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Dia de somar solidariedade com integração 

DOAÇÃO DE SANGUE Atendendo à Campanha de doação de sangue ao Hemosc de Criciúma, desenvolvida pelo 
Sindicont, associados participaram da iniciativa, realizada de 5 a 10 de dezembro.

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

Patrocinadores: palestrante Marlise Alves Teixeira e 
Giassi Supermercados.

Uma tarde recreativa e cultural, 
com integração entre profissionais da 
contabilidade e idosos do asilo São Vicente 
de Paulo, de Criciúma, enriquecida por gestos 
de solidariedade, bem como apresentações 
musicais e de dança de crianças e jovens 
atendidos pela Casa da Cultura do Rio Maina. 
Foi assim que Sindicato dos Contabilistas 
de Criciúma e Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina colocaram 
em prática o Projeto Ação com Idosos, como 
parte do Programa CRCSC Solidário, no dia 30 
de novembro, a exemplo do que aconteceu em 

outras cidades do Estado. 
Além do apoio da Casa da Cultura do 

Rio Maina, o evento ainda foi animado pela 
presença do Papai Noel, contando também 
com um café da tarde oferecido aos idosos da 
entidade e com a doação de fraldas geriátricas 
arrecadadas entre os associados do Sindicont.

Para o presidente do Sindicont, Adilson 
Pagani, “trata-se de uma ação que não custa 
praticamente nada e que a cada ano cresce 
um pouco mais, com o apoio de voluntários e 
parceiros”.

Já a delegada do CRCSC na região, Lédia 

Therezinha Zaccarão, explica que esta é uma 
iniciativa tradicional do CRCSC, que acontece 
em todo o Estado, procurando oferecer alguns 
momentos de alegria e confraternização aos 
idosos.

“Projetos como este, com a presença de 
crianças e jovens aqui, resgatam a história 
de vida desses idosos e trazem muita alegria”, 
diz a assistente social do asilo, Maria Scotti, 
destacando a importância desse incentivo por 
parte dos contabilistas.
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Chegado ao final de nosso primeiro ano à frente 
do Sindicont, só temos resultados positivos, mesmo 
diante de um ano difícil para a economia do País.

Os cursos de aperfeiçoamento constantes, 
além de diversas atividades, como o Baile dos 
Contabilistas, foram de grande êxito, graças à 
participação de nossos sócios.

Para o ano de 2017, entre nossos planos, 
está praticamente assegurada a mudança para a 
sede nova. Além disso, o valor da mensalidade do 
associado não sofrerá reajuste.

 Entre as iniciativas solidárias, mais uma vez 
o Sindicont fez bonito, seja no projeto Infância 
Saudável, seja na ação de final de ano no Asilo São 

Vicente de Paulo, 
ou na campanha de 
arrecadação de sangue 
ao Hemosc.

O nosso muito obrigado a cada associado pela 
parceria e que 2017 seja de muita paz, saúde e 
harmonia em seus lares. 

Adilson Pagani - Presidente                                                                 
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Titulares: Fernando Marcos Garcia, Silvio Ramos Junior, Ademir Dagostin | Suplentes: Ademir Dagostin, Renato de Oliveira Daros, Jonas Pacagnan Vieira 

Titulares: Agostinho José Damázio, José Volnei Brugnoli, Antonio Carlos Martins | Suplentes: Joelson Cloves da Silva, Adriano Custódio e Márcia Bárbara Spacek Estevam

Convênios aos associados Sindicont Confira as vantagens oferecidas
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 
Critiane Cardoso: (48) 3447.2885.

Consultório de Psicologia - Lutcheska Amboni Redivo Premoli: 
(48) 3045.3906.

Caixas Advogados – CAASC: (48) 3437.5728 / (48) 3437.7191 
(Selma). 

Faculdades Senac.

CEI Arca de Noé - Fone: 3437.2370.

Utilização dos serviços de profissionais capacitados para 
consultoria.

Infraestrutura do Clube dos Contabilistas para eventos sociais 
com preço diferenciado. Salão com 50% de desconto.

Participação em eventos organizados pelo Sindicont.

Recebimento de informações relevantes da área contábil via 
e-mail.

Cursos/Palestras - Em convênio com o Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina ou diretamente pelo Sindicont 
sobre diversos temas. Associados e colaboradores: 50% de 
desconto. Além disso, são oferecidos pelo Sindicont, a cada ano, 
quatro cursos gratuitos para associados em dia com a mensalidade 
ou para um de seus colaboradores (o curso gratuito é selecionado 
pelo Sindicont).

Avenida Centenário, 1755, Criciúma (SC)     Fone: (48) 3439.3005     E-mail: contato@adolfoadvogados.com
www.adolfoadvogados.com

 Direito Tributário
Direito Empresarial
Direito Penal Tributário
Direito Previdenciário
Recuperação Judicial
Planejamento Tributário
Recuperação de Tributos 

RESULTADOS POSITIVOS
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Momentos do Baile dos Contabilistas – 8 de outubro

Associados do Sindicont visitam Centro de Treinamento do Criciúma 
A convite do Criciúma Esporte Clube, 

associados do Sindicont visitaram as 
instalações do seu Centro de Treinamento, 
localizado no bairro Cristo Redentor, no dia 
7 de novembro, e conheceram o Projeto de 
Treinamento e Competição de Atletas de 

Futebol não Profissional. 
O objetivo principal foi solicitar que os 

socios do Sindicont incentivem as  empresas 
que atendem a contribuírem com o clube 
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte 
do Governo Federal. Dessa forma, parte do 

imposto fica no município para que o clube 
possa destinar aos atletas de base.

O presidente do Sindicont, Adilson 
Pagani, elogiou a estrutura do clube e 
prometeu divulgar o assunto aos demais 
diretores e associados.

 Direito Tributário
Direito Empresarial
Direito Penal Tributário
Direito Previdenciário
Recuperação Judicial
Planejamento Tributário
Recuperação de Tributos 

Diretores do Sindicont com representantes das empresas doadoras do brindes (Sicredi, Domínio Sistemas) aos participantes do baile junto com os ganhadores  

Associados e diretores do Sindicont em frente ao CT Representantes do clube com associados e diretores do Sindicont na academia

José Carlos de Fáveri,  vice-presidente financeiro do Sindicont de Criciúma; Cloir 
Da Soller, vice-presidente do Sindicont de Criciúma;  Adilson Pagani, presidente do 
Sindicont de Criciúma; e Aloisio Westrup, do Sicredi Sul.

José Carlos de Fáveri, vice-pres. financeiro do Sindicont Criciúma; Édio Silveira, do Sindicont 
Alto Vale do Araranguá; Adilson Pagani, pres. do Sindicont Criciúma; Cloir Da Soller, 
vice-pres. do Sindicont Criciúma;  e Lecir dos Passos Ghisi, do Sindicont Tubarão e Região



Assembleia da CNPL 
O Sindicont esteve representado pelo 
seu diretor da Comissão de Esportes, 
Rodrigo Justi Rocha, na assembleia geral 
da Confederação Nacional das Profissões 
Liberais (CNPL) em Brasília/DF, nos dias 
21 e 22 de novembro. Assuntos tratados: 
aprovação da Contribuicão Sindical 
2017 no valor de R$ 264,00; aprovação 
da ampliação de mais duas salas 
comerciais; aprovação de orçamento 
de R$ 9 milhões; Bacen – cobrança do 
registro dos boletos; PEC 55.

Clovis Rodrigo dos Santos

Antônio Jorge Santos Ferreira

Bem-Vindos, 
novos 

associados!

O Sindicont esteve presente no 6o  Encontro das (os) Secretárias 
(os) do Sistema Fecontesc – Sindiconts, contando com a participação 
da secretária Renata V. Souza de Freitas. 

O evento foi realizado nos dias 29 e 30 de setembro, em 
Florianópolis. Contribuição Sindical 2017, além da palestra 
“Tecnologias Colaborativas como Propulsoras de Engajamento, 
Trabalho em Equipe e Alto Produtividade na Rotina das Secretarias 
”foram alguns assuntos abordados.

Encontro de secretárias


