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Atualmente o Sistema Fenacon, com a participação dos 36 Sescons 
e Sescaps do Brasil, forma o bloco mais consistente quando se trata 
de reivindicações de melhorias junto aos órgãos governamentais, 
especialmente para as micro e pequenas empresas brasileiras. O 
Sistema Fenacon representa os segmentos de serviços contábeis e de 
assessoramento, mas há tempos suas lutas e ações buscam benefícios a 
todas as empresas do chamado grupo do “Simples Nacional”. 

Em Brasilia, a Fenacon tem um rol de projetos que é acompanhado de perto 
no Congresso Nacional, além das ações junto aos Ministros de Estado, à 
Receita Federal e INSS. Os Sescons e Sescaps, cada um em sua região, 
mantêm um relacionamento estreito com as Secretarias de Estado, com 
as Prefeituras, Juntas Comerciais e outros órgãos. Todo esse trabalho 
visa auxiliar na gestão das empresas, seja no campo da simplificação, 
da desburocratização ou redução da carga tributária, bem como, pelo 
enquadramento de todas no Simples Nacional, independente do ramo de 
atividade. Por todos esses serviços prestados, merecidamente, o Sistema 
Fenacon tem sido elogiado e premiado em várias ocasiões. 

No Sescon/SC, além da participação nos movimentos citados, buscamos 
sempre inovar. Em 2012 criamos mais benefícios e serviços para nossos 
associados, entre eles, novas consultorias para as áreas tributária, 
trabalhista, previdenciária e jurídica, plano de saúde, convênio vale-
alimentação e sistemas de controle e análise gerencial.  A relação completa 
foi enviada por e-mail e está disponível no nosso site. 

Outra novidade é a realização de visitas a todas as organizações contábeis 
de Santa Catarina, para promover a aproximação da entidade com os 
representados. Estamos implantando antenas para transmissão de cursos 
da Unifenacon, ao vivo, via satélite. Já estão instaladas nas cidades de 
Joinville, Tubarão, Rio do Sul, Curitibanos e Caçador. Em breve teremos 
estrutura em todas as regiões do Estado. Nossa parceria com o Sescon 
Grande Florianópolis e Sescon Blumenau permite buscarmos outros cursos, 
como por exemplo, o FORCEC, que formará Contadores em Consultoria, 
baseado em uma metodologia específica de sucesso, já aprovada em 
outras regiões do país. 

O setor de Certificação Digital do Sescon/SC, que atende todo o estado 
com mais de 20 agentes de registro, é considerado o melhor, em função da 
qualidade e agilidade de seu suporte. Nesses 28 anos sempre defendemos 
os princípios do associativismo porque temos 
certeza de que as melhorias necessárias 
acontecerão com a participação ativa da 
sociedade brasileira, e assim continuaremos. 

Associe-se! Participe! 
Unindo Forças – Defendendo Valores.

Elias Nicoletti Barth
Presidente do Sescon/SC
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O Sistema Fenacon 
(Sescons/Sescaps)

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 - Claudinei Bertotto
Canoinhas - Jorge Nelson Stocker 
Chapecó - Avací Gazoni 
Concórdia - Artêmio Ortigara 
Curitibanos - Jandival Ross
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
Sescon/SC firma parceria 
com a Fecontesc.

Pelo Estado 
Santa Catarina recebeu a 
visita do diretor da Fenacon, 
Mário Berti, que falou sobre 
a atuação da federação e da 
importância dos empresários 
serem associados aos 
sindicatos.

Agenda
Em novembro, os 
empresários contábeis 
têm encontro marcado 
na segunda edição 
do Enescon/SC, em 
Florianópolis. 

Cursos
Entidade lança o Forcec 
(Formação em Consultoria). 
As aulas estão dividas em 
nove módulos, com início 
em outubro.

Capa
Caçador, Curitibanos, Joinville, 
Rio do Sul e Tubarão já contam 
com antenas para transmissão 
de cursos da Unifenacon, ao 
vivo, via satélite. Em breve, 
outras regiões do Estado terão 
a mesma estrutura. 

Artigo

Evento

Como a intuição pode 
ser considerada “o 
novo capital”.

Semana Fiscal, em Joinville, 
reuniu profissionais da 
contabilidade e órgãos 
públicos em busca do 
aprimoramento dos trabalhos.

Portal 
Contábil SC 

Índice4 Índice 5

Matheus Luiz Rodrigues, de 
São José, ganhou um tablet 
no concurso cultural do Portal 
Contábil SC, que completou 
três anos de atuação.

21 Giro Nacional 
Conheça as ações da 
Fenacon.

Associativismo
Sindicato amplia benefícios 
e promove encontro com 
contadores em Curitibanos. 
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Sescon/SC amplia os 
benefícios aos associados  
Novas consultorias para as áreas tributária, trabalhista, 
previdenciária e jurídica, plano de saúde, convênio vale 
alimentação e sistemas de controle e análise gerencial

Associativismo6

 Nos últimos meses, o Sescon/SC ampliou as parcerias 

e convênios para trazer mais benefícios aos associados. 

 Na área tributária, a entidade continua com a Informe 

Lex e a Prince Assessoria Fiscal e agora oferece também 

a ITC Consultoria e a Minieri & Barreiros. A Minieri orienta 

ainda sobre processos judiciais e analisa e dá visto em 

contratos sociais. 

 A entidade também oferece convênios com a Vistra 

Sped BI (diagnóstico total da empresa via dados do 

Sped), Cooper Card (cartão vale-alimentação isento 

de taxa de administração) e sistema ATEF (Auditoria 

Tributária Eletrônica Federal) da BPNC, que cruza as 

informações prestadas nas declarações à Receita 

Federal, com DCTF, DIPJ, DACON, DIRF e PED/COMP. O 

Sescon/SC oferece ainda descontos nos cursos do PEC e 

outros parceiros, convênio com plano de saúde e seguro 

de responsabilidade civil.

 Associados e clientes também podem usufruir de 

desconto da aquisição do certificado digital, com suporte 

durante o período de validade. 

 Ao associar-se ao Sescon/SC, o empresário possibilita 

a continuidade dos trabalhos por meio da Fenacon, em 

Brasília, que acompanha diariamente todas as ações do 

Congresso Nacional e mantém contato com os setores 

público e político.

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

Saiba mais: 

Sescon/SC: 
www.sesconsc.org.br 

Informe Lex: 
www.informelex.com.br 

Prince Assessoria Fiscal: 
www.princeaf.com.br

Minieri & Barreiros: 
www.mbadvogados.adv.br

ITC Consultoria: 
www.itcnet.com..br 

Cooper Card: 
www.coopercred.com

BPNC/Sistema ATEF: 
www.bpnc.com.br / www.atef.com.br 

Vistra Sped BI: 
www.vistra.com.br 

Socion Soluções Inteligentes: 
www.socion.com.br 

Seguro de Responsabilidade Civil: 

José Joaquim Crespi: 
sac@jocrespi.com.br ou (48) 3248-0007

Associativismo

 O Sescon/SC promoveu, em julho, encontro com os empresários 
contábeis de Curitibanos. Na ocasião, o presidente da entidade, Elias 
Nicoletti Barth, apresentou as ações da Fenacon (entidade nacional da 
categoria), os benefícios de ser associado ao Sescon/SC, certificação digital 
com suporte e sobre o projeto Antenas, que transmite seminários via satélite.   
 Nos últimos meses, o Sescon/SC ampliou as parcerias e convênios para 
trazer mais benefícios aos associados. Entre as novidades, o presidente 
citou a ITC Consultoria e a Minieri & Barreiros, que também orienta sobre 
processos judiciais e análise e visto em contratos sociais. 
 O Sescon/SC oferece ainda descontos nos cursos do PEC e outros 
parceiros, convênio com plano de saúde e seguro de responsabilidade 
civil. Associados e seus clientes também podem usufruir de desconto 
na aquisição do certificado digital, com suporte durante o período de 
validade.  
 Barth falou da importância dos profissionais da contabilidade fazerem e 
indicarem a entidade aos seus clientes. “Nós cobramos R$ 60,00 de taxa de 
serviço, mas este valor volta aos associados em benefícios e na manutenção 
das entidades para atuar junto aos órgãos públicos”, destacou o presidente. 
 Ele finalizou agradecendo a presença e pedindo que os contadores se 
envolvam mais com as ações do Sescon/SC.  

A busca constante pela inovação e 

transformação evoluiu nossa marca.

A mudança reforça o compromisso da JB, 

com a qualidade e excelência em software!

é mudar, 
é transformar.

www.jbsoft.com.br

Entidade promoveu encontro com 
contadores em Curitibanos

7
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Associativismo

 Em Julho, as lideranças do Sescon/SC e do Sindicont Curitibanos reuniram-se na sede conjunta das 

entidades para alinhar as ideias e futuras ações. Destaque para a integração dos trabalhos dos sindicatos que 

têm como contato o colaborador Wernner Assis Bertoldi. A sede do Sescon/SC, em parceria com o Sindicont 

Curitibanos, está localizada na Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 388, 4º andar, no Centro de Curitibanos. 

Telefone: (49) 3241 5710

Sindicatos alinham ideias

 O administrador Paulo Henrique Klamt foi 

contratado, especialmente, para visitar aos 

associados e filiados do Sescon/SC e aproximá-los 

da entidade. Klamt divulgou os serviços e benefícios 

oferecidos pelo Sescon/SC. 

 Depois de três semanas visitando os empresários 

contábeis da região de Curitibanos, Paulo associou 

cinco novos empresários contábeis, o que representa 

19,2% das 26 empresas da região que não eram 

associadas. Ao todo, a região tem 37 empresas 

contábeis.

 O Sescon/SC abrange 262 municípios, dos 293 

existentes em Santa Catarina. “Conhecendo melhor 

a realidade de cada região, podemos desenvolver 

projetos específicos para cada uma delas”, ressalta o 

presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth.

Novos associados na região de Curitibanos

Cursos 9

Programa Forcec chega 
a Santa Catarina
 Cerca de 80 empresários contábeis acompanharam, 
no dia 14 de agosto, a palestra “Novos desafios, 
perspectivas e fontes de renda para o profissional 
contábil”, do contador e consultor Luiz Carlos Tiossi, 
coordenador do Forcec (Formação em Consultoria) 
lançado, na ocasião, em parceria com o Sescon/SC.
 Em entrevista à Revista Sescon/SC, Luiz Tiossi falou 
dos desafios da profissão, das perspectivas e sobre o 
curso de Formação em Consultoria.
 “No Brasil, as perspectivas são fantásticas para o 
futuro do contador desde que ele entenda que precisa 
fazer mais que a simples contabilidade. Ele deve ampliar 
seu leque de serviços”, afirma.
 Ele destaca a consultoria como “uma ferramenta que 
vem apoiar o empresário no desenvolvimento das suas 
atribuições. E o contador se encaixa muito bem nesta 
visão, porque é um empresário por excelência, está 
inserido no contexto empresarial e tem muito conteúdo a 
repassar ao empresário de forma geral”.

 O Forcec é um treinamento específico em consultoria. 
Para Tiossi, a consultoria não pode ser confundida 
apenas como aconselhamento. “A consultoria é 
apontada por procedimentos. Para que ela aconteça 
de forma eficiente é necessário que se desenvolva os 
procedimentos corretamente. O Forcec vem repassar esta 
metodologia, não somente na área contábil, mas também 
na área de marketing, pessoas, finanças em geral, enfim, 
a vida da empresa”, explica.

As aulas são divididas em nove módulos e, em 
Joinville, começam nos dias 5 e 6 de outubro. As vagas 
são limitadas. Mais informações pelo (47) 3433-9849 ou 
marcia@sesconsc.org.br.

Empresa numero um 
em parceria com os 

Contabilistas de 
Santa Catarina

:: Segurança nas Nuvens

:: Software para
   Gestão Empresarial

:: Software para Gestão de 
   Postos de Combustíveis 

:: Equipamentos para 
   Automação Comercial 

:: Soluções de TEF

:: Consultoria para 
   Sped Fiscal

:: Palestras e Cursos

www.centersystem.inf.br0800 600 0313
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 Vivemos a última década discutindo metodologias 
de trabalho, governança corporativa, tecnologias 
de gestão, softwares e filosofias que promovessem 
uma centralização e padronização de processos, 
práticas e garantia de qualidade. Foi ai então que a 
“geração Google” e “Facebook” eclodiu. Metodologias 
e engessamentos foram colocados em xeque pelos 
milionários “overnight” das gerações Y e Z e os ambientes 
de trabalho e as relações corporativas se modificaram 
completamente. Saem as paredes e entram as baias de 
rápido acesso que promovem diálogo e sociabilização; 
saem as garrafas térmicas “demodê” de café e entram 
as cafeterias com “Coca-Cola” disponível e o local de 
trabalho fica cada vez mais parecido com a comodidade 
da nossa casa. Mesas de bilhar e ping pong também 
entram no cenário estimulante dos jovens que precisam 
“respirar” para criar melhor, mesmo dentro do local de 
trabalho.
 Vivemos agora a era da inovação, da criatividade e da 
intuição.
 Nesta era, o que Kotler descobriu há 20 anos não 
vale mais nada. O marketing não tem mais nada a ver 
com o produto, mas sim com o consumidor. E numa 
era de soluções, customização e criatividade, como 
continuaremos prestando serviços de consultoria ou 
assessoria da mesma maneira?
 Chegou o momento do conhecimento e da intuição 
permearem todas as coisas. Chegou o momento da 
multidisciplinaridade. Peter Senge escreveu em sua 
“bíblia” da gestão “A quinta disciplina” que o grande 

segredo é a visão sistêmica, é devolver às pessoas a 

capacidade de interdisciplinaridade, de conectar fatos, 

ideias e conceitos de todas as áreas do conhecimento 

para tornar o ser humano metacompetente. Coisa que a 

sociedade, apesar de pós-psicanalítica, ainda continua 

negando. As pessoas fogem do inconsciente e continuam 

mantendo as novas gerações cativas no medo do 

autoconhecimento, como se a ansiedade e a depressão 

já não tivessem mostrado a que vieram, ou seja, quanto 

mais fugirmos desta fatídica realidade, a da neurociência, 

da terapia, do autoconhecimento, da metacompetência 

e da multi e interdisciplinaridade, mais adiaremos a 

evolução humana e mais doente e infelizes ficaremos em 

casa, na sociedade, na igreja e no trabalho.

 Ouvi pessoalmente em São Paulo há uns 3 anos, 

Rosabeth Moss Kanter, professora da Harvard, dizer 

em uma das suas palestras da HSM: “As empresas que 

sobreviverão no futuro são aquelas que dão um senso 

de propósito aos seus colaboradores e aquelas que 

realmente querem, através da inovação e do trabalho 

árduo, tornar o mundo um lugar melhor pra se viver.”

 As mudanças e a integração são inevitáveis, assim, 

nós profissionais das mais diversas áreas escolheremos 

de que lado ficaremos, na vanguarda ou na retaguarda.

Leia o artigo na íntegra no site: www.sesconsc.org.br

Ana Paula Peixer 
33 anos, radialista, escritora, 

palestrante, teóloga e diretora da 
Rádio Mais FM em Joinville/SC. 

www.anapaulapeixer.com 
www.mais.fm

Intuição, este é 
o novo “capital”

Artigo10
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Araranguá - (48) 3524-4228
Balneário Camboriú - (47) 3268--0136
Blumenau - (47) 3326-0236
Brusque - (47) 3355-0550
Caçador - (49) 3567-9124
Canoinhas - (47) 3622-6006
Chapecó - (49) 3328-5229
Concórdia - (49) 3444-6129
Curitibanos - (49) 3241-5710
Florianópolis - (48) 3222-1409
Itajaí - (47) 3241-0325
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
Videira - (49) 3533-0011
Xanxerê - (49) 3433-2333

Onde você encontra 
uma AR Sescon

 “Comprei pelo Sescon o certificado para um cliente 
nosso. Precisei de uma orientação para instalação do 
mesmo, entrei em contato com o suporte do Sescon. 
Fui prontamente atendida, resolvendo o problema em 
tempo hábil e satisfatoriamente. Sendo que a pessoa 
que me atendeu, foi bastante prestativa, atenciosa e 
simpática, solucionando o meu problema.

Ilca Maria Sholenvinski
Coordenadora do departamento de pessoal 

da Contarh Contabilidade, em Blumenau

 “Escolhi o Sescon/SC pela 
facilidade no suporte, que é 
local. Nunca tivemos problema 
com os certificados adquiridos 
lá. A qualidade do produto e do 
suporte faz toda diferença”

Elaine Tomasi 
Contadora responsável pelo escritório 

Consenso Contabilidade, em Chapecó
 No dia 20 de julho, as principais lideranças contábeis 
do Estado reuniram-se para a assembleia e plenária da 
Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina 
(Fecontesc), em Chapecó. Sob a coordenação do 
contador Rodolfo Grosskopf, a reunião teve a participação 
dos presidentes e diretores dos 22 Sindiconts filiados à 
Fecontesc. 
 Entre os temas e ações, os presidentes da Fecontesc, 
Rodolfo Grosskopf, e do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth, 
assinaram um termo de parceria em que a Federação dos 
Contabilistas se compromete a apoiar na disseminação 
do Sescon/SC como Autoridade de Registro para 
validação de certificados digitais junto aos associados, 
filiados e outros interessados. 
 Com sede em Joinville, o Sescon/SC mantém 20 
agentes de registro nos escritórios regionais, que 
atendem com horário marcado e oferece um suporte, 

auxiliando o cliente desde a compra até a emissão do 
certificado. 
 Barth ressalta que o Sescon/SC tem a melhor 
estrutura de certificação do Brasil, com suporte próprio 
em Joinville. “Os clientes não precisam ligar para o 
0300, para demoradas ligações, quando necessitam de 
suporte”, conta. Ele acrescenta que “a parceria é muito 
importante para a ampliação da base de atendimento e 
fortalece ainda mais a união entre as entidades e que por 
certo trará benefícios a todos”.
 A gerente de negócios, Márcia Carvalho, ressalta 
que ao validar o certificado digital com a AR Sescon/
SC, o empresário contribui para que as entidades 
(Sindicont, Sescon e Fenacon) continuem participando 
das mobilizações e lutas em favor do segmento e levem 
suas reivindicações à Junta Comercial, Receita Federal e 
outros órgãos, bem como aos parlamentares.

Fecontesc e Sescon/SC  
assinam parceria 

Certificação Digital12

Revista Sescon/SC 2012
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Capa14 Capa 15

 “Tenho participado de vários seminários 
ministrados pelo Sescon/SC em Caçador e tenho certeza 

que estão no caminho certo, pois os assuntos são 
atualizados e os instrutores são qualificados. Sugiro a 

todos os profissionais do setor contábil, que participem 
dos seminários. Vale a pena.” 

Daniel Bortolini
Contador na VDF Comercio de 

Combustíveis Ltda, em Caçador

 “Ótimo. Com esse sistema de slides antecipados 
se torna mais proveitoso, facilitando o entendimento do 

assunto. Muito bom mesmo o sistema via antena, pois 
conseguimos nos aperfeiçoar em diversos assuntos 

disponibilizados pelo Sescon/SC e não tem necessidade 
de deslocamento para outras cidades em busca de 

cursos. Parabenizo o Sescon/SC pela qualidade dos 
palestrantes escolhidos para ministrar os seminários. 

Tem me ajudado e com certeza tem ajudado a todos os 
contadores a qualificar o trabalho de seus colaboradores 

nas referidas áreas.”

Ladir Pereira
Contadora e proprietária do 

Escritório Contábil Pereira, em Curitibanos

Profissionais fazem 
aulas via satélite

Depoimentos

 Oferecer conteúdos de qualidade pelo menor 

custo. Este é o objetivo dos seminários via satélite que 

o Sescon/SC, em parceria com a Unifenacon, começou 

a disponibilizar, este ano, para os profissionais da 

contabilidade e de assessoramento. Como piloto, o 

sistema iniciou em Caçador, Curitibanos, Joinville, Rio do 

Sul e Tubarão.

 As aulas via satélite já são um sucesso nessas 

cidades. “É uma mudança de cultura. O palestrante 

não está presente fisicamente, mas oferecemos cursos 

ministrados pelos melhores profissionais da área 

com custos reduzidos”, ressalta Elias Nicoletti Barth, 

presidente do Sescon/SC.

 Segundo ele, já está em andamento a implantação 

das antenas em Balneário Camboriú, Brusque e São 

Bento do Sul. “Em seguida, levaremos os seminários 

via satélite para as cidades da região Oeste do 

Estado”, conta Barth. Em cada cidade, o Sescon/SC 

também oferece vagas gratuitas para acadêmicos das 

universidades locais. 

Caçador

Curitibanos

Rio do SulTubarão

Joinville

 “Fiz três cursos via satélite. Os palestrantes 
são gabaritados. Eu destaco ainda a parte final dos 

seminários, na qual o palestrante responde questões dos 
profissionais de todo o Brasil. Muitas das minhas dúvidas 

foram sanadas. Algumas situações levantadas por 
profissionais do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro 
me fizeram despertar para implantá-las na minha empresa 

e isso pode agregar valor ao meu trabalho. Pra mim, isso 
foi o ponto chave desta nova ferramenta oferecida pelo 

Sescon/SC. Eu recomendo.” 

João Carlos Brandalize da Silva
Presidente do Sindicont Curitibanos e Região

 “A aceitação dos cursos via satélite está sendo 
muito boa. É uma nova forma de aprendizado, com 

palestrantes de renome nacional, ótima qualidade e baixo 
investimento. Em virtude desse novo benefício, o quadro 

de associados tem aumentado.”

Patrick Fontana Nandi
Diretor regional do Sescon/SC e 

diretor administrativo do Sindicont de Tubarão e Região

 “A qualidade do áudio e vídeo são muito bons. 
Uma excelente oportunidade de assistir os melhores e 

mais renomados palestrantes, que abordam assuntos de 
interesse de todo o setor.” 

Mário Huntermann
Contador na Contabilidade MH, de Rio do Sul

Caçador
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Capa16

 “O Sescon/SC em parceira com a Coordenação 
do Curso de Ciências Contábeis da Universidade do 

Contestado - UnC Curitibanos, agraciará “dois” alunos por 
mês com um curso tele-presencial. Parcerias como essas 

são essenciais para o curso, pois além de colaborar 
com as horas extra-curriculares que os acadêmicos 

necessitam cumprir, enriquecem o aprendizado, 
estimulam a participação dos alunos e os conscientizam 

da importância dessas entidades na sociedade. O 
Sescon/SC, assim como a universidade, tem foco na 
excelência, e nesse sentido trabalha para assegurar 

resultados positivos no desenvolvimento da sociedade. 
Queremos externar nossa imensa satisfação com a 

parceria que para nós já é de muito sucesso.” 

Claudiane Michaltchuk
Coordenadora e professora do 

Curso Ciências Contábeis UnC Curitibanos

 “O sistema via satélite é interessante. O palestrante 
não é interrompido e com isso não sai do foco.” 

Cátia Rosane Hamann
Coordenadora de Recursos Humanos na 
Acttivita Serviços Contábeis, em Joinville

 “Já participei de vários seminários via satélite 
e considero o sistema muito bom. O custo-benefício 

também é atraente, pois disponibiliza um palestrante 
com conhecimento atualizado por um preço acessível. A 
qualidade do equipamento (áudio e vídeo) é excelente.” 

James Piai Haverroth
Auxiliar contábil na JEM Contabilidade em Joinville

 “O novo método de realização de curso 
transmitido via satélite vem sendo aceito cada vez mais 

pelos profissionais contábeis e estudantes do ensino 
superior, devido a qualidade da imagem e áudio, além 

de sempre trazer assuntos atualizados e de fundamental 
importância para os profissionais da área contábil. 

Parabéns a organização do seminário de “retenções 
de tributos e contribuições federais” pela clareza e 

objetividade do tema.” 

Ana Paula Cruz
Setor contábil, em Curitibanos

 “Realmente muito interessante. Os cursos, via 
satélite, são mais baratos e bem mais aproveitados, já 

que não tem tanta interrupção.” 

André Vinicius Schulle
Contador da Schulle Contabilidade, de Rio do Sul

 “Sou uma vendedora desse projeto, pois penso 
que esse é o caminho e temos que andar junto com os 

“novos tempos”, é um caminho sem volta. A educação à 
distância no Brasil é uma realidade. É importante, porém, 

prezarmos pela qualidade dessa modalidade.” 

Délci Tamanini
Diretora regional do Sescon/SC em Rio do Sul

Joinville

Rio do Sul

TubarãoJoinville

Evento 17

Semana Fiscal promove 
a melhoria dos trabalhos
 De 15 a 17 de agosto, o Sescon/SC realizou 
a primeira edição da Semana Fiscal, na sede 
da entidade, em Joinville. O encontro entre os 
profissionais da contabilidade e os órgãos públicos 
buscou o aprimoramento dos trabalhos.
 Durante os três dias, os participantes trocaram 
ideias com representantes da Junta Comercial, Instituto 
de Trânsito e Transporte de Joinville, Prefeitura de 
Joinville, Previdência Social, Ministério do Trabalho e 
Emprego, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e 
a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina.
 A Semana Fiscal foi uma realização do Sescon/SC. 
O evento contou com o patrocínio da Center System 
Informática Ltda, Consisanet – Sistemas de 
Informação, Domínio Sistemas Ltda, Informe Lex 
– Informações Ltda e SCI Sistemas Contábeis, e 
com o apoio do Sindicont Joinville, Acij – Núcleo de 
Empresas Contábeis e do Núcleo Contábil Ajorpeme.
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 Durante quase quatro horas, representantes 
das entidades contábeis catarinenses e diretores e 
gerentes da Secretaria da Fazenda debateram, em 
maio, em Florianópolis, sugestões para melhorar e 
agilizar o atendimento prestado pelo Fisco Estadual 
aos profissionais da contabilidade e seus clientes. 

 De acordo com o diretor de Administração Tributária, 
Carlos Roberto Molim, foram obtidos vários avanços, 
principalmente no que se refere às obrigações acessórias. 
“O profissional da contabilidade é o elo entre a Fazenda 
e o contribuinte e suas sugestões são fundamentais para 
aperfeiçoarmos o nosso trabalho”, observou.

Fórum entre a Fazenda e as entidades 
contábeis debate melhorias

Participaram do Fórum representantes da Secretaria 
da Fazenda, do CRCSC, Fecontesc e dos Sescons 
Santa Catarina, Grande Florianópolis e Blumenau

Pelo Estado 19

 Mário Berti, diretor adjunto de Políticas Estratégicas 
da Fenacon, visitou em maio as cidades sedes dos três 
Sescons de Santa Catarina. 
 Em cada cidade – Florianópolis, Blumenau e Joinville 
–, a programação começou no período da tarde, com 
a participação do diretor da Fenacon nas reuniões das 
diretorias. À noite, Berti falou aos empresários associados 
e não associados do sistema sobre as ações da 
Federação.
 Em 26 anos de atuação, o Sistema Fenacon teve 
muitas conquistas. Berti destacou duas delas. Uma foi a 
inclusão das empresas de serviços contábeis no Anexo III 
no Simples Nacional. “Outra é a credibilidade e o respeito 
que a instituição tem em nível municipal, estadual e, 
principalmente, federal. Hoje nós temos a possibilidade 
de discutir e opinar na legislação antes dela entrar em 
vigor. Conquistar respeito significa primeiro mostrar tudo 
aquilo que você tem de valor. Eu diria que esta é a maior 

conquista que tivemos nos últimos 26 anos: sermos 
ouvidos”, ressaltou Mário Berti.
 Para os próximos anos, a redução da carga tributária 
e a desburocratização são as bandeiras da federação. 
 Segundo Berti, a carga tributária é muito alta e 
até poderia ser, se tivéssemos o devido retorno. “Mas 
pagamos uma carga tributária de primeiro mundo e temos 
um retorno de terceiro”.  
 Sobre a desburocratização, Berti afirmou que é um 
absurdo a quantidade de informações que passamos 
em duplicidade. Como exemplo, ele citou as obrigações 
acessórias que são informadas ao governo duas ou três 
vezes por ano.  
 Berti não gosta de comparar os sindicatos, pois todos 
fazem parte do sistema. Porém, ele ficou impressionado 
com o trabalho dos sindicatos de Santa Catarina. Do 
Sescon/SC, ele destacou os serviços e o retorno que a 
entidade oferece aos associados.

Berti apresenta o Sistema Fenacon
Do Sescon/SC, ele destacou os serviços e o retorno que a 
entidade oferece aos associados

Pelo Estado18
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 Em mais uma edição da campanha “Declare 
Certo”, os contadores associados ao Sescon/SC 
tiraram as dúvidas dos contribuintes sobre o que 
e como fazer a declaração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física 2012. O atendimento, gratuito, 
aconteceu nas praças centrais de Caçador, 
Chapecó, Joinville, Tubarão e Xanxerê. Em Rio 
do Sul, Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul, os 
profissionais chamaram a atenção da população, 
com publicidade, para que o contribuinte procure 
um contador para fazer a declaração do imposto 
de renda de forma correta.

Declare Certo 

 De 7 a 9 de junho, delegações de 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul 
e Pernambuco disputaram os Jogos dos 
Contabilistas Brasileiros 2012 na recreativa da 
Tigre, em Joinville (SC). O evento reuniu cerca 
de 500 atletas. Veja quem foi o campeão em 
cada uma das oito modalidades disputadas: 
Futsal (Santa Catarina), Futebol Suíço (Paraná), 
Bolão (Paraná), Bocha (Rio Grande do Sul), Tênis 
de campo (Paraná), Canastra (Paraná), Vôlei 
de Areia Masculino (Paraná) e Vôlei de Quadra 
Feminino (Paraná).

Joinville recebeu 
o 3º Jocobras 

Tubarão

 O presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth, 
comemorou o Dia do Profissional Contábil (25 de abril), 
com futuros colegas. Em Joinville, ele falou sobre as 
perspectivas da profissão aos alunos do técnico de 
contabilidade do CEDUP e aos acadêmicos de Ciências 
Contábeis da Sociesc e da Univille. De forma dinâmica 
e descontraída, Elias explicou aos acadêmicos como 
funcionam as entidades contábeis e mostrou que o campo 
de atuação para o contador é extenso. 
 Ele considera fundamental a aproximação dos alunos 
com os profissionais mais experientes do mercado e 
com as entidades contábeis. “As universidades e as 
escolas técnicas estão buscando os líderes das entidades 
contábeis para passar as suas experiências, visão de 
futuro da profissão e, principalmente, incentivá-los a seguir 
a profissão”, ressaltou Barth.

 Para a coordenadora do curso de Ciências Contábeis 
da Sociesc, Juliane Candido, a presença do empresário 
contábil confirmou que a profissão cresce a cada dia e se 
fortalece com a atuação das entidades de classe.

Presidente fala para futuros colegas 

Pelo Estado20

 O Sescon/SC acompanha, em Brasília, as ações do 
Sistema Fenacon. Segundo o presidente da entidade, 
Elias Nicoletti Barth, o Sistema Fenacon, que integra 
36 sindicatos, é hoje o conjunto de entidades mais 
importante para a classe empresarial contábil e para 
os empresários das micro e pequenas empresas, 
pelo seu envolvimento constante com o setor 
público e político.
 Conquistas como a opção pelo anexo III do Simples 
Nacional e prorrogação de prazos, o encaminhamento 
de projetos, como o da redução das multas e muitos 
outros, só são possíveis com a participação de todos.

Antecipação do prazo para opção do simples

Prorrogação do prazo de entrega do DASN

Anistia da multa por atraso da DASN entre 05 a 20/5/2009 

(R$ 40 milhões)

DACON/DCTF – dispensa de multa para entregas até 

8/10/2009 (R$ 60 milhões).

Melhorias  para consultas via internet de pendências na 

Receita Federal

Adiamento da Declaração de Ajuste Anual 

Melhorias na RAIS-MEI e DIRF–MEI

Cancelamento de multas – DACON 2011 

Antecipação do Programa IRPF para o mês de março

Prorrogação da DCTF de setembro/2011 para 30/11/2011.

Prorrogação do DACON de abril a julho/2011 para 

outubro/2011

Prorrogação da DAS 06/2011 para 29/07/2011 e da 

FCONT de 30/6 para 30/11

Aprovação da LC 139/2011, alterando a Lei Geral da 

Micro e Pequenas Empresas

Conectividade Social – dispensa até 10 empregados até 

junho e uso de procuração

EFD PIS/COFINS – dispensa 2011 para lucro real e 

adiamento lucro presumido.

Reforma Tributária (simplificação da arrecadação mensal/

controles e menos sonegação)

Maior participação de Vogais das Juntas Comerciais

Representação junto a SESC e SENAC

Escalonamento da certificação digital para micro e 

pequenas empresas

Reforma trabalhista

Unificação e revisão do calendário de obrigações acessórias

Aviso prévio proporcional – micro e pequenas empresas

Desburocratização – abertura, legalização e baixa de 

empresas

Aperfeiçoamento da Lei Geral

Contabilidade simplificada para micro empresas

Melhorias do sistema de substituição tributária

Extinção da cobrança da diferença do ICMS nas fronteiras 

estaduais

Inclusão de todas as atividades econômicas no Simples, 

independente da área de atuação

Não retenção de INSS quando o valor a ser retido for 

maior do que o apurado no mês

Abatimento de investimentos em máquinas e equipamentos

Extinção dos 10% do FGTS

Conquistas recentes: Metas e ações futuras:

Conheça as ações do 
Sistema Fenacon 

Valdir Pietrobon, presidente da Fenacon, participou, 
em maio, do V Seminário do Simples Nacional, em 
Brasília (DF) - Foto: Divulgação

Giro Nacional 21
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 No dia 15 de setembro, o Sescon/SC completa 
28 anos de atuação em prol das empresas de 
serviços contábeis e de assessoramento. Com sede 
em Joinville, a entidade conta com 18 diretorias 
regionais, que permite a integração com os 
representados. Este ano, a entidade inaugurou a 
transmissão de seminários via satélite, com apoio da 
Fenacon, nas cidades de Joinville, Tubarão, Caçador, 
Curitibanos e Rio do Sul (leia mais na página 14). 
Atualmente, o Sescon/SC conta com seis mil filiados e 
800 associados e abrange 262 cidades catarinenses. 
A entidade oferece uma série de serviços aos seus 
associados e representados, como certificação 
digital, assessoria tributária, cursos e palestras. 

 Realizado a cada dois anos, o maior evento 
contábil do Estado já tem data e local para 
acontecer. A 28ª edição da Convenção da 
Contabilidade de Santa Catarina (Contesc) será 
realizada de 14 a 16 de agosto de 2013, no Centro 
de Convenções do Parque da Marejada, em Itajaí.

 Nos próximos dias 15 e 16 de novembro, 
Florianópolis será sede do 2º Enescon/SC (Encontro 
dos Empresários de Serviços Contábeis e de 
Assessoramento do Estado de Santa Catarina). O 
tema desta edição será “Profissionais competitivos 
inovando seus serviços”. O evento é bienal e 
promovido pelos três Sescons do Estado, com 
apoio da Fenacon. Mais informações: 
www.portalcontabilsc.com.br/enescon.

 A cidade de Gramado/RS será palco da 15ª 
edição da Conescap. Com o tema “Empresário 
de Serviços: Credibilidade, sensibilidade e visão 
estratégica”, a 15ª Conescap (Convenção Nacional 
das Empresas de Contabilidade e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas) acontece de 21 a 23 de agosto de 2013. 
Mais informações: www.conescap.com.br

Sescon/SC Set/2012 Ago/2013

Nov/2012

Ago/2013

Contesc

Enescon/SC 

Conescap

12/01  Dia do Empresário Contábil

25/04  Dia do Contabilista

15/09 Aniversário do Sescon/SC

22/09  Dia do Contador

05/10  Dia da Micro e Pequena Empresa

Datas 
comemorativas 15

Setembro

Adquira a mais
nova edição do

Solicite agora seu exemplar:

cursos@socion.com.br
47 3322 3384
47 99716 0887

www.socionsolucoes.com

Agenda22 Agenda 23

Programação Enescon/SC 2012
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Dia 15/11/2012 (quinta-feira)

16h30

18h00

19h00

20h30

Entrega das Credenciais e Material de Apoio

Abertura

Palestra “O profissional moderno não precisa fazer mágica, mas tem que dar um show” / Palestrante: Bianko

Coquetel / Entretenimento musical

Dia 16/11/2012 (sexta-feira)

08h30

09h30

10h00

12h00

13h30

15h30

16h00

18h00

Palestra “Organização e Planejamento da Empresa de Serviços Contábeis” / Palestrantes: Claudionor José 
Mores, Leonardo José Onofre e Giovana Girardi Collet

Coffee Break

Palestra “Inovação em serviços: O desafio de encantar o cliente” / Palestrante: Dra. Aline França de Abreu

Almoço

Palestra “Felicidade, qualidade de vida, equilíbrio & bom humor” / Palestrante: Leila Navarro

Coffee Break

Palestra “Novo mercado, novas competências” / Palestrante: Cláudio Tomanini

Sorteio de 6 notebooks



Revista Sescon/SC 2012Revista Sescon/SC 2012

Portal Contábil SC 25

Contador de 
São José vence 
concurso cultural

Veja as 
melhores repostas

 Matheus Luiz Rodrigues, de São José (SC), foi o 
ganhador do concurso cultural do Portal Contábil SC em 
comemoração aos seus três anos de atuação e os mais 
de mil seguidores no twitter @portalcontabil.
 O Portal Contábil SC recebeu centenas de respostas 
para a pergunta: “Qual a importância do Portal Contábil 
SC na sua vida profissional?” A comissão julgadora 
selecionou as cinco melhores respostas e os internautas 
escolheram a melhor.
 Matheus recebeu 58% dos votos e ganhou um Tablet 
7” Powerpack Touch Screen. O equipamento é um 
Android 2.2 com 4GB de memória flash interna.
 Matheus criou um acróstico com as iniciais do Portal 
Contábil SC.
 A equipe do Portal Contábil SC parabeniza o Matheus 
Luiz Rodrigues e agradece a todos que participaram e 
votaram tornando o concurso um sucesso. 

“Penso que sem o Portal Contábil SC
O meu trabalho hoje teria um
Respaldo muito menor em se
Tratando de 
Atualizações de notícias e
Legislações alteradas.
Com a Web Rádio Contábil SC e
O informativo por e-mail
Nossa rotina se
Torna menos trabalhosa em virtude das
Alterações importantes que são divulgadas periodicamente,
Bem como a
Infinidade de outras informações relacionadas ao
Leque de atividades abrangidas pela contabilidade, das 
quais ficamos por dentro.
Se torna uma ferramenta importantíssima na busca da 
excelência nos serviços prestados, além de
Contribuir com uma higiene mental na reprodução de 
músicas de ótima qualidade na rádio”.

 “O Portal Contábil SC sempre esclarece 
minhas dúvidas, deixando meu conhecimento com 
SALDO DEVEDOR, aumentando a minha MARGEM 

DE SEGURANÇA no mercado de trabalho e fazendo 
com que, no FINAL DO EXERCÍCIO todas as METAS 

propostas em meu trabalho sejam alcançadas.”

Felipe Vasconcelos dos Santos
Poços de Caldas - MG

 “O café-da-manhã de um contador é acessar o 
Portal Contábil SC, pois fornece todas as informações 

necessárias para a contabilidade ser um sucesso!”

Isolneide Cusso
Joinville - SC

Revista Sescon/SC 2012

Matheus Luiz 
Rodrigues

São José - SC

“Gosto muito de participar 
destes concursos culturais 

por serem competições 
sadias que valorizam a 

criatividade das pessoas. 
Fiquei contente por estar 

entre os cinco finalistas e mais 
ainda pela vitória. Parabenizo 

também os demais colegas 
que foram selecionados.”

Portal Contábil SC24

 O Portal Contábil SC nasceu para ser um veículo de comunicação 
com a comunidade contábil catarinense, agregando notícias gerais 
e cobrindo as atividades das entidades de classe. Porém com a 
penetração da internet e o trabalho de geração de conteúdo próprios em 
múltiplos formatos (texto, áudio e vídeo), além da captação de notícias 
dos veículos especializados, fez deste um dos principais veículos de 
informação segmentado do mercado nacional. 
 O portal que conta ainda com a Webradio Contábil SC, da TV Contábil 
SC, e da Livraria Contábil SC, e versões que rodam em dispositivos 
móveis, recebe mais de 140 mil visitantes mensais com quase 2,5 milhões 
de páginas visualizadas em 7,5 milhões de hits. São disparados mais de 
1 milhão de e-mails informativos por mês, para cerca de 50 mil contatos 
cadastrados, atingindo além dos profissionais do estado, milhares de 
usuários que acessam de outros estados e até paises.
 Todas as noticias podem ser acompanhadas também pelo 
twitter.com/portalcontabil, entre outras redes sociais.

Um Portal Nacional
Para anunciar: 

Envie e-mail para 
comercial@portalcontabilsc.com.br 

ou ligue 
(47) 3028-8820 - FACE Midia Comunicação

2012
mais de

1.000.000
de acessos
(até agosto/2012)
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Diretorias Regionais26

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: Claudinei Bertotto
E-mail: cb@contabilbertotto.com.br
Fone: (49) 3567-0811 

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: avanci@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: Jandival Ross
E-mail: jandival@baroni.com.br
Fone: (49) 3245-1311

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: Delci 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 Videira
Diretor: Cladi Ana Frozza Vescovi
E-mail: contal@contalsc.com.br 
Fone: (49) 3246-2783 

Região de Tubarão
Diretor: Patrick Fontana Nandi
E-mail: nanditm@hotmail.com 
Fone: (48) 3625-0264 

Região de Xanxerê
Diretor: Volmir Farina
E-mail: volmirfarina@hotmail.com 
Fone: (49) 3445-4753

ITCITC
c o n s u l t o r i a

PARCERIA ITC / SESCON/SC

APLICATIVOS MULTIUSUÁRIO
Vários usuários podem acessar o sistema simultaneamente, sem limitação, permitindo
dessa forma agilidade na busca de informações por todos os profissionais envolvidos 

no processo de pesquisa.

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

SEJA CLIENTE ITC E COMECE A USUFRUIR DE NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

LIGUE AGORA MESMO PARA

0800 724 8900

LANÇAMENTOS

Associado Sescon/SC tem bons motivos para ser cliente ITC!

!

APLICATIVOS PARA PESQUISA POR: CNAE, NCM E ALÍQUOTAS DE IPI, PIS E COFINS

Enquadramento da
Opção pelo CNAE

TIPI / 2012
NCM E ALÍQUOTAS

TIPI

TABELA DE INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES
DE PIS, COFINS E DO

IPI POR NCM

TIC

Consultoria por Telefone e Eletrônica ( via Portal ITC ) nas
Áreas Federal, Estadual/SC, Trabalhista e Previdenciária

Consultoria por telefone com acesso ilimitado e sem minutação

CONSULTE VALORES PARA A ADESÃO AO PLANO OFERECIDO PELA
PARCERIA ITC / SESCON/SC

0800 724 8900

Uma poderosa ferramenta de consulta e
gerenciamento de informações “on line”, que
agrupam, em seus conteúdos, a informação
necessária para você e sua empresa.

PORTAL ITC
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