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No dia 15 de setembro, o Sescon/SC completa 26 anos. Não há como 
falar da história do Sescon/SC sem lembrar das etapas percorridas 
e os desafios que os presidentes, com suas diretorias e equipe de 
profissionais, enfrentaram ao longo destes 26 anos. Não foram poucos.
 
Desde as dificuldades da implantação, passando pela necessidade da 
organização, do planejamento e da estruturação para propiciar um 
caminho seguro em direção ao futuro. A profissionalização interna, 
as parcerias e o forte apoio e ligação com a Fenacon. A participação 
permanente nas discussões junto aos órgãos públicos municipais, 
estadual e federal, sempre buscando melhorias para seus representados, 
são ações fundamentais neste processo de crescimento.
 
A expansão das atividades para todo o Estado de Santa Catarina por meio 
da criação das diretorias regionais, a participação no projeto da educação 
continuada, a certificação digital, a reformulação do departamento de 
cursos, o Portal Contábil SC, a Web Rádio Contábil SC e as recém 
lançadas  TV Contábil SC e a Unicontábil SC (Universidade Corporativa 
Contábil de Santa Catarina), projetos estes também em conjunto com 
as demais entidades catarinenses, representam a continuidade dos 
desafios para toda a classe contábil de Santa Catarina.
 
Estas ações estão resumidas nesta edição da Revista Sescon/SC. 
Também tenho a alegria de anunciar a realização do 1° Encontro dos 
Empresários de Serviços Contábeis e de Assessoramento do Estado de 
Santa Catarina (Enescon/SC), que será nos dias 11 e 12 de novembro, 
em Joinville. O evento terá temas relacionados às melhorias na gestão 
das empresas. Agende-se.
 
Boa leitura a todos.

Editorial

Elias Nicoletti Barth
Presidente do Sescon/SC
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Nesta campanha, o Sescon/SC esclarece as dúvidas da população sobre o que e como fazer a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física. 

Dedicado ao Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped), o evento 
apresentou o novo relacionamento 
entre o fisco e os contabilistas com a 
implantação da nova ordem fiscal. 

Melhorar a gestão das empresas. Este 
é um dos objetivos do 1° Encontro dos 
Empresários de Serviços Contábeis e 
de Assessoramento do Estado de Santa 
Catarina que será realizado nos dias 
11 e 12 de novembro, em Joinville.

Em breve, o Sescon/SC estará de casa 
nova. Com cerca de 800 m², a nova sede 
terá um auditório de 250 lugares. 

O conhecimento ganhou espaço no 
Sescon/SC. Em oito meses, 2300 alunos 
participaram de cursos teóricos e práticos.

Com o slogan “Unindo forças, defendendo valores”, o 
Sescon/SC representa 7 mil empresas. Esta matéria 
mostra a força do associativismo por meio das conquistas 
e os benefícios dos associados à entidade. 

Cerca de 250 pessoas estiveram na posse da diretoria eleita para o triênio 2010/2013. A solenidade aconteceu no Hotel 
Slaviero, em Joinville. A liderança da entidade é do contador Elias Nicoletti Barth que foi reeleito em março último. A 
cerimônia também foi marcada pelo lançamento da nova fase da TV Contábil SC e da Unicontábil SC - Universidade 
Corporativa Contábil de Santa Catarina. Em seguida, os convidados se confraternizaram num jantar.

Márcia Carvalho, coordenadora da 
certificação digital do Sescon/SC, fala 
sobre este documento, que funciona 
como uma assinatura digital, cada vez 
mais exigido pelos órgãos federais. 

O Portal Contábil SC - www.portalcontabilsc.com.br - 
reúne as notícias de economia, em especial das áreas 
contábil, tributária, fiscal e de gestão empresarial. O 
Portal nasceu, em fevereiro de 2009, numa iniciativa 
das entidades contábeis de Santa Catarina. Hoje são 
mais de 72 mil visitantes ao mês. Webrádio e TV Contábil 
SC também fazem parte desta ferramenta virtual de 
comunicação entre a classe contábil catarinense.

Dezonove entidades beneficentes de 
Santa Catarina são auxiliadas, este ano, 
pelo Sescon/SC. O valor da contribuição 
ultrapassa R$ 60 mil. 

Declare Certo

Seminário

Cursos

Associativismo

Posse

Entrevista

Especial

Solidariedade

Enescon/SC

Nova sede 



Jaraguá do Sul

Sescon/SC realiza a campanha
Declare Certo
O Sescon/SC realizou, em abril, a campanha “Declare Certo”, que esclareceu 
as dúvidas quanto à declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2010.

Canoinhas

Chapecó

Há três anos, a campanha ocorre nas praças centrais das cidades para facilitar o acesso de todos. “A cada edição da 

campanha aumenta muito a procura por informações, fato que nos deixa orgulhosos porque conseguimos atingir o 

objetivo social do evento”, ressaltou Elias Nicoletti Barth, presidente do Sescon/SC. “O atendimento é feito de forma 

simples, direta e objetiva”, completa. O atendimento é gratuito e feito por profissionais da área contábil. A campanha 

Declare Certo conta com o apoio do CRCSC, Fecontesc e Fenacon.

Joinville

Sescon/SC promove seminário
O Sescon/SC promoveu em fevereiro o Seminário SPED - Responsabilidade do Empresário na Nova Ordem 

Fiscal, em Joinville. O evento esclareceu o novo relacionamento entre o fisco e os contabilistas e discutiu a 

responsabilidade do empresário na nova ordem fiscal. 

Segundo os palestrantes Roberto Aurélio Merlo, José Julberto Meira Jr. e Janilson Antonio Baierski, o principal 

objetivo do Sped é evitar a sonegação, mas o novo sistema exige uma mudança de comportamento dos 

empresários. 

Para o presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti 

Barth, o seminário foi fundamental para os 

empresários conhecerem as alterações que o Sped 

e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) vão provocar 

no controle e no planejamento tributário de seus 

empreendimentos. 

Caçador
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Cursos

Ela conta que a partir de agora, com o fortalecimento dos 

cursos em Joinville, cidade sede da entidade, o setor começa a 

expandir, com a parceria dos Sindicont’s, para as outras cidades 

catarinenses.

De janeiro até agosto deste ano, o Sescon/SC realizou 50 cursos 

em Joinville e 22 em outras cidades do Estado. Ao todo, 2300 

alunos assistiram cursos teóricos e práticos com palestrantes da 

região e dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

 

Os resultados obtidos e a aceitação do público têm sido 

altamente satisfatórios.“Nossos palestrantes são reconhecidos 

em suas áreas e a avalição deles pelos alunos tem sido de 

muito bom a ótimo”, ressalta Fátima.

 

Além de contéudos que atendam a necessidade de mercado e 

professores especializados, os cursos do Sescon/SC têm valores 

competitivos com o mercado. Para um curso de oito horas/aula, 

o investimento é a partir de R$ 120. 

Consulte o calendário de cursos no Portal Contábil SC 

(www.portalcontabilsc.com.br). Mais informações pelo 

(47) 3433-9849 ou pelo cursos@sesconsc.org.br

Entidade fortalece setor 
e leva conhecimento

O setor de cursos e eventos do Sescon/SC completa, 

em setembro, um ano de atividades. A equipe, liderada 

pela Fátima de Freitas, elabora e organiza cursos não 

só nas áreas da contabilidade, tributária, administração 

e finanças, mas também nas áreas de gestão. “Hoje 

o setor oferece cursos de  aprofundamento, cursos 

que desenvolvem as técnicas profissionais, cursos de 

atualização e cursos que desenvolvem as atitudes que irão 

melhorar o desempenho profissional”, explica Fátima. 

O Sescon/SC, Blumenau e 
Grande Florianópolis, com 
o apoio do CRCSC e da 
Fecontesc, promovem o 1º 
Encontro dos Empresários 
de Serviços Contábeis e de 
Assessoramento do Estado de 
Santa Catarina (Enescon/SC).
 

Com temas direcionados às melhorias na gestão das empresas, o 
encontro será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, no Hotel 
Bourbon, próximo ao shopping Mueller, em Joinville.
 
Com capacidade para 400 empresários, segundo o coordenador do 
evento, Vilson Wegener, o Enescon/SC resgata a importância de um 
evento voltado aos empresários da área contábil que estão em busca 
de atualização. “Convidamos os empresários para que participem do 
1° Enescon/SC que terá temas atuais e trará novas ferramentas para 
o seu dia a dia”, ressalta Wegener.
 
As vagas são limitadas. A inscrição deve ser feita pelo 
www.portalcontabilsc.com.br de 1° de outubro até 5 de novembro. 

Entidades promovem evento 
para empresários

Nova Sede: Em função do expressivo crescimento das atividades da entidade, 
especialmente, da certificação digital, dos cursos e do Portal Contábil SC, o Sescon SC, 
em breve, vai mudar para uma sede mais ampla. O espaço, em torno de 800 m², está 
localizado em dois andares do AEON Business Le Village (antigo Hotel Slaviero), na Avenida 
Albano Schulz, 815, no Centro, em Joinville. A sede terá um auditório com 250 lugares, 
com possibilidade de se transformar em quatro salas para cursos. As novas instalações serão 
adaptadas às necessidades da entidade e deverão estar pronta até o final deste ano.

Programação

* o sorteio será apenas para os participantes presentes. 

Dia 11 (quinta-feira)

Dia 12 (sexta-feira)

19h30
15h00

08h30
08h00

20h00

08h40

10h30

13h50

16h00
16h20
18h00
18h20

21h30

10h10

12h20

14h00

Solenidade de abertura
Credenciamento

Sorteio de dois notebooks*
Credenciamento

Peça “Economizar e lucrar, basta clicar!”, da 
Companhia Te-Ato, de São Paulo

Palestra “Gestão de Empresas contábeis e suas 
relações interpessoais”, com Félix Theiss

Palestra “A importância da Tecnologia da Informação 
nas Empresas Contábeis e das Informações da 
Contabilidade no Cenário Nacional e Internacional”, 
com Homero Rutkowsky

Sorteio de dois notebooks*

Coffee break
Palestra “Você conectado ao futuro”, com Carla Galo
Encerramento
Sorteio de dois notebooks*

Coquetel de boas vindas

Coffee break

Almoço livre

Palestra “As organizações diferenciadas necessitam 
de lideres de resultados” com Celso Rocha

Encontro

Curso de nota fiscal eletrônica na prática foi um dos mais procurados este ano



Associativismo

Unindo forças, 
defendendo valores
Em busca de motivos para associar-se à alguma entidade, duas 

questões ganham destaques. A primeira pergunta é: o que eu 

ganho com isso? Consultoria tributária, acesso aos convênios e 

descontos em cursos são alguns dos benefícios de ser associado 

ao Sescon/SC.

 

A segunda, o que a entidade ganha com a minha associação 

ou o que a classe ganha com a minha associação? Para o 

presidente do Sescon/SC, Elias Nicoletti Barth, a entidade cresce 

financeiramente, ganha força, respeito, consequentemente, 

fica mais representativa perante órgãos públicos e a classe tem 

retorno. “Um exemplo deste retorno foi o caso da opção pelo 

anexo III da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que 

possibilitou uma considerável redução de tributos para o setor 

contábil brasileiro. Por isso, é de fundamental importância que 

todos se associem”, ressalta o presidente.

 

Renata de Castilhos de Macedo, a responsável pelos associados 

da entidade, explica que de acordo com o Artigo 511 e seguintes 

da CLT, toda empresa constituída obrigatoriamente será filiada 

a entidade sindical de sua categoria. “A filiação é uma questão 

legal. Já a associação, é opcional. Um filiado pode se tornar 

associado contribuindo mensalmente em troca de benefícios“, 

explica Renata.

 

O filiado faz uma contribuição anual, denominada Sindical, com 

vencimento sempre no dia  31 de janeiro e o valor é calculado 

sobre o capital social da empresa. O associado, além do valor 

anual, contribui com R$ 40 ao mês ou com R$ 75 para ser 

um associado assinante, que inclui mais benefícios. Confira os 

benefícios no quadro ao lado.

 

Atualmente, o Sescon/SC representa 7 mil empresas. Para 

se tornar associado basta que o sócio-proprietário preencha e 

assine a proposta de associação e anexe uma cópia do contrato 

social e alvará.

 

Mais informações pelo telefone (47) 3433-9849 ou pelo e-mail 

associados@sesconsc.org.br

Benefícios

Renata: “A filiação é uma questão legal. Já a 
associação, é opcional”.

Agenda fiscal via e-mail, mensal (disponível no site);
Consultoria na área trabalhista, previdenciária, tributária 
e empresarial;
Informativo Portal Contabil SC, de segunda a sexta-feira, 
via e-mail;
Acesso irrestrito ao site do Sescon/SC, inclusive ao 
banco de consultas da Consultoria Tributária;
Acesso ao Convênio Unimed;
Acesso ao Convênio Uniodonto;
Desconto em Cursos
Acesso ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional em 
parceria com a Jocrespi Corretora de Seguros;
Isenção do pagamento da Contribuição Negocial.
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Entidade empossa 

nova diretoria

O Sescon/SC empossou, no dia 18 de junho, a diretoria eleita 

para o triênio 2010/2013. Na solenidade, que aconteceu 

no Hotel Slaviero, em Joinville, foram empossados os 

diretores efetivos, suplentes, conselheiros fiscais, delegados 

representantes e os 18 diretores regionais.

A liderança da entidade é do contador Elias Nicoletti Barth 

que foi reeleito no dia 26 de março último. Ele garantiu que 

vai continuar o trabalho de forma árdua para o crescimento 

da classe contábil catarinense.

“Podem estar certos de que teremos muito trabalho, mas 

com certeza será gratificante podermos lutar juntos para 

buscar constantes melhorias para a nossa classe”, afirmou 

Elias aos novos colegas de gestão.

Além da posse, a noite também foi marcada por 

lançamentos. Primeiro, o lançamento oficial da nova fase da 

TV Contábil SC, que integra o Portal Contábil SC, portal de 

notícias das entidades contábeis catarinenses. Em seguida, 

a Unicontábil SC - Universidade Corporativa Contábil 

de Santa Catarina. Após a cerimônia, os convidados 

se confraternizaram num jantar. Confira as imagens do 

fotógrafo Nilson Bastian.  

Posse
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Certificado digital traz 
agilidade aos negócios
por Claudia Mota

Entrevista

    A partir deste ano, mais empresas são obrigadas a emitir Nota Fiscal Eletrônica e para isso é preciso 
adquirir um Certificado Digital, um documento pessoal que funciona como uma assinatura digital. A Revista 
Sescon/SC entrevistou a coordenadora da Certificação Digital do Sescon/SC, Márcia Carvalho (foto), que 
esclareceu sobre este documento  fundamental no mundo dos negócios.
     
    O Sescon/SC, representando a Autoridade Certificadora (AC) Fenacon, atua como Autoridade de Registro 
(AR) da Certificação Digital desde 2006. De lá até julho deste ano foram validados 18156 certificados 
digitais.
     
    Há dois tipos: o A1 (armazenado no computador) vale por um ano e o tipo A3 (armazenado em uma 
mídia) vale por três anos. Márcia ressalta que antes de adquirir o certificado digital, o contribuinte deve 
consultar a empresa que vai fornecer o programa para emissão de nota fiscal para verificar qual certificado se 
adapta  ao sistema. A seguir a entrevista.  

O que é a certificado digital?

O certificado digital é um documento que identifica uma pessoa 

física ou jurídica. É uma assinatura digital para as transações 

feitas pela internet. Com o certificado digital as informações são 

transmitidas com mais segurança.

Quais são as diferenças dos certificados de pessoa física 

(e-CPF) e jurídica (e-CNPJ) ? E as vantagens?

A diferença é que no e-CPF o responsável pelo certificado é 

a própria pessoa e no e-CNPJ o titular é a empresa e esta 

tem uma pessoa física responsável pelo uso do certificado. 

A agilidade, redução de custos e segurança estão entre as 

vantagens da certificação digital que permite que os processos 

tornem-se menos burocráticos. A certificação digital garante 

autenticidade e integridade nas transações realizadas via 

internet. O documento com assinatura digital ICP-Brasil tem a 

validade de um documento em papel assinado manualmente.

Qual a diferença entre o certificado tipo A1 e A3?

A principal diferença entre eles é o modo de armazenamento. 

No tipo A1 o certificado é gerado no computador do usuário, 

devendo obrigatoriamente, ser protegido por senha de acesso. 

No certificado tipo A3, é gerado em hardware específico, isto é, 

em um smart card (cartão), com uso de uma leitora, ou em um 

token (via entrada USB). 
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O que fazer no caso de perda ou roubo do cartão ou do token?

Deve-se entrar em contato imediatamente com a certificadora 

que emitiu a certificação digital (Sescon/SC) e solicitar o 

cancelamento. Depois, será necessário refazer todo o processo, 

inclusive com a validação presencial e arcar com o custo de um 

novo certificado.

O certificado para emissão de NF-e poderá ser adquirido em 

nome de qualquer pessoa?

Sim. Quando não adquirido em nome do responsável legal 

perante a Receita Federal o acesso será restrito a emissão de 

nota fiscal, não será possível enviar declarações ou consultar a 

base de dados da Receita Federal.

Qual a vantagem em adquirir uma certificação com

o Sescon/SC?

O Sescon/SC é uma autoridade de registro que valida o 

certificado digital desde 2006, numa parceria com a empresa 

Certisign. De lá para cá, estamos validando em todo o Estado 

de Santa Catarina, em parceria com os sindicont´s. Com isso, 

o contador não precisa se deslocar, pois mantemos postos de 

atendimento em várias regiões, ou enviamos nossas agentes 

até a região onde não há um posto. Outro grande benefício que 

a entidade oferece é o suporte, nós acompanhamos desde a 

emissão até a utilização do certificado digital no site da Receita 

Federal.

O que fazer e quais os documentos necessários para adquirir 

um certificado digital?

Primeiro é preciso acessar o site do Sescon/SC - 

sesconsc.org.br/certificadodigital - escolher o tipo de certificado, 

fazer a solicitação e efetuar o pagamento do boleto. Em 

seguida, agendar um horário para a validação presencial em 

um posto da AR Sescon/SC mais próximo. Comparecer no dia 

e horário agendado com os seguintes documentos:  Para e-CPF 

é necessário cópias e originais do RG, CPF, comprovante de 

residência em nome do titular e uma foto 3 x 4. Para o CNPJ ou 

NF-e é necessário cópias e originais do RG, CPF, comprovante 

de residência em nome do titular, foto 3 x 4, contrato social, a 

última alteração consolidada ou estatuto e ata de posse.

Balneário Camboriú  - Adriano
(47) 3367-4530
certificadodigitalbc@terra.com.br
    
Canoinhas - Adriana
(47) 3622-4551
certificado.canoinhas@sesconsc.org.br  

Chapecó - Fabiola
(49) 3328-5229
certificadodigital@sindicontcco.com.br
     
Concordia - Carlos
(49) 3442-0137
certificadodigital@netcon.com.br

Itajaí - Felipe
(47) 3241-0300
certificacao@intersindical.com.br

Joaçaba - Gisele
(47) 3522-0382
certificado.jba@sesconsc.org.br
   
Joinville - Naiara e Ketlyn
(47) 3433-9849
certificacaodigital@sesconsc.org.br
     
Rio do Sul - Elaine
(47) 3525-5489
certificadodigital@sindicont.org.br
     
Tubarão - Vanessa
(48) 3626-2837
certificacao@tubanet.com.br 

Postos de atendimento



12) Região de Joinville: Lar Espírita Maria de Nazareth – 

Araquari/SC. Abrigo para crianças de 2 a 6 anos – entidade 

indicada pela AJOS - Associação Joinvilense de Obras Sociais.

13) Região de Lages: Hospital Infantil Seara do Bem – Lages/SC. 

Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos.

14) Região de Rio do Sul: Comunidade Evangélica de Rio do 

Sul - Hospital Samária. Associação civil sem fins lucrativos, 

beneficente e filantrópica, de caráter religioso, educacional, 

cultural, de assistência social e à saúde.

15) Região de São Bento do Sul: Instituto de Desenvolvimento 

Integral (IDI). Organização não governamental, com objetivos 

estritamente sociais, sem fins lucrativos, atendendo na área da 

saúde, vestuário, alimentação, e dando orientações através das 

escolas, empresas, associações de bairro, etc.

16) Região de São Miguel do Oeste: Associação Migueloestina 

de Apoio às Pessoas Carentes – AMAPEC. Promove programas 

voltados à assistência familiar e individual, em suas necessidades 

básicas, como habitação, saúde, educação alimentação e 

trabalho.

17) Região de Tubarão: Associação Edson Filho Centro de 

Educação Especial Vida e Arte – Tubarão/SC. Amparo a crianças 

e adolescentes carentes e ações de prevenção, habilitação 

e integração à vida comunitária de pessoas portadoras de 

deficiências.

18) Região de Videira: Centro Espírita Nosso Lar – Fraiburgo/SC. 

Entidade sem fins lucrativos de atendimento à população carente 

– agasalhos, alimentos, remédios.

19) Região de Xanxerê: ABSCJ - Associação Beneficente Sagrado 

Coração de Jesus – Xanxerê/SC. Entidade sem fins lucrativos de 

amparo aos idosos carentes de Xanxerê e região.

Solidariedade

Joinville

Conheça as entidades 
beneficiadas em 2010:

Auxílio às entidades no estado

1) Região de Araranguá: Associação Casa do Repouso Nosso Lar 

- Município de Maracajá/SC. Atendimento de longa permanência 

para pessoas de 16 a 60 anos em casos de abandono ou 

encaminhados pelo serviço social.

2) Região de Balneário Camboriú: APAE Associação de Pais e 

Amigos Excepcionais de Balneário Camboriú/SC

3) Região de Brusque: Circulo Bom Samaritano – Brusque/

SC. Entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade atender 

crianças amparando-as, combatendo o analfabetismo e 

promovendo recreação.

4) Região de Caçador: Associação Maria Rosa – Caçador/SC. 

Atende mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência 

doméstica ou em situação de vulnerabilidade social.

5) Região de Canoinhas: Pia União de Santo Antonio – 

Canoinhas/SC. Assistência à menores carentes e abrigo para 

idosos.

6) Região de Chapecó: CAPP - Centro Associativo de Atividades 

Psicofísicas Patrick – Chapecó/SC. Entidade de caráter 

educacional, beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, 

com a finalidade de oferecer ensino básico a portadores de 

necessidades educacionais especiais.

7) Região de Concórdia: Esporte Clube Canarinho – Concórdia/

SC. Entidade sem fins lucrativos que atende em média 50 

crianças carentes com idade entre 08 e 17 anos, oferecendo 

matérias para a pratica do esporte, orientação psicológica, 

jurídica, pedagógica, fisioterapêutica, educacional e alimentar.

8) Região de Curitibanos: União das Associações de Bairros de 

Curitibanos. Entidade de utilidade pública, de caráter beneficente, 

educativo e de promoção social.

9) Região de Itajaí - Centro Educacional Francisco de Assis – 

Itajaí/SC. Entidade sem fins lucrativos, com finalidade assistencial 

e educacional a pessoas ou famílias carentes.

10) Região de Jaraguá do Sul: Associação Lar da Criança Marcos 

Valdir Moroso – Guaramirim/SC. Fornece abrigo provisório de 

qualidade a crianças em situação de risco pessoal e/ou social, das 

cidades de Guaramirim, Schroeder, Massaranduba e Corupá.

11) Região de Joaçaba: Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Joaçaba/SC. Entidade sem fins lucrativos que coordena atividades 

de combate e prevenção do câncer.

Desde que foram criadas as diretorias regionais, em 2005, o Sescon/SC inclui 

no planejamento estratégico ações voltadas às causas sociais. Ciente de sua 

responsabilidade, o sindicato colabora com 19 entidades beneficentes de Santa 

Catarina. As entidades foram escolhidas pelos diretores regionais e receberão a 

doação de meio salário mínimo de janeiro a dezembro deste ano. Para o diretor 

de eventos do Sescon/SC, Gustavo Luiz Santana, essa ação aproxima a entidade 

das comunidades nas quais está inserida, além de levar benefícios financeiros às 

entidades carentes que realmente necessitam deles. O valor da contribuição anual 

ultrapassa R$ 60 mil.

Canoinhas

Tubarão Araranguá

Chapecó
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Um Portal feito 
para você

Especial

por Claudia Mota

www.portalcontabilsc.com.br, este é o endereço do site que 
reúne notícias de economia, em especial das áreas contábil, 
tributária, fiscal e de gestão empresarial. O site nasceu no dia 
18 de fevereiro de 2009 numa iniciativa entre as entidades 
contábeis de Santa Catarina: Sescon/SC, Sescon Blumenau, 
Sescon Grande Florianópolis CRCSC e Fecontesc.

Atualmente, o portal recebe mais de 72 mil visitantes por 
mês, com uma média de quase 30 mil visitantes únicos. São 
disparados mais de 250 mil e-mails informativos por mês, para 
mais de 15 mil contatos registrados.

O projeto foi idealizado pelo Sescon/SC, por meio do presidente, 
o contador Elias Nicoletti Barth, e aderido pelas demais 
entidades contábeis do Estado. A FACE Digital, com sede em 
Joinville/SC, é a empresa que desenvolveu o site e o administra. 
Na sede da FACE fica o estúdio da Rádio Contábil SC, que 
transmite via web, de segunda a sexta-feira, às 8h30, o Jornal 
Contábil SC. Este ano, o portal intensificou a programação em 
vídeo da TV Contábil SC, que conta com a colaboração do blog 
Contabilidade na TV.

Neste primeiro ano, o Portal Contábil SC fez a cobertura 
completa (reportagem, fotos, áudio e vídeo) da 13ª Conescap, 
realizada em Goiás/GO, e da XXVI Contesc, em Balneário 
Camboriú/SC. Esta cobertura deve ser ampliada com a 
transmissão ao vivo dos principais eventos de classe.

Para 2011, o Portal Contábil SC deve passar por uma 
remodelagem visual, divulgar mais conteúdo exclusivo em 
todas as formas de mídia e disponibilizar cursos online. O 
internauta também participa do Portal por meio do link Fale 
Conosco, do mural da Rádio Contábil, solicita músicas e opina 
em enquetes e artigos. As notícias do Portal Contábil SC podem 
ser acompanhadas pelo twitter. O endereço é http://twitter.com/
portalcontabil

O Portal Contábil SC conta ainda com a New Informatics e o 
Sicredi como parceiro realizadores e com o apoio do Sistema 
Completo, SCI, Informe Lex, Domínio Sistemas, Grupo Diretiva e 
a Valida Fisco.

www.portalcontabilsc.com.br

Enquetes

Nas ondas da internet

Biblioteca de Áudio
Arquivos dos programas do “Jornal Contábil SC“ 
apresentados de segunda a sexta-feira, a partir das 
8h30, pela webrádio.

Neste espaço, você deixa sua opinião e contribui para 
para melhorar a programação da Rádio Contábil SC. 

No dia 30 de março de 2009, às 8h30min, Wagner Luiz Dias apresentava a primeira edição do Jornal Contábil SC pela webrádio 
do Portal Contábil SC. Desde então, de segunda a sexta-feira, ele leva as principais notícias de economia, em especial, das áreas 
contábil, tributária, fiscal e de gestão empresarial aos ouvintes. O Jornal Contábil SC também lembra os profissionais sobre os 
compromissos fiscais e divulga o calendário de cursos. E-mail: radio@portalcontabilsc.com.br 

Siga o Portal Contábil SC
twitter.com/portalcontabil

Mural de Recados
Espaço para que você deixe seu comentário. Veja alguns: 

      Parabéns às entidades que possibilitaram essa nova 
conquista à classe contábil, uma inovadora e eficaz 
ferramenta de comunicação.

      Olá. Estou colocando o serviço em dia e conectado na 
rádio do Portal. A seleção musical está show.

      Estou incrivelmente admirada com a programação 
musical de vocês. Muito boa. Parabéns aos responsáveis.

Paulo Ávila

João Carlos Pellegrini 

Débora Pelisser 

“
“
“

Baixe o Player

E ouça a Webrádio Contábil no seu computador. Com 
ele, você vai ouvir a programção com facilidade a 
qualquer momento sem ter que acessar o site. 
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A nova TV Contábil SC
O Portal Contábil lançou, em junho, a nova fase da 
TV Contábil SC (www.tvcontabilsc.com.br) com novo 
layout e um programa de entrevistas chamado “Foco 
Contábil”, produzida pela Face Digital. A iniciativa é das 
entidades contábeis de Santa Catarina. Com cerca de 
15 minutos, o “Foco Contábil” discute temas relevantes 
da área contábil com especialistas. 

No primeiro “Foco Contábil”, o apresentador 
Wagner Luiz Dias entrevistou o contador e diretor de 
legislação do Sescon/SC, Adilson Bächtold, que falou 
sobre a Lei do Empreendedor Individual. Depois, 
o Foco Contábil abordou o futuro das empresas de 
serviços contábeis: seus desafios e oportunidades; 
a Portaria 1510/2009, do Ministério do Trabalho, 
que regulamenta o Ponto Eletrônico; a Nota Fiscal 
Eletrônica; o Cooperativismo e o Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP). 

E-mail: fococontabil@portalcontabilsc.com.br




