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Conheça melhor o Sindicont: como e onde atua 
O Sindicato dos Contabilistas de 

Criciúma (Sindicont) é uma entidade 
representativa do setor profissional 
contábil, que desenvolve e participa de 
relevantes serviços em benefício de toda 
a comunidade sul catarinense por meio da 
atuação efetiva de seus componentes em 
importantes ações empresariais, sociais 
e comunitárias.

Uma de suas atribuições é representar 
perante as autoridades administrativas 

e judiciárias os interesses gerais de sua 
categoria profissional ou de interesses 
individuais de seus associados.

Sua base territorial envolve os 
municípios de Criciúma, Forquilhinha, 
Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, Içara, 
Balneário Rincão, Morro da Fumaça, Cocal 
do Sul, Urussanga, Orleans e Lauro Müller, 
contando com aproximadamente 160 
sócios, entre proprietários de escritórios, 
contadores e técnicos em contabilidade.

Referência no Estado como entidade 
forte e participativa e com regimento 
estatutário, o Sindicont conta com sede 
própria no Bairro Próspera (Criciúma/
SC), atendendo em horário comercial. No 
local, também estão instalados o Sescon 
Sul (Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Sul de Santa 
Catarina) e o serviço de certificação 
digital.

O Sindicont é administrado por uma diretoria composta por cinco membros eleitos por Assembleia Geral ou por eleição 
com voto universal direto e secreto para um mandato de três anos, sem direito à reeleição. Eles ocupam os seguintes cargos: 
presidente, vice-presidente institucional, vice-presidente financeiro, vice-presidente de patrimônio e vice-presidente social.

A diretoria para o triênio 2018/2020 foi empossada no dia 19 de março de 2018, com um evento especial, realizado no Clube 
dos Contabilistas. A solenidade foi prestigiada por autoridades políticas, além de lideranças da classe contábil e empresarial do 
Estado, bem como de instituições de ensino da região. 

Diretoria do Sindicont

Diretores com diplomas de posse para a gestão 2018-2020 Mesa de autoridades no evento de posse no dia 19 de março de 2018
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Fernando Marcos 
Garcia - Presidente

Ademir Dagostin 
Vice-presidente 
Institucional

José Geraldo 
Furlanetto - Vice-
presidente Financeiro

Cledonir João 
Damiani - Conselho 
Fiscal Titular

Adilson Pagani 
Ramos - Conselho 
Fiscal Suplente 

Lédia Theresinha 
Zaccarão - Conselho 
Fiscal Suplente

Rodrigo Justi Rocha
Conselho Fiscal 
Suplente

Eduardo Macarini 
Speck - Conselho 
Fiscal Titular

Renato de Oliveira 
Daros - Conselho 
Fiscal Titular

Richardy Espíndola 
Silva - Vice-presidente 
de Patrimônio 

Agostinho José 
Damázio - Vice-
presidente Social

Diretoria - Gestão 
2018/2020

Comissões atuantes por área
Além da diretoria, o Sindicato dos Contabilistas de Criciúma 

também conta com o trabalho das comissões, formadas 
por associados e por colaboradores. Essas comissões são 
divididas por áreas, podendo fazer parte delas qualquer sócio. 
Confira quais são as comissões e seus membros: Comissão do 
Conselho Superior - Enocir Gonçalves, Valter José Minotto, Vitamar 
Gomes, Aloísio Westrup, Agostinho José Damázio, Ademir Dagostin, 
José Carlos de Fáveri, Adilson Pagani Ramos. Comissão de Ética 
e Disciplina - Agostinho José Damázio, Antonio Carlos Martins, 
José Volnei Brugnoli. Comissão de Assuntos Jurídicos - Richardy 
Espíndola Silva. Comissão de Educação Continuada - Tamires 
Cardoso Pizzoni, Adilson Pagani Ramos, Fernando Marcos Garcia. 
Comissão de Esportes - Rodrigo Justi Rocha, Valter José Minotto, 
Rafael Macarini Speck. Comissão de Desenvolvimento Econômico 
(Prefeitura de Criciúma) - Cloir Da Soller. Comissão de Ações 
Sociais - Lédia Therezinha Zaccarão, Ademir Dagostin. 

Delegados representantes 
dos municípios

Também fazem parte desta gestão os delegados representantes 
do Sindicont em cada município de sua base territorial. Os 
contadores que representam as suas cidades são fundamentais no 
trabalho de ligação do Sindicont com as Prefeituras e nas ações 
realizadas. 

Urussanga:
José Carlos José
(48) 3465.3900

Siderópolis: Rangel 
Noveli Joaquim
(48) 3435.3292

Forquilhinha: Rafael 
do Livramento Pires
(48) 3463.2421

Balneário Rincão:
Sandra Helena Vieira 
(48) 3432.0378

Cocal do Sul: Rafael 
Melo Furlanetto
(48) 98843.2961

Nova Veneza: Sergio 
Wenceslau Mondardo 
(48) 3436.1534

Criciúma:
José Carlos de Fáveri
(48) 3437.9008

Treviso: Suzana 
Tasca Amboni
(48) 3469.0279

Içara:
Leonardo Piazza
(48) 3432.3225

Obs:. Somente Morro da 
Fumaça, Orleans e Lauro Müller 
estão sem representação. 

Com muita satisfação, entro em nosso último semestre no 
cargo de presidente do Sindicont, compartilhado pela ótima e 
experiente equipe de colegas desta diretoria. Assim, em face do 
atual momento, com o respeito e o reconhecimento por você,  
agradeço por estar conosco. Continuaremos juntos e mais fortes 
após tudo isso.

Os grupos de estudos, que hoje enriquecem a vida científica 
da nossa sociedade, continuam encontrando na diretoria espaço 
para interlocução e apoio, contribuindo para o enriquecimento 
da vida pessoal e profissional, para o diálogo com a comunidade 
e para a formação continuada. Faz parte de nosso projeto o 
aprimoramento para a vida institucional e o livre debate de ideias, 
tendo a participação de todos, porque juntos somos mais fortes.

O Sindicont está à sua disposição e busca nesse momento 
oferecer formas de, mesmo de longe, fazer-se presente

Precisamos de você nesse desafio. Por isso, contamos com 
a sua colaboração, com sugestões e críticas construtivas, bem 
como na participação das equipes de trabalho para honrar os 
pioneiros de nosso Sindicont.

Venha fazer parte da nova diretoria - triênio 2021/2023 - ou de 
nossas comissões. A eleição para a próxima gestão será entre 
novembro e dezembro de 2020.  Pessoalmente, seguirei com 
novos desafios profissionais. Mas você pode ajudar a lutar em 
favor da classe contábil da região!

Carta aberta ao 
associado

Fernando Marcos Garcia - Presidente



Mensalidade para 
associados 
Sindicont/Clube dos 
Contabilistas

A mensalidade do Sindicont e do 
Clube dos Contabilistas é cobrada 
unicamente em um só boleto, 
podendo os sócios usufruírem 
automaticamente dos serviços e 
benefícios do sindicato e do clube. 

O valor atual da mensalidade 
é de R$ 122,00, sendo R$ 60,00 
destinados ao Sindicont e R$ 
60,00 ao Clube dos Contabilistas. 
Os R$ 2,00 restantes são usados 
em projetos sociais voltados 
a crianças e idosos carentes 
da região, realizados no fim do 
primeiro e segundo semestres de 
cada ano. 

Próspera Clube Recreativo/Clube dos 
Contabilistas: estrutura à disposição dos sócios

O clube tem 70 anos, mas somente 
muitos anos depois, em 1º de agosto de 
1996 é que foi assinado um convênio com 
o Sindicato dos Contabilistas de Criciúma. 
Por isso ficou mais conhecido como Clube 
dos Contabilistas.

Vale lembrar que a sede antiga do clube 
existia desde 1950, cedendo lugar a essa 
estrutura atual em 1999. De lá para cá, foi 
ganhando melhorias constantes e novas 
obras.

Sua estrutura permite a realização de 
cursos, palestras e eventos sociais do 

Sindicont e do Sescon Sul SC.Além de seu 
auditório e do salão principal, os associados 
ainda podem usufruir de um salão de festa 
menor, todo remodelado em 2020, campo 
de futebol suíço, churrasqueira e cozinha 
equipada. 

O aluguel dos salões aos sócios tem 
desconto de 50%, sendo sua disponibilidade 
conferida pelo site do clube (www.
clubedoscontabilistas.com.br) ou pelo 
fone (48) 3433.0957. O auditório também 
pode ser utilizado gratuitamente para 
pequenas reuniões.

Utilização de todos os serviços 
que o Sindicont oferece; 

Infraestrutura do Clube dos 
Contabilistas para eventos sociais;

Participação em eventos 
organizados pelo Sindicont;

Recebimento de informações 
relevantes da área Contabil;

Grupo de WhatsApp 
ativo, com troca 
de informações 
entre profissionais 
contábeis da região. 

Outras vantagens 

Ação Social no Asilo São Vicente de Paulo
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Cursos com valores acessíveis

Cursos de Educação a Distância - EAD
Seguindo as determinações do Governo do Estado 

em relação aos cuidados referentes à COVID 19, os 
cursos presenciais do Sindicont estão suspensos. 

Deste modo, a Fecontesc, juntamente com os sindicatos, 
está promovendo os cursos AO VIVO e on-line para que possa 
continuar oferecendo educação continuada aos sócios e 

demais profissionais interessados. Para participar, basta fazer 
a inscrição e realizar o pagamento do boleto. Após a baixa do 
pagamento do boleto até o dia anterior ao curso, o inscrito 
recebe no e-mail cadastrado o link para fazer o cadastro do 
participante. As inscrições e agenda podem ser consultadas em: 
www.fecontesc.org.br/cursos.

Em convênio com a Fecontesc – Federação dos Contabilistas 
do Estado de Santa Catarina – ou diretamente pelo Sindicont, são 
realizados cursos de atualização e aperfeiçoamento em diversas 
áreas da profissão contábil. 

O associado e seus colaboradores contam com descontos de 
50% nos cursos, palestras e eventos. O Sindicont também oferece 
cursos, palestras e eventos gratuitos com a parceria das empresas 
conveniadas.



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.

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.

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$ 

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.

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.

Prime way - Curso de inglês com  turmas de no 
máximo 8 alunos, com conversação em todas 
as aulas e programas de intercâmbio com valor 
diferenciado para funcionários e dependentes. 
25% de desconto. Endereço: R. Santo Antônio, 
201 - Centro, Criciúma/SC, 88801-440 - Fone: 
(48) 3433.1000. 

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 

CONVÊNIOS PARA ASSOCIADOS SINDICONT
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.

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.

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.   
Site: www.caasc.org.br/contato/fale-conosco.

BSSP Centro Educacional - Graduação, Pós-
Graduação e MBA, com profissionais no mercado 
nacional. Mestres e doutores, que trazem 
consigo a prática de mercado, citando cases de 
sucesso. Compartilhamento em sala de aula do 
conhecimento e experiência juntamente com a 
sabedoria para lidar com as mais desafiadoras 
situações no ambiente corporativo. Contato: 
www.bsspce.com.br - Fone:(48) 99832.0729. 

Valores diferenciados e benefícios aos 
associados - Preços diferenciados para compra 
no link: www.sindicont.com.br/certificado-
digital em validação presencial no Edifício San 
Vicente, R. Cel. Pedro Benedet, 363 - Mina Brasil, 
Criciúma/SC, 88810-206, sala 501. Fone: (48) 
3437.8280.

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.

COAD - Cursos de Educação Profissional a 
distância com pontuação na EPC do CFC. 
Treinamentos focados nas áreas tributária, 
contábil fiscal e trabalhista, com aulas ao vivo 
e disponibilização de vídeos por um período de 
tempo. Contato: www.coadeducacao.com.br - 
Informações sobre cursos: 3433.2190.
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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.  
www.unisul.br/wps/portal/home/unisul-virtual - 
Fone: (48) 3279.0939.

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.

Valores diferenciados - Possibilidade de 
realização de certificados digitais de forma 
on-line. Os certificados que já possuem 
biometria, a partir de 2018 até a presente data, 
não precisarão mais da emissão presidencial 
e podem ser feitos via VIDEOCONFERÊNCIA 
(na videoconferência o cliente vai precisar de 
um dispositivo com câmera, como webcam 
ou celular). Com a liberação do certificado no 
ato, a modalidade evita contato, em função 
da pandemia do coronavírus. Endereço: R. 
Antônio Cardoso de Aguiar, 327, bairro Próspera, 
Criciúma/SC. Fone: (48) 3443.4320 - www.
ezcertificados.com.br/loja. 

Convênio Microempreendedor Individual 

Reuniões de diretoria on-line
A diretoria do Sindicont se reúne quinzenalmente 

para discutir e encaminhar assuntos de interesse 
da classe contábil e relativas à entidade. 

Só que, devido à pandemia, estão sendo 
realizadas on-line até que seja possível o retorno 
presencial.

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 R$ 350,00 por R$ 280,00. 
Desconto de 20% a partir da segunda parcela. 
Endereço:  Av. Universitária, 1105, Universitário, 
Criciúma/SC - Fone: (48) 3431.2500.

Participe da campanha 
de doação de sangue

O Sindicont incentiva seus associados a participarem da campanha de doação de 
sangue ao Hemosc de Criciúma, que este ano é de 22 de junho a 31 de dezembro. O 
doador deve se identificar como participante da campanha, que tem como código de 
cadastro o número 2228. O horário deverá ser agendado no Hemosc, que atende das 
8h15 às 18h30.

O projeto, que tem como objetivo orientar a população sobre a Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física, foi cancelado este ano devido à pandemia. A iniciativa conta 
com a parceria de prefeituras da região, Unesc e outros órgãos públicos, além do 
Clube dos Contabilistas e Sescon Sul, com a participação de contadores voluntários. 

O projeto já foi levado aos municípios de Forquilhinha, Içara e Criciúma.

Contador na Praça 

O Sindicont mantém um convênio 
com a Prefeitura de Criciúma para 
atendimento contábil a microempresários 
enquadrados no MEI, via Casa do 
Empreendedor. O objetivo é auxiliar no 
início de suas atividades empresariais 
com consultas prévias e de viabilidade, 
entre outros serviços.

Os contadores interessados em 
participar podem solicitar o modelo 

de autorização de liberação de dados 
pelo telefone do Sindicont. Já os 
Microempresários têm acesso à listagem 
de contadores inclusos no convênio no 
site do Sindicont (PARA MEIS).

O mesmo tipo de convênio está em 
análise na Prefeitura de Forquilhinha 
e poderá ser implantado nos demais 
municípios da base territorial do 
sindicato. 

Içara

Criciúma Forquilhinha
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ELEIÇÕES PARA 
PRÓXIMA GESTÃO 

DO SINDICONT
Entre novembro e dezembro, 

o Sindicont realizará eleições 
para a escolha da nova diretoria 
e conselho fiscal da entidade, 
com posse em dezembro de 2020, 
estendendo-se o mandato de 1º de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2023.  

A diretoria será composta 
por: presidente; vice-presidente 
institucional; vice-presidente 
financeiro; vice-presidente de 
patrimônio; vice-presidente social. 
Já o conselho fiscal será composto 
por seis membros eleitos pela 
Assembleia Geral ou na forma do 
Estatuto, sendo três efetivos e três 
suplentes, com competência para 
fiscalização da gestão financeira e 
mandato de três anos, iniciando e 
terminando com a diretoria. 

Inscrição de chapas 
Os interessados em participar 

dos pleitos devem registrar 
chapas em dez dias, contados da 
data da publicação do edital de 
convocação da Assembleia Geral 
de eleição. O Sindicont fornecerá 
um modelo de requerimento de 
registro de chapa, que indicará os 
candidatos e respectivos cargos, 
sendo endereçado ao presidente 
da entidade, assinado pelo 
candidato a presidente.

Documentos 
Ficha de qualificação de 

cada candidato. Comprovante 
de residência ou declaração de 
residência do candidato. Certidões 
negativas criminais (estadual e 
federal). 


