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EDITORIAL
Olá amigos,
Estamos de volta para contar as novidades aqui na
Auditar!
Este Informativo não circulou nos meses de setembro e outubro.
Agora voltamos com a edição de novembro que marca o Ano Quinto
deste e-Auditar, ele vem recheado de novidades e acontecimentos
que envolveram nossos colaboradores, comunidade e clientes.

LETíCIA GABRIELLE CORREA VENTURA - 02/11
GABRIELA LOUISE KURECK MENDES - 06/11
MARIA VALDETE DA ROCHA - 09/11

Chegar ao Ano Quinto é um orgulho para nós da Auditar, mas
entendemos que isso só é possível graças ao envolvimento dos
nossos colaboradores no projeto. São as ações realizadas por eles que
proporcionam as matérias que aqui divulgamos.

EDILIO BITTENCOURT JUNIOR - 12/11
SAMARA GIRARDI FERNANDES - 16/11
ANDRIELE SILVEIRA DE SOUZA - 17/11

Esta edição trás na capa a chamada para o Novembro Azul, campanha
nacional de prevenção a saúde do Homem. Para ajudar o movimento,
os colaboradores devidamente vestidos com a camiseta alusiva a
data, realizarão no dia 24 a III Caminhada Azul Auditar – Saúde do
Homem, que acontecerá no Calçadão da Rua Hercílio Luz as 9 da
manhã.
Uma marca da Auditar sempre que possível, é o envolvimento em
Ações Sociais. Lembrando das últimas, passamos por Plantio de
Mudas, no dia da Árvore. Setembro Amarelo, onde os colaboradores
promoveram palestra sobre a preservação da vida. Outubro Rosa, que
tem como tema principal a prevenção ao Câncer de Mama. Dia do
Idoso, com a realização de visita a uma instituição que atende estas
pessoas, que ao envelhecer são praticamente abandonadas pelos
familiares e acabam em abrigos. Outras tantas atividades internas e
externas que envolveram a empresa e seus colaboradores, também
são mostradas nestas páginas.
Mas, com a chegada de novembro, percebemos que mais um ano está
por findar. São tantas atividades que o tempo passa e quase não o
percebemos, muitas vezes é impossível notá-lo. Então começamos a
nos preparar para mais um fim de ano, este que foi um ano de Copa do
Mundo e Eleições. Que já lá no início muito já se dizia, 2018 será um
ano que passará rapidamente.
É bom estar de volta, vamos tocar novembro e esperar o próximo mês.
Na edição de dezembro traremos ainda mais novidades.

Boa Leitura, e até a próxima.
Luiz Carlos Gonçalves e Cleonir José da Rosa,
Diretores da Auditar

DAIANA COELHO - 22/11
VICTOR ROCHA SCHWEITZER - 22/11
DIONATAR MACIEL - 23/11
CLEONIR JOSE DA ROSA - 26/11
CAROLINE GON - 26/11

Saúde, paz e sonhos realizados!
III CAMINHADA AUDITAR, NOVEMBRO AZUL
SAÚDE DO HOMEM
Novembro chegou e com ele nova ação, neste mês estaremos
participando pela terceira vez do Novembro Azul – Saúde do Homem,
uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades,
dirigida à sociedade e em especial, aos homens, para informar a respeito
de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico
precoce do câncer de próstata.
Caminhada Azul
A caminhada acontecerá no Calçadão da Rua Hercílio Luz. A idéia é
ajudar a chamar a atenção a este assunto que ainda é tabu entre os
homens. Colaboradores, Familiares, Amigos e Clientes realizarão a III
CAMINHADA AZUL AUDITAR no dia 24 de novembro, um sábado. A
concentração será em frente à Igreja Matriz as 09:00 horas da
manhã.
Movember
No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela
Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao
médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, e obteve ampla
divulgação. O movimento sempre traz alguma ação grandiosa para
chamar atenção, como a iluminação do Cristo Redentor, Congresso
Nacional, Estádios de Futebol e Monumentos. Além da participação de
celebridades, palestras informativas e pedágios nas estradas.

EXPEDIENTE
O e-Auditar é um informativo mensal.
Artigos assinados são de responsabilidade de seus autores.
Diretores: Luiz Carlos Gonçalves e Cleonir José da Rosa.
Coordenadores: Antonio Ademir da Silva, Felipe Oliveira de Abreu, Felipe
Pezzini da Rosa, Franz Rebello, Gabriela Gonçalves dos Santos, Guilherme
Gonçalves, Tarcísio Ricardo.
Diagramação: Silvio das Neves Junior - Grupo LIFE Multicomunicação
Comunicação: Antonio Carlos Cardoso.
Contato: assessoria@auditar.com.br

www.auditar.com.br
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ATUALIDADE

Gerentes de Contabilidade Consultiva & Inteligência Tributária da Auditar
participam do ENESCON/SC 2018
O ENESCON/SC – Encontro dos Empresários de Serviços
Contábeis e de Assessoramento do Estado de Santa Catarina é
o maior evento do Estado em sua categoria e surgiu através de
uma ação conjunta dos Sindicatos das Empresas de Serviços
Contábeis e de Assessoramento de Santa Catarina –
Sescon/SC.
Trata-se de um evento em nível estadual com o propósito de
reunir empresários de serviços contábeis e de assessoramento
para discutir e esclarecer temas atuais e voltados à gestão de
negócios.
O evento ocorreu nos dias 18 e 19 de outubro nas
dependências do Oceania Park Hotel, em Florianópolis.
Palestrantes: Roberto Dias Duarte - Anderson Hernandes Vânia Ferrari - Arthur Igreja - David Schurmann.

Antonio Ademir, Felipe Abreu, Franz Rebello, Guilherme Gonçalves e Tarcísio Ricardo,
Gerentes Auditar.

Outubro Rosa trouxe palestrantes a AUDITAR
Como em anos anteriores os colaboradores e a Auditar
participaram da Campanha Outubro Rosa, adquirindo
camisetas e divulgando a causa.
A Campanha que é de nível nacional acontece sempre no mês
de outubro e visa à conscientização sobre o câncer de mama,
que atinge tantas mulheres pelo Brasil afora.
Numa parceria do Comitê de Ações e Eventos Sociais da
Auditar, Associação Amor Próprio de Combate ao Câncer de
Mama e Mega Cosméticos, várias atividades foram
desenvolvidas nos mês de outubro e brindes distribuídos aos
colaboradores que se caracterizaram para o evento nal na
Auditar.
O ponto alto foi a palestra proferida pelas diretoras do
Amor Próprio Sras. Néia e Valéria.

Secretária de Relações Institucionais e Temáticas visita a AUDITAR
A Auditar recebeu a visita da Secretária Municipal de Relações
Institucionais e Temáticas, Sta. Sara Jane Ternes.
Acompanhada do Coordenador da Secretaria Rodrigo Lima, Sara esteve
em visita a algumas empresas que participam do Projeto Selo Social em
Itajaí para divulgar as novidades do projeto.
"O site do Selo Social foi reformulado e já está disponível para que as
organizações possam submeter suas ações à comissão avaliadora do
programa. As inscrições seguem até o até o dia 28 de fevereiro de 2019.
Após a análise dos projetos, a certi cação das empresas contempladas
será realizada em junho, em uma data ainda a ser de nida". Disse a
Secretária, após conhecer os projetos que a Auditar realiza junto à
comunidade e colaboradores.

Rodrigo Lima, Sara Ternes, Carlos Cardoso e Luciana Wichosky.

Em 2018 a AUDITAR foi certi cada com o Selo Social em 11 ODS, dos 17 que formam o projeto. Para Luciana Wichosky, do Comitê de Eventos e
Ações Sociais da Auditar, "Receber a Secretária foi um grande prazer, tivemos a oportunidade de relatar os projetos que nossa empresa
vem incentivando há alguns anos, assim como, trocar idéias sobre novas ações, já que é algo recorrente na Auditar a participação dos
colaboradores e direção em Ações Sociais, aproximando a empresa da comunidade em que está inserida".
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ARTIGO
O poder de um pequeno passo
Fonte: Administradores/net

A vida seria tão mais fácil se fosse feita de milagres, não é? Você está
precisando de dinheiro e simplesmente ganha na loteria, está
querendo trocar de emprego chega no seu e-mail uma
maravilhosa proposta, está querendo namorar e alguém lhe
chama para sair...
Está querendo empreender e a ideia maravilhosa cai no seu colo
sem mais nem menos... Prontinha para você arrebentar!
Está vendo alguma ironia aqui? Sim, tem muita ironia, rs.
As ideias que mudaram o mundo precisaram de ação.
O pensamento revolucionário...
...É muito bacana e o Empreendedorismo de Alto Impacto
(Startups) faz parte disso, você querer resolver um problema de um
jeito muito diferente que vai gerar mudanças positivas no
ambiente, vidas, sociedade e tantas outras coisas.
No entanto, raramente você acerta a mão do dia para a noite e
causa tudo isso. Devido as explosões de vídeos que vemos e
algumas tantas ideias interessantes, as pessoas tendem a acreditar
que a exceção é a regra. Ou seja, fazer uma revolução
empreendedora é algo mais simples.
O pequeno passo?
O que me chamou atenção para essa questão foi da palestra
vencedora do concurso mundial de palestras em que o grande
Darren LaCroix, mostra o quanto temos medo das quedas e dos
erros para buscar nossos sonhos, mas que cada queda e erro nos
leva mais adiante para nos aproximar dos objetivos.

Tudo o que precisamos é dar o primeiro passo e simplesmente
continuar...
Parece simples, lindo de ver e até banal, mas raramente é o que
acontece com a inovação. E foi exatamente isso que me levou a
escrever este artigo.
Infelizmente, o mais provável...
O grande trabalho da inovação é o encaixe – no mundo das
Startups e Empreendedorismo de Alto Impacto, chamamos de
product/service t – ou seja, você conseguir encontrar algo
diferente e valioso que caia nas graças da expectativa de mercado.
Lindo de ser ler, difícil pra burro de se fazer.
Esse trabalho de ir encaixando um no outro, raramente é tão
imediato como grande parte das pessoas acredita. E o que de fato
acontece? Dos poucos que vencem o medo de inovar, muitos
desistem por não conquistarem resultados instantâneos.
É uma caminhada.... E como já dizia o sábio provérbio chinês
Toda grande jornada começa com um primeiro passo.
No entanto, ele precisa ser continuo e muito consistente. E o
engraçado disso é que a inovação, mesmo as disruptivas são reféns
deste clichê... Precisa começar e continuar para conseguir fazê-la
acontecer.
O poder do pequeno passo é sagrado para a vida, tanto quanto é
para a inovação. O fato aqui é estar na continuidade, passos que
geram aprendizado, evolução, mas que não param nunca. Esperar
por milagres é o jeito mais improvável de conseguir algo
signi cativo, e mais demorado – não é à toa que se chamam
milagres.
Agora, apostar nessa busca contínua é o jeito mais rápido, apesar de
parecer uma peregrinação tão lenta, você pode imaginar aquele
monge tibetano caminhando numa velocidade quase parando...
Mas ainda assim chega no destino. E esse é o ponto.
“As melhores oportunidades sempre aparecem para quem está
em movimento...”

AUDITAR TROCA MÓVEIS E FAZ DOAÇÔES....
Os móveis do primeiro e segundo andar onde trabalham as equipes Contábeis Fiscal,
Amarela, Cinza, Branca e Laranja, que atendem as empresas dos regimes Lucro
Presumido e Real, tiveram seus móveis substituídos para maior conforto dos
colaboradores. A mudança também trouxe um maior reaproveitamento dos espaços, já que
os atuais móveis substituíram os antigos que eram em forma de “ilhas” e ocupavam mais
espaço no ambiente.
Doações...
Todos os móveis anteriores foram doados a instituições que atendem projetos sociais em
Itajaí e região. Parque Dom Bosco, Instituto Poly, Igreja Reviver, Instituto AMA
(autistas) e Reciclavale.

Igreja Reviver
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Instituto AMA

Instituto Grupo Poly

Marli das Dores - Reciclavale

Móveis Novos

Luciana Corrêa de Mello
Diretora do Parque Dom Bosco
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NOTÍCIAS

PROGRAMA CATARINENSE DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE 2018(PREFIS-SC/2018)
Comunicamos que foi editada a Medida Provisória nº 224, de 31/10/2018, instituindo o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal
de 2018, com redução de multas e juros.
O PREFIS-SC/2018 foi autorizado pelo Convênio ICMS 79/18, de 5 de julho de 2018, do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ). Nele, estão contemplados os débitos de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2017, constituídos
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles ajuizados.
A adesão ao PREFIS já está disponível para todos os setores, no SAT, na aplicação “Conta Corrente - Benefícios - Convênio ICMS 79/2018”,
permitindo ao usuário consultar os débitos alcançados pelo programa, selecioná-los para pagamento e gerar o respectivo documento de
arrecadação
Os débitos terão os valores relativos a juros e multa reduzidos com os seguintes percentuais:
1 - tratando-se de débitos decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, em 70% (setenta por cento);
2 - Nos demais casos, em 90% (noventa por cento).
Convém destacar que a concessão dos benefícios acima ca condicionada ao recolhimento, na forma prevista no art. 2º da referida Medida
Provisória, do valor integral ou parcial do débito, em parcela única, até 30 de novembro de 2018;
Recomendamos a leitura do texto integral da Medida Provisória. Eventuais dúvidas podem ser dirimidas com o setor de crédito tributário da
Gerência Regional mais próxima, com o auxílio da Central de Atendimento Fazendária (CAF) por meio de correio eletrônico na página
(http://caf.sef.sc.gov.br/Views/Publico/Ticket/Novo.aspx) ou pelo telefone 0300-6451515 das 08:00 às 18:00 horas.
Contamos com o costumeiro apoio da classe dos contabilistas para a divulgação das vantagens do programa e convencimento à adesão de
eventuais clientes que possam se bene ciar.
Cordialmente
Nilson Rodolfo Scheidt - Gerente de Arrecadação
Rogério de Mello Macedo da Silva - Diretor de Administração Tributária

AUDITAR mais uma vez certi cada com o selo da Qualidade Contábil
Em períodos dos meses de agosto, setembro e outubro a Auditar esteve em
Auditoria Interna, realizada pelo Comitê da Qualidade, sob o comando de
Roberto Augusto Mafra, responsável pelo processo interno, com supervisão
e orientação da Diretiva Consultoria Organizacional. As Auditorias são
requisitos do PQNC – Programa Qualidade Necessária Contábil, versão ABNT
NBR ISO 9001/2015, focada na loso a CTC – Comprometimento Total com o
Cliente.
Foram várias ações e adequações para acompanhar a evolução da norma,
sempre tendo como objetivo atender as expectativas e necessidades dos
clientes da Auditar.
O PQNC é um Sistema de Gestão da Qualidade que requer um processo de
atualização constante, e busca o comprometimento de todos na
organização.
No dia 25 de Outubro a empresa recebeu a visita do Auditor Externo Sr.
Antonio Carlos Scheﬀer, que após avaliar o Programa de Qualidade, os
ambientes de trabalho e realizar auditorias in loco, constatou que a Auditar

Roberto Augusto, recebendo das mãos do Auditor Externo
o Selo da Qualidade Contábil 2018

alcançou o número de 267 pontos, frente aos 279 exigidos no checklist aplicado, com uma média de 95,6% de aproveitamento, sendo
lhe conferida o Selo Catarinense da Qualidade Contábil categoria Ouro. O Selo é uma certi cação concebida pela Federação dos
Contabilistas do Estado de Santa Catarina.
Parabéns aos componentes do Comitê da Qualidade e a todos os colaboradores da Auditar, assim como a direção da empresa que
sempre tem investido para melhorar a qualidade de trabalho dos colaboradores, e consequentemente o aumento da satisfação dos
clientes.
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ESPAÇO DO COLABORADOR

Aqui divulgamos os colaboradores que por algum motivo se destacarem pro ssionalmente ou socialmente. Também será um espaço
democrático, onde o colaborador poderá divulgar o que achar importante para este Informativo.

Abaixo listamos e homenageamos os colaboradores que em Setembro, Outubro e Novembro
completaram anos de trabalho na Auditar:
Setembro:
03 ANOS: Daniele Cristina Rossato Schiavo - 11/09;
06 ANOS: Thuane de Souza - 03/09;
Outubro:
01 ANO: Dionicia Lopes Leon - 02/10; André Felipe Mota - 23/10;
03 ANOS: Daiana Coelho - 19/10;
04 ANOS: Celio Donato Pereira Junior - 14/10;
06 ANOS: Vanildo Carlos Pieritz - 01/10;
10 ANOS: Gabriela Gonçalves - 13/10; Franz Raul Rebello - 01/10;
Novembro:
01 ANO: Magno dos Santos Padilha - 03/11; Bruno Gildo da Silva
- 13/11; Guilherme de Souza - 23/11;
Agradecemos a dedicação e os bons serviços prestados!

Vanildo, Bruno, Daiana, Guilherme, Gabriela, Celio, Magno e André, representam os colaboradores de aniversário de Auditar.

Dia dos Idosos é comemorado com campanha
No dia 01 de outubro comemorou-se o Dia
Internacional das Pessoas Idosas e a Auditar por meio
da Comissão de Ações e Eventos Sociais, realizou a
Campanha dos Idosos.
O objetivo da campanha foi proporcionar um dia
diferente aos 37 idosos que vivem na Fundação Lar da
3ª Idade Padre Antônio Dias, que ca na cidade de
Camboriú/SC. A instituição atende senhoras e
senhores da terceira idade, onde somente 11 deles
recebem visita e auxilio nanceiro da família.
A Auditar fez a doação de materiais de higiene pessoal e de limpeza para o ambiente, os colaboradores os saborosos doces que foram
servidos junto a um delicioso café da tarde. A confraternização aconteceu no dia 11 de outubro, quando a Comissão de Ações Sociais e
colaboradores zeram uma visita a instituição e passaram a tarde junto aos internos, os alegrando com jogos, roda de viola, muita
brincadeira, conversa e especialmente a dedicação de carinho aos idosos ali abrigados.

BANHEIRA AUDITAR
A Banheira Auditar é um presente dos Colaboradores quando um funcionário tem sua família
aumentada com a chegada de um bebê. A Auditar realiza a compra da banheira e os colegas de
trabalho se encarregam de enchê-la de presentes.
Desta vez temos três bebês contemplados, o primeiro é o Manoel Francisco, que veio ao mundo
no mês de agosto. Manoel é lho da Gabriela Gonçalves dos Santos, Gerente/Gestão Societária
& Inteligência Tributária. Também temos o bebê da colaboradora Thuane de Souza, o Bernardo
que nasceu no dia 25 de Setembro. Agora quem está sendo esperado em dezembro para alegria
dos papais é o Pedro, lho da colaboradora Juciane de Jesus, da Equipe Azul.
Na foto Manoel ao lado da sua primeira banheira e a banheira cheia
de mimos, que aguarda a chegada do Pedro.

Manoel Francisco

Filhos são presentes de Deus para toda vida. A Auditar saúda os
bebês e parabeniza os familiares.

Juciane de Jesus
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Thuane de Souza

SAC - Em Sintonia com o Cliente

Auditar Soluções em Consultoria
Serviço de Atendimento ao Cliente
sac@auditar.com.br – (47) 3247-5000

Ferrari Rolamentos 14 anos de sucesso
A empresa está no mercado desde 2004. Instalada na cidade de Itajaí,
em sede própria e con rma sua trajetória no mercado com um amplo
estoque, preços competitivos e um atendimento dinâmico e
personalizado.
Com uma linha completa de produtos e soluções para a indústria, se
destaca pela credibilidade e excelência no atendimento. Além disso,
trabalha com os melhores fornecedores e conquistou a distribuição
das renomadas marcas NSK, TIMKEN e FRM.
A Ferrari Rolamentos oferece ao mercado itens como rolamentos,
retentores, correias, polias, correntes, engrenagens, graxas,
lubri cantes especiais, colas e silicones ThreeBond®, anéis elásticos,
rodízios, buchas de rolamentos, mancais, parafusos e ferramentas.
Conta com uma equipe formada por colaboradores quali cados, que
buscam sempre uma solução rápida e e caz para seus clientes.
A Auditar tem imenso orgulho de ter a Ferrari Rolamentos como
cliente, deseja sucesso sempre aos seus diretores e
colaboradores. Que venham mais e mais anos de prosperidade.

Auditar presente no RD SUMMIT 2018
Os Gerentes de Contabilidade Consultiva e Inteligência Tributária da Auditar, Antonio Ademir, Felipe Abreu e Tarcísio Ricardo, participaram
no Centro Sul em Florianópolis, em evento promovido pela OMIE Sistemas, dentro da sexta edição da RD Summit 2018. A Feira considerada
um dos maiores encontros de vendas e marketing digital do Brasil, aconteceu entre os dias 7 e 9 de novembro. Contou com a presença de
mais de 900 empresas de tecnologia e mais de 150 palestrantes, que abordaram temas sobre empreendedorismo, negócios, marketing,
Inbound, SEO, mídias sociais e vendas. 40% maior que a de 2017 o tema desta edição foi “Construa relações, venda sucesso”.
A Omie Sistemas é fornecedora da Auditar e a Linkemex trade, cliente.

Marcelo e Mauro (Omie Sistemas), Antonio Ademir, Andréia (Linkemex Trade), Karina (Omie), Robson (Linkemex), Felipe Abreu e Tarcísio Ricardo.
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ESPORTES EM DESTAQUE

João Victor conquista tricampeonato brasileiro de Taekwondo
e JASC 2018
O atleta João Victor Souza Diniz patrocinado pela Auditar, após fazer história ao
conquistar “Ouro” na edição pioneira do Pan-Americano Universitário, conquistou
mais dois títulos importantes para o seu currículo, o “Campeonato Brasileiro Adulto”
e “JASC 2018”.
O Campeonato Brasileiro foi disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio
de Janeiro, que recebeu os melhores atletas de Taekwondo do Brasil em busca do título
nacional. João mais uma vez consagrou-se campeão conquistando o título da categoria
até 63 quilos, tornando-se Tricampeão brasileiro (2016/2017/2018).
JASC 2018 – Esta competição foi realizada na cidade de Caçador/SC, o “Ouro”
conquistado pelo atleta contribuiu para o quarto título consecutivo da equipe de Itajaí
que se tornou Tetracampeã dos Jogos na modalidade Taekwondo.
Entre a competição no Rio de Janeiro e o JASC, João ainda viajou até a capital da
Argentina e garantiu o 3º lugar no Argentina Open, computando importantes pontos
no ranking mundial.

João Victor com Cleonir da Rosa, diretor da Auditar

Associação SKD Judô
Os judocas que fazem parte da SKD
Judô e mesmo os que por ali passaram,
vêm se destacando cada vez mais em
competições, seja no cenário estadual,
nacional ou internacional.
Citamos o atleta Gui Souza, que foi
destaque nos JASC – Jogos Abertos de
Santa Catarina, na foto de azul,
abraçado ao Sensei Marco Antonio
Otávio.

Outro destaque é Phelipe Pelim que
recém lutou o Campeonato Mundial em
Baku no Azerbaijão, e hoje compõe a
Seleção Brasileira de Judô e que busca
u m a va g a n a S e l e ç ã o B ra s i l e i ra
Olímpica de 2020 que disputará os
jogos no Japão.

SKD nos bairros:
Vem aumentando a expansão da SKD nas
comunidades de Itajaí e Navegantes, a mais
recente é a academia comunitária do bairro São
Paulo em Navegantes.
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Menos consagrados, mas já
reconhecidos no esporte a que se
dedicam, citamos também os atletas
João, Wellington, Alisson e Cláudio, sub
13 que disputaram o Campeonato
Brasileiro de Judô desta categoria, na
cidade de Campo Grande/MS. Nesta
competição Wellington dos Santos
(Lelinho), conquistou a vaga para lutar o
Panamericano e Sulamericano na
cidade de Guayaquil no Equador.

São feitos assim, que nos enchem de
orgulho. A Auditar tem imenso orgulho
em fazer parte da vida do João Victor,
da SKD e dos atletas desta instituição
tão importante para o esporte
itajaiense.
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