
as atuais diretorias do Sindicato dos Contabilistas de Criciúma (gestão 
2016-2017), do Próspera Clube Recreativo/Clube dos Contabilistas 
(gestão 2016-2018) e do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Sescon Sul/gestão 
2016-2018), além de representantes da Delegacia do Conselho Regional 
de Contabilidade de Santa Catarina - Região de Criciúma (CRCSC/
gestão 2016-2017). Foi uma solenidade em que todos enalteceram a 
importância da união da classe e agradeceram aos que sempre lutaram 
pelas conquistas dessas entidades.

O presidente do Sindicont, Adilson Pagani, ressaltou o trabalho 
voluntário dos contabilistas na região e a importância da sua união para 
“fazerem melhor”. Ele destacou as vantagens de os sócios usufruírem do 

Clube dos Contabilistas e o trabalho de colocar em funcionamento a sede 
administrativa, que já está com a estrutura física praticamente concluída 
no bairro Próspera.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de SC, Marcelo 
Seemann, desejou sucesso ao novo presidente do Sindicont, bem como 
aos demais diretores e aconselhou: “Vamos ouvir as nossas bases”, 
reiterando que o trabalho do CRCSC  “prima pela união”.

O vice-presidente de Administração do Conselho Federal de 
Contabilidade, Sérgio Faraco, observou que o país passa por um momento 
difícil politicamente, mas que cada um deve fazer sua parte, ao se referir a 
cada entidade. Também falou da necessidade de transparência na gestão 
do serviço público.

Já o prefeito do município, Márcio Burigo, por sua vez, agradeceu a 
todos os profissionais de contabilidade por tudo que fazem para auxiliar o 
Poder Público e pela parceria com a Prefeitura.

DIRIGENTES DAS DEMAIS ENTIDADES EMPOSSADAS:
Sescon Sul: Agostinho José Damázio  |  Clube dos Contabilistas: Aloísio Westrup  |     

Delegada do CRCSC Titular: Lédia Theresinha Zaccarão  |  Delegado do CRCSC Suplente: Agostinho José Damázio

Diretores do Sindicont Adilson Pagani e Valter José Minotto 

Agostinho José Domázio e Aloisio Westrup Diretores do Sescon Sul/ SC
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Imposto de Renda na Praça - O Sindicont participou do 
Imposto de Renda na Praça, promovido pelo curso de Ciências Contábeis 
da Unesc no dia 9 de abril para esclarecer a população sobre o IR para 
pessoa física e sobre as doações para o FIA (Fundo para a Infância e 
Adolescência de Criciúma). O evento foi realizado na Praça Nereu Ramos, 
em Criciúma..

Assembleia Fecontesc 

Caminhada pela Saúde - O Sindicont ainda participou do 
“Contabilizando Saúde” promovido pelo curso de Ciências Contábeis 
da Unesc  no dia 14 de maio, com percurso entre a universidade e o 
Santuário do Caravaggio, em Nova Veneza. 

O Presidente do Sindicont, Adilson Pagani, 
esteve presente na Assembleia Geral Ordinária 
da Federação dos Contabilistas do Estado de 
Santa Catarina (Fecontesc) nos dias 24 e 25 
de junho, em Rio do Sul. Profissionais da área 
contábil de todo o Estado participaram de 
uma programação intensa, com debates sobre 
sua atuação e as ferramentas disponíveis no 
mercado para melhoria do setor. 

Marlon Costa Colombo
Kely Dassoler
Marcos Barbosa Rebello
Juliani Bonfante Mateus Possamai Della
Marcos Patricio Viscardi
Schirlei da Silva Bento

Bem-Vindos, novos associados!

Um dos cursos do semestre bem prestigiados foi sobre 
Cálculos de Folha de Pagamento - Prática e Novos Conceitos 
com o Advento do eSocial, que aconteceu no dia 17 de maio no 
Clube dos Contabilistas, tendo como palestrante o advogado e 
consultor Andres Jimenez.

O Sindicont  oferece mensalmente vários cursos de atualização 
e aperfeiçoamento na área contábil com grande participação dos 
contabilistas. Confira a programação na agenda de nosso site. Acompanhe 
também pelo nosso informativo enviado por e-mail e em nossa coluna 
quinzenal no Jornal da Manhã, às quintas-feiras. 

PARCERIA COM A UNESC

Posse Diretoria do CRCSC
 Diretores do Sindicont prestigiaram a posse da nova diretoria do CRCSC, 
realizada em Florianópolis no dia 26 de fevereiro. A entidade é comandada por 
Marcello Alexandre Seemann (gestão 2016-2017) no lugar de Adilson Cordeiro, 
que esteve à frente do CRCSC nas gestões 2012/2013 e 2014/2015. 

Participe de nossos cursos e
mantenha-se atualizado


