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Orientar a população sobre a  
Declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2019. Esse foi o objetivo do projeto 
Contador na Praça, desenvolvido pelo 
Sindicont, em parceria com o Clube dos 
Contabilistas e o Sescon Sul SC, além do 
apoio de várias empresas da região.

O projeto envolveu os municípios 
de Içara (30/04), numa parceria com o 
Procon, Forquilhinha (06/04), junto com a 
Prefeitura Municipal, e Criciúma (13/04), 
dentro do projeto Unesc na Praça.

Contador na Praça: orientações à população sobre IRPF

Sindicont em ação social com crianças da Nossa Casa
Profissionais da contabilidade da região 

deixaram um pouco de lado seus cálculos 
contábeis por algumas horas para se dedicar 
a uma ação em benefício das crianças da 
entidade Nossa Casa, de Criciúma. 

A iniciativa foi colocada em prática na 
noite de 25 de julho, como parte do projeto 
Infância Saudável, desenvolvido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade de 

Santa Catarina, com o apoio do Sindicato 
dos Contabilistas de Criciúma.

Além da doação de produtos de higiene 
e limpeza, como também de alimentos, 
arrecadados entre os associados do 
Sindicont, foi servido um lanche para as 
crianças. Elas ainda foram orientadas com  
noções de limites e respeito pela psicóloga 
Mara Dalila.

Novo site, mais
moderno e dinâmico 

Fazer a diferença 

na sua empresa? Soluções financeiras com taxas 
justas e relacionamento próximo 
de verdade.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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Em nossa nova página, você confere um 
pouco de nossa trajetória, fica por dentro das 
notícias sobre nossas atividades e agenda 
de cursos, conhece os convênios e serviços 
oferecidos aos associados e muitas outras 

informações. Venha nos visitar: 
www.sindicont.com.br.
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Assim podemos definir esse período para o Sindicato dos Contabilistas de Criciúma, que procurou oferecer 
novos convênios aos associados, beneficiando consequentemente os colaboradores dos escritórios contábeis, 
cujos contadores são sócios do Sindicont e do Clube dos Contabilistas. Aproveite todas essas vantagens. A 
relação desses convênios consta nas páginas 3 e 4 deste informativo.

Inúmeros cursos também foram oferecidos no semestre, e muito mais já foi programado. Agende a sua 
participação e aproveite, pois são uma ótima oportunidade de você se aperfeiçoar, com valores acessíveis.

Além disso, como tem sido um dos papéis do Sindicont ao longo de sua história, estivemos presentes na 
comunidade com várias iniciativas, como o Contador na Praça e a ação social na Nossa Casa.

No mais, agradecer pela sua parceria e abrir as portas do Sindicont para suas sugestões. Sua participação é 
muito importante. Uma boa leitura!

O salão de festas do piso de baixo do clube estará fechado para reservas até o final 
deste ano. Um novo projeto já foi aprovado para dar uma cara nova ao ambiente, que 
ficará mais moderno e favorecerá a convivência dos associados, já que integrará o 
espaço externo ao interno. 
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U m  s e m e s t r e  d e  m u i t a s  r e a l i z a ç õ e s !

O Sindicont prestou uma homenagem à 
profissional da Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina, Marlene Shulter, pelos 
38 anos de serviços prestados ao órgão em 
Criciúma e que encerrou suas atividades na 
Jucesc. 

Os contadores José Geraldo Furlanetto, 
Rodrigo Justi Rocha e Volnei Brugnoli 
representaram o presidente do sindicato, 
Fernando Marcos Garcia, em evento de 
despedida preparado pela Associação 
Empresarial de Criciúma (Acic), no dia 11 de 
abril.

Homenagem Jucesc



CONVÊNIOS PARA ASSOCIADOS SINDICONT
Caixa dos Advogados/CAASC - Para usufruir dos  benefícios, o contador deve adquirir a carteirinha da CAASC. 
Dessa forma, poderá utilizar os descontos em convênios que variam de 10% a 60%, assistência médica e 
odontológica, convênios com hotéis, restaurantes, consultórios  médicos, laboratórios, farmácias, escola de 
idiomas, entre outros. Endereço: R. Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860, Agronômica, Florianópolis/SC.   
Contato: http://www.caasc.org.br/contato/fale-conosco/.

Floripana Corretora de Seguros - Oferece quatro planos de seguro empresarial simplificados e sem 
burocracia. Consulte os valores especiais pelo nosso fone. 
Endereço:  SC-401, 15068, sala B, Vargem Pequena, Florianópolis/SC - Fone: (48) 99977.0080.

Maxipas Saúde Ocupacional - Valores diferenciados no serviço de Medicina do Trabalho.  
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO). - Análise Ergonômica do Trabalho (AET). - Laudo técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 
- Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP). - Exames clínicos. - Sistema Maxipas Liberado para associados 
Sindicont. Após 12 meses de gratuidade, para associados Sindicont. R$ 170,00 para até 10 colaboradores e R$ 17,00 
por excedente, em nível regional. R$ 190,00 para até 10 colaboradores e R$ 19,00 por excedente, em nível estadual. 
Endereço: R. Cel. Marcos Rovaris, 360, Centro, Criciúma/ SC - Fone: (48) 3433.6466.

Certificado Digital Vendor - Valores diferenciados e benefícios aos associados. Preços 
diferenciados para compra no link: www.vendordigital.com.br/loja/sesconsul. 
Endereço: R. Cel. Pedro Benedet, 363, sala 504, Centro, Criciúma/SC - Fone: 3437.8280.  
R. Antônio Cardoso de Aguiar, 327, Próspera, Criciúma/SC - Fone:  3443.4320.

Dermatologista Alexsandra Pacheco - Desconto aos associados e dependentes (de R$ 250,00 para R$ 150,00) - Fone: (48) 99844.9339. 
Endereço: Florianópolis - Clínica Dr. Eduardo Fraga - R. São Jorge, 243, Centro - Fones: (48) 3025.5510 e (48) 99129.0270. Clínica Santa 
Helena -  R. Hamilton Berreta, 61, Itaguaçu - Fone (48) 3271.4400. Criciúma - Centro Clínico Luiz Zanetti, sala 803, e R. Antônio de Lucca, 
91, Pio Corrêa - Fone: (48) 99844.9339.
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Certificação Digital Solução Digital - Certificação E-CPF gratuita para associado Sindicont.  
Endereço: R. Cel. Pedro Benedet, 46, sala 301, Centro, Criciúma/SC - Fone: 3437.4820.

Clínica Doutor Flavio Althoff - Desconto no valor dos exames para sócios e dependentes. Mais informações 
pelos nossos fones. Endereço:  Unidade 1 - R. São José, 322, Criciúma/SC - Fone: (48) 3433.6541.  
Unidade 2: R. Cel. Pedro Benedet, 360, Criciúma/SC - Fone: (48) 3437.1916.

Faculdade Censupeg - Desconto de 20% nos cursos, acumulando-se ao desconto de pontualidade nas 
mensalidades de 15%, totalizando o percentual de 35% de desconto. 
Endereço: R. Santa Bárbara, 15, Santa Bárbara, Criciúma/SC - Fone: (48) 3413.7726.

Faculdades Senac - 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. Endereço: R. Henrique Lage, 560, Centro, Criciúma/SC 
Fone: (48) 3437.9801.

Próspera Clube Recreativo/Clube dos Contabilistas - Valor diferenciado para o associado, com 50% de 
desconto no uso de todos os salões. Endereço: R. Antônio Cardoso de Aguiar, 328 – Próspera, Criciúma/SC. 
Fone: (48) 3433.0957.

Multiplica Cartão de Benefícios - Descontos em consultas médicas, odontológicas, exames e medicamentos, além 
de um pacote de assistências, como bem-estar, jurídica, residencial e automóvel, vinculado a um Seguro de Vida e 
funeral (Sul América Seguros). Taxa Adesão: R$ 10,00. Mensalidade: R$ 17,90 (cobrança via mensalidade Sindicont). 
Endereço: R. Cel. Pedro Benedet, 333, sala 1007, Metropolitan Business Center, Pio Corrêa, Criciúma/SC - Fones: (48) 
3413.9329 e (48) 99906.4344.
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Unisul Virtual – Desconto de 10% nos cursos superiores regulares de Graduação e Pós Graduação a distância e 
20% no curso de Ciências Contábeis, no valor de R$ 476,00 para associados e funcionários.  
Contato: http://www.unisul.br/wps/portal/home/unisul-virtual - Fone: (48) 3279.0939.

EFD – REINF: Regras e Desafios de 
Implantação.
IRPF/2019 - Alterações, Regras Gerais e 
Temas Específicos. 
Novas Regras para Ressarcimento, 
Restituição e Complementação do ICMS 
ST, DRCST e Principais Mudanças no 
Regime de Substituição Tributária para 
2019.
E-SOCIAL com foco em Segurança e 
Medicina Ocupacional.
E-SOCIAL Avançado - Seminário Prático.
Escrituração Contábil Digital.
DCTF Web - A Integração do E-Social e 
EFD REINF. Conheça a Nova Forma de 
Emissão de Guias e Gestão de Tributos 
junto à RFB.
Bloco - X: Redução e Controle e o Estoque.

Processo de Livros Digitais.
Retenção de Tributos Sobre Serviços.
Escrituração Contábil Fiscal – ECF.
Bloco K e Bloco H - Controle da 
Produção e Estoque SPED Fiscal - 
Prático em Computador.
Crédito do ICMS e do IPI.
ICMS-ST 2019 (Impactos do Convênio 
142/2018 e a Revogação do Convênio 
52/2017).
Prático de LALUR e LACS na ECF.
Prática Societária - A Importância do 
Planejamento.
Atividade Imobiliária - Contabilidade e 
Tributação.
Reforma Trabalhista.
Faturamento para Transportadoras (CT-e, 

MDF-e e Demais Obrigações Acessórias).
Como Classificar os CSTs de ICMS, IPI, 
PIS e COFINS nas Emissões de Notas 
Fiscais e na apresentação de Obrigações 
Acessórias.
Tempo: Amigo Ou Vilão?
Cálculos Trabalhistas no Sistema PJE-
CALC Versão 2.5.2.
Simples Nacional 2019.
Diferencial de Alíquotas para 
Contribuintes e Não  Contribuintes do 
ICMS.
Gerenciamento Tributário. 
Planejamento de Holding.
Regime Especial - Importação de 
Mercadorias (TTD 409, 410 e 411).
Iniciação ao ICMS.

Web Mais Sistemas - Bonificação sobre receita recorrente: receberão bonificações todo mês sobre vendas originadas de 
suas indicações que permanecem na carteira de clientes da empresa. Gerentes de contas: terão acesso ao gerente de contas 
dedicado e time de apoio às vendas quando necessário. Integração contábil e fiscal: realizarão facilmente as integrações. 
Licença gratuita: receberão uma licença cortesia para acessar a base de cada cliente indicado. Endereço: R. Gonçalves Lêdo, 
130, Centro, Criciúma/SC - Fone: (48) 3046.6946.

CURSOS SINDICONT 2019. Consulte agenda: www.sindicont.com.br 

Associados e colaboradores dos escritórios de contabilidade 
têm desconto de 50% nos cursos oferecidos pelo Sindicont. 
Alguns são gratuitos para os que estão em dia com sua 

mensalidade. Um dos cursos de 
sucesso neste semestre foi o da Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina 
no dia 14 de maio, com apoio do Sescon 
Sul, sobre processos e livros digitais.

Cursos com valores acessíveis

Psicóloga Mara Dalila G. Souza - Valores diferenciados para o atendimento clínico psicológico individual, assessoria 
e consultoria de Gestão de Pessoas, palestras e treinamentos mediante temas solicitados. Valor atendimento 
individual para associados Sindicont: de R$ 160,00 para R$ 90,00. Endereço: Clínica Consciência - R. Cel. Pedro 
Benedet, 46 – Ed. Martinho Acácio Gomes, sala 123, 1° andar, Criciúma/SC - Fone: (48) 99817.2458.

Unesc – Universidade do Extremo Sul Catarinense - Descontos nas mensalidades na Educação Básica do Colégio Unesc, 
nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu da Unesc e nos cursos de curta e média duração da universidade aos 
associados do Sindicont Criciúma e/ou cônjuges e dependentes regularmente matriculados como ingressantes. 
30% de desconto em todas as mensalidades aos novos alunos matriculados nas séries do Ensino Fundamental e Médio 
do Colégio Unesc; 20% de desconto em todas as mensalidades dos cursos de graduação da Unesc aos novos alunos 
matriculados; 20% de desconto aos associados e 15% de desconto aos cônjuges/dependentes em todas as mensalidades 
dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Unesc aos novos alunos matriculados; 10% de desconto nas mensalidades 
dos cursos de curta e média duração. Para associados do Sindicont e seus funcionários, mensalidade no curso de Ciências 
Contábeis  (Ensino a Distância- EAD) de 350,00 por 280,00. Desconto de 20% a partir da segunda parcela. 
Endereço:  Av. Universitária, 1105, Universitário, Criciúma/SC - Fone: (48) 3431.2500.
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O Sindicont foi representado por seu 
presidente, Fernando Marcos Garcia (4º esq. 
p/dir.), nas comemorações dos 139 anos de 
Criciúma, no ato de inauguração do Parque dos 
Imigrantes, localizado no Distrito do Rio Maina, 
no dia 7 de janeiro. 

A exemplo da cada formatura do curso 
de Ciências Contábeis da Unesc, o Sindicont 
homenageou no dia 15 de março mais oito 
acadêmicos que conseguiram nota máxima em 
seus Trabalhos de Conclusão de Curso.

Sindicont no lançamento do 21º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, realizado em março 
de 2019, em Balneário Camboriú. O congresso 
acontecerá nesse município em novembro de 
2020.

Fernando Marcos Garcia (1º esq. p/dir.) 
prestigiou o lançamento da Consulta Prévia On-
line, uma ferramenta para consulta de dados 
cadastrais de imóveis de Criciúma. O evento foi 
realizado no dia 05 de fevereiro, no Salão Ouro 
Negro da Prefeitura Municipal.

O Sindicont prestigiou a reunião da Federação 
dos Contabilistas de SC (Fecontesc), realizada 
nas Termas do Gravatal, no dia 31 de maio. 
Representantes: presidente, Fenando Marcos 
Garcia, conselheiro Adilson Pagani e delegado do 
Sindicont, José Carlos de Fáveri.

Lançamento de congresso

Consulta prévia On-line Reunião da Fecontesc Parque dos Imigrantes 

Homenagem acadêmicos

Denise Stock
Diogo Macedo Cancelier
Jovanini Ribeiro Nesi
Leandro Nascimento Maria
Rodger Lopes
Vanessa Mazon Warmeling
Vera Lucia Paz de Souza

Gerir uma equipe, as finanças e o marketing 
da empresa é um desafio que os micro e 
pequenos empresários enfrentam no seu 
dia a dia. Para isso, uma iniciativa do Sicredi, 
Instituição Financeira Cooperativa, e do 
Sebrae, com a parceria do Sescon Sul SC, 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisa no Estado de SC, está 
oportunizando a busca de conhecimento a 
esses empresários. 

Trata-se do Programa Empreender Juntos, 
lançado no último mês de maio, voltado a 
micro e pequenos empresários, associados da 
cooperativa Sicredi Sul SC. São capacitações 
coletivas e consultorias individuais por empresa 
nas áreas de marketing, vendas e finanças. 
“Nossa preocupação com o associado vai além 
de oferecer as soluções financeiras certas 
para o seu perfil. Com uma gestão correta e 
competitiva da empresa, ele cresce e a sua 
cooperativa também”, explica  Aloísio Westrup,

presidente da Sicredi Sul SC.
As coletivizações de uma turma piloto do 

programa devem iniciar em breve. Outras 
cidades também deverão receber o projeto. 

“Nós do Sescon Sul SC nos preocupamos 
com as mudanças constantes e com os 
compromissos que os empresários de 
pequenos empreendimentos têm que 
cumprir no dia a dia. Com esse programa de 
capacitação os dirigentes dessas empresas 

poderão adquirir mais conhecimento para 
uma melhor gestão e ter condições de serem 
competitivos”, avaliou o presidente do Sescon 
Sul, Vitamar  Gomes.

COMO PARTICIPAR
Interessados em realizar o programa podem 
procurar as agências do Sicredi localizadas 

em Criciúma. 

Representantes do Sicredi e Sebrae no lançamento do programa

Programa Empreender Juntos : capacitando pequenos empresários


