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HoJE SomoS 
mAIS FORTES

O EnESCon/SC - Encontro 
dos Empresários de Ser-
viços Contábeis e de As-

sessoramento do Estado de Santa 
Catarina, realizado bienalmente, 
chega a sua quarta edição.

É o maior evento do Estado em 
sua categoria e surgiu por meio 
de uma ação conjunta do Sescon/
SC, Sescon Grande Florianópolis e 
Sescon blumenau, no ano de 2010 
com a primeira edição sediada no 
município de Joinville/SC.

A indicação de Chapecó para 
ser a anfitriã desse evento não foi 
uma mera coincidência. o municí-
pio é hoje a capital do oeste cata-
rinense e é de grande importância 
para a economia de nosso Estado. 

também não foi coincidência a 
escolha do tema desta edição que 
prima pela visão estratégica na 
gestão das empresas, tendo como 
objetivo o desenvolvimento atra-
vés do melhor aproveitamento do 
tempo e das competências de ges-

tores e suas equipes, suas estraté-
gias de ação, o equilíbrio nas ne-
gociações com o cliente gerando 
satisfação mútua e a sustentabili-
dade tão necessária para qualquer 
empresa que almeje permanecer 
no mercado, resultando, por fim, 
no aperfeiçoamento das gestões 
das empresas que estarão então 
preparadas para se desenvolver e 
crescer de forma sólida, propician-
do a geração de mais emprego e 
renda, e assim contribuindo decisi-
vamente para um país melhor.

Hoje, sem sombra de dúvida, 
a cada evento como este perce-
bemos que estamos mais fortes, 
pois crescemos como instituições 
organizadas, crescemos como em-
presários e profissionais, e assim 
vamos conquistando nosso espa-
ço na política e na sociedade desse 
nosso imenso brasil.

Obrigado pela confiança 
e boa leitura a todos!!
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EVENTO

ENEScON/Sc:
maior evento do setor contábil catarinense chega à 4ª edição

com o objetivo de levar co-
nhecimento para aprimo-
rar a gestão de empresas 

e discutir assuntos pertinentes a 
classe contábil, surgiu em 2010 
o Encontro dos Empresários de 
Serviços Contábeis e de Assesso-
ramento do Estado de Santa Cata-
rina (EnESCon/SC). 

A iniciativa foi articulada pelos 
contadores Elias nicoletti barth, 
Augusto marquart neto e daniela 
Zimmermann Schmitt e foi resulta-
do de uma ação integrada dos três 
Sescons do Estado, com o apoio da 
Fenacon. “Amadurecemos a ideia 
até que surgiu o primeiro Enes-
con/SC, em Joinville. de lá para cá 
o evento vem se consagrando com 
sucesso”, observa marquart. 

o primeiro Enescon/SC foi se-
diado em Joinville. organizado pela 
equipe do Sescon/SC, com sede no 
município, o evento reuniu cer-
ca de 300 profissionais de todo o 
Estado, com o tema “Enfrentando 
desafios, criando oportunidades”. 
A programação contemplou as 
palestras “Gestão de Empresas 
Contábeis e suas relações inter-
pessoais” com Felix theiss, “A im-

portância da tecnologia da infor-
mação nas empresas contábeis e 
das informações da contabilidade 
no cenário nacional e internacio-
nal” com Homere rutkowski e “As 
organizações diferenciais necessi-
tam de líderes de resultados” com 
Celso de Souza e Souza. 

o presidente do Sescon/SC na 
época, Elias nicoletti barth, parti-
cipou ativamente da organização 
do evento. “Sem dúvidas foi uma 
experiência muito interessante 
porque o evento tem foco espe-
cífico para os empresários contá-
beis. Foi o primeiro encontro da 
modalidade em Santa Catarina. 
Havia a necessidade de um even-
to com esse perfil”, lembra. 

Segundo barth, o encontro 
proporciona um meio de apren-
dizagem em termos de gestão 
empresarial, além de oportunizar 
a troca de experiências entre os 
profissionais da área. 

Em 2012 a casa do Enescon/SC 
foi a capital catarinense, Florianó-
polis. o evento contou com a par-
ticipação de 500 profissionais e foi 
organizado pelo Sescon Grande 
Florianópolis, sob presidência do 

empresário contábil Augusto mar-
quart neto. A temática abordada 
na 2ª edição foi “Profissionais com-
petitivos inovando seus serviços”. 

naquele ano, a palestra de 
abertura do Enescon/SC teve como 
tema “O profissional moderno não 
precisa ser mágico, mas tem que 
dar show” com o mágico bianko. o 
evento abordou ainda a “Inovação 
em Serviços: O desafio de encan-
tar clientes” com Aline França de 
Abreu e apresentou aos participan-
tes um case de sucesso com Clau-
dionor leonardo e Giovana com o 
tema “organização e planejamento 
da empresa de serviços contábeis”. 

A terceira edição do Enescon/
SC, em 2015, foi planejada para 
atrair e descontrair o público contá-
bil a partir do tema “Conquistando 
clientes conscientes e melhoran-
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do a qualidade de vida”. “Conse-
guimos cativar o público com um 
evento técnico, porém envolvente 
dentro do tema proposto. Contri-
buir com os Sescons para o suces-
so do encontro foi gratificante”, 
relata a contadora e ex-presidente 
do Sescon blumenau, daniela Zim-
mermann Schmitt. 

A programação contou com 
a palestra “Ética e Desafios do 
mercado” ministrada por Clóvis 
de barros Filhos. 
também foram 
abordados os 
temas “marke-

ting para escritório contábil” com 
Anderson Hernandes, “eSocial: 
oportunidade ou desafio” com Ze-
naide Carvalho, “É hora de mudar” 
com Edemilton Pozza e “Equili-
brando sua vida profissional e pes-
soal” com marcio Kühne.

A coordenação geral da tercei-
ra edição ficou sob a responsabi-
lidade da contadora lilian Apare-
cida boing, ex-diretora do Sescon 
blumenau. “Sempre que organiza-
mos um evento temos como com-
panheira a dúvida. mas graças a 
um time competente, o evento 
superou as expectativas em todos 
os sentidos”, complementa lilian. 

Com o tema central a “visão Es-
tratégica na Gestão das Empresas 
Contábeis”, a cidade escolhida para 
realizar o 4º Enescon foi Chapecó, 
reunindo empresários do setor 
contábil e de assessoramento para 
discutir e esclarecer temas atuais e 
voltados à gestão de negócios. 

na programação show de 
abertura com a irreverência e des-

contração dos músicos da big time 
orchestra, seguido pelo coquetel 
de confraternização e, simultanea-
mente, aberta a Feira de negócios 
no salão nobre do Hotel lang.

no segundo dia, palestra fo-
calizando o tema “Precificação 
de Honorários Contábeis” com os 

palestrantes michel lopes, Gilmar 
duarte e Joacir luis reolon.

o Planejamento Estratégico tam-
bém foi incluído na programação 
do 4º Enescon, ficando a responsa-
bilidade da palestra a cargo de José 
vanildo veras da Silva, do Aescon/SP. 

o evento abriu espaço ainda, 
para o maior especialista em ge-
renciamento do tempo e produti-
vidade pessoal do País, Christian 
barbosa, fechando a lista de pales-
tras do evento, com o tema Produ-
tividade para Empreendedores.

o Enescon/SC busca incentivar 
o público participante para con-
quistar novos clientes conscientes 
e com visão estratégica no desen-
volvimento sustentável da econo-
mia. buscamos encorajar nego-
ciações de soluções eficazes para 
multiplicar as oportunidades de 
incremento financeiro procurando 
minimizar problemas de gestão de 
negócio e maximizar a qualidade 
de vida pessoal”, explica Eugenio 
vicenzi, presidente do Sescon/SC.

Assim, o Enescon/SC se forta-
lece a cada edição, fomentando 
o fortalecimento do setor de ser-
viços contábeis, atualizando os 
conhecimentos e propiciando a 
melhoria contínua tanto do lado 
profissional como do pessoal, dos 
participantes.
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1.   Certificado Digital grátis na carteira do contador – 1 ano;
2.   Certificado Digital na carteira da OAB;
3.   Certificado Digital com 50% de desconto para o contador ou para a empresa contábil;
4.   Certificado Digital com desconto também para os clientes;
5.   Agendamento on-line;
6.   Atendimento personalizado com hora marcada;
7.   Atendimento diretamente no Escritório Contábil (com quantidade mínima);
8.   38 postos de atendimento em todo estado;
9.   Certificado A3 emitido na hora;
10. Suporte exclusivo.

cERTIFIcADO DIgITAL 
é com o Sescon/Sc

ESPAÇO VIP – Além de controlar os 
vencimentos de todos os certificados de 
seus clientes em um único lugar, você 
acumula até 10% da compra em pontos. 
os pontos podem ser trocados por 
curso, certificado digital, leitora, token, 
mensalidade associativa ou até em 
dinheiro. 
CAdAStrE-SE 
espacovip.fenaconcd.com.br

PARcERIA FAcISc
Parceria com a FACISC para levar os benefícios para os escritórios contábeis 
que estão distantes de um posto de atendimento Sescon/SC.
Agora você pode comprar o certificado digital no site do Sescon/SC, 
usufruir dos benefícios e agendar a validação presencial na associação 
comercial mais perto de você.

Maravilha – Palmitos – Pinhalzinho – São Lourenço do Oeste – Curitibanos 
Penha – Lages – Agrolândia – Santa Terezinha – Taió – Anchieta – Dionizio 
Cerqueira – Iporã do Oeste – Palma Sola – São Miguel do Oeste, – Fraiburgo, 
Xaxim –  Itapema – Guaramirim – Campos Novos – Capinzal – Imbituba.



Atualmente, uma das gran-
des necessidades dos 
executivos e gestores é 

encontrar meios de otimizar os seus 
processos e, consequentemente, 
aumentar a produtividade da equi-
pe. Pensando em formas de contri-
buir com o aumento da produtivi-
dade, selecionei cinco dicas que vão 
ajudar as empresas a organizarem 
seus processos e tornar o ambiente 
de trabalho muito melhor. Confira:

Se tudo é prioridade, nada é 
prioridade - Qual a prioridade nú-
mero um da empresa nos próximos 
três meses? Será que toda a equipe 
sabe disso? Se você não souber a 
resposta para essas perguntas, é 
bem provável que a sua empresa 
esteja sofrendo com o excesso de 
prioridades, fazendo de tudo um 
pouco e deixando de lado o que de 
fato precisa ser feito. Se você quiser 
transformar realmente a empresa, 
divida o ano em quatro períodos de 
três meses e, para cada um deles, 
defina as prioridades que devem 
ser executadas. Crie um quadro 
com indicadores, um plano de co-
municação e um programa de re-
compensa. 

você precisa de softwares certos 
- Hoje, é possível ter softwares de 
rápida implementação a um cus-
to acessível. o ideal é investir em 
tecnologias que auxiliem na gestão 
empresarial para controlar as ati-
vidades, gerir as tarefas diárias da 
equipe, fazer a gestão dos clientes 
e administrar os e-mails. 

não perca tempo com pessoas 
erradas - o mercado é voraz, por 
isso temos que ser rápidos para 
contratar pessoas talentosas e ain-
da mais ágeis para demitir aquelas 
que não ajudam a empresa a obter 
o máximo de sua produtividade. 
Em minhas empresas, implantei a 
regra das três mancadas. Funcio-
na assim: na primeira, chamo para 
um feedback, treino, ensino e apoio 
para que o erro não se repita; na se-
gunda, repito todo o procedimen-
to; na terceira, pedirei a ajuda de 
alguém, afinal posso estar errando 
também. Porém, se passar da ter-
ceira vez, não haverá desculpa. Às 
vezes o profissional é talentoso, 
mas não se adapta ao seu jeito de 
liderar, por isso a demissão poderá 
fazer bem a todos.

nem todo o cliente é igual - uma 
das coisas que mais prejudicam a 
empresa é achar que o cliente sem-
pre tem razão. não é bem assim. 
ouvir o cliente é importante, mas 
conseguir perceber o que ele nem 
sequer sabe que precisa é uma 
grande virtude também. Isto gera 
inovação, novos mercados e mais 
renda. outra vantagem é ajudar 
sua equipe a distinguir entre cliente 
importante, que de fato contribui 
para a empresa, e aquele que só 
faz você perder tempo. Saber dis-
pensar clientes é uma das virtudes 
das empresas lucrativas, que se 
concentram, basicamente, naque-
les que são essenciais.

Contra dados não há argumen-

tos - Se você é um empreendedor, 
precisa definir indicadores que 
apontem como andam suas ativi-
dades. É necessário ter um painel 
mostrando se seu empreendimen-
to está indo para o lado certo ou 
se é preciso fazer um desvio. Isso 
também vale para a sua equipe e 
clientes. Pense em indicadores, nú-
meros, dados. Essa é a forma mais 
direta de o empreendedor ter um 
feedback sobre seu resultado. 

Experimente aplicar esses con-
ceitos na sua empresa, certamente 
os resultados vão aparecer. Com 
uma estratégia e ações bem defini-
das, é mais fácil ter um ambiente de 
trabalho produtivo. 

FAtorES QuE 
AumEntAm A 
PRODUTIVIDADE 
dE umA EmPrESA

* por Christian barbosa

5
ARTIgO

*christian Barbosa - maior 
especialista no brasil em 
administração de tempo e 
produtividade, é CEo da triad 
PS, empresa multinacional 
especializada em programas 
e consultoria na área de 
produtividade, colaboração 
e administração do tempo. 
ministra treinamentos e palestras 
para as maiores empresas do 
país e da Fortune 100. Autor 
dos livros “A Tríade do Tempo”; 
“Você, Dona do Seu Tempo”; e 
“Estou em Reunião”; co-autor do 
“Mais Tempo, Mais Dinheiro”; 
“Equilíbrio e resultado – Por 
que as pessoas não fazem o 
que deveriam fazer?”. Sua mais 
recente obra: 60 estratégias 
práticas para ganhar mais tempo.
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A dinâmica dos negócios im-
põe aos empresários mui-
to movimento. 

na empresa contábil não é dife-
rente. É folha de pagamento, apura-
ção de impostos, escrituração con-
tábil... 

Quando concluído este ciclo, o ca-
lendário aponta o esgotar dos prazos 
para a entrega das obrigações aces-
sórias, dia após dia, mês após mês, 
ano após ano e como num piscar 
de olhos lá se foram décadas ou até 
mesmo uma vida inteira em pleno 
estado de êxtase. 

MAS cOMO SAIR 
DESTE cIcLO? 
A alternativa pode estar no pensar 

antes do fazer. 
É possível desenhar um plano es-

tratégico como forma de alinhar as 
percepções de cada integrante da 
empresa contábil e desta forma esta-
belecer ações consistentes para um 
novo caminhar onde se possa levar a 
empresa contábil do ponto atual para 
o ponto desejado e desenhado em 
equipe. 

Criar espaço e tempo para intro-

duzir este novo modelo que valoriza 
o pensar e o fazer, necessariamente 
nesta ordem, será determinante para 
a criação de uma cultura de gestão 
de negócio sustentada no que temos 
de melhor, pois os empresários con-
tábeis e suas equipes já provaram 
a capacidade que têm em superar 
desafios como, por exemplo, o SPED 
que no passado muito presente foi 
descrito como um bicho de sete ca-
beças, mas hoje ocupa o seu devido 
lugar como uma importante tarefa 
recorrente executada com maestria. 

na empresa contábil, temos além 
do arrojo, as competências singulares 
necessárias para a elaboração de um 
planejamento estratégico que con-
duzirá às pessoas que lá habitam na 
realização dos seus legítimos desejos. 
mas não podemos perder de vista 
que essa transformação na empre-
sa contábil deve ser orquestrada por 
seres humanos que reconheçam as 
suas potencialidades e hajam como 
protagonistas na construção de uma 
obra com propósito compartilhado.  

A ampliação do olhar sistêmico 
em equipe, sobre a empresa, contri-
buirá para a definição clara dos obje-

tivos, com base na avaliação do mer-
cado em que a empresa contábil está 
inserida, sem esquecer de olhar para 
dentro dela e reconhecer os pontos 
que ainda precisam ser aperfeiçoa-
dos e aqueles que são abundantes 
e que  servirão para a elaboração de 
ações planejadas. 

Serão os protagonistas os fiéis de-
fensores da disciplina necessária para  
ligar o aqui com o acolá desta nova 
empresa contábil.

Pense nisso!

ARTIgO

FAzER OU PLANEjAR 
para bem realizar, eis a grande questão!

* por vanildo veras

*josé Vanildo Veras da Silva é 
diretor de inteligência fiscal na Datanil 
Consultoria Contábil, contador, 
consultor com especialização em 
gestão corporativa pela PuC-SP e em 
Análise Financeira Contábil pela uFPr. 
Especialista em Inteligência Fiscal e 
Planejamento tributário. também atua 
como vice-presidente da AESCon/SP. 
É coordenador geral do Programa de 
Qualidade de Empresas Contábeis e da 
uniSescon-SP. Atuou por oito anos como 
coordenador e presidente da Câmara 
Setorial de Contabilidade. É palestrante, 
conferencista e articulista com atuação 
nacional em temas relacionados às 
áreas de inteligência fiscal e estratégia de 
negócio com foco em resultados.
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Desde a criação das partidas 
dobradas pelo professor 
e amigo de leonardo da 

vinci, o Frei luca Pacioli em 1494, a 
contabilidade vem desempenhando 
um papel fundamental para o 
controle do patrimônio nas empresas 
e instituições.  É através da Ciência 
Contábil que conseguimos as 
informações necessárias para o 
acompanhamento saudável de uma 
organização, obtendo uma visão 
privilegiada, como já citou reiteradas 
vezes a Ex-Presidente da dudalina, 
Sonia Hess, quando utilizava-se das 
demonstrações Contábeis conciliadas 
logo no início do mês, para a condução 
dos seus negócios de forma segura e 
eficiente. Logo a atividade contábil 
só se completa quando associamos 
informação, explicação, estudo e 
orientação em tempo real.

o governo, de uma maneira geral, 
vem aprimorando os cruzamentos 
de informações. A partir dos seus 
próprios bancos de dados, há um 
aumento considerável dos resultados 
no combate à evasão fiscal.  
Atualmente o fisco consegue analisar 
dados contábeis, financeiros, fiscais e 
trabalhistas sobre qualquer tributo, 
comparando de imediato com a 

legislação vigente.
Com o avanço da tecnologia nas 

últimas décadas, houve uma evolu-
ção impressionante na qualidade das 
informações geradas pelas empresas 
contábeis, sendo aprimorada com a 
inovação do SPEd, que nos últimos 
anos tem sido amplamente estuda-
do pela classe contábil e empresarial. 
mais importante do que ter acesso a 
tecnologia, é fazer bom uso dela. Isso 
nos torna mais competitivos enquanto 
profissionais da contabilidade.

Este é o momento da mudança, 
da quebra de paradigmas, em que 
a classe contábil poderá caminhar 
ainda mais próxima de seus 
usuários, oferecendo relatórios 
úteis, contribuindo para a qualidade 
e o aprimoramento dos serviços 
contábeis. 

o gestor contábil deve ter liderança 
e estratégia para atingir objetivos, 
transformando toda sua equipe 
e estrutura para o crescimento. o 
gerenciamento, por sua vez, está 
ligado a sistemas e processos.

no comando da empresa, o 
empresário contábil deve adotar 
uma nova postura, pois diariamente 
surgem novos aplicativos e programas 
trazendo novos métodos, que serão 

implementados para aqueles que 
estão dispostos a colocarem-se a 
frente de um mercado ágil e dinâmico.

os sistemas contábeis que estão 
disponíveis atualmente no brasil, 
apresentam várias ferramentas 
que auxiliam as rotinas de uma 
gestão de empresa eficiente, para 
tanto é fundamental investir na 
configuração e parametrização 
destas funcionalidades, que poderão 
proporcionar ganhos significativos de 
produtividade.

diante do cenário favorável 
para a otimização dos processos, 
precisamos ir além do preparo da 
“contabilidade para o fisco”, devemos 
direcionar nossos esforços para o 
gerenciamento e assessoria de nossos 
clientes, que há muito vem buscando 
o aperfeiçoamento da gestão de 
seus negócios, especialmente em 
momentos de incerteza como os que 
estamos vivendo em nosso país.

AS EmPrESAS ContábEIS buSCAm A 
INOVAÇÃO DA cIêNcIA

* por Patrick

ARTIgO

*Patrick Fontana Nandi é 
empresário contábil, diretor 
de legislação do Sescon/SC, 
bacharel em Ciência Contábeis 
com especialização em 
Contabilidade e Controladoria
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No final do mês de outubro, 
a divisão Sports manage-
ment da bdo brasil, em-

presa de auditoria nacional, divulgou 
uma análise do valor das marcas de 
34 times brasileiros. Percentualmen-
te, a Chapecoense aparece como o 
terceiro time que mais cresceu no 
ano de 2016 e o primeiro nos últimos 
cinco anos, tendo alcançado a sur-
preendente ascensão de 257%.

Para entender o progresso da 
marca, basta analisar o crescimento 
do time dentro de campo. nos últi-
mos cinco anos o time cravou o aces-
so à Série b em 2012, à Série A em 
2013, e tem se mantido na elite do 
futebol nacional desde então. Além 
disso, no último ano a equipe garantiu 
a sua participação na Sul-Americana, 
jogando pela primeira vez uma com-
petição internacional. desde então 
não entra na competição apenas para 
participar, tendo conseguido avançar 
nas fases, mesmo enfrentando tradi-
cionais equipes sulamericanas.

no momento em que alguns 
clubes brasileiros passam por difi-
culdades financeiras, não só para 
contratar jogadores e manter sua 
estrutura, mas até para pagar os sa-
lários em dia, a Chapecoense se des-
taca por manter as contas em dia e 
ao final de 2015 além de pagar o 13º 
salário, também pagou um 14º. 

mas esses resultados positivos 

não vieram por acaso ou sorte, mas 
sim baseado em muito trabalho. A 
gestão da equipe foi algo crucial para 
essas conquistas. E envolvido nessa 
gestão é claro que sempre existe um 
contador. neste caso, ele se chama 
Antonio martini, formado em Ciên-
cias Contábeis no ano de 1987.

martini trabalhou no ramo ban-
cário por cinco anos e no ano de 
1989, junto com alguns sócios, fun-
dou a Secea Contabilidade S/S, na 
cidade de Chapecó/SC.  

É ele que nos conta que em 
2005 a Associação Chapecoense de 
Futebol se encontrava abandonada 
e sem perspectivas. Estava comple-
tamente tomada por dívidas, prin-
cipalmente fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas. 

diante desse cenário o represen-
tante legal do Poder Público munici-
pal de Chapecó, da época, convocou 
um grupo de empresários para uma 
reunião na sede da ACIC, para discu-
tir formas de viabilizar a Associação 
Chapecoense de Futebol, bem como 
torná-la  um grande clube de futebol 
no estado de Santa Catarina. 

“dentre esses empresários, 
muitos eram clientes e conheciam 
o nosso trabalho na área contábil 
e, sendo assim, em dezembro de 
2008, convidaram-nos para colabo-
rar na organização da área contábil, 
administrativa, na elaboração da 

folha de pagamento e com a devida 
assessoria” lembra martini.

o primeiro passo que martini 
deu ao assumir essa tarefa foi to-
mar conhecimento de toda docu-
mentação. Acabou por constatar 
que não havia nenhum registro de 
funcionário e ou documento contá-
bil qualquer, anterior a dezembro 
de 2005. Assim, foi necessário regu-
larizar os registros de funcionários 
e fazer a contabilidade retroativa a 
dezembro de 2005. 

A implantação de uma contabili-
dade eficiente e responsável, forçou a 
Associação Chapecoense a organizar 
seus documentos, a contabilizar todas 
as receitas e gastos de forma transpa-
rente, reduzindo consideravelmente 
as ações trabalhistas e notificações 
fiscais. A contabilidade passou a for-
necer dados para que a diretoria, pas-
sasse a gerir a Associação Chapecoen-
se como uma empresa. 

Graças a visão empresarial da 
diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo, as decisões financeiras 
são tomadas com base em dados 
concretos, respeitando-se limites de 
gastos. “A contabilidade não é utili-
zada apenas para atender a legisla-
ção, mas como ferramenta de ges-
tão”, destaca o empresário contábil. 

Para ele, diretoria que não tem 
preocupação com a gestão finan-
ceira, que contrata jogadores com 

um clube que contabiliza muito mais que apenas gols
chAPEcOENSE: 

ESPORTE
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salários elevados e fora da reali-
dade do clube, sem possibilidade 
de cumprir os contratos, acaba 
gerando dívidas previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas. 

“Essa pratica, além do acumu-
lar de dívidas, gera descontenta-
mento e desagregação de grupo 
seja do elenco, dos funcionários 
e também dos gestores do clube” 
afirma Martini. 

Independentemente de ser 
torcedor do Joinville, Figueirense, 
Avaí, Criciúma ou qualquer outro 
clube catarinense, hoje a Chape é 
motivo de orgulho para,  não só 
para os chapecoenses e as pes-

soas envolvidas no processo de 
gestão, mas também para todos 
os catarinenses. 

Antonio martini também 
sente-se orgulhoso, mas não 
esquece por onde tudo come-
çou. “me orgulho de tudo isso. 
Porém o orgulho maior tenho 
da minha profissão. Pois graças 
a ela pude contribuir para o su-
cesso de muitas empresas que 
fazem a história dessa cidade, 
realizar meus sonhos pesso-
ais e de forma humilde, como 
profissional contábil, também 
contribuir para o sucesso desse 
clube” finaliza.

Para Jandival ross, empresá-
rio contábil da cidade de Curiti-
banos, a paixão também está re-
lacionada com um esporte que 
envolve uma bola, mas essa é 
muito mais pesada. 

no início da década de 90, o 
clube do qual era sócio, construiu 
excelentes canchas de bolão e 
assim surgiu uma oportunidade 
para a prática. “A princípio não 
tinha a intensão de participar de 
competições oficiais pela grande 
responsabilidade que um atleta 
representa para a equipe, mas a 
minha evolução neste esporte foi 
boa”, lembra Jandival.

Para quem não conhece, a mo-
dalidade parece não exigir muito 
esforço físico, mas quando des-
cobre que são pelo menos 20 ar-
remessos de uma bola que pode 
chegar até a 11 quilos, a opinião 
com certeza muda.

o bolão é formado por quatro 
pistas, onde o atleta arremessa 
cinco bolas em cada uma delas. 
derrubando todos os pinos, o 
atleta conquista a pontuação má-
xima de 180 pinos. A modalidade 
é disputada em equipes, cuja for-
mação varia conforme o tipo de 
competição, geralmente são com 
8, 10 ou 12 atletas. 

Foi no ano de 2000 que Jandi-
val ross começou a participar de 
competições oficiais, campeonato 
regional, cujos classificados parti-
cipam da taça Estadual promovi-
do pela FCCBB – Federação Catari-
nense de bocha e bolão. 

E ele não está sozinho nessa 

cONTABILIzANDO PINOS DERRUBADOS
prática, pois seu pai, braulino marcos 
ross, também é um apaixonado pela 
modalidade.

Aliás, para praticar o bolão não 
tem idade, uma vez que é bastante 
comum adolescentes participarem 
das competições, assim como pesso-
as já com 80 anos. Há inclusive dispu-
tas femininas da modalidade.

Para Jandival, os benefícios não 
são relacionados exclusivamente a 
parte física, mas também para a parte 
mental. “você precisa ser um bom ob-
servador e ter raciocinio rápido, pois 
para jogar em certas pistas, depende 
de uma boa técnica”, destaca.

Competindo em cidades como 
Agrolândia, Joinville, Jaraguá do Sul, 
rio do Sul, lages, Santa Cecília, São 
Cristóvão do Sul, Campos novos, ma-
ringá-Pr e Santa maria-rS, Jandival 
também contabiliza títulos.

Entre os momentos marcantes 
nas competições que disputa, Jandi-
val destaca uma conquista inédita. 
“Há poucos anos do meu início nes-
te esporte, o clube promovia anual-
mente dois dias de torneio em todas 
as modalidades de esportes, para 

isso treinei forte com o objetivo de dis-
putar as primeiras posições, pois neste 
evento as disputas do bolão não seriam 
por equipe, mas sim individual. Inscreve-
ram-se 40 atletas, sendo que a primeira 
rodada eliminava 20 atletas, a segunda 
10, na terceira sobraram 4 atletas que 
disputaram o título, e entre eles estava 
eu”, lembra Jandival.

Para saber quem seria o campeão, 
foram disputadas mais quatro partidas. 
“Fui campeão sem nenhum pino perdido, 
sendo que o segundo colocado perdeu 
apenas 1 pino e o terceiro e quarto lugares 
perderam 2 pinos cada. Cada série são ar-
remessadas 20 bolas, podendo derrubar 
até 180 pinos, ou seja, arremessei 80 bolas 
e derrubei 720 pinos”, contabiliza Jandival. 

mas Jandival ross tem a certeza que 
nada valeria as conquistas se não houves-
se a confraternização e a amizade entre os 
atletas. “Afinal de contas, para conquistar-
mos nossas metas sempre precisaremos 
da ajuda de alguém. E isso também acon-
tece na vida pessoal e profissional”, afirma.

O próximo desafio dele acontece no 
mês de novembro, quando fará parte da 
equipe que representará a cidade de Curiti-
banos nos Jogos Abertos de Santa Catarina.
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Segundo dados do Cadastro 
nacional de Adoção, para 
cada criança na fila de es-

pera, há cinco famílias querendo 
adotar. O perfil das crianças que os 
futuros pais sonham, no entanto, é 
bastante restrito. No Brasil, 29% das 
famílias querem adotar somente 
meninas e quase 70% não aceitam 
ficar com os irmãos. 

São meninos pardos entre 8 e 
17 anos com irmãos que acabam 
ficando mais tempo nos abrigos. E 
enquanto 69% só aceitam crianças 
saudáveis, mais de 25% possuem 
problemas de saúde. 

Quando uma criança dá entrada 
em um abrigo, ela não pode ser ado-
tada imediatamente. A Justiça tenta 
integrá-la a família biológica. Primei-
ro aos pais, mas se não for possível a 
qualquer outro parente. 

tudo isso deve durar até dois 
anos, que é o tempo previsto por lei 
para as crianças viverem em um abri-
go, mas, na prática, esse prazo nem 
sempre é possível e muitas acabam 
crescendo no abrigo.

de qualquer forma os casos de 
final feliz, em que as crianças encon-
tram famílias, não são poucos. Inclu-
sive alguns desses casos, envolvem 
profissionais da contabilidade. 

UMA cRIANÇA gERADA 
NO cORAÇÃO

Em meados de 2005, a técnica 
em contabilidade Patrícia Suominski 

Pykocz (33 anos)  de São bento do 
Sul, passou por um gravíssimo pro-
blema de saúde. Foi necessário rea-
lizar diversas sessões de quimiotera-
pia e radioterapia, até ser submetida 
a um transplante de medula.

o agressivo tratamento salvou 
sua vida, mas a impediu de ter filhos 
biológicos.

Por esse motivo, junto com seu 
marido Juliano Pykocz, decidiram 
em 2010 procurar orientações para 
iniciar um processo de adoção. Para 
tanto, descobriram que na cidade de 
São bento do Sul existia um grupo de 
apoio a adoção, o Gerando Amor.

o grupo foi fundamental para 
manter a motivação durante a es-
pera. “víamos e ouvíamos as histó-
rias de outras pessoas, a sua espera 
e claro a chegada do filho. Não tem 
preço que pague ver a felicidade das 
famílias e saber que um dia seria a 
nossa vez”.

Patricia e Juliano passaram por 
várias entrevistas e receberam visitas 
de pessoas do Fórum, da Assistência 
Social e de psicólogos.

o tempo passava e parecia que 
a vez deles nunca chegaria. o pro-
cesso foi difícil e angustiante, mas 
o casal estava ciente da situação 
devido ao perfil da criança que eles 
escolheram. “Queríamos um bebê, 
para curtir desde o inicio as fases da 
criança. Até por que seria nosso pri-
meiro filho”.

Após cinco anos de espera, final-
mente o dia chegou. Patrícia descre-

ve o momento como a emoção mais 
forte sentida em toda a vida. “no dia 
em que fomos conhecê-la não pu-
demos trazê-la imediatamente para 
casa, buscaríamos em dois ou três 
dias que foram os mais longos da 
minha vida, muito mais que os cinco 
anos e meio de espera”.

E assim, com apenas sete dias de 
vida, chegava para a alegria não só 
de Patrícia e Juliano, mas de toda a 
família e amigos, a pequena laura. 
o nome foi escolhido pelo casal, ape-
sar de haver outros nomes na lista. 
Eles combinaram que iriam decidir o 
nome quando olhassem o rostinho 
dela “Sem sombra de dúvidas a nos-
sa principal escolha foi muito acerta-
da, ela já tinha carinha de laura”.

A espera, segundo Patrícia, se fez 
necessária para preparar o coração. 
E para isso participar de um grupo de 
apoio foi fundamental para recebe-
rem mais informações, orientações, 
trocar experiências e perceberem 
que outras famílias passavam pela 
mesma situação.

laura, que nasceu em novembro 
de 2015, ainda é muito pequena, 
mas desde o primeiro dia ouve falar 
que ela não nasceu da barriga da ma-
mãe e sim do coração.

os planos para o futuro é au-
mentar a família e para isso estão 
dispostos a entrar na fila de adoção 
novamente. mas por enquanto, Pa-
tricia e Juliano querem curtir muito 
cada momento ao lado da princesi-
nha da casa.

ADOÇÃO: um gesto de amor

FAMíLIA
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AMOR PELA PROFISSÃO: 
DE PAI PARA FILhA

na mesma cidade, mas com uma 
história ao contrário, vive a conta-
dora Caroline Endler roesler de 34 
anos. nascida em Jaraguá do Sul, ela 
foi adotada de forma semelhante a 
de laura, rescém nascida.

Caroline acredita que seus pais, 
bernardo Endler (in memoriam) e 
Claudete terezinha Endler (70 anos), 
também viveram a expectativa de 
adotar uma criança após a ocorrên-
cia de abortos durante algumas ges-
tações.

Assim, a adoção nunca foi um 
assunto escondido de Caroline, que 
desde pequena soube que havia sido 
adotada e afirma que nada impactou 
na sua vida. “tem gente que até se 
espanta, dizendo que a semelhança 
entre eu eu meu pai é grande”.

menina comportada, Caroline 
afirma que teve uma infância e uma 
adolescência maravilhosas. A con-
fiança que os pais depositaram nela 
foi o passaporte para ter feito tudo o 
que desejava e ter ganho tudo o que 
precisava.

Quando Caroline tinha quatro 
anos, eis que chega mais um pre-

sente. o nome era para ser ricardo, 
mas o irmão adotado com apenas 
8 meses de vida, já havia sido regis-
trado com o nome de telemakos. o 
menino com nome grego, tornava-
se o segundo filho do casal Claudete 
e bernardo.

Em 1994, senhor bernardo Endler 
encarou o desafio de ser um empre-
sário contábil. Foi observando o tra-
balhado de seu pai que Caroline foi 
interessando-se pela área contábil e 
onde teve sua primeira experiência 
profissional com a carteira assinada 
em 1998. mas não pensem que por 
ser filha do chefe ela tinha regalias. O 
horário e as tarefas precisavam ser 
cumpridos integralmente, mesmo 
na época em que ela estava cursan-
do a faculdade.

Ao forma-se, passou a ser sócia 
da empresa, as responsabilidades 
aumentaram e a cobrança por resul-
tado também.

A empresa permaneceu aberta 
até 2013, quando, por problemas de 
saúde do senhor bernardo, decidi-
ram encerrar as atividades.

Caroline lembra com grande sau-
dade do senhor bernardo como pai, 
mas também não sai da sua lem-

brança a imagem do profissional 
íntegro. “Perdemos clientes por não 
aceitar fazer decore que não condi-
zia com a realidade. E isso eu levo e 
vou levar para toda a minha vida pro-
fissional e pessoal”.

Em 2007, ela conheceu rainer 
roesler. Eles namoraram, noivaram 
e casaram em 2013. E parece que 
o gosto pelos números refletiu até 
no relacionamento. “Começamos 
a namorar dia 07/07/2007, noiva-
mos no dia 07/07/2011 e casamos 
no dia 06/07/2013, já que o dia 07 
era um domingo”. Os filhos ainda 
não vieram, apenas três cachorros 
e dois gatos. no entanto o assunto 
vem sendo discutido nos últimos 
tempos, tendo inclusive o tema 
adoção em pauta.

Caroline recebeu uma boa educa-
ção, muito amor e carinho dos seus 
pais. no entanto, mais do que isso, 
ela levará consigo um importante 
ensinamento pelo resto da sua vida. 
“Acho lindo o ato de adotar! Conheço 
várias pessoas adotadas e várias pes-
soas que adotaram. Cada qual com 
seu motivo, com sua razão, mas no 
final com um único sentimento que 
liga todas elas: o amor”.

Caroline criança com os pais e já adulta na comemoração dos 70 anos da mãe laura recebendo o carinho dos pais Patrícia e Juliano



ARTIgO

ERA 
DIgITAL: 
Precificação 
de honorários 
Contábeis é a 
bola da vez

* por michel lopes

A rotina do empresário contábil 
brasileiro vem sofrendo abruptas 
mudanças nos últimos anos. tudo 
começou pela necessidade de 
transformação da era manual para 
a era digital. Em 2007, tivemos a feli-
cidade de presenciarmos o início de 

toda esta transformação através da 
implantação da nota Fiscal Eletrôni-
ca, a única “culpada” por tudo o que 
vem acontecendo. Pois bem, logo 
após a implantação do Sistema Pú-
blico de Escrituração digital (SPEd), 
tivemos que participar da mudança 

no mundo contábil, com a transfor-
mação das normas contábeis utili-
zadas até então (as nacionais) para 
o International Financial reporting 
Standards – IFRS (Normas Interna-
cionais). Agora pergunto: E a forma 
de precificar tudo isto?
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Entendendo um pouco sobre 
todas estas mudanças em tão 
pouco tempo, podemos dizer que 
a gestão da empresa contábil se 
tornou um desafio para o em-
presariado brasileiro, ou talvez, 
a única chave para conseguir ter 
sucesso neste novo mundo con-
tábil. Como um dos tentáculos 
da gestão, temos a precificação 
e, sem dúvida alguma, é um dos 
principais pilares para a tomada 
de decisões.

todo empresário contábil 
deve ter conhecimento do custo 
de sua estrutura para atender 
a sua demanda. Sem este co-
nhecimento, estará fadado, em 
muito pouco tempo, ao insuces-
so. Quando falamos de custo, é 
saber realmente quanto custa a 
hora trabalhada de sua empre-
sa contábil, inclusive o custo por 
departamento. tendo esta in-
formação, o céu é o limite! digo 
isto, pois, tendo o custo/hora de 
sua empresa contábil, podem ser 

desenvolvidas ações estratégicas 
com objetivos diferentes.

observando o ingresso de 
muitas empresas em nosso 
segmento com ações estratégicas 
agressivas para captação de 
clientes por meio de preços baixos, 
pergunto: será que a lucratividade 
delas está atingindo a meta 
estipulada pelos proprietários? 
devemos entender que o que 
importa, realmente, nos dias de 
hoje, é a lucratividade da empresa 
e a rentabilidade dos sócios. o 
preço é mera consequência da 
ação estratégica! Qual é a sua?

Conhecendo o custo da hora 
trabalhada, é possível delimitar o 
preço da hora a ser vendida, com 
a rentabilidade desejada! voltan-
do às ações estratégicas, você 
pode trabalhar lucratividades di-
ferentes de acordo com o merca-
do a ser explorado.

A formação do preço de venda 
deve levar em consideração qual 
é o seu plano de negócios, os 

seus objetivos e principalmente 
as suas ações estratégicas. obvia-
mente que se devem considerar 
todos os fatores que interferem 
na precificação, principalmente o 
tempo realmente disponível para 
venda.

Como disse no início, a boa 
gestão será o diferencial compe-
titivo a partir de agora. Empresas 
com processos e estratégias bem 
definidas largam na frente e con-
seguem otimizar a sua estrutura 
para atender toda a demanda 
com preços justos. o momento é 
de focar na gestão e traçar estra-
tégias para um futuro próximo! 

* michel lopes é contador e 
coordenador da Comissão 
de Precificação dos Serviços 
Contábeis do SESCAP-Pr.
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Localizada no oeste de 
Santa Catarina, a bela ci-
dade de Chapecó está 

prestes a completar 100 anos, foi 
fundada em 25 de agosto de 1917. 

o significado da palavra Cha-
pecó, de origem Kaigang (tribo 
indígena da região) tem várias 
interpretações: “chapadão alto”, 
“chapéu feito de cipó” e “põe no 
chapéu”.  Segundo Antoni Selis-
tre de Campos, principal estu-
dioso da etnografia indígena da 
região, a palavra origina-se dos 
termos “echa” + “apê” + “gô”, 
que na língua dos nativos signi-
fica “donde se avista o caminho 
da roça”.

de acordo com o IbGE (2016), 
Chapecó possui mais de 209 mil ha-
bitantes, distribuidos em uma área 
de aproximadamente 626 km².

Chapecó tem indicadores só-
cio-econômicos entre os mais 
elevados do país e está entre os 
100 melhores municípios brasi-
leiros para se investir em imóveis.

É uma das cidades com maior 
número (em porcentagem) de 
prédios de Santa Catarina. Segun-
do o CEnSo do IbGE mostra que 

Chapecó tem quase 16% da sua 
população morando em aparta-
mentos, ganhando em porcen-
tagem de cidades como Joinville, 
Itajaí e blumenau.

Atualmente Chapecó situa-se 
entre a sexta e a sétima econo-
mia catarinense com um Produto 
Interno bruto (PIb) superior a 8 
bilhões de reais por ano. Possui 
14.129 empresas que sustentam 
80.600 empregos formais. 

nas últimas décadas tem se 
tornado um polo do turismo de 
negócios, que a credencia para 
receber importantes eventos, 
com abrangência nacional e In-
ternacional devido à posição cen-
tral na fronteira mercosul.

Até mesmo porque, Chapecó 
disponibiliza uma vasta infraes-
trutura hoteleira e gastronômica. 
Ao todo Chapecó dispõe de 3.271 
leitos divididos em aproximada-
mente 24 hotéis que comportam 
a demanda dos grandes eventos 
que ocorrem na cidade. 

o município também disponi-
biliza bares e restaurantes que 
somam 50 opções diferentes 
para uma boa refeição ou um ex-

celente drink.
Para os visitantes, as brs 470 

e 282 são as principais rodovias 
de acesso. A br 470 inicia a partir 
da br 101 no município de nave-
gantes, corta a região do vale do 
Itajaí e segue até Campos novos, 
onde encontra a br 282, a qual 
atravessa o Estado na direção 
leste-oeste entre a capital, Flo-
rianópolis, e a fronteira com a 
Argentina.

Para quem mora em Santa 
Catarina e deseja chegar até Cha-
pecó pode escolher uma dessas 
opções. Aos que residem nas 
proximidades de blumenau, Ibi-
rama, rio do Sul, Curitibanos e 
Campos novos o trajeto inicia na 
br 470 e encerra na br 282. Para 
os moradores de Santo Amaro 
da Imperatriz, bom retiro, uru-
bici, lages, Joaçaba, treze tílias, 
Piratuba, Xanxerê, São miguel do 
oeste e proximidades, todo o tra-
jeto até Chapecó pode ser feito 
na br 282.

mas não é somente por trans-
porte terrestre que é possível 
chegar até Chapecó. o município 
abriga o aeroporto Serafim Enoss 

chAPEcó: 
A Capital do oeste Catarinense

TURISMO



23

bertaso com excelente estrutura 
para receber voos diários. 

os principais destinos do ae-
ródromo de Chapecó são Floria-
nópolis (SC), Porto Alegre (rS), 
Guarulhos e Campinas (SP), além 
de brasília (dF). A média de pas-
sageiros por mês é de 30 a 35 
mil usuários. o aeroporto aten-
de moradores de cerca de 250 
municípios do oeste e extremo 
oeste catarinense, noroeste do 
rio Grande do Sul e sudoeste do 
Paraná.

Para quem visita Chapecó e 
região inúmeras são as possi-
bilidades de turismo. Entre os 
destaques está a Catedral Santo 
Antônio, localizada no centro de 
Chapecó. Inaugurada em 1956 
a bela construção possui duas 
torres com 40 metros de altura. 
vista do alto a catedral tem o for-
mato de uma cruz. Atrás da ca-
tedral existe também uma gru-

ta em pedra e com imagens de 
santos, um excelente local para 
a renovação da fé.

o Centro de Cultura e Even-
tos Plínio Arlindo de nes tem 
uma localização privilegiada no 
município. Com uma área de 
12.920 metros quadrados rece-
be simultaneamente diferentes 
eventos com conforto e segu-
rança. Além dos quatro audi-
tórios, tem também um salão 
nobre para 2 mil pessoas, cafe-
teria, estacionamento próprio e 
um teatro com capacidade para 
1 mil pessoas. 

Aos amantes da história o 
Centro de memória do oeste de 
Santa Catarina (CEom), localiza-
do junto à rodoviária de Chapecó, 
oferece um acervo histórico e pré
-histórico do oeste catarinense. 
os visitantes têm acesso gratuito 
e podem conhecer mais sobre a 
história da região.

Situado ao lado da Catedral 
Santo Antônio, o monumento 
do “desbravador” foi criado em 
1981 pelo artista plástico Paulo 
de Siqueira, para homenagear 
os primeiros desbravadores que 
colonizaram o município. A es-
tátua tem 14 metros de altura, 
5,70 metros de largura e pesa 
nove toneladas e retrata a figu-
ra de um gaúcho empunhando 
um machado, simbolizando o 
trabalho. na mão esquerda se-
gura um louro que remete a 
conquista e a vitória. na base 
do monumento está o memorial 
Paulo de Siqueira.

Isso tudo é apenas um pouco 
de Chapecó, a cidade conhecida 
como a Capital do oeste Catari-
nense, que encanta os turistas e 
que tem a capacidade de evoluir 
sem perder suas características, 
graças a força do seu povo e o 
respeito pelas suas raízes.
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com a correria do dia a 
dia e dos inúmeros com-
promissos, nem sempre 

conseguimos ter uma noite de 
sono que nos faça descançar 
suficientemente. O dia parece 
pequeno para tantos compro-
missos e para tanto fazer uma 
alimentação balanceada combi-
nada com a prática de exercícios 
físicos parece algo impossível. o 
fast-food, a vida sedentária e as 
horas em frente ao computador 
tornam-se rotineiras, debilitan-
do dia após dia a nossa saúde 
silenciosamente, causando enor-

mes prejuízos.
o colesterol alto é um desses 

prejuízos. Para alertar, a Asso-
ciação Americana do Coração, 
divulgou um estudo sobre o co-
lesterol alto e revelou que a cada 
dez anos em que uma pessoa 
vive com a taxa de colesterol 
elevada, o risco de sofrer uma 
doença do coração aumenta em 
cerca de 40%.

Foram analisados dados de 
1.478 adultos sem doenças car-
diovasculares aos 55 anos. os 
pesquisadores calcularam o 
tempo em que cada um deles ti-

nha o colesterol elevado e o risco 
de sofrer um infarto ou derrame.

Entre os 389 voluntários, que 
viviam com o índice elevado de 
um a dez anos, a probabilidade 
era de 8,1%. Já entre os 577 vo-
luntários, que tinham colesterol 
alto de onze a vinte anos, o risco 
subia para 16,5%. 

Já entre os participantes que 
não tinham problemas de coles-
terol, 512, o risco era de apenas 
4,4%.

A pesquisa deixa claro que o 
malefício do colesterol elevado é 
cumulativo. 

cO
LES
TE
ROL: 

SAÚDE

o inimigo do bem estar e 
da saúde do coração

BOM X MAU

É fundamental que as 
pessoas conheçam a 
diferença entre o colesterol 
que é bom e o que é mau 
para o organismo.
As siglas Hdl e ldl sempre 
confundiram os pacientes 
submetidos a exames. mas 
afinal, o que significa isso?

- lipoproteína de alta-
densidade (Hdl) é boa para 
o seu coração. Ela carrega 
colesterol das suas artérias 
para o seu fígado, onde é 
eliminada.

- lipoproteína de baixa-densidade 
(ldl) é ruim para o seu coração. 
Ela carrega colesterol do seu fígado 
para seus tecidos do corpo. Se 
houver muito ldl, ou colesterol 
'ruim' no seu corpo, ele pode se 
acumular nas células e nas artérias.
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Homens são mais suscetíveis a 
desenvolver doenças cardiovascu-
lares 

mais da metade da população 
brasileira está acima do peso, se-
gundo dados do vigitel 2014. A 
pesquisa, encomendada pelo mi-
nistério da Saúde, foi realizada com 
mais de 40 mil pessoas de todos 
os estados brasileiros e distrito Fe-
deral. o sobrepeso está entre os 
principais fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças car-
diovasculares.

São cerca de 340 mil brasileiros 
que morrem vítimas dessas doen-
ças, de acordo com o dAtASuS. os 
dados preocupam ainda mais os 
homens: estudo do Instituto dante 
Pazzanese de Cardiologia de São 
Paulo aponta que 60% das vítimas 
são do sexo masculino, com média 
de idade de 56 anos.

Para o dr. Francisco Fonseca, 
presidente da Sociedade latino-a-
mericana de Aterosclerose - SolAt, 
um pequeno conjunto de fatores 

de risco responde pela grande 
maioria das mortes por doenças do 
coração. “Entre eles, destacam-se 
o tabagismo, o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas, alimentação 
inadequada e falta de atividade físi-
ca”, explica o cardiologista.

Segundo o vigitel 2014, a fre-
quência de homens fumantes no 
brasil é maior do que a de mulhe-
res. Eles ainda consomem poucas 
frutas e hortaliças e apresentam 
consumo excessivo de sal, diferen-
te das mulheres.

Para evitar sustos, o dr. Francis-
co Fonseca esclarece que a melhor 
conduta é a prevenção. “Consultas 
regulares ao médico são essenciais 
para avaliar os fatores de risco, 
como controle de níveis de coles-
terol e pressão arterial, além de 
avaliação física. Hábitos simples e 
fáceis de adotar podem fazer toda 
a diferença para a saúde cardiovas-
cular, como uma alimentação equi-
librada, que inclua gorduras boas, 
por exemplo”, finaliza.
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buscando motivos para associar-se à algu-
ma entidade, as pessoas costumeiramente 
esbarram em dúvidas com relação ao moti-
vo que as levariam a fazer essa opção. Para 
esclarecer essas dúvidas, duas questões 
devem ser levadas em consideração:

O qUE EU VOU gANhAR cOM ISSO?
os associados do Sescon/SC têm acesso a 
convênios na área da saúde, convênios com 
empresas de softwares tributários, descon-
to na aquisição de certificado digital, des-
conto na inscrição de cursos presenciais e 
a distância, além de usufruir de consultoria 
tributária, trabalhista e previdenciária.

O qUE A cLASSE cONTáBIL VAI gANhAR
cOM A MINhA ASSOcIAÇÃO?

Ao associar-se ao Sescon/SC, o empre-
sário possibilita a continuidade dos tra-
balhos da entidade junto aos orgãos 
estaduais e por meio da Fenacon, em 
brasília, que acompanha e interfere, à 
favor da classe contábil, diariamente 
em todas ações do Congresso nacional. 
Com um número cada vez maior de as-
sociados a entidade cresce, ganhando 
respeito perante os orgãos públicos e 
força para cobrar ações de interesse da 
classe.

PARA SE TORNAR ASSOcIADO OU OBTER MAIS INFORMAÇõES BASTA ENTRAR 
EM cONTATO cOM O SEScON/Sc PELO TELEFONE (47) 3433-9849 OU PELO E-MAIL 
ASSOcIADOS@SEScONSc.ORg.BR.

• Consultoria INFORME LEX - tributos federais, estaduais, trabalhista, previdenciária, 
  empresarial, civil e consultoria jurídica (consultas sobre processos)
• Consultoria PRINCE – (Osmar Schulze) - ICMS/SC, IPI e ISS(com base em lei nacional)
• Descontos nos cursos presenciais do SESCON/SC, Seminário a distância, Projeto Educação
  Continuada e cursos realizados pelos parceiros e apoiadores.
• Certificado Digital – Além do desconto para associados e seus clientes, o associado 
  acumula pontos e troca por produtos ou resgate em dinheiro através do Programa 
  Fidelidade Prime. Acesse o Espaço vIP - www.espacovip.fenaconcd.com.br
• FEnACon - usufruir dos benefícios das ações e projetos, como a opção pelo Simples 
  nacional (anexo III) e acompanhar as ações do sistema FEnACon junto ao Congresso nacional.
• PortAl ContAbIl SC - Informativo on-line diário via e-mail (newsletter), acesso irrestrito 
  às notícias, índices e agenda fiscal (enviada também mensalmente via e-mail).

DEScONTO NA cONTRATAÇÃO:
• QUESTOR – Sistema QUESTOR CND (controle e emissão automática das certidões
  negativas de debito – municipal/estadual/federal)
• QUESTOR - Pequenas Empresas (emissão de NFe)
• UNIODONTO – Plano Odontologico
• AGEMED – Plano de Saúde (plano regulamentado EMPRESARIAL)
• BPNC – Sistema ATEF-Auditoria Tributária Eletrônica Federal, (cruzamento de informações
  dos módulos declarações Fiscais e módulos SPEd`s
• VISTRA SPED BI – Cenários/análises/informações
• JOCRESPI – Seguro de Responsabilidade Civil para o Contador
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