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O Sescon/SC, entidade filiada ao Sistema Fenacon, 
é um sindicato patronal que representa as empresas 
de serviços contábeis e empresas de assessoramento 
(incluindo neste segmento as empresas de perícias, 
informações e pesquisas) e apesar da denominação de 
“Sindicato” tem sua gestão voltada aos princípios do 
associativismo.
 
Junto com o Sescon Grande Florianópolis e o Sescon 
Blumenau, temos defendido com insistência a 
importância da participação de todos os empresários 
representados, associando-se às nossas entidades. O 
associativismo é fundamental no atual momento da 
economia nacional.
 
Reformas absolutamente necessárias na área fiscal 
acontecerão somente se a sociedade brasileira participar 
ativamente e isso ocorrerá por meio das Associações de 
Classe.

Entre elas, uma efetiva reforma tributária, a 
desregulamentação de atos burocráticos desnecessários, 
mas ainda exigidos dos empresários brasileiros, a 
simplificação dos controles das máquinas arrecadadoras 
do governo em todos os níveis, a reforma da lei geral 
das micro e pequenas empresas com a inclusão de 
todas as atividades no Simples Nacional e a redução da 
quantidade de obrigações acessórias.
 
O Sescon/SC tem atualmente 800 empresas associadas 
em todo o estado de Santa Catarina, mas pode e deve 
crescer muito mais. Oferecemos vários benefícios como 
descontos em cursos e a consultoria tributária, porém, o 
nosso maior trabalho, como sempre foi, é a participação 
nos movimentos nacionais lutando por melhorias para 
todos, empresas e cidadãos - motivo indiscutível e 
suficiente para que todos se associem - unindo forças, 
defendendo valores.
 
Boa leitura a todos.

Editorial

Elias Nicoletti Barth
Presidente do Sescon/SC
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O associativismo está 
na moda e precisa!   

Diretoria Gestão 2010/2013

Efetivos
Joinville - Elias Nicoletti Barth - Presidente
Rio do Sul - Eugenio Vicenzi - Vice-Presidente 
Joinville - Rosemeri Ap. Valcanaia R. Ferreira - Diretora Administrativa
Joinville - Vilson Wegener - Diretor Financeiro 
Joinville - Gustavo Luiz Santana - Diretor de Eventos 
Balneário Camboriú - Cleomir Haroldo Portes - Diretor de Marketing
Joinville - Adilson Bächtold - Diretor de Legislação

Suplentes
Joinville - Cintia Ebert
Tangará - Tadeu Oneda
Joinville - Raul Bergson de Oliveira
Tubarão - Viviane Meister
Joinville - Marcelo da Silva
Itajaí - Luiz Carlos Gonçalves
Joinville - Romildo de Souza Machado

Conselho Fiscal

Efetivos
Joinville - Cléia Mara Coelho Poffo
Joinville - Rodrigo Rhenius de Oliveira
Jaraguá do Sul - Ilário Bruch

Suplentes
Pinhalzinho - Aldevino Pertile
Lages - José Sidney Ribeiro Esmério
Brusque - Sinésio Jacomossi

Delegados Representantes

Efetivos
Joinville - Elias Nicoletti Barth
Joinville - José Lourival Klein

Suplentes
Lages - Luiz Antonio Martello 
Joinville - Roberto Wuthstrack

Diretores Regionais
Araranguá - Jervison Luiz Martinelli 
Balneário Camboriú - Silvio Ribeiro 
Brusque - Onildo José Pereira Jr. 
Caçador - Eroni Sadi Rossetto 
Canoinhas - Jorge Nelson Stocker 
Chapecó - Avací Gazoni 
Concórdia - Artêmio Ortigara 
Curitibanos - Bruno Antonio Peretto 
Itajaí - Renato Calda 
Jaraguá do Sul - Ademir Orsi 
Joaçaba - Nelson Antônio Quioca 
Lages - Ademir Vicente Coelho 
Rio do Sul - Délci Tamanini 
São Bento do Sul - Francisco Jochen 
São Miguel do Oeste - Nereu Antonio Mazzutti 
Tubarão - Patrick Fontana Nandi
Videira - Cladi Ana Frozza Vescovi 
Xanxerê - Volmir Farina
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Certificado Digital Pelo Estado
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Portal Contábil SC

Ciente de sua responsabilidade social, o Sescon/SC 
promove duas ações anuais: a campanha Declare Certo 
e as doações financeiras para 19 entidades beneficentes.

A entidade amplia os benefícios com novos 
parceiros na área de consultoria e cursos.

A parceria do Sescon/SC com a 
Socion Soluções visa fortalecer 
a formação profissional com 
qualidade. Em parceria com a 
Unifenacon, o Sescon/SC oferece 
também cursos via web.

No último dia 13 de maio, a 
classe empresarial contábil e 
de assessoramento prestigiou 
a inauguração da nova sede do 
Sescon/SC, em Joinville.

José Célio Bento, da CEF, explica as 
mudanças no sistema Conectividade 
Social, que a partir de 1º de janeiro 
de 2012 só poderá ser acessado 
com o Certificado Digital ICP Brasil.

Em parceria com os Sindicont’s, a AR Sescon/SC 
amplia e fortalece o setor da Certificação Digital. 
Além de Joinville, as 18 regionais também contam 
com agente de registro para auxiliar da compra até a 
emissão do certificado.

Presidente visita Sindicont´s 
e reforça parcerias entre as 
entidades.

Contesc e Conescap são 
os destaques do segundo 
semestre.

Versão Mobile e Livraria Contábil SC são as 
novidades do segundo ano do portal de notícias da 
contabilidade catarinense.



Região de Chapecó
Associação Espírita Nosso Lar. Cidade: Chapecó

Ciente de suas responsabilidades sociais, o Sescon/SC desenvolve anualmente 

ações para auxiliar a população. Entre elas, está a campanha “Declare Certo” 

que esclarece as dúvidas dos contribuintes quanto à declaração do imposto 

de renda da pessoa física. Este ano, a iniciativa foi realizada em Joinville, 

cidade sede da entidade e em mais oito cidades de sua abrangência. São elas: 

Araranguá, Caçador, Itajaí, Joaçaba, Lages, São Bento do Sul, Tubarão e Videira. 

Os profissionais contábeis atenderam gratuitamente mais de 500 contribuintes 

durante a campanha. 

Entidade promove ações 
sociais pelo Estado 

Ações Sociais

São Bento do Sul

Araranguá

Joinville

TubarãoCaçador

Outra ação social do Sescon/SC é o auxilio financeiro para 19 

entidades beneficentes de Santa Catarina. Escolhidas pelos 

diretores regionais, as entidades recebem a doação de meio 

salário mínimo de janeiro a dezembro deste ano. Este ano, o 

valor da contribuição vai ultrapassar R$ 62 mil. Esta iniciativa 

acontece desde 2005.

Conheça as entidades catarinenses que 
recebem as doações em 2011:

Região de Balneário Camboriú
Associação de Surdos de Balneário Camboriú (ASBAC). Cidade: 

Balneário Camboriú 

Região de Brusque
Associação Lar dos Idosos Lions Clube de Brusque. Cidade: 

Brusque. 

Região de Caçador
Rede Feminina de Combate ao Câncer. Cidade: Caçador 

Região de Canoinhas
Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e Outras 

Drogas (ARAD). Cidade: Canoinhas 

Região de Concórdia
Associação Recanto do Idoso de Concórdia. Cidade: Concórdia 

Região de Itajaí
Associação de Equoterapia Vale do Itajaí e Litoral (Adevil). 

Cidade: Itajaí 

Região de Jaraguá do Sul
Clube de Idosos Camilo Andreatta. Cidade: Jaraguá do Sul 

 

Região de Joaçaba 
Associação de Senhoras de Rotarianos – Casa da Amizade 

Roselaine Matevi. Cidade: Herval D’Oeste 

 

Região de Lages
Por indicação do Sescon/SC, a região está recebendo doação da 

Fenacon para a Associação Grande Exemplo de Vida, da cidade 

de Anita Garibaldi.
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Região de Araranguá
APAE do Balneário Arroio do Silva. Cidade: 

Balneário de Arroio do Silva

Região de Curitibanos 
Casa Lar Nova Alvorada. Cidade: Curitibanos



Entidade amplia 
benefícios

“2011 começou com mais um benefício aos 

associados do Sescon/SC, com a contratação da Prince 

Assessoria Fiscal, do professor Osmar Schulze. A 

empresa presta consultoria na área tributária”, afirma 

Elias Nicoletti Barth, presidente do Sescon/SC. 

A contratação da Prince visa melhorar e aumentar os 

benefícios que o Sescon/SC oferece aos associados da 

entidade. A Prince atende nas áreas tributárias, com 

exceção do departamento de pessoal e previdenciário.

Agora os associados da entidade têm duas empresas 

de consultoria tributária à disposição. “A Informe Lex 

Consultoria Tributária, que nos atende a cinco anos 

em todas as áreas, responde mais de 1400 consultas 

por mês e a Prince Assessoria Fiscal como mais 

uma opção para tirar as dúvidas do nosso dia a dia”, 

ressalta o presidente.

O Grupo Prince, com 10 anos de experiência, tem sede 

em Florianópolis, e é composto pelas empresas Top 

Prime e Top Training atuando, respectivamente, nas 

áreas de consultoria e treinamento.

Associativismo

Veja as opções para ser um 
associado do Sescon/SC:

Mais informações: 
associados@sesconsc.org.br, 
ou (47) 3433-9849.

Região de Rio do Sul 
Fundação de Saúde do Alto Vale. Cidade: Rio do Sul

Região de São Bento do Sul
Associação Beneficente São Francisco de Assis (ASFA). 

Cidade: São Bento do Sul 

 

Região de São Miguel do Oeste
Associação de Deficientes Físicos de São Miguel do Oeste/SC 

(Adefismo).  Cidade: São Miguel do Oeste 

 

Região de Tubarão
Abrigo dos Velhinhos de Tubarão. Cidade: Tubarão 

 

Região de Videira
Grupo Voluntário Vida e Cidadania. Cidade: Fraiburgo

Região de Xanxerê
Associação Assistencial e Beneficente de Xanxerê - Creche 

Frei Barnabé, que recebeu a doação de janeiro até julho. De 

agosto a dezembro, a entidade beneficiada é a Associação 

Beneficente Sagrado Coração de Jesus. Cidade: Xanxerê
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Região de Joinville
Grupo de Apoio a Vida (Gavi). Cidade: Joinville



Sescon/SC 
assina acordo de 
parceria com a 
Socion Soluções

Entidades 
realizam cursos 
via web

Sobre a Socion

Seja um associado SESCON/SC e participe 
dos cursos oferecidos. Mais informações 
no site www.sesconsc.org.br

Formação profissional com qualidade. 
Este é um dos objetivos da parceria 
entre o Sescon/SC e a Socion Soluções, 
especialista em cursos nas áreas fiscal, 
contábil e de recursos humanos.

Cursos

Com a parceria, além de mais opções, os associados 

do Sescon/SC terão descontos especiais nos cursos 

que serão realizados em todas as regiões de 

Santa Catarina. Os descontos são extensivos aos 

colaboradores dos associados do Sescon/SC.

 

Segundo Afonso Schu, diretor de mercado da Socion, 

a seleção dos professores é feita de forma rigorosa 

para que eles atendam a necessidade do mercado. 

“Contratamos professores com conhecimento teórico 

e prático, ou seja, profissionais experientes em suas 

áreas de atuação e com boa didática”, conta Schu, 

que ressalta que os cursos têm uma tendência para a 

prática.

A parceria começou em março. “Despertar o espírito de 

crescimento, competitividade e realização profissional 

das pessoas, para que se aprimorem cada vez mais 

na busca de resultados”, esta é a missão da Socion 

Soluções, de acordo com Afonso Schu.

Em 1998, a Socion iniciou suas atividades em 

Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Hoje, a 

matriz é em Blumenau. Chapecó conta com uma 

unidade, além de São Bento do Sul e Joinville. A 

Socion é formada por pessoas que buscam o que há 

de melhor na área de treinamento empresarial, para 

suprir a necessidade de seus clientes.

A Socion promove cursos, eventos, seminários e 

workshops nas áreas tributária, contábil, fiscal e 

recursos humanos. Há 12 anos, a Socion tem em 

sua equipe de facilitadores, advogados, contadores, 

auditores e professores de renome nacional. Mais 

informações pelo www.socionsolucoes.com

A Universidade Coorporativa da Fenacon (Unifenacon) 

promove seminários, via web, em parceira com os Sescon’s 

de Santa Catarina.

Para assistir às palestras, os interessados deverão entrar 

em contato com o Sescon de sua região. O investimento é 

de R$ 50 para associados dos Sescon´s e R$ 90 para não 

associados.

Após o pagamento da inscrição o Sescon fornece um link 

e senha para acesso ao seminário, para que o participante 

assista o curso em seu computador. A palestra também 

poderá ser acompanhada por mais pessoas em multimídia, 

sem custo adicional.

Segundo a gerente de negócios associativos do Sescon/SC, 

Márcia Carvalho, quem perder o curso online ao vivo, 

ainda poderá acessá-lo, com o mesmo link, em até cinco 

dias. “Depois deste prazo, os interessados podem assistir à 

palestra adquirindo um link especial”, ressalta a gerente.

Mais informações com o Sescon 
da sua região:

Sescon/SC
(47) 3433-9849

Sescon Grande Florianópolis
(48) 3222-1409

Sescon Blumenau
(47) 3326-0236
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Capa

SESCON/SC está 
de casa nova

Com a mudança para uma sede mais ampla, a entidade 

melhora o atendimento da certificação digital, da área 

administrativa e oferece uma infraestrutura para a realização 

de cursos. “A nova sede tem como objetivo oferecer um espaço 

com mais conforto aos colaboradores, diretores, associados e 

filiados do Sescon/SC e cuja conquista orgulha a todos nós – 

diretores e empresários do setor contábil e de assessoramento 

de Santa Catarina”, afirmou Barth.

 

Depois de cinco meses de obras, além das áreas 

administrativas, a sede ganha duas salas para treinamento 

com 40 e 43 lugares, respectivamente, e um auditório com 

126 lugares que leva o nome de Carlos Kinas Sobrinho, uma 

homenagem a um dos fundadores e primeiro presidente do 

Sescon/SC.

A classe empresarial contábil e de assessoramento reuniu-se no dia 

13 de maio de 2011, para prestigiar a inauguração da nova sede 

do Sescon/SC, na Avenida Dr. Albano Schulz, 815, no Centro, em 

Joinville. O espaço, em torno de 800m², está localizado em dois 

andares do AEON Business Le Village (antigo Hotel Slaviero).

 

A cerimônia começou com o descerramento da placa de inauguração 

da sede feita pelo presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth, e 

pelo presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon.

 

Pietrobon agradeceu a presença de Carlos Kinas Sobrinho, 

primeiro presidente do Sescon/SC, e a todos os presidentes que o 

sucederam até o atual presidente Elias Nicoletti Barth, pelo trabalho 

desenvolvido. “Desejo sucesso ao Elias e a toda a sua diretoria e 

também aos ex-presidentes do Sescon/SC. Cada um colocou o seu 

tijolo nesta história”.

 

Juarez Domingues Carneiro, presidente do CFC, parabenizou o 

presidente do Sescon/SC e sua equipe pela conquista da nova sede, 

que mostra a força da entidade.

 

O anfitrião, Elias Nicoletti Barth, enalteceu o trabalho dos colegas 

Carlos Kinas Sobrinho, Alfredo Alexandre de Miranda Coutinho e José 

Lourival Klein que participaram efetivamente da fundação do 

Sescon/SC em 1984 e lembrou as dificuldades do início.
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Outra homenagem feita durante a cerimônia foi 

aos colaboradores por meio daquela que esteve 

presente e colaborou com todas as etapas, desde 

a implantação, passando pela estruturação e 

desenvolvimento do Sescon/SC, sempre fiel e 

comprometida com os valores e as lutas da entidade. 

A colaboradora e contadora Lucinda Ema Boettcher 

recebeu das mãos do presidente Elias Nicoletti 

Barth a homenagem pelos seus quase 20 anos de 

dedicação à entidade.

Esta é a mensagem da placa que o presidente do 

Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth, recebeu do presidente 

do Sescon Rio Grande do Sul, Jaime Gründler 

Sobrinho, durante a solenidade de inauguração.

Homenagens

A conquista de um novo espaço é 
como um sonho realizado. É um 
sinal efetivo do progresso e da 
excelência na atuação em prol das 
empresas representadas. Esta é uma 
homenagem do Sescon Rio Grande 
do Sul pela inauguração da nova sede 
do Sescon/SC. Parabéns.

“
“

Para Kinas foi uma honra receber esta homenagem, mas 

ressaltou a competência das diretorias que o sucederam 

para que hoje acontecesse a inauguração nesta “magnífica 

sede que é um orgulho para Santa Catarina”.

 

Também prestigiaram o evento, Augusto Marquart Neto 

(presidente do Sescon Grande Florianópolis), Daniela 

Zimmermann Schmitt (presidente do Sescon Blumenau), 

Rodolfo Grosskopf (presidente da Fecontesc), Luiz Antonio 

Martello (presidente da Fenacon para a Região Sul), Gilda 

Nessler (presidente do Sindicont Joinville), entre outros.

 

Em seguida os convidados foram conhecer as novas 

instalações da entidade.
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Entre as conquistas do Sistema Fenacon está o ingresso 

das empresas de serviços contábeis com opção pelo regime 

tributário do Simples Nacional no chamado popularmente 

Anexo III.

 

A derrubada do artigo 5º da Medida Provisória nº 507/10, 

que exigia a apresentação de procuração pública para 

o contribuinte conferir poderes a terceiros para, em seu 

nome, praticar atos perante a Receita Federal e outros 

órgãos públicos.

 

As entidades contábeis lutam por uma Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa mais ampla, com a inclusão de todas 

as micros e pequenas empresas brasileiras no Simples 

Nacional independente da área de atuação. 

O Sescon/SC participa ativamente de inúmeras reuniões 

estaduais e nacionais fazendo reivindicações e levando 

sugestões à Junta Comercial, Receita Federal e outros 

órgãos, bem como aos parlamentares.

Conquistas27 anos de atuação
Filiado ao Sistema Fenacon, além da sede em Joinville, 

o Sescon/SC conta com 18 escritórios regionais 

para atender todas as necessidades das empresas 

representadas.

 

O Sescon/SC oferece cursos, em parceria com a Socion 

Soluções, e por meio do Projeto Educação Continuada, 

com descontos especiais aos associados. Além de 

seminários, via web, em parceria com a Universidade 

Corporativa da Fenacon (Unifenacon).

 

A entidade tem o melhor suporte do País na validação 

e emissão do Certificado Digital e ainda disponibiliza os 

serviços de duas empresas de consultoria tributária para 

atender as necessidades dos empresários. São elas: a 

Informe Lex Consultoria e a Prince Assessoria Contábil.

 

Em 2003, o Sescon/SC pesquisou, editou e imprimiu 

o “Responsabilidade Solidária do Contador”, um 

folder que trata de todas as obrigações acessórias de 

responsabilidade técnica do contador. A iniciativa teve 

repercussão nacional e hoje é impressa e distribuída 

anualmente. 

 

A entidade mantém, desde 2003, um programa 

de qualidade. Iniciou com o Selo de Qualidade e 

atualmente, integra o SEGS - Sistema de Excelência 

de Gestão Sindical, coordenado pela Fenacon e pela 

Confederação Nacional do Comércio.

 

Ciente de suas responsabilidades sociais, a entidade 

desenvolve anualmente ações para auxiliar a população. 

 

Avenida Dr. Albano Schulz, 815,  -  1º andar, no Centro, em Joinville  Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30
Telefone: 47 3433-9849 | Twitter: @sesconsc | Facebook: facebook.com/sesconsc
Mais informações pelo www.sesconsc.org.br 

SESCON/SC
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Entrevista

Conectividade Social 
muda em janeiro

O contador vai poder ter uma procuração para acessar os dados da 

empresa do seu cliente? Todas as informações do Sistema Empresa 

de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Sefip) 

poderão ser enviadas de uma só vez? O empreendedor individual está 

dispensado de ter o certificado digital? Quem já tem um certificado terá 

que comprar outro?

 

Estas são algumas dúvidas dos empresários contábeis e profissionais 

de recursos humanos sobre a obrigatoriedade, a partir do dia 1º de 

janeiro de 2012, do uso do Certificado Digital ICP Brasil para acessar o 

sistema Conectividade Social da Caixa Econômica Federal.

 

Para esclarecer o assunto, a Revista Sescon/SC entrevistou José Célio 

Bento, assistente de sustentação ao negócio FGTS da Caixa Econômica 

Federal. Ele já palestrou sobre a nova forma de acesso ao Conectividade 

Social para mais de mil profissionais catarinenses.

O que é Conectividade Social? 

José Célio Bento: Conectividade Social é um canal eletrônico de 

relacionamento. É moderno, ágil e seguro, facilmente adaptável ao 

ambiente de trabalho das empresas ou escritórios de contabilidade 

que desejam cumprir suas obrigações em relação ao FGTS. Cada 

usuário tem uma cesta de serviços adequada ao seu perfil, que lhe 

permite realizar transações eletrônicas no canal. Atualmente, é possível 

fazer pelo canal diversas transações, como a transmissão do arquivo 

do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (Sefip) e da GRRF, visualizar e imprimir extratos, 

retificar incorreções cadastrais e comunicar o afastamento de 

empregados, dentre outras. O Conectividade 

Social agora utiliza a certificação digital 

emitida no modelo ICP-Brasil, que confere 

ainda mais segurança, conveniência e 

praticidade ao canal.

 

As Sefip poderão ser enviadas 
todas de uma só vez?

Bento: Desenvolvido pela Caixa, o Sefip  

permite aos empregadores/contribuintes:

· Consolidar os dados cadastrais e 

financeiros da empresa e dos trabalhadores; 

· Gerar a Guia de Recolhimento do FGTS 

(GRF) e o arquivo de informações a serem 

utilizadas pelo Fundo.

Os arquivos gerados pelo Sefip devem, 

obrigatoriamente, ser transmitidos pela 

internet por meio do canal eletrônico 

Conectividade Social, conforme Circular

Caixa nº 321/2004.  Em um arquivo Sefip 

poderá constar várias empresas, desde que 

se trate do mesmo código de recolhimento 

e data de competência. Via Conectividade 

Social ICP, o usuário cria a mensagem e 

anexa o arquivo Sefip selecionado. Para 

cada arquivo, será necessária a criação de 

uma mensagem.

Durante uma das palestras foi informado 
que continua sendo aceito o formulário em 
papel “Gefip avulsa”, não necessitando 
de certificado digital para o empregador 
doméstico. Isto procede? Como funciona?

Bento: A Gefip avulsa pode ser utilizada alternativamente 

à GRF, gerada pelo Sefip, para 

recolhimento relativo a empregado 

doméstico, nos termos da Lei nº. 

5.859/72, com relação dada pela 

Lei nº. 10.208/01. Está disponível 

no comércio para preenchimento 

pelo empregador e no site da Caixa 

(www.caixa.gov.br, opção download) 

com os campos parcialmente 

preenchidos. É possível também 

o envio de arquivos relativo ao recolhimento do FGTS de 

empregados domésticos mediante certificado digital do 

escritório contábil. Entretanto, para ter acesso às contas 

vinculadas dos empregados domésticos via Conectividade 

Social ICP, para obtenção do extrato e comunicação da 

movimentação, é necessário que o empregador possua 

certificado digital ICP.  

 

Quem precisa de certificado digital para 
ter acesso ao sistema da Conectividade 
Social? 

Bento: Todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem 

empregados beneficiários do FGTS. Quem não possui 

empregado, ou seja, apresenta somente pró-labore, o 

Conectividade Social permitirá o envio do arquivo Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (Sefip) mediante certificado do escritório 

contábil, independentemente da empresa possuir ou não 

certificado ICP.

 

Quem já tem um certificado terá que 
comprar outro? 

Bento: O acesso ao Conectividade Social ICP pode ser 

realizado por certificado digital expedido por qualquer 

Autoridade Certificadora nos padrões A1 e A3 , não sendo 

necessário adquirir outro certificado se estiver dentro 

destes padrões. 

 O Certificado Digital ICP Brasil será 
obrigatório a partir de 1º de janeiro de 
2012. A Caixa ainda está fornecendo o 
antigo certificado digital?  

Bento: A Caixa continuará fornecendo o certificado antigo, 

pois outros serviços ainda utilizam esta certificação, como 

o Convênio PIS/Empresa e o Bolsa 

Família, por exemplo. Lembrando 

que o certificado proprietário Caixa, 

padrão AR, será aceito para as 

funcionalidades relativas ao FGTS 

até dezembro de 2011, portanto, 

até esta data a Caixa continuará 

fornecendo o certificado padrão AR 

também para os empregadores e 

escritórios contábeis. 

 

Quando da lei sobre a certificação digital, 
cogitou-se que as microempresas e os 
MEI com certo número de funcionários 
estariam dispensados da certificação 
digital. Se isto procede, qual seria 
o número mínimo de empregados 
em empresas com este perfil? Existe 
legislação que dispense esta obrigação?

Bento: Não é possível dispensar a certificação digital para 

os empregadores, independente do número de empregados, 

Por Claudia Mota

“Todas as pessoas físicas 
ou jurídicas que possuem 

empregados beneficiários do 
FGTS precisam de certificado 

digital para acessar o 
Conectividade Social” 

José Célio Bento
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mesmo quando tratar-se de MEI. Para ter acesso à conta 

vinculada de seu empregado ou autorizar terceiros a fazê-lo, 

o MEI necessitará do certificado digital padrão ICP. Não há 

legislação que dispense este empregador da obrigatoriedade 

da certificação. Somente com o Certificado Digital ICP um 

empregador poderá acessar as contas vinculadas de seus 

empregados ou dar este poder a outros usuários, Pessoas 

Físicas e Jurídicas. Quem não possui empregado, ou seja, 

apresenta somente pró-labore, o Conectividade Social 

permitirá o envio do arquivo Seifp mediante certificado do 

escritório contábil, independentemente da empresa possuir ou 

não certificado ICP.

 

A empresa de contabilidade poderá utilizar 
somente seu certificado digital para acessar 
as empresas de seus clientes? Com isto, os 
clientes estariam dispensados de ter um 
certificado digital?

Bento: A empresa de contabilidade poderá utilizar seu 

certificado digital desde que receba de seus clientes 

autorização por meio da procuração eletrônica. Para conceder 

e receber procurações eletrônicas, é necessário que tanto o 

concessor quanto o recebedor detenham um certificado digital 

ICP válido e estejam registrados no Conectividade Social ICP.

 

O contador pode ter uma procuração para 
acessar os dados da empresa do seu cliente? 

Bento: A procuração eletrônica é uma autorização que o 

usuário do Conectividade Social ICP pode conceder a um 

outro usuário do canal para que este último possa transacionar 

em seu nome. Se o contador possuir certificado digital ICP e 

estiver registrado no Conectividade Social ICP poderá receber 

de seus clientes as procurações eletrônicas, desde que o seu 

certificado seja PJ, ou seja, CNPJ ou CEI.     

 

Qual o telefone ou e-mail para quem ainda 
tem dúvidas em relação ao Conectividade 
Social? 

Bento: O telefone para tirar dúvidas sobre o Conectividade 

Social ICP é 0800.7260104 e o e-mail fgtsfl@caixa.gov.br   
Em Joinville foram arrecadados 170 quilos 

de alimentos não perecíveis doados à 

Casa Lar Emanuel, que fica na rua Padre 

Roma, 339, no bairro Jarivatuba. Sob a 

responsabilidade de um pai e mãe social, 

na Casa vivem 16 crianças que foram 

encaminhadas pela assistência social. Na foto, 

o diretor de eventos do Sescon/SC, Gustavo 

Luiz Santana (ao centro), fez a entrega para 

Alcides Devigili, o pai social da entidade.

Solidariedade

O diretor da regional do Sescon/SC, em 

Joaçaba, Nelson Quioca, entregou cerca 

de 60 quilos de alimentos para a Creche 

Irmã Sheila. A creche atende diariamente, 

em média, 80 crianças de mães carentes 

que necessitam trabalhar. O atendimento é 

gratuito.

Em outra palestra, também em Joinville, 

foram arrecadadas roupas doadas para a Casa 

Marta e Maria, localizada na rua Urussaga, 

no bairro Bucarein. A entidade acolhe e 

orienta pessoas ou famílias com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados. A entidade 

proporciona um atendimento humanitário 

para que os acolhidos consigam reencontrar 

seus projetos de vida. Na foto, Mara Lichfett 

(gerente executiva do Sescon/SC), Aparecida 

dos Santos (voluntária da Casa Marta e 

Maria) e Edineia Dias Gomes (do setor de 

enquadramento do Sescon/SC).

Em Aberlardo Luz, a entidade beneficiada 

foi a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae). Na foto, Jandir Basso 

(presidente da APAE de Abelardo Luz) e 

Volmir Farina (diretor regional do Sescon/SC 

para Xanxerê e Região).

Mais de 1000 pessoas já assistiram às 

palestras do José Célio Bento, da Caixa 

Econômica Federal, realizadas em diversas 

cidades de Santa Catarina, sobre as mudanças 

no acesso ao sistema Conectividade Social. 

Para participar, os profissionais doaram 

alimentos e agasalhos que foram distribuídos 

para entidades beneficentes. Confira abaixo 

algumas das entidades.

 

A CEF e o Sescon/SC têm 
realizado palestras pelo Estado 
sobre as mudanças no acesso ao 
sistema de Conectividade Social. 
Veja abaixo as principais dúvidas 
nestes encontros. 
* O certificado E-CPF do proprietário da empresa poderá 

acessar o Conectividade Social? É necessário o E-CNPJ (CNPJ 

ou CEI).

 

* Por que a Caixa não adota a mesma forma de emissão da 

procuração utilizada na Receita Federal (papel)? O modelo não 

garante a segurança nas operações relativas ao FGTS.

 

* Se um usuário começar a acessar o Conectividade ICP 

o impossibilita de utilizar o Conexão Segura (padrão AR)? 

Não, até o dia 31.12.2011 ambos os modelos poderão ser 

utilizados paralelamente.

 

* A Caixa incluirá novos serviços no Conectividade 

Social, como pesquisa e cadastramento do PIS? Novas 

funcionalidades ligadas ao FGTS serão implantadas, como 

as relativas ao CRF, por exemplo. Quanto ao PIS, não temos 

previsão.

 

* Caso a empresa possua um certificado digital para nota 

fiscal eletrônica, necessitará de um outro certificado para 

o Conectividade Social? Se o certificado que a empresa 

possui for do seu CNPJ ou CEI e de padrão A1 ou A3, o 

mesmo estará apto a utilizar o Conectividade Social ICP, não 

necessitando assim obter outro certificado.

* Obras de Construção Civil necessitam de certificado em seu 

respectivo CEI? O certificado é necessário para o empregador. 

Caso tratar-se de empresa construtora, basta certificar o seu 

CNPJ. Neste caso, o CEI é apenas tomador de serviço. É 

necessário certificação da obra somente quando o CEI for o 

empregador, no caso dos construtores pessoas físicas, por 

exemplo.

 

* Se uma empresa possui matriz e filiais que recolhem em 

estados diferentes (bases cadastrais) é necessário certificar 

todas? O certificado de um único estabelecimento é suficiente 

para acessar as contas vinculadas de todos os trabalhadores 

do CNPJ básico, porém, caso seja de seu interesse, a empresa 

poderá certificar mais de um estabelecimento.
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Certificado Digital

AR Sescon/SC 
atende em 19 
regiões de SC

A partir de 1º de janeiro de 2012, o Certificado Digital 

ICP Brasil será a única opção para acessar o sistema 

Conectividade Social da Caixa Econômica Federal, via internet. 

Isto significa, segundo a gerente de negócios associativos 

do Sescon/SC, Marcia Carvalho, que todas as empresas, 

independentemente do seu porte, desde que tenha pelo menos 

um funcionário, vai precisar do certificado. “O Sescon/SC é 

uma Autoridade de Registro (AR) e está credenciado junto 

ao Instituto de Tecnologia da Informação para a validação do 

certificado digital ICP Brasil”, explica Marcia.

Atualmente tem agentes de registros distribuídos nas 19 

regiões do Estado, em parceria com os Sindicatos dos 

Contabilistas. A AR Sescon/SC atende com horário marcado 

e oferece suporte, auxiliando o cliente desde a compra até a 

emissão do certificado. 

Marcia ressalta que além de validar o certificado para a 

Conectividade Social , o Sescon/SC valida o certificado 

para acesso ao e-CAC, Nota Fiscal Eletrônica, Transportes, 

Siscomex e o certificado na nova carteira do profissional 

contábil.

Mais informações:

www.sesconsc.org.br ou (47) 3433-9849.

1 Para os clientes: se utilizarem o certificado 

apenas para o Conectividade, o indicado é 

o e-CNPJ A3 em cartão, sem leitora, com 

validade para 3 anos. Neste caso, o cliente 

poderá utilizar a leitora da contabilidade para 

passar a procuração do Conectividade para 

a empresa contábil, assim o cliente não terá 

o custo da leitora. Futuramente, quando ele 

precisar, poderá adquiri-lá. Outra sugestão para 

as ME e EPP é o token com validade de 18 

meses. 

2 Para o Escritório de Contabilidade:  o indicado 

é o e-CNPJ A3 em cartão, com leitora, validade 

de 3 anos. 

3 Para o funcionário da empresa contábil que fará 

o processo: o indicado é o e-CPF A3, cartão e 

leitora, com validade de 3 anos. O número do 

NIS (PIS/PASEP/NIT) deverá ser cadastrado 

no certificado para assegurar o acesso ao 

Conectividade Social, no momento da validação. 

 

Atenção: Para as empresas que não possuem CNPJ, 

o certificado ideal é o certificado e-CPF A3 em 

cartão. O número do CEI deverá ser  cadastrado no 

certificado no momento da validação. O certificado 

de pessoa física (e-CPF) só será aceito para quem 

tem CEI e para o funcionário.

Onde você encontra a AR Sescon/SC? 

Araranguá - (48) 3524-4228
Balneário Camboriú - (47) 3367-4530
Brusque - (47) 3355-0550
Canoinhas - (47) 3622-6006
Chapecó - (49) 3328-5229
Concórdia - (49) 3444-6129
Curitibanos - (49) 3241-5710
Itajaí - (47) 3241-0300
Jaraguá do Sul - (47) 3276-0236
Joaçaba - (49) 3522-6556
Joinville - (47) 3433-9849 
Lages - (49) 3225-2921
Rio do Sul - (47) 3525-5489
São Bento do Sul - (47) 3626-3834
São Miguel D´Oeste - (49) 3621-4701
Tubarão - (48) 3626-2837
Xanxerê - (49) 3433-2333

Como escolher o certificado ideal?

de 02/05/2011 até 13/05/2011 
de 16/05/2011 até 03/06/2011 
de 06/06/2011 até 01/07/2011 

de 04/07/2011 até 12/07/2011 
de 13/07/2011 até 22/07/2011 
de 25/07/2011 até 03/08/2011 
de 04/08/2011 até 12/08/2011 
de 15/08/2011 até 31/08/2011 
de 01/09/2011 até 09/09/2011 
de 12/09/2011 até 21/09/2011 
de 22/09/2011 até 05/10/2011 
de 06/10/2011 até 28/10/2011 
de 31/10/2011 até 23/12/2011

Com mais de 500 empregados
Com 20 a 500 empregados
Com 5 a 20 empregados
Com até 5 empregados:
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 9
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 8
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 7
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 6
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 5
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 4
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 3
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 2
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 1
1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 0

EmprEsas (dEtEntoras dE CnpJ ou CEI) prazo

* No caso de empresas com CNPJ básicos diferentes em 

que uma única centraliza a folha de pagamento, como 

funciona? Todas devem possuir certificado digital. A 

centralizadora do RH receberá, por outorga, as procurações 

das demais, para ter acesso a todas as contas vinculadas 

do grupo, processo semelhante ao escritório contábil em 

relação a seus clientes.
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O cronograma publicado na Circular Caixa nº 547/2011 é apenas 

indicativo, podendo ser emitido o Certificado digital a qualquer tempo.



Parceria

Presidente do 
Sescon/SC visita 
Sindicont̀ s
Trocar ideias na busca de melhorias para os empresários 

da contabilidade e reforçar as parcerias entre as entidades, 

especialmente, no que diz respeito à certificação digital.

Este foi o objetivo da visita do presidente do Sescon/SC, 

Elias Nicoletti Barth, aos Sindicont´s da região Oeste de 

Santa Catarina, realizada em março.

A visita começou por Joaçaba e Xanxerê, seguiu para 

Concórdia, Chapecó e terminou no Sindicont de São Miguel 

do Oeste. 

Em julho, o presidente visitou os Sindicont`s das regiões 

de Araranguá e Tubarão, onde se reuniu com as lideranças 

do setor contábil.

Segundo Elias Barth, O Sescon/SC foi muito bem recebido 

e os encontros foram muito proveitosos. “Os resultados 

foram positivos para todos. Com certeza a parceria 

Sescon/SC e Sindicont’s vai crescer ainda mais”, afirmou.

Em 2010, o Sescon/SC repassou aos Sindicont’s parceiros, 

mais de R$ 191 mil pelo apoio na validação de certificados 

digitais e reembolso do Projeto Educação Continuada.

Marco Antonio Hachmann - Representando o Sr. Adilson Luiz Scarton - Diretor de 
Aperfeiçoamento Profissional do Sindicont 
Marcos Luiz Comini - Delegado da macrodelegacia do CRCSC de Joaçaba
Mauro Luis Matevi - Presidente do Sindicont 
Gianfranco Volpato - Associado do Sindicont 
Rubia Thaise Quioca - Associada do Sindicont 
Elias Nicoletti Barth - Presidente do Sescon/SC
Camila Pohl - Representando o vice-presidente do Sindicont Jorge Ronaldo Pohl
Jorge Luiz Drech - Membro do conselho do Sindicont
Nelson Quioca - Diretor Regional do Sescon/SC

Fernando Krahl - Associado 
Volmir Farina - Diretor Regional do Sescon/SC
Elias Nicoletti Barth - Presidente do Sescon/SC
Jovilde Girardini - Tesoureira do Sindicont
Elaine Guarnieri- Presidente do Sindicont
Claudio Krahl – Vice-presidente do Sindicont

Carlos Alberto Bacin - Agente de registro do Sescon/SC
Cristiano Bonato - Associado 
Francesco Andrea Dalla Costa - Tesoureiro do Sindicont
Elias Nicoletti Barth - Presidente Sescon/SC
Arnaldo Mores - Presidente do Sindicont
Ari Adamy - Delegado da macrodelegacia do CRCSC de Concórdia
Artêmio Ortigara - Diretor Regional do Sescon/SC da região de Concórdia 

Joaçaba

Os encontros reuniram as lideranças da contabilidade da região, a diretoria do 
Sindicont, o delegado do CRCSC e o diretor regional do Sescon/SC. Veja as fotos:

Xanxerê

Concórdia

Alcindo Lopes – Vice-presidente do Sindicont
Reni Druzian - Delegado da macrodelegacia do CRCSC de Chapecó
Dalvair J. Angheben - Presidente do Sindicont
Avaci Gazoni - Diretor Regional do Sescon/SC da região de Chapecó
Bruno João Tem Pass - Tesoureiro do Sindicont
Fabiola Gazoni - Agente de Registro do Sescon/SC

Nereu Mazzutti - Diretor Regional do Sescon/SC da região de São 
Miguel D’Oeste
Elias Nicoletti Barth - Presidente Sescon/SC
Neuza Aparecida Vacarin - Presidente do Sindicont
Rudinei Almeida dos Santos - Delegado da macrodelegacia do 
CRCSC de São Miguel D’Oeste

Gabriele Gil Gomes - Conselheira fiscal do Sindicont de Araranguá
Jervison Luiz Martinelli - Diretor Regional do Sescon/SC da região de Araranguá
Laenio Mota Oliveira - Delegado do CRCSC
Alcebíades da Rosa Schefer - Presidente do Sindicont de Araranguá
Edio Silveira - Conselheiro do CRCSC
July Adriana Nazario Neto - Tesoureira do Sindicont de Araranguá
Elias Nicoletti Barth - Presidente do Sescon/SC
Luiz Carlos João  - Vice-presidente do Sindicont de Araranguá

Eli Oliveira de Souza - Presidente do Sindicont de Tubarão
Elias Nicoletti Barth - Presidente do Sescon/SC
Patrick Fontana Nandi - Diretor Regional do Sescon/SC da região de 
Tubarão

Chapecó 

São Miguel D’Oeste

Araranguá

Tubarão

sicredi.com.br

Tem uma força soprando cada vez mais
forte. A força do Sicredi. Um sistema de
cooperativas de crédito onde você é mais que
cliente. É dono. Já são mais de 1,8 milhão de
donos somando forças para crescer.

Vem ser dono e crescer com a gente.

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

Sicredi
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Posse

Udo Döhler visita 
entidade patronal

Elias Nicoletti Barth prestigiou, em maio, a 

posse a diretoria do Sindicont Jaraguá do 

Sul, presidido pelo empresário Ademir Orsi 

(gestão 2011/2013). Orsi também é diretor do 

Sescon/SC na região de Jaraguá do Sul.

O deputado estadual Darci de Matos (PSD) esteve, 

em agosto, na sede do Sescon/SC, em Joinville. 

Recepcionado pelo presidente da entidade, Elias Nicoletti 

Barth, e pelo diretor de legislação, Adilson Bächtold, 

o deputado colocou-se à disposição dos empresários 

contábeis do Estado frente às questões tributarias.

 

Elias Barth contou como funciona a representação 

contábil no Estado e informou ao deputado que os três 

Sescon’s (SC, Grande Florianópolis e Blumenau) juntos 

representam cerca de 3.500 empresas contábeis, que 

atendem 210 mil empresas da indústria, comércio e 

serviço.

Barth ainda destacou que apesar da entidade ser um 

sindicato patronal, sua atuação é de associativismo. 

Simples Nacional, Crise Européia e Política também 

estiveram entre os temas do encontro.

 

Darci de Matos ficou surpreso com a força das entidades 

e afirmou que o Sescon é um sindicato significativo para 

a economia de Santa Catarina. “Como parlamentar estou 

à disposição para defender os projetos de interesse da 

categoria”, ressaltou o deputado.

Em visita à sede do Sescon/SC, o empresário e presidente da 

Associação Empresarial de Joinville (Acij), Udo Döhler, ficou 

impressionado com o avanço dos serviços prestados pela entidade. 

“Os profissionais de Santa Catarina estão muito bem representados 

com uma gestão de vanguarda”, afirmou. Udo também ressaltou 

que a constante atualização do processo contábil feita de forma 

responsável traz segurança aos empresários. 

Em julho, os três Sescon´s do Estado, representados 

por seus presidentes, estiveram reunidos com o 

presidente da Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina (Jucesc), Saulo Sperotto. O encontro teve 

como principal objetivo estreitar as relações com o 

novo presidente da Junta, que foi empossado em maio. 

Na oportunidade os líderes contábeis apresentaram 

a Sperotto quais as missões e metas dos Sescon´s 

para o Estado. Na foto, da esquerda para a direita, 

Jefferson Pitz (vice-presidente do Sescon Blumenau), 

Elias Nicoletti Barth (presidente do Sescon/SC), Saulo 

Sperotto (presidente da Jucesc), Augusto Marquart 

Neto (presidente do Sescon Grande Florianópolis) e 

Daniela Zimmermann Schmitt (presidente do Sescon 

Blumenau).

Pelo Estado

Deputado visita o Sescon/SC

Jucesc

26 - SESCON/SC 2011



Prêmio
Durante o jantar de 20 anos da Fenacon foram entregues 

os prêmios “Empresário Brasileiro de Serviços” e o 

“Personalidade Brasileira de Serviços”. Distribuídos a cinco 

empresários, as premiações tiveram por objetivo enaltecer 

o trabalho realizado por esses profissionais em prol do setor 

de serviços em suas respectivas regiões. 

Da região Sul, o homenageado foi o consultor de empresas, 

o contador Nilson José Göedert. Diretor da RG Contadores 

Associados, com sede em Florianópolis, Göedert é membro 

do Conselho de Administração de várias empresas. Ele 

presidiu o Conselho Regional de Contabilidade de Santa 

Catarina (CRCSC) por dois mandatos – biênios 2004/2005 

e 2006/2007. Antes de ser eleito presidente, ocupou o 

cargo de vice-presidente de Administração e Finanças 

da entidade – biênios 2000/2001 e 2002/2003. Foi 

diretor-financeiro da Ascop (Associação dos Conselhos 

Profissionais de Contabilidade de Santa Catarina), no 

período de 2004 a 2008. Atualmente, Göedert é sócio 

da Associação Empresarial da Região Metropolitana 

de Florianópolis (Aemflo), sendo membro do Conselho 

Deliberativo da entidade.

Luiz Antonio Martello (presidente da Fenacon na Região Sul), Adilson Bächtold (diretor de legislação do Sescon/SC), 

Elias Nicoletti Barth (presidente do Sescon/SC), Gean Loureiro (deputado federal PMDB-SC) e Vilson Wegener (diretor 

financeiro do Sescon/SC) prestigiaram a solenidade em comemoração aos 20 anos da Fenacon, no dia 30 de maio, na 

Câmara de Deputados em Brasília

Dia do Empresário Contábil
Foi aprovada a Resolução Nº 012, de 11 de dezembro 

de 2009, que institui o dia 12 de janeiro como o Dia do 

Empresário Contábil.

Ao destacar a importância do segmento para o País, o 

relator da proposta, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), 

lembrou que a escolha de uma data para comemorar o 

dia do empresário contábil era um grande merecimento.

Fenacon, 20 anos 

Para celebrar as duas décadas de história, a Fenacon 

realizou, no dia 31 de maio, jantar comemorativo em 

Brasília. O evento, que reuniu cerca 500 pessoas, contou 

com a presença de deputados, senadores, representantes 

de entidades, além de diretores, presidentes e 

vice-presidentes dos sindicatos filiados e ex-presidentes 

da Fenacon.

Em discurso, Valdir Pietrobon, destacou a trajetória da 

Federação e algumas conquistas da Entidade. Ele lembrou 

da importância dos ex-presidentes na história da Entidade. 

“Cada um, a seu modo, e com suas competências, deixou 

um pouco de seu talento, de sua inteligência, e por que 

não dizer, um pouco de sua vida, em prol do crescimento 

da Fenacon”.

Para o presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth, a 

Fenacon nos enche de orgulho nesses seus 20 anos de 

atuação. “A racionalização e simplificação de processos 

para a redução da burocracia e a redução da carga 

tributária são as duas principais bandeiras dessa luta. 

Resta-nos parabenizar os presidentes, vice-presidentes, 

diretores e colaboradores de todas as gestões pelo 

empenho e dedicação com a Entidade”, ressaltou Barth.  

Giro Nacional
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Agenda

Sescon/SC 

Conescap

Contesc 

Presença 

No dia 15 de setembro, o Sescon/SC completa 

27 anos de atuação nas mobilizações estaduais e 

nacionais defendendo os interesses de toda a categoria 

representada e intensificando suas ações para 

proporcionar o desenvolvimento e o aprimoramento dos 

profissionais. Com sede em Joinville, a entidade conta 

com 18 diretorias regionais, que permite a interação com 

os representados. Hoje, o Sescon/SC é o terceiro maior 

sindicato do Sistema Fenacon, com seis mil filiados e 

800 associados.

Com o tema “Organizações inteligentes, o mundo mudou” 

a 14ª Conescap - Convenção Nacional das Empresas 

de Contabilidade e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas - acontece de 30/10 

a 1º/11 na Costa do Sauípe, Bahia. Paralelamente será 

realizada a Feiness, Feira Nacional de Negócios para 

o setor de serviços. Para descontrair tem o Conescap 

Fest, um carnaval particular, com todos os serviços de 

um tradicional camarote de luxo, com participação de 

Daniela Mercury. Mais informações e inscrições pelo 

www.conescap.com.br

Carlos Hilsdorf (Crescimento pessoal), Waldez Luiz 

Ludwing (Estratégias em organizações), Roberto Dias 

Duarte (Sped), Nelson Machado e Joaquim Osorio 

Liberalquino Ferreira (Contabilidade aplicada ao setor 

público: convergência às normas internacionais e 

informação de custos), Christian Barbosa (Mais tempo - 

como ter uma vida com mais equilíbrio e produtividade) 

e Saulo Gomes Duarte (Experiência prática na 

implementação do IFRS).  

Estas são as “feras” que vão palestrar na 27ª Contesc 

(Convenção da Contabilidade de Santa Catarina).

 A convenção acontece de 19 a 21 de outubro, no 

Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, em 

Chapecó (SC). Mais informações e inscrições pelo 

www.contesc.com.br. 

Membros da diretoria do Sescon/SC, liderada pelo 

empresário Elias Nicoletti Barth, já confirmaram suas 

presenças na Contesc e na Conescap. O Portal Contábil 

SC fará a cobertura dos eventos. 



Portal Contábil SC

Usuários do Portal Contábil SC tem 

10% de desconto em todos os livros

Segundo ano repleto 
de novidades

A versão mobile, a Livraria Contábil SC e um novo visual foram 

os lançamentos do Portal Contábil SC (portalcontabilsc.com.br), 

em 2011, para comemorar o segundo ano de atuação. 

De acordo com Andrei Rosseti, coordenador web da Face 

Digital – parceira técnica e comercial -, a solução mobile do 

Portal Contábil SC, suporta uma variedade de SmartPhones, 

com tencologia iOS (iPhones e iPods), Android e Symbian*. 

Rosseti explica ainda que a versão móvel do portal vai permitir 

que o usuário acesse vários de seus conteúdos, como notícias, 

calendário fiscal e de cursos e vídeos. 

 

Para Cleomir Haroldo Portes, diretor de marketing do Sescon/SC, 

o Portal Contábil foi um dos principais passos que as entidades 

contábeis de Santa Catarina implantaram nos últimos dois anos. 

“Com o Portal, as entidades se aproximaram dos profissionais 

da contabilidade. Agora com a versão móvel, o Portal vai trazer 

agilidade no acesso às informações em qualquer lugar via os 

SmartPhones”, afirmou Portes, que se sente lisonjeado em fazer 

parte desta diretoria que está sempre em busca de inovações.

Cem por cento repaginado, o Portal Contábil SC apostou 

em um visual mais direto e com novas opções, como a 

Livraria Contábil SC, uma parceria com a Loja Virtual da 

Editora Juruá. 

“Nestes dois anos de Portal Contábil SC obtivemos o 

reconhecimento do público e entendemos um pouco de 

seus desejos. Trabalhamos para atualizar totalmente o 

Portal, agregando uma estrutura de navegação muito mais 

direta, recursos na visualização dos vídeos, nova interface 

da TV Contábil SC, novos recursos de interatividade e, 

principalmente, o novo serviço voltado para a atualização 

dos profissionais, a Livraria Contábil SC”, explica Marciel 

de Amorim, diretor executivo da FACE Digital. 

A Livraria Contábil SC é uma parceria entre o Portal 

Contábil SC e a Livraria Online da Editora Juruá, que 

proporciona aos usuários do Portal, descontos de 10% em 

qualquer titulo adquirido na loja virtual da editora, quando 

acessada a partir do Portal Contábil SC ou de um de seus 

informativos.

Acesse: 
portalcontabilsc.com.br

Televendas: 
41 3352 1200 ou televendas@jurua.com.br
Utilize o código PCSC11 para obter o desconto

O Portal Contábil SC nasceu da iniciativa do 

Sescon/SC, Sescon Grande Florianópolis, Sescon 

Blumenau, Fecontesc e CRCSC. Além de texto 

e fotos, o Portal também tem a Rádio Contábil 

SC que transmite, via web, o Jornal Contábil SC, 

de segunda a sexta-feira, às 8h45, as principais 

noticias da área, além de lembrar os profissionais 

sobre dos compromissos fiscais e divulgar os 

cursos oferecidos pelas entidades contábeis do 

Estado. E a TV Contábil SC ganhou força. Com 

um novo layout e a criação do programa de 

entrevistas “Foco Contábil”, no qual se discute 

temas relevantes do setor com especialistas. As 

notícias do Portal Contábil SC também podem ser 

acompanhadas pelo twitter @portalcontabil. 

Saiba mais 

 “A criatividade e inovação da equipe 
FACE Digital faz do Portal Contábil SC 
um site diferenciado. Parabéns, sucesso 
e excelentes negócios”. 
Afonso Schu, da Socion Soluções Inteligentes

Para acessar a versão móvel basta digitar 
www.portalcontabilsc.com.br no navegador do 
seu SmartPhone.

(*) Alguns recursos podem ser comprometidos em versões mais 

antigas dos sistemas operacionais.

Livraria 
Contábil SC
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“Parabéns a toda equipe envolvida 

do Portal Contábil SC pelas 

mudanças e novidades em seu 

portal. Um site genuíno que traz 

notícias do mundo contábil e afins”.

“Nota 10 ao Portal Contábil. Música e informação de qualidade. Orgulho para a classe contábil catarinense”. 

Irineu Coutinho

Maurelio Soares  



Diretorias Regionais

Região de Araranguá

Diretor: Jervison Luiz Martinelli

E-mail: realcontabilsc@brturbo.com.br

Fone: (48) 3522-1836

 

Região de Balneário Camboriú

Diretor: Silvio Ribeiro

E-mail: silvioribeiro@redel.com.br

Fone: (47) 3522-1866

 

Região de Brusque

Diretor: Onildo José Pereira Junior

E-mail: jr@deltacontabilidade.com.br

Fone: (47) 3366-4509

 

Região de Caçador

Diretor: Eroni Sadi Rossetto

E-mail: eronirossetto@hotmail.com

Fone: (49) 3563-0126

 

Região de Canoinhas

Diretor: Jorge Nelson Stocker

E-mail: contabil.jv@terra.com.br

Fone: (49) 3622-3060

 

Região de Chapecó

Diretor: Avací Gazoni

E-mail: avaci@contaser.com.br

Fone: (49) 3322-5766

 

Região de Concórdia

Diretor: Artêmio Ortigara

E-mail: artemio@zipway.com.br

Fone: (49) 3442-3741

 

Região de Curitibanos

Diretor: Bruno Antonio Peretto

E-mail: peretto@consultcontadores.com.br

Fone: (49) 3241-0257

 

Região de Itajaí

Diretor: Renato Calda

E-mail: renatocalda@terra.com.br

Fone: (47) 3348-4101

 

Região de Jaraguá do Sul

Diretor: Ademir Orsi

E-mail: orsi@netuno.com.br

Fone: (47) 3373-0905

 

Região de Joaçaba

Diretor: Nelson Antônio Quioca

E-mail: quioca@terra.com.br

Fone: (49) 3521-0351

 

Região de Lages

Diretor: Ademir Vicente Coelho

E-mail: avcoelho@brturbo.com.br

Fone: (49) 3222-6666

 

Região de Rio do Sul

Diretora: Délci Tamanini

E-mail: delci@cgconteg.com.br

Fone: (47) 3521-0750

 

Região de São Bento do Sul

Diretor: Francisco Jochen

E-mail: fcontabil@terra.com.br

Fone: (47) 3633-4119

 

Região de São Miguel do Oeste

Diretor: Nereu Antonio Mazzutti

E-mail: mazzutti@smo.com.br

Fone: (49) 3621-1766

Região de Tubarão

Diretor: Patrick Fontana Nandi

E-mail: nanditm@hotmail.com

Fone: (48) 3625-0264

Região de Videira

Diretor: Cladi Ana Frozza Vescovi

E-mail: contal@contalsc.com.br

Fone: (49) 3246-2783

 

Região de Xanxerê

Diretor: Volmir Farina

E-mail: volmirfarina@hotmail.com

Fone: (49) 3445-4753
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