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Momentos de integração, alegria e 
solidariedade marcaram a tarde dos idosos 
do Asilo São Vicente de Paulo, de Criciúma, 
que receberam o carinho de profissionais 
da contabilidade da região no dia 28 de 
novembro. 

Trata-se de uma ação solidária promovida 
pelo Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina (CRCSC) em parceria com 

o Sindicato dos Contabilistas de Criciúma 
(Sindicont).

 Além de serem presenteados com um 
lanche, a música embalou a tarde dos 
idosos do asilo, que aguardaram com 
ansiedade a chegado de um personagem 
muito especial: o Papai-Noel. A doação 
de fraldas geriátricas e de caixas de leite, 
provenientes de arrecadação entre os 

associados do Sindicont, também fez parte 
da ação.

Essa tipo de ação se repete a cada final 
de ano, não só na região de Criciúma, como 
também em outros municípios do Estado. 
Os agradecimentos ao músico Sidnei Polsak 
e ao Papai-Noel Lúcio Alberton, bem como a 
todos os associados e diretores envolvidos 
nessa ação. 

Essa integração com a 
comunidade faz muito bem aos 
nossos idosos, que nessa época 
de Natal ficam mais sensíveis.

Maria Scotti
assistente social. 

Proporcionar alegria e 
se envolver com esse gesto 
de solidariedade aos idosos 
faz bem ao coração. 

Ademir Dagostin
vice-presidente.

Alegria e solidariedade na Ação com os 
idosos do Asilo São Vicente de Paulo 

Sobre a Iniciativa

É muito importante e não custa 
nada ajudar e levar um pouco de 
alegria aos idosos, principalmente 
nessa época de Natal.

Lédia Therezinha Zaccarão
delegada.



O Sindicont encerra mais um ano com praticamente todos os seus planos concretizados nesse primeiro 
ano da nova gestão, um ano de novos desafios, mas também de continuidade do bom trabalho ao longos das 
administrações anteriores.

Além de aumentarmos o número de associados, também estabelecemos novos convênios para beneficiá-los.
Nosso trabalho contou com a união de outros Sindiconts da região, bem como do Sescon Sul, fortalecendo ainda 

mais nossa classe contábil.
Realizamos importantes cursos em parceria com o CRCSC, que também é nosso parceiro em ações sociais.
O nosso muito obrigado a todos os diretores e delegados pela disposição em ajudar o Sindicont, mesmo que 

voluntariamente, aos nossos parceiros e a todos os associados. Um feliz Natal e que 2019 seja de muitas realizações!
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Parceria entre 
Sindiconts do Sul

1º Encontro Regional Sul de Contabilidade

Confraternização
Diretores, associados e acompanhantes se reuniram 
no dia 10 de dezembro, no restaurante Apolo, para 
comemorar mais um ano de atividades. O presidente 
do Sindicont, Fernando Marcos Garcia, avaliou como 
positivo este primeiro ano de gestão da atual diretoria 
e pediu a união de todos para o próximo ano.

Sindicatos dos Contabilistas de 
Criciúma, Tubarão e Araranguá se 
reuniram no dia 30  de outubro, no 
Sindicont de Araranguá. O encontro 
tratou de parcerias regionais para o 
alinhamento de ações, fortalecendo 
ainda mais a classe contábil da 
região Sul do Estado.

O Sindicato dos Contabilistas de Criciúma 
prestigiou e foi parceiro do 1º Encontro 
Regional Sul de Contabilidade, realizado no 
Clube dos Contabilistas, em Criciúma, no 
dia 25 de outubro. O evento foi promovido 
pelo Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas da Região Sul de 
Santa Catarina (Sescon Sul).

 O encontro contou com temas 
importantes e atuais: A Contabilidade do 

Futuro, com o gerente de Marketing da 
Thomson Reuters/Domínio, Adriano Ferreira; 
Reforma Trabalhista, com o advogado 
Allexsandre Luckmann;  eSocial e os seus 
Impactos, com Camila Meller, do Centro de 
Treinamento da Thomson Reuters/Domínio; 
O Contador e a Gestão Empresarial, com o 
presidente da Associação Catarinense de 
Contabilidade (ACC) e vice-presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
Sérgio Faraco.

Fernando Marcos Garcia 
Presidente

anos

A n o  d e  d e s a f i o s  e  d e  b o a s  p a r c e r i a s



Caixa dos Advogados/CAASC - (48) 3437.5728/(48) 3437.7191. 
Descontos nos serviços assistenciais. 

Clínica Doutor Flavio Althoff - (48) 3433.6541. Desconto no 
valor dos exames para sócios e dependentes. 

Maxipas Saúde Ocupacional - (48) 3433.6466 - Valores 
diferenciados no serviço de Medicina do Trabalho.

Dermatologista Alexsandra Pacheco - (48) 99844.9339.
Desconto aos associados e dependentes.
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Em convênio com o Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina ou diretamente pelo 
Sindicont, associados e colaboradores dos escritório de 
contabilidade têm desconto de 50% em cursos.

Além disso, anualmente, são oferecidos pelo Sindicato 
alguns cursos gratuitos para os que estão em dia com 
sua mensalidade. O curso gratuito é selecionado pelo 
Sindicont.

Vantagens Sindicont

Certificação Digital Solução Digital - (48) 3437.4820. Valores 
diferenciados e benefícios aos associados. Certificação e-CPF 
gratuita. E-mail: criciuma@solucaodigitalsc.com.br

Faculdades Senac - (48) 3437.9801. Desconto na mensalidade : 12% 
para pagamentos até o vencimento e 17% nos pagamentos à vista. 
Cursos técnicos e de formação inicial e continuada – superiores 
e de Pós-graduação – presenciais. Para diretores, empregados e 
associados.

Certificado Digital Vendor: - 3437.8280. Valores diferenciados e 
benefícios aos associados. Preços dos certificados digitais e-CPF 
a partir de R$ 158,00 e e-CNPJ A-1 a partir de R$ 209,00. Promoção 
válida  somente para quem adquirir no link: www.vendordigital.com.
br/loja/sesconsul. E-mail harieli.tournier@vendordigital.com.br

Psicóloga Mara Dalila G. Souza - (48) 3437.2461. Valores 
diferenciados  para o atendimento clínico psicológico individual, 
assessoria e consultoria de Gestão de Pessoas, palestras e 
treinamentos mediante temas solicitados.

Unisul Virtual - (48) 3279.1242. Desconto de 10% nos cursos 
superiores  regulares de Graduação e Pós-Graduação, na modalidade 
a distância. Desconto de 20% no curso de Ciências Contábeis (valor: 
R$ 476,96 para o Sindicont)

Floripana Corretora de Seguros - (48) 99977.0080 - Oferece 
quatro planos de seguro de vida. Os planos são simplificados e 
sem burocracia.

Pós-graduação Unesc: -  (48) 3431.2500. Desconto de 20% a 
partir da segunda parcela.

Próspera Clube Recreativo/Clube dos Contabilistas - (48) 
3433.0957. Preço diferenciado para o associado, com 50% de 
desconto no Salão Principal.

Descontos em 
cursos: vale a 

pena aproveitar!

Atendimento mais ágil 
aos contadores na casa 
do empreendedor 

Contadores do município de Criciúma participaram de 
um encontro na Prefeitura Municipal no dia 7 de dezembro, 
quando conheceram os serviços que serão oferecidos 
pela Casa do Empreendedor. Em um espaço de 100 m², 
concentrando os órgãos envolvidos na liberação de abertura 
de novas empresas, evitará que passem por vários setores na 
Prefeitura durante o processo. 

Os profissionais da contabilidade também conferiram o 
novo site da Casa do Empreendedor, que pode ser acessado 
pelo link: casadoempreendedor.criciuma.sc.gov.br. 

O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Criciúma, 
Fernando Marcos Garcia, avalia como positiva a instalação 
da Casa do Empreendedor, facilitando com certeza o trabalho 
dos contadores e consequentemente das empresas.



O presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Santa Catarina 
(CRCSC), Marcello Alexandre Seemann, 
proferiu palestra com o tema Valorização 
Profissional na Jornada Acadêmica de 

Ciências Contábeis – Unibave/Orleans no 
dia 1º de outubro. A jornada ainda contou, 
com a palestra Contabilidade de Construção 
Civil, com o presidente do Sindicont, 
Fernando Marcos Garcia.

Sindicont presente no Synergy 
Professional 2018, promovido pela Thomson 
Reuters nos dias 30 e 31 de agosto para 
debater e apresentar tendências e inovações 
para o segmento de contabilidade.

Sindicont participa de Assembléia Geral da Fecontesc, realizada no 
dia 31 de agosto, na cidade de Piratuba.

Representantes do Sindicont na Assembléia Geral da Fecontesc no 
dia 22 de novembro, em São Bento do Sul.

O Sindicont esteve presente no 7º.  
Encontro de Secretárias e Secretários do 
Sistema Fecontesc/Sindiconts, representado 
por sua secretária, Tamires Pizzoni, nos dias 
27 e 28 de setembro, no Sesc Cacupé, em 
Florianópolis. 

O Sindicont, em parceria com a empresa WebMais Sistemas, 
promoveu a palestra O Contador do Futuro no dia 17 de outubro, 

no Clube dos Contabilistas.

Formatura Unesc

Synergy 2018 

Plenárias Fecontesc

Encontro de Secretários

Jornada Acadêmica

O presidente do Sindicont, Fernando 
Marcos Garcia,  e também professor 
homenageado,  participou da formatura 
de Ciências Contábeis da Unesc no dia 
18 de agosto. Foram homenageados os 
acadêmicos que obtiveram nota máxima em 
seus Trabalhos de Conclusão de Curso com 
a entrega de placas.   

 O diretor do Sindicont,   Adilson 
Pagani, também foi um dos professores 
homenageados.

Contador do Futuro é tema de palestra


