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Everton Alberto Bortolotto, presidente do Sindicont

EXPEDIENTE

25 anos

atuando em
prol da classe
contábil
Atuar em prol da classe contábil
é o que move o Sindicato dos Contabilistas de Chapecó há 25 anos. Cada
diretoria que passou pelo Sindicont
deu o seu melhor para contribuir
com as formações profissionais, capacitações, reivindicações e também
eventos sociais, para confraternizar,
trocar ideias e ter momentos de lazer.
Sabemos do papel fundamental
do contador que, com um planejamento bem definido e alinhado a outros departamentos, é um guia para
que as empresas consigam atravessar períodos de crise, como a pandemia, sem grandes perdas. É papel
do contador – em qualquer momento – equilibrar as contas e auxiliar a
gestão a tomar as melhores decisões,
baseadas em números e avaliações
detalhadas do negócio. Desde o ano
passado o cenário é ainda mais desafiador, mas também é uma oportunidade para o setor de contabilidade.
É neste contexto que o Sindicont
atua e busca, nestes 25 anos, facilitar a vida dos associados. Para isso,
desenvolve diversas iniciativas, entre
elas os cursos de atualização profissional e pessoal, uma parceria do
Programa de Educação Sistema Fecontesc/Sindiconts. Todos os meses
são oferecidos diversas capacitações
e, neste segundo semestre, estão
sendo retomadas as qualificações no
formato presencial.
O Sindicont também disponibiliza a certificação digital com valores
diferenciados para associados. En-
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tre os eventos que promove, destaco o Encontro Regional de Ciências
Contábeis (Erccont), realizado em
parceria com instituições de ensino
superior. A iniciativa oferece conteúdo de qualidade, com palestrantes
renomados e promove a integração
entre as universidades que oferecem curso de graduação em Ciências
Contábeis, visando o fortalecimento
da classe contábil desde a formação
acadêmica.
A entidade também oferece diversos convênios aos associados,
nas áreas de saúde, educação, lazer,
bem-estar e entretenimento. Também promove eventos em datas especiais e ações sociais que envolvem
os associados.
Outra frente de atuação é a participação em entidades, como o Centro Empresarial Chapecó (CEC) e conselhos municipais.
Confira essas e outras ações nesta edição especial do Infocont em
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Envolva-se e participe das ações
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representativo. Também faça sugestões. Sua opinião é muito importante
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HISTÓRIA

Sindicont Chapecó: representando e fortalecendo
o setor contábil do oeste
Fundado em 16 de outubro de
1996, o Sindicato dos Contabilistas de
Chapecó (Sindicont) abrange 30 municípios e ultrapassa a marca dos 160
profissionais associados. Atualmente, a
entidade integra o Centro Empresarial
de Chapecó (CEC).
O Sindicont Chapecó é resultado
da Associação Profissional dos Contabilistas de Chapecó, fundada em 12 de
dezembro de 1980 pelos proprietários
de escritórios de contabilidade e profissionais do setor contábil. Quando
iniciou as atividades, em 1996, eram
12 associados. A entidade é composta
pela Diretoria Executiva e Suplentes,
Conselho Fiscal, Comissão de Relações
Institucionais e Núcleo de Estudos (grupo que discute temáticas atuais relacionadas ao setor com a intenção de
compartilhar experiências e qualificar
conhecimentos).
Durante esses anos, alcançou um
patamar de notoriedade e respaldo
junto à sociedade. É mérito da qualificação permanente e do compromisso
que cada diretoria e associados exercem em seus locais de trabalho, em
suas vidas particulares ou nas entidades sociais e filantrópicas que contribuem.
O Projeto Educação Continuada
é uma das principais ações que proporciona acesso ao conhecimento e
atualização aos profissionais da contabilidade. A iniciativa é oferecida por
meio do Programa de Educação Sistema Fecontesc. O objetivo é qualificar
os cursos oferecidos aos associados
para fomentar a formação dos profissionais. Assim, todo o setor contábil

porquinho é coisa
do passado, agora
a moda é...
investir com
resultado.

se desenvolve e se solidifica.
Também atua na aproximação com
os acadêmicos e futuros contabilistas.
Uma das iniciativas voltadas a essa
aproximação é o Encontro Regional de
Ciências Contábeis (Erccont), promovido a cada dois anos. Todas as instituições de ensino regionais estão envolvidas e comprometidas. O evento conta
sempre com palestrantes de renome
nacional que possibilitam a troca de
conhecimento entre mercado e sala de
aula.
Com a intenção de manter a
transparência com a classe contábil,
o Sindicont veicula bimestralmente
o Infocont, um informativo jornalístico que relata as principais ações
do sindicato. Além disso, proporciona aos acadêmicos dos cursos de
Ciências Contábeis a oportunidade
de publicações de artigos em uma
revista especializada.
Em dezembro 2015 uma conquista marcou a história da entidade: a
compra do terreno para construção
de uma sede. O imóvel está localizado no bairro Jardim Itália e conta com
360 metros quadrados. A aquisição
fez parte de um planejamento que
projeta a entidade para os próximos
anos. Assembleia em agosto deste
ano aprovou a contratação de projetos arquitetônico e de engenharia
para a construção da futura sede da
entidade. Assim, a classe contábil terá
um espaço próprio para atender as
necessidades dos associados e demonstrar, a partir de instalações adequadas, a sua grandeza e representatividade na região.

Invista com o
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INSTITUCIONAL

Representação na comunidade e
benefícios aos associados

O Sindicont reúne a classe contábil
de Chapecó e região para fortalecer o
setor e, para atuar de maneira mais efetiva, oferecer serviços de qualidade e
melhor atender as demandas dos associados, criou frentes de trabalho, organizadas em comissões. Também mantém
representações em diversas entidades e
disponibiliza uma ampla gama de convênios.
COMISSÕES
O Sindicont possui cinco comissões:
de Investimentos, de Relações Institucionais, do NECC, do PEC e do Infocont.
A Comissão de Investimentos planeja e
define ações e investimentos alinhados
às necessidades atuais. Já a Comissão
de Relações Institucionais tem a intenção de se aproximar tanto do público
externo quanto interno. Por meio dela,
o Sindicont ouve os anseios dos associados e leva as reivindicações adiante.
O Núcleo de Estudos Contábeis

CONVÊNIOS
Chapecó (NECC) realiza eventos para
A entidade oferece diversos convêatualizar conhecimentos. A intenção
nios aos associados, nas áreas de saúé analisar o fazer contábil do dia a dia,
de (médicos, farmácias, laboratórios,
envolvendo pessoas que realmente
clínicas, dentistas), educação (escolas e
têm interesse em trocar ideias com os
universidades) e lazer, bem-estar e encolegas e sanar dúvidas, além de debatretenimento (academia e parque aquáter temas de interesse da categoria. A
tico). Em 2020 foi ampliado o número
Comissão do Projeto Educação Contide parcerias. Uma delas foi a com a Uninuada está à frente de uma das princimed Chapecó. No total, são mais de 140
pais ações que proporcionam acesso ao
convênios mantidos pelo Sindicont.
conhecimento e atualização aos profisPARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE
sionais da contabilidade. A iniciativa é
O Sindicont participa de várias entioferecida pelo Sindicont Chapecó por
dades. Uma delas é o Centro Empremeio do Programa de Educação Sistesarial Chapecó (CEC). Também busca
ma Fecontesc/Sindiconts.
aproximação maior junto aos órgãos
Com a intenção de manter a transpúblicos municipal, estadual e fedeparência com a classe contábil, o Sinral. O Sindicato participa dos seguindicont executa ações de comunicação.
tes conselhos e entidades: Concidade,
Entre elas, edita bimestralmente o InConcur da UFFS, Unochapecó, Uceﬀ,
focont, um informativo jornalístico que
Conselho Municipal de Saúde, Feconrelata as principais ações do sindicato.
tesc, CRC/SC e Credioeste.
Para acompanhar esse trabalho, foi criada a Comissão do Infocont. Anuncio_Revista_Final.pdf 1 11/01/2021 10:05
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ARTIGO

Autor: Everton Bortolotto, presidente Sindicato dos Contabilistas de Chapecó (Sindicont)

Sindicont Chapecó:
25 anos contribuindo
com o setor contábil
Quando fazemos aniversário, somos
impelidos a refletir sobre nossas ações,
crenças e atitudes. Junto com a idade,
vem o peso da responsabilidade e a
reflexão sobre o legado que ficará. No
dia 16 de outubro deste ano, o Sindicato dos Contabilistas de Chapecó (Sindicont) completa 25 anos com muitas
experiências e conquistas para a classe
contábil da região.
Durante esse período muita coisa
mudou, mas a profissão só cresceu. Atualmente, o contador é muito valorizado
em instituições públicas e privadas, empresas e entidades. Com a pandemia e
os desafios que se apresentaram, o profissional foi ainda mais valorizado, pois
em períodos como esse o contador tem
uma função ainda mais importante nas
empresas: com sua expertise, ajuda a
criar estratégias financeiras de sobrevivência.
A contabilidade é uma das ciências
mais antigas do mundo. Desde que o
homem começou a acumular riquezas
teve a necessidade de criar mecanismos
de controle e meios de proteção desses
bens. Foi aí que surgiu a contabilidade
e hoje essa é uma das carreiras mais
promissoras. A modernização dos processos está inserida no nosso dia a dia.
As exigências do mercado no mundo
globalizado fazem com que o contador

seja cada vez mais valorizado e, por isso,
passamos por uma das melhores fases
da nossa profissão.
A presença do contador é cada vez
mais necessária para a sociedade e para
as empresas. O profissional de contabilidade deixou de ser aquele que basicamente fazia a declaração de impostos e
outras obrigações legais. Atualmente,
tem entre seus principais objetivos informar os empresários e líderes envolvidos na administração de empresas,
entidades e poder público a situação
do patrimônio, perspectivas de lucro, o
atual cenário econômico, entre outras
informações necessárias para a tomada
de decisões assertivas no âmbito gerencial.
Inúmeras são as obrigações impostas aos contribuintes em todas as esferas, além do serviço contábil propriamente dito. Porém, quem faz todo este
trabalho é o profissional da contabilidade. Tudo isso exige aperfeiçoamento
contínuo. Na área de abrangência do
Sindicont, que envolve 30 municípios,
o aprimoramento é constante através
de cursos e eventos promovidos junto
a parceiros.
Desde sua fundação, todas as diretorias atuaram para defender a classe
contábil, buscar melhorias e também
atuaram na comunidade, com projetos

Everton Bortolotto

sociais. Também atua junto às instituições de ensino superior, aproximando-se dos acadêmicos. Destaca-se nessa
área a realização do Erccont, um evento
direcionado aos estudantes, mas que
traz informações técnicas e de qualidade para todos os profissionais.
Muito já foi conquistado. Porém, temos um longo caminho a percorrer, sempre em busca de aprimoramento, tanto
como entidade quanto profissionais.
Comemorar os 25 anos significa entender que a nossa entidade não é mais
inexperiente em suas ações e tem uma
história sólida e consolidada.
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O que lideranças dizem sobre o Sindicont
“Em nome do Sistema Fecontesc - Sindiconts, parabenizo o Sindicont Chapecó pelos
25 anos de uma trajetória respaldada na excelência em representar os profissionais de
contabilidade. O empenho de cada diretoria que passou pela instituição foi somando resultados e chegando ao sucesso alcançado atualmente com ações como o Programa de
Educação Profissional Continuada e tantas outras atividades que fortalecem a categoria.
Que venham mais décadas de muitas conquistas para a classe contábil da região!”
Itelvino Schinaider, presidente da Fecontesc

“25 anos de uma história pautada no sucesso e na dedicação contínua! Parabéns, Sindicont Chapecó, por realizar um trabalho essencial e em prol dos contadores da região de
Chapecó e por ser nosso importante parceiro, contribuindo na valorização constante da
profissão contábil. Com certeza conectados somos mais fortes! Vida longa a esse trabalho
que é fundamental na vida de todos nós profissionais da contabilidade”.
Rúbia Albers Magalhães, presidente do CRC/SC

“O SESCON/SC, em nome de todos os empresários contábeis de SC, cumprimenta o Sindicont Chapecó pela passagem dos 25 anos de fundação. O Sindicont Chapecó sempre
trabalhou pela defesa e fortalecimento da categoria contábil, estando ao lado do profissional contábil em todos os momentos e, por isso, é reconhecido em todo nosso Estado.
Parabéns Sindicont Chapecó”.
Claudinei Bertotto, presidente do SESCON/SC

“A região Oeste tornou-se referência quando o assunto é contabilidade. Por trás desse ciclo virtuoso está, sem sombra de dúvidas, o Sindicont Chapecó, que tem dado incontáveis
exemplos de organização, representatividade e liderança ao atuar para o fortalecimento
da classe contábil, dos negócios e do desenvolvimento local, além da participação na
comunidade. Nestes 25 anos, o Sindicont se dedicou a alavancar a profissão, se tornando
– por seu caráter e compromisso - um exemplo no Estado”.
Cidnei Barozzi, presidente do Centro Empresarial Chapecó (CEC)

“O crescimento e a credibilidade alcançados pelo Sindicont nestes 25 anos demonstram
todo o trabalho realizado pelas diretorias e demais voluntários e associados que integram
a entidade. Para a ACIC Chapecó é um orgulho ser parceira desse importante Sindicato,
para juntos buscarmos o fortalecimento das empresas, além da promoção de iniciativas
que contribuem para o desenvolvimento local”.
Nelson Eiji Akimoto, presidente da ACIC Chapecó
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Confira a opinião dos ex-presidentes do Sindicont
“Fundamos o Sindicont, eu e outro colegas, com o intuito de fortalecer e aproximar os profissionais da
classe contábil em Chapecó e região. Hoje, após 25 anos de atuação, o Sindicont deve manter o compromisso com o qual foi fundado. Passamos por momentos de grandes transformações na profissão e
é preciso sempre alguém que nos represente junto aos órgãos públicos, que tanto burocratizam nosso
trabalho. Esse foi o propósito do Sindicont Chapecó e cada vez mais é preciso manter e fortalecer a classe
para conquistar seu reconhecimento e espaço junto aos demais profissionais no Brasil”.
Avaci Gazoni, presidente nas gestões 1996/2006

Presidente nas gestões 2006 a 2009, Valdir Bazzi (in memoriam), foi um dos maiores lutadores em defesa da
classe contábil e do sindicalismo do oeste catarinense. Além do Sindicont, foi presidente e integrou diversas
entidades na região. Contador e administrador, iniciou na atividade contábil em 1974, ao adquirir a empresa
Oeste Contábil, de Coronel Freitas, hoje Bazzi Soluções Contábeis e Empresariais. Residia em Coronel Freitas e
faleceu aos 66 anos, em 2013, vítima de câncer. Valdir Bazzi foi um profissional de destaque na contabilidade e
na comunidade e ensinou a assumir desafios e a manter valores como ética, honestidade e humildade.
Valdir Bazzi, presidente nas gestões 2006/2009 *1947 2013
“Nessa caminhada de 25 anos o Sindicont se mostra uma entidade plenamente consolidada em seus ideais,
consistente nas iniciativas que conduz em seu cotidiano e atuante em favor da classe contábil e de iniciativas
que também envolvem a comunidade. O profissional da área de Ciências Contábeis é imprescindível a qualquer
empresa ou instituição para o controle, desempenho e evidenciação do envolvimento com a sustentabilidade
organizacional. Esse profissional deve estar devidamente habilitado e dispor de conhecimentos específicos e
atualizados com as constantes mudanças nos cenários mundiais. Há 25 anos o Sindicont contribui para manter
esses profissionais qualificados, motivados e conscientes de suas responsabilidades”.
Dalvair Anghében, presidente na gestão 2009/2012
“Estamos na época do conhecimento, do capital intelectual, das grandes decisões. A função do contador na sociedade é fundamental e a cada dia que passa é mais importante. Isso ficou ainda mais evidente nesses tempos de
pandemia, pois o contador atua também como um consultor para as empresas, levando informações importantes
para tomada de decisões. Para amparar esses profissionais, o Sindicont atua há 25 anos com ótimo desempenho
e credibilidade. Os associados têm no Sindicont um amparo legítimo em suas demandas e anseios, assim como a
sociedade chapecoense é beneficiada pelo trabalho desenvolvido, seja em prol dos negócios ou nas ações sociais.
Assim, o Sindicont e todos que dele fazem parte, contribuem mutuamente pelo sucesso da centenária Chapecó”.
Alcindo Oliveira Lopes, presidente nas gestões 2013/2016
“O Sindicont contribuiu e contribui para o crescimento e desenvolvimento profissional dos contabilistas de Chapecó e região e, com isso, auxilia para o fortalecimento da economia, das empresas e das entidades do Oeste. No Sindicont surgem
propostas de cursos, palestras, eventos e outras ações com a intenção não somente de capacitar, mas de trazer motivação
aos profissionais. Além disso, sugere e cobra ações dos poderes públicos quando necessário, assim como apoia em momentos oportunos. Por tudo isso, a classe contábil precisa continuar acreditando no associativismo como instrumento da
manutenção e fortalecimento das empresas, da economia e da comunidade. Parabéns a todos os homens e mulheres que
deram a sua parcela de tempo e vida ao longo desses 25 anos para o nosso Sindicont. Parabéns também a todos os associados desta jovem entidade que são a razão dela existir. Vamos unidos para os próximos 25 anos!”
Sônia Innocente Disner, presidente na gestão 2017/2018
“Durante 25 anos um marco do Sindicont foi o desenvolvimento do associativismo. O Sindicont é, hoje, uma
das entidades mais representativas da classe contábil de Santa Catarina. Tem cumprido seu importante papel
no incentivo à capacitação e desenvolvimento dos profissionais. Vejo a relação entre o Sindicont e os associados como uma via de mão dupla que nos motivou durante esses anos: a participação efetiva dos profissionais
torna a entidade mais forte e mais representativa, tanto para a classe contábil como para a sociedade, pois participa de diversos conselhos e entidades municipais, trazendo sua contribuição para o desenvolvimento local”.
Gelson Luiz Dal Ri, presidente na gestão 2019/2020

PÁG. 8 | Infocont - Informativo do Sindicato dos Contabilistas de Chapecó
EVENTO

Erccont – qualificação e troca de experiências
instituições de ensino superior.
O maior evento de contabilidade
para estudantes da região oeste tem
a missão de contribuir com a formação dos estudantes e aperfeiçoar os
conhecimentos dos profissionais do
setor contábil. A intenção é aperfeiçoar e unir os acadêmicos e profissionais da área contábil, fortalecendo a
classe. Além das últimas inovações no

mercado de contabilidade, os alunos
têm contato, durante os eventos, com
as aplicações práticas dos conhecimentos adquiridos na faculdade e
podem trocar experiências com os
profissionais.
Além da riqueza do conhecimento, o evento contempla os participantes com atrações artísticas e culturais,
sorteio de brindes e Feira de Livros.

Abertura do evento conta com participação de
autoridades do setor contábil

Apresentações culturais integram programação

Equipe organizadora do Erccont 2016

Equipe organizadora do Erccont 2018

Estudantes, professores e profissionais participam
do evento

Evento reúne grande público

Feira do Livro estimula a leitura e a troca de livros
entre os participantes

Palestrantes trazem temas atuais e relevantes

Sorteio de brindes integra programação

Fotos: arquivo

Oferecer conteúdo de qualidade,
com palestrantes renomados e promover a integração entre as universidades que oferecem curso de graduação em Ciências Contábeis, visando
o fortalecimento da classe contábil,
desde a formação acadêmica. Esse é
o objetivo do Encontro Regional de
Ciências Contábeis (Erccont), promovido pelo Sindicont, em parceria com
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Confraternizações e ações sociais durante o ano
rias, ações ecológicas e campanhas de doação de sangue
no Outubro Rosa e Novembro Azul.
Outros eventos são o Declare Certo, Infância Saudável, Projeto Contabilidade para Acadêmicos e CRC Solidário. O Sindicont também promove ações para o Dia das
Crianças, e confraternizações de fim de ano.

Fotos: arquivo

Datas comemorativas também integram a programação de ações do Sindicont, que realiza diversos eventos
durante o ano. Com a pandemia, alguns não puderam
acontecer, mas serão retomados assim que for possível.
Entre essas ações estão reuniões mensais da diretoria,
eventos em homenagem ao Dia da Mulher, Dia das Mães,
Dia dos Pais e Dia do Contador, posse festiva das direto-

Almoço do Dia do Contador

Confraternização de fim de ano

Declare Certo

Dia da Criança

Projeto Contabilidade para Acadêmicos

Infância Saudável

Reunião da diretoria

ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR
●
●
●
●
●

Sem coparrcipação
Chamadas ilimitadas
Medicações do atendimento inclusas
Sem limite de idade
Invessmento exclusivo para Sindicont

3328-0500

9 9128-8889

24h

Dr. André Moreno | Responsável Técnico | CRM 13045

Dia das Mães
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Atualização profissional
constante
mais de 500 participantes. Foram
realizadas quatro palestras gratuitas e duas com investimento.
Já em 2019, foram promovidos,
por meio do Programa de Educação Sistema Fecontesc/Sindiconts, 32 cursos presenciais
em Chapecó e em Pinhalzinho,
com participação de mais de
mil pessoas.

Fotos: arquivo

A contabilidade é dinâmica e exige atualização profissional e pessoal
constantemente. Para contribuir nesse aspecto, o Sindicont disponibiliza
educação continuada, por meio de
cursos e palestras oferecidos pelo Sindicato e também pelo Programa de
Educação Sistema Fecontesc/Sindiconts.
No ano passado, devido a pandemia, os cursos passaram a ser realizados no formato on-line. As capacitações presenciais estão sendo
retomadas neste segundo semestre.
Somente em 2020, foram promovidos
97 cursos on-line e presenciais, com

INSCRIÇÕES ABERTAS

unoesc.edu.br

UNOESC

Gestão do Departamento
Pessoal: Legislação, Rotinas
e Obrigações Acessórias
Unoesc Chapecó

Início das aulas: 08 de novembro
Aulas durante a semana!

PÓS
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SERVIÇO

Certificado Digital com vantagens para associados
A certificação digital é uma ferramenta que
permite que aplicações como comércio eletrônico, assinatura de contratos, operações bancárias,
iniciativas eletrônicas de governo, entre outras,
sejam realizadas. É uma ferramenta fundamental
para profissionais e empresas atualmente.
O serviço é disponibilizado pelo Sindicont
desde fevereiro de 2019, por meio de uma parceria com a Safeweb Segurança da Informação.
O atendimento é feito de forma presencial e on-line. São oferecidos valores especiais para os associados e atrativos para os demais profissionais.
Para o contador parceiro, os certificados, seja
e-CPF ou e-CNPJ, é gratuito.
INFORMAÇÕES
Mais informações e encaminhamentos do
pedido de certificação no Sindicont, com Leticia,
pelos telefones (49) 3324-3817 e (49) 9 9124-9017
ou pelo e-mail cursos@sindicontcco.com.br.

só tem R$ 50,00
no bolso?

no futuro pode ser a

realização do
seu sonho.

Invista com o
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“O primeiro contato que a Unopar teve com o Sindicont foi em 2012
e a nossa grata surpresa em conhecer essa instituição, as pessoas que a
compõem, que além de suas atribuições com seus associados, também visualizavam a interação com as instituições de ensino superior. Nesse ano
de 2012 foi organizado um evento com a gestão/articulação do Sindicont,
com participação dos acadêmicos, de várias instituições, dos cursos de
Ciências Contábeis. Foi um sucesso!!! Esse evento mostrou a força do Sindicont junto às IES e para os futuros formados e associados da instituição”.
Erci Matiello, diretora do polo da Unopar Chapecó

“O Sindicont Chapecó é resultado de um time diferenciado de contabilistas de Chapecó que vêm atuando de forma qualitativa junto à área
contábil. O compartilhamento de conhecimento entre os associados e a
troca de experiências, além da qualificação profissional, o Sindicont se
destaca atuando como um agente transformador em Chapecó e região.
Parabéns Sindicont pelos 25 anos!”
Carla Cazella, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unoesc Chapecó

“A contabilidade passou por diversas transformações, em especial nestes últimos meses, quando o contador precisou se reinventar. Podemos
destacar que é uma das profissões mais estáveis do Brasil e isso é comprovado nesse momento atípico com os números de vagas em aberto. Parabéns a todos os profissionais contadores e ao Sindicont, pelos 25 anos,
por estarem sempre em busca de inovação e atuarem para a transformação da melhoria contínua da gestão das empresas”.
Daniela Di Domenico, coordenadora do curso de Ciências Contábeis
da Unochapecó

“O Sindicont representa e fortalece o setor contábil em Chapecó e região. É um grande parceiro da Uceff nas ações institucionais que visam a
formação de jovens profissionais qualificados para o mercado de trabalho! Merece destaque também a sua dedicação com a formação continuada dos contadores!! Parabéns Sindicont pelos 25 anos!!”
Leossania Manfroi, coordenadora dos cursos de Gestão e Negócios da Uceff

