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Contabilistas de Criciúma participam da ação solidária
Infância Saudável na Associação Beneficente Nossa Casa
Os abrigados também puderam
receber orientações da psicóloga Fernanda
Wanderlind sobre como cuidar do corpo e
respeitar os amiguinhos, principalmente na
hora das brincadeiras, seguidas de um jantar
oferecido pelos contabilistas.
Assim como em Criciúma, a ação ainda
foi desenvolvida em outros municípios de
Santa Catarina, como parte do projeto CRCSC
Solidário, que acontece anualmente.
Para a delegada do CRCSC, Lédia Zaccarão,
atender crianças com vulnerabilidade social

COMUNICAÇÃO COM

O ASSOCIADO

foi determinante para ajudar uma entidade
tão importante como a Nossa Casa.
Já para Ademir Dagostin, do Conselho
Superior do Sindicont, é muito importante
o envolvimento social dos contabilistas em
projetos como esse, que só vêm a somar na
comunidade.
O gerente administrativo-financeiro da
Nossa Casa, Diego De Mattia, salientou que
parcerias como essa, com informação, lazer e
solidariedade, são sempre bem recebidas, o
que acaba divulgando também a entidade.

Visite nosso site, onde você pode acessar as notícias, serviços e informações em geral sobre
o Sindicont e o Clube dos Contabilistas: www.sindicont.com.br.
Estamos também no facebooK: /sindicontcriciuma.

Fazer

Juntos
por

Confiança
Compartilhar as decisões
e os resultados do negócio
é fazer juntos por você.

Abra uma conta e
cresça com a gente.
sicredi.com.br

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes
Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525.
Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

As crianças e adolescentes atendidos
pela Associação Beneficente Nossa Casa, de
Criciúma, vivenciaram momentos de lazer,
aliados à solidariedade, com a ação Infância
Saudável, no dia 30 de junho. Trata-se de
uma iniciativa do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC),
com o apoio do Sindicato dos Contabilistas
de Criciúma, cujos contabilistas voluntários
participaram da ação, entregando à entidade
alimentos, bem como materiais de higiene e
limpeza.

Participe de nosso sindicato
Mais um semestre chega ao fim e com ele
boas ações desenvolvidas pelo nosso Sindicato,
como este projeto social na Nossa Casa, o Infância
Saudável (ver capa), que acontece todo ano, com a
colaboração de nossos contabilistas.
Em relação a assuntos relacionados à agilização
de alvarás, alguns avanços foram sentidos a partir

de reuniões com a Secretaria Municipal da Fazenda.
Continuaremos a buscar sempre o melhor para
facilitar o trabalho aos contabilistas e para as
empresas atendidas.
O aperfeiçoamento profissional de nossa classe
também é uma constante. Aproveite nossos cursos e
palestras, tanto os gratuitos, ou não.

No mais, o nosso
muito obrigado pelo
apoio. Estamos sempre
abertos para recebê-los em nossas
reuniões e ações. Venha nos visitar em nossa nova
sede. Participe você também.

Sindicont discute alteração no estatuto
O estatuto do Sindicato dos Contabilistas de Criciúma está passando por algumas alterações,
que começaram a ser discutidas em reunião no dia 6 de fevereiro, no Clube dos Contabilistas. A
assembleia para a sua aprovação ficou prevista para o dia 10 de julho, no mesmo local.

Nossos convênios
Serasa Experien/Certificado Digital (Criciúma): (48) 3437.8280.
Junta Comercial: (48) 3461.0948.
Prefeitura Municipal de Criciúma.
Consultório de Psicologia - Carina Duzioni Mengue e Cassilda
Cristiane Cardoso: (48) 3447.2885.
Consultório de Psicologia - Lutcheska Amboni Redivo Premoli:
(48) 3045.3906.
C.E.I Arca de Noé (creche): (48) 3437.2370.
Caixa dos Advogados – CAASC: (48) 3437.5728 / (48) 3437.7191
(Selma).
Faculdades Senac.
Clínica de Diagnóstico por Imagem Dr. Flávio Althoff.

Adilson Pagani - Presidente

PALESTRA IMPERDÍVEL - Participe da
palestra Fiscalização Profissional em
Defesa da Sociedade, uma parceria
do Sindicont e Sescon Sul com o
CRCSC, tendo como ministrante o
vice-presidente de Fiscalização desta
entidade, José Mateus Hoffmann. Será
no dia 17 de julho, às 19h, no Clube
dos Contabilistas. A entrada será um
quilo de alimento não perecível.

Muitas vantagens
Descontos em cursos/palestras – Em convênio com o Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina ou diretamente
pelo Sindicont, associados e colaboradores dos escritórios de
contabilidade têm desconto de 50%. Além disso, anualmente,
são oferecidos pelo sindicato quatro cursos gratuitos para os
que estão em dia com sua mensalidade, sendo selecionados pelo
Sindicont.
Utilização dos serviços de profissionais capacitados para
consultoria.
Infraestrutura do Clube do Contabilista para eventos sociais,
com preço diferenciado. Salão com 50% de desconto.
Participação em eventos organizados pelo Sindicont.
Recebimento de informativos diários sobre assuntos da área
Contábil via e-mail.
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Visite nossa nova

sede no bairro

Próspera

Desde o início deste ano, o Sindicont está atendendo em sua nova sede
administrativa, localizada no bairro Próspera, nas proximidades do Clube dos
Contabilistas.
Todos os serviços oferecidos pelo Sindicont estão sendo prestados no local, cuja
estrutura é moderna e ampla, com condições de proporcionar mais comodidade a
todos os associados.
O fone para contato é o mesmo da antiga sede: (48) 3433.2190.

Edson (terceiro da esq. para a dir. na fila de trás) com participantes da reunião

Representantes do Sindicont e da Prefeitura em reunião no início do ano

Medalhista olímpico busca apoio dos
contabilistas para projetos esportivos

Atendimento mais ágil aos contadores e
liberação de alvarás pela Prefeitura

O Sindicont e o Sescon Sul receberam o atleta e ex-medalhista
olímpico Edson Luciano Ribeiro no dia 25 de maio, no Clube dos
Contabilistas, onde falou sobre o apoio das empresas a projetos
sociais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
Gestor de projetos do Instituto Edson Luciano Ribeiro, com
sede em São Joaquim da Barra (SP), esteve acompanhado do
Secretário Municipal da Fazenda, Robson Gotuzzo, e de integrantes
da Associação Desportiva de Criciúma, interessados em buscar
parcerias para o esporte em Criciúma.
Edson conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos em
Sydney em 2000 e a medalha de bronze em Atlanta em 1996.

Os associados já podem contar com alguns avanços em
relação a certos procedimentos para a classe contábil e para os
empresários, como atendimento personalizado aos contadores e
mais agilidade na liberação de alvarás no município.
O atendimento a essas solicitações vem sendo pleiteado há
alguns anos na Prefeitura, sendo encaminhado pelo secretário
da Fazenda de Criciúma, Robson Gotuzzo, após reuniões com o
Sindicont.
As empresas podem se beneficiar do alvará excepcional, com
validade de 12 meses. Não havendo regularização do imóvel, não
será renovado.
Informativo Sindicont Criciúma
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Representantes das entidades envolvidas na promoção da palestra

Palestrante orienta interessados no assunto

Concorrência Leal 3: Cruzamento de Informações e Legalidade na Era Digital
Concorrência Leal 3: Cruzamento de
Informações e Legalidade na Era Digital. Este
foi o tema da palestra aos contabilistas e
empresários da região de Criciúma, realizada
no dia 27 de junho, no Clube dos Contabilistas.
O evento foi uma ação conjunta da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo de Santa Catarina, a Federação dos
Contabilistas do Estado de Santa Catarina, o
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis,
Assessoramento,
Consultoria,
Perícias,
Informações e Pesquisa de Santa Catarina,
da Grande Florianópolis e de Blumenau e o
Conselho Regional de Contabilidade de Santa

Catarina, tendo como palestrante o diretor
secretário da Fecontesc, Itelvino Schinaider.
O objetivo da Operação Concorrência
Leal 3, que abrange os anos de 2013 a 2016,
é orientar as microempresas e empresas de
pequeno porte sobre a informalidade fiscal
em Santa Catarina.

Contesc - A trigésima Convenção da Contabilidade do Estado de Santa Catarina será realizada em
Balneário Camboriú nos dias 20, 21 e 22 de setembro, contando, entre os palestrantes, com o historiador e
professor da UNICAMP, Leandro Karnal, além do jornalista e integrante do Pretinho Básico, Leandro Potter.

Homenagem do Sindicont a acadêmicos da Unesc
Como habitualmente acontece a cada
semestre, o Sindicont homenageou com um
certificado de Honra ao Mérito os acadêmicos
de Ciências Contábeis que obtiveram a
melhor nota em seus Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC). A entrega aconteceu no dia 1º
de abril, na Colação de Grau do curso.

Foram agraciados: Camila Borges Gislon
Inácio, Estela da Silveira Pires, Franciele
Cunha Marcos, Graziela Brogni Bada,
Leonardo Vicente Ribeiro, Mateus Machado
Casagrande, Paula de Medeiros Hahn, Raíny
Vieira da Silva, Samara Leffa Pirolla e Taiz dos
Santos Mateus.

Bem-Vindos,
novos associados!
Diego Duminelli
Ramon Machado
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ARMAZENE TODAS AS
NOTAS FISCAIS
DOS SEUS CLIENTES,
AGORA POR UM PREÇO ÚNICO
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Unidade de
Negócios Criciúma:
(48) 3461-1009

