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Mensagem
Administrativa 

Nunca foi tão importante falar de Inovação e mudança!  
O mercado sempre foi competitivo, a grande diferença está
no comportamento do consumidor/cliente. Ele se tornou
altamente informado, devido ao constante contato com a
tecnologia e facilidade no acesso à informação. 

Hoje, a experiência do cliente é extremamente importante no
processo de tomada de decisão, por isso buscamos a essência
dentro de cada profissional e trabalhamos com postura e foco
no objetivo de sempre atender da melhor forma possível as
necessidades do cliente. 

02



Mensagem
Administrativa 

Quando o assunto é trabalho em equipe e gestão de
conhecimento e informação a Djazil mostra sua identidade, e
com o propósito de inovar vestimos a camisa do time em busca
de todo desenvolvimento profissional e nos tornamos parceira
das empresas, com foco na gestão e no crescimento de cada
negócio. 
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Mensagem do Diretor 

Ao longo de nossa trajetória conquistamos uma marca sólida e
reconhecida no mercado, com comprometimento e transparência,
resultante de uma equipe engajada e a incessante aspiração de que 
 podíamos ir além!

Em 2019, completando 39 anos de história, percebemos que
precisaríamos nos transformar!
Não somente através de uma decoração nova, ou paredes pintadas,
mas ofertando aos nossos clientes serviços que impactariam
diretamente na otimização de recursos, melhor tomada de decisões e
buscando sempre soluções inovadoras para o dia a dia de cada um
deles.

Também precisaríamos inovar com relação a gestão de pessoas,
criando um ambiente disruptivo e planejando ações direcionadas ao
capital humano. Por isso, caminhamos para garantir maior
autonomia, desenvolvimento pessoal, profissional e bem-estar de
nossos colaboradores, bem como a flexibilização do trabalho.
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Foi neste ano que as Submarcas Slim e Incompany saíram
do papel, tornaram-se realidade e vem se aperfeiçoando
para fazer a diferença tanto aos nossos clientes quanto à
nossa equipe - que são os verdadeiros protagonistas por trás
de tudo isso.

Acreditamos no potencial de nossa marca, na motivação de
nossa equipe, e que seguimos no caminho certo, buscando
inovar com responsabilidade. Por isso, agradecemos o
envolvimento de todos neste ano de grandes transformações e
descobertas

Ciro José Cerutti

Mensagem do Diretor 
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Perfil da Empresa

A Contabilidade Djazil esta localizada na Rua Oscar
Kirsten, nº 25, Sala 100, 1º andar, Bairro Centro, na cidade
de Rio do Sul/SC.

Com foco no comprometimento com serviços além da
escrituração e das obrigações fiscais, auxiliamos na gestão
das empresas de nossos clientes. 

Sabemos que para crescer precisamos estar em constante
desenvolvimento, e alinhado ao mercado de trabalho atual
desempenhamos um papel fundamental, o de interpretar
informações para a tomada de decisão. 
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A Contabilidade Djazil

Missão:

Visão:

Valores:

“Oferecer soluções no ambiente contábil com compromisso e
ética que resultem na satisfação total do cliente”

Relacionamento Interpessoal
Compromisso com o cliente
Atitude 
Liderança 
Paixão pela profissão
Confiança 

“Ser reconhecida pelos clientes como refêrencia em
Contabilidade no Alto Vale do Itajaí”
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A empresa possui a seguinte estrtura funcional:
=>Direção
=>Gerência

Estrutura Funcional

Estrutura e Funcionamento:

E os setores:
=>Administrativo e Financeiro
=>Fiscont (fiscal e contábil)
=>De Pessoal
=>Societário
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Todos os colaboradores tem livre acesso ao
Gestor e Sócio Administrador, podendo inclusive sugerir
melhorias nos processos e novos serviços.
Periodicamente faz-se reuniões gerais para tratar de
assuntos como mudanças organizacionais e novos
mercados.

Buscamos reduzir ao máximo nosso impacto no
meio ambiente, reutilizamos os dois lados do papel
A4 e temos um projeto intitulado como “Djazil Sem
Papel”, onde a meta até 12/2020 é trabalhar com
zero papel, incluindo colaboradores, fornecedores e
clientes.

Para um atendimento de excelência,
capacitamos nossos colaboradores para que possam
ir além do auxílio operacional, mas sim, para que
possam entender a realidade de cada cliente e que
possam identificar oportunidades de melhoria.

Atividade Empresarial

Colaboradores

Meio Ambiente

Clientes
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BENEFÍCIOS AOS
COLABORADORES
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Benefícios aos colaboradores
A Djazil prezando pelo valor de seus funcionários disponibiliza
benefícios que agregam ainda mais sua remuneração, com o
intuito de demonstrar o interesse pelo bem-estar de cada um,
sendo eles:

- Café da manhã;
- Estacionamento;
- Plano Odontológico;
- Capacitação e Treinamentos;
- Útil Card;
- Útil Alimentação;
-Convenio SESC
-Seguro de Vida;
-Auxilio Educação;
-Uniformes;
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O café da manhã é a principal refeição do dia, ela é
fundamental para se ter boa energia durante nossas rotinas
diárias e até mesmo para nossa saúde. Oferecemos todos os dias
café da manhã completo, com lanches variáveis e saudáveis,
escolhidos de acordo com a preferência da maioria dos
colaboradores e alterado semestralmente. O café é
disponibilizado em um refeitório bem estruturado, com
ambiente agradável e bem organizado, que conta ainda com
espaço para descanso durante intervalos de jornada de
trabalhos.

Café da Manhã
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Estacionamento
A Djazil hoje dispõe de dois estacionamentos amplos e seguros, um
que fica na parte superior do prédio dando acesso ao escritório
pelos fundos e outro na parte inferior com entrada pela recepção
do escritório. Rio Do sul é uma cidade que não dispõe de muita
infraestrutura no quesito estadiamento, não possuindo muitas
vagas, e as que dispõem são cobradas por uma empresa
terceirizada em parceria com a prefeitura da cidade. A Djazil
sempre pensando no bem estar e comodidade de seus clientes,
parceiros e colaboradores dispõe desse benefício, deixando seus
clientes satisfeitos, e os colaboradores tranquilos   sabendo que seus
veículos, carros e motos estão guardados em um local seguro com
portão eletrônico.
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Plano Odontológico
O bem-estar e a saúde são fatores determinantes que contribuem
positivamente para o alcance de resultados, inclusive nas
empresas. Por isso, todos os colaboradores da Djazil dispõem de
um plano odontológico sem custos.

Além de assegurar que tenham atendimento odontológico de
forma acessível, favorecendo a adoção de práticas saldáveis,
ainda proporciona satisfação à todos pelo zelo e atenção que
a empresa possui.

São vários tipos de serviços odontológicos e assistências
cobertos pelo plano, prestados por profissionais capacitados.
Tudo para garantir o bem-estar, estética e a saúde bucal de
seu quadro de funcionários.

“É muito bom contar com o plano odontológico. A maioria dos
procedimentos que realizei foram sem custo, pois estavam totalmente
cobertos no plano. Pouquíssimos dos procedimentos não são cobertos,
mas, diferentemente dos procedimentos particulares, possuem um
valor muito mais acessível. ”
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Capacitação e Treinamento

A Djazil é uma contabilidade que sabe que os seus
colaboradores precisam estar sempre atualizados para melhor
atender seus clientes, com informações concretas e exatas, e é
por isso que investe e incentiva tanto nos treinamentos e
capacitações. Hoje todos os setores possuem metas anuais para
cada um cumprir uma carga horária em cursos de
aperfeiçoamento para sua área ou capacitação em algum
assunto novo, trazendo assim o compartilhamento de
informações importantes entre o grupo. Esse incentivo vai
muito além do cumprimento das metas, ele visa o
desenvolvimento pessoal e profissional de cada um.  

“Não procure estudar muito hoje. Procure estudar pouco todos
os dias. Essa é a chave do aprendizado”  
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Útil Alimentação
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Pensado especialmente em proporcionar comodidade e bem-
estar aos nossos colaboradores, a Djazil tem em seu leque de
benefícios o cartão Útil Alimentação.
A empresa carrega mensalmente o cartão com valor
previamente determinado e o colaborador, em posse do cartão,
pode efetuar suas compras em supermercados, lanchonetes,
restaurantes, padarias, enfim, são diversos os estabelecimentos
conveniados.
Dessa forma, a Djazil garante que todos os colaboradores
tenham uma alimentação adequada, seja durante a
intrajornada ou seja em casa, sem deixar de lado a praticidade
de pagar suas compras com o cartão.
“Utilizo o Útil Alimentação para realizar as compras no
supermercado durante a semana. É muito bom contar com esse
saldo para comprar o que você realmente precisa em casa, e o
melhor, sem gastar seu dinheiro para isso.
Ainda, é muito prático utilizá-lo e a grande maioria dos
estabelecimentos do ramo de alimentação da nossa cidade o
aceitam. ”
Elaine Alves Matias



Seguro de Vida
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Melhor que proteger os seus colaboradores é estender essa
proteção aos seus familiares, ainda mais em um dos momentos
mais delicados da vida.
É por isso que todos os colaboradores da Djazil contam com
seguro de vida, que prevê coberturas a várias situações que
são imprevisíveis e podem ocorrer quando menos imaginamos.
O seguro de vida tem como objetivo proporcionar maior
tranquilidade à todos os familiares do colaborador em caso de
falecimento. Afinal, há situações que pegam qualquer um de
surpresa e atingem, principalmente, o planejamento financeiro
familiar.



 
Ter uma identidade e prezar por ela é uma das coisas que
fazem uma marca se tornar visível no mercado, este é um
dos papéis do uniforme. O famoso "vestir a camisa do time" e
fazer jus a sua profissão.

Em nossa equipe cada colaborador recebe gratuitamente um
uniforme completo feito sob medida, incluindo roupas de
inverno e verão, assim cada um pode conservar suas roupas
pessoais e ainda prezar por seu ambiente e equipe. 

Uniformes
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Paulo Freire, um dos mais renomados filósofos e educadores
brasileiros possui uma das frases que mais admiro: “Se a
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco
a sociedade muda.” 
            Quando analisamos de fato o papel da educação no nosso
cotidiano, podemos visualizar que é indispensável que se pense
nela como a  rincipal ferramenta de mudança. Acredito
veementemente, que acima disso, a educação deve ser visualizada
como a melhor alternativa de preparo para qualquer que seja o
futuro.
            Ao disponibilizar auxílio financeiro a educação, o que a
Djazil proporciona é acima de tudo oportunidade. Cada um de
seus colaboradores passa a ter diante de si a possibilidade de
aprimorar-se em um mundo onde isso vem ganhando cada vez
mais relevância. Em contrapartida, recebe funcionários
constantemente atualizados e motivados para desempenharem
suas funções, além de, com o acúmulo de conhecimento em
diversas esferas do saber, construir um grupo de pessoas capazes
de desenvolver mais de uma função no interior da empresa,
abrangendo de forma multifuncional e dinâmica as necessidades
da empresa.
            
“ Foi por intermédio do auxílio de 50% na mensalidade que pude
iniciar a minha graduação em Ciências Contábeis. Sou
imensamente grata por essa oportunidade, e posso afirmar que
educação por si só transforma vidas, mas quando a Djazil se
dispôs a incentivar essa transformação, ela é capaz de também
elevar a qualidade do serviço ofertado, construir um ambiente
baseado na gratidão e pautado no preparo para solucionar
qualquer imprevisto com base em ideias criativas de funcionários
atualizados e dispostos, com conhecimento suficiente  para
idealizar e concretizar.”
Giselle Kestring

Auxílio Educação 
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AÇÕES INTERNAS 
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AÇÕES INTERNAS 
Existem alguns programas de QVT (Qualidade de Vida no
Trabalho) e ações internas que os colaboradores desenvolvem
durante o ano, tem por finalidade mostrar a importancia de
cada um e promover uma interatividade maior entre a equipe.
Entre elas temos:

-Café com clientes;
-Dia da mulher;
-Páscoa;
-Dia do administrador, contador e  contabilista;
-Dia do trabalhador;
-Dia das mães;
-Festcont;
-Gincana Djazil;
-Festa Junina;
-Conversas com a direção;
-Dia do homem;
-Dia dos Pais;
-Encerramento;
-Programa Djazil Saudável;
-Semana do Conhecimento;
-Aniversário de Empresa;
-Aniversário do mês.
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Estar próximo do cliente, esse é o propósito não só do dia
do café, mas sempre. Este dia foi criado para gerar uma
aproximação entre contador e cliente, nele não falamos
só de trabalho e dos processos de rotina de todos os dias,
é um momento único de criar laços e ainda mais
confiança do cliente em nosso trabalho. 

A Contabilidade Djazil representada por seus
colaboradores prepara esse dia com muito carinho para
recepcionar todos os nossos tão especiais clientes. O
evento atualmente é feito no início do ano, o objetivo é
abrir as nossas portas para dar boas-vindas e desejar
um ano cheio de coisas boas. 

Café com Clientes
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Café com Clientes
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Dia da Mulher
Doce, ingênua, forte, capacitada, independente e responsável!
Inúmeras sãos as qualificações de uma mulher, e mais do que
nunca, o alvo de empreender esta nas mãos deste papel tão
importante na sociedade também. 

89% dos colaboradores da Djazil são mulheres, e esta data não
poderia passar em branco, prezando então pela importância da
leveza e da força que uma mulher possui, homenageamos com
uma simples lembrança e uma mensagem de gratidão, além
também de homenagear em nossas redes sociais. 
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Páscoa
Quando falamos em trabalho em equipe falamos também em ter
nossa segunda casa, e por consequência formamos uma nova família. 
A Páscoa é justamente o momento de reforçarmos os nossos laços
familiares com a essência e o significado de renascer todos os dias, e
renascer melhores sempre. 

E claro, o coelho sempre faz visita no Escritório, os colaboradores
recebem docinhos, lembrancinhas e muita guloseima gostosa para
celebrar a data. 
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Publicação feita pelos colaboradores nas redes sociais 
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Ao congratular os contadores no Dia do Contador, a
Contabilidade Djazil os lembra de que esses profissionais são
muito mais do que emissores de guias e mantenedores da ordem
nas obrigações fiscais e acessórias. Com novas tecnologias, uma
evolução abrupta e sem fim dessa profissão, os contadores tem
sido decisivos em tomadas de decisão que contribuem para
criação e evolução de um sonho ao ponto de torna-lo um
sucesso.

 Graças a estes profissionais, cada vez mais pessoas podem se
tornar empreendedores, gerar empregos e contribuir com o
crescimento de nossa cidade, região e país. Todos os
profissionais tem um motivo para se orgulhar e este deve ser o
dos contadores.

 Para lembra-los de sua importância, a Contabilidade Djazil
deixou na mesa de cada colaborador um doce com uma
inscrição que os fez lembrar de sua importância.

Dia do Contador



No dia 1º maio comemoramos o dia do trabalhador,
dia de festejar todo o esforço e dedicação, e nada
melhor que reunir aqueles que acompanham nossa
jornada diária. 

A comemoração foi feita na Pizzaria do Seu Fulano
em Rio do Sul um dia antes, com deliciosas pizzas e
bebidas, momento este de muita conversa e risada.
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Dia do trabalhador

"Um homem é um sucesso se pula da cama
de manhã e vai dormir à noite, e, nesse

meio tempo, faz o que gosta." - Bob Dylan



Mãe é sinônimo de amor incondicional, de uma pessoa que
se dedica e se doa inteiramente à aquele “ser” que chegou
para transformar a sua vida e dar muito mais sentido a ela.
Ser mãe é aprender todos os dias, é educar, dar carinho,
atenção, ensinar, apoiar, respeitar, brincar e aconselhar.
Mãe é estar presente em todos os momentos. 

No dia das mães a Djazil fez uma homenagem as mamães, e
deu uma foto como lembrança!

Dia das Mães
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As dinâmicas de grupos, realizadas por meio de jogos,
podem atuar de diversas maneiras para o
desenvolvimento de equipes, dado o seu aspecto lúdico,
criativo e espontâneo, visando mudanças
comportamentais que possam favorecer o desempenho
individual e grupal.

Com o objetivo de desenvolver uma interação entre os
colaboradores no dia 21 de setembro foi realizado a
Gincana Djazil. 
A interação aconteceu no ginásio do SESC em Rio do Sul
com parceria dos profissionais da área de Educação física,
com atividades físicas, brincadeiras e desafios que gerou
muita disposição e dispertou em cada um a
competitividade positiva e o desafio de se movimentar. 

Gincana Djazil
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Gincana Djazil
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Festa Junina
No dia 15 de Junho assim como em outros anos a Djazil festejou
uma data super gostosa e calorosa, SÃO JOÃO! 
E como todos são amantes do quentão e do entreveiro mais um
ano não poderia ficar de fora. 

A festa aconteceu em um espaço alugado na Associação Cores e
Nomes - Rio do Sul. Enfeitado para a distração dos
colaboradores, familiares e amigos, onde rolou muita música,
comidas típicas e muita risada. 

Este é um dos momentos em que todo o social sai de jogo, e o
entusiamo toma conta fora do ambiente de trabalho também,
momento este para renovar as energias para mais um semestre de
trabalho. 
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Dia do Homen
A Contabilidade Djazil é formada em sua maioria por
mulheres e apenas 18% do efetivo são homens. Mas como todos
dessa família, eles são muito importantes. Por isso, todos os
anos, eles são prestigiados e lembrados da sua importância e de
seu papel na sociedade: serem filhos, maridos e/ou pais de forma
justa e igualitária perante as mães, esposas e filhas.

“Conviver em sua maioria com mulheres nos ajuda a entender
melhor seu universo, seus desafios e o que podemos fazer por
elas. Nos ajuda a refletir em como agimos dentro de nosso lar e
de como podemos ser melhores para as mulheres que estão ao
nosso redor e em nossa vida.” – Alisson C. dos Santos

 Com este intuito, a Contabilidade Djazil promoveu a ideia de
que o homem também pode e deve ter cuidado com seu corpo e
sua aparência também, presenteando-os com cosméticos de
cuidado facial.

 Ao prestigiar os homens da Djazil por todo seu esforço,
trabalho dedicado e bons valores na sociedade, o estereótipo de
que um homem é apenas uma figura autoritária e machista cai
por terra. Sendo assim, as coisas mudam positivamente
também para as mulheres como consequência natural.
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Sabemos que pai não é só aquele que carrega nos braços e
ajuda nas horas de dificuldade, mas, também, o que aponta
as direções certas que conduzem a bons caminhos. 

O papel de pai vai muito além de educar, tem o dever de
ensinar aquilo que mais vale em nossas vidas, nossa
capacidade de andar com as próprias pernas. 

E em comemoração a esta data, o diretor sr. Ciro foi
homenageado sendo a única figura paterna, com um gesto
simples de gratidão pelo dom de ser pai. 

Dia dos Pais
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Encerramento final
de Ano 

O encerramento é momento de dizer "até logo" para toda a
equipe, e também como forma de agradecimento por toda
pareceria durante o ano. 

"PODE CONFIAR" essas duas palavras resumem o quanto
acreditamos no potencial humano de uma empresa e na
criação de uma identidade dentro do mercado.

E por isso nosso diretor sr. Ciro, lança o desafio de descobrir
nosso destino e entusiasmados criamos todos os tipos de
expectativas, uma data e apenas algumas orientações, nada
mais! 

No ano de 2019 a aventura foi para o Parque do SESC em
Lages-SC, onde o pessoal pode respirar o verde e  renovar as
energias, no local foram feitos caminho de arvorismo,
cavalaria e muitas outras atividades. 
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Encerramento final
de Ano 
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Aniversários de Empresa

Bem sabemos a importancia que cada um possui dentro de
uma organização, e deixar isso registrado é um dos fatores
que motiva cada um a ter e criar sua própria identidade.
Somos uma equipe formada por profissionais fantásticos,
cada um com sua personalidade, habilidade e desenvoltura a
crescer, isso faz com que a Djazil cresça também.

Cada ano comemorado um registro de alegria e união, para
isso os colaboradores recebem uma pequena homenagem e
uma lembrança de toda a equipe por conquistar mais um ano
de carreira. 
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Todo final do mês é reunido a equipe
juntamente com a direção para comemorar a passagem dos
aniversariantes de cada
mes, os mesmos escolhem sabores de um delicioso bolo e com
isso é feito a partilha com muitas risadas em forma de
felicitação.

 A motivação muitas vezes é baseada em atos e ações simples
que fazem a diferença, esta ação ja é feita a muitos anos e
sempre muito bem vista pelos colaboradores.

Aniversários final de mês /
mesas decorativas

E as mesas não poderiam ficar de fora, cada
colaborador recebe uma calourosa recepção ao chegar
no seu local no dia do seu aniversário. 
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Aniversários final de mês /
mesas decoradas
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Semana do
Conhecimento

Pensando sempre em desenvolver métodos para auxiliar no
processo de crescimento de cada colaborador, é feito a
"Semana do Conhecimento", onde cada um se propõe a
apresentar um conteúdo da área e do interesse relacionados
a eventos e palestras que ja tenham participado, com o
intuito de expandir assuntos diversos e ainda praticar a
oratória e a linguagem corporal em "publico". 
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Caixa da Sacanagem
Já diz o provérbio: Rir é o melhor remédio. Quando
chegamos ao final do ano, montamos um amigo secreto. Esse
amigo tem então a oportunidade de dar pistas sobre sua
identidade. Para isso, podem usar o recurso da criatividade
voltada para fazer brincadeiras. De momentos engraçados
vividos juntos a profecias hilárias, como testes de gravidez
falsos, rimos à beça. 
Nossa forte união e entrosamento proporcionam inúmeras
piadas e gozações causadoras de dores abdominais por
ataques de risos. Todos entram na brincadeira na onda do
bom humor tornando o trabalho uma experiência leve e
criando uma expectativa para a próxima piada e o fim do
ano.
Quem será o próximo na caixa da sacanagem?
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Inauguração Espaço Slim

Em 2019 uma das principais mudanças que ocorreram na
Contabilidade Djazil, não somente em estratégias e negócios,
foi criado um novo espaço físico chamado Grupo Slim. 
O espaço do Grupo Slim, foi criado com o objetivo de
integração e agilidade no atendimento voltado as Pequenas e
médias empresas, Micro Empreendedor Individual e demais
que precisam de nossos serviços com mais agilidade e de fácil
acesso com custo menor.
Além do espaço ser em estilo Coworking, possui sala de
treinamentos e sala de reuniões que nossos clientes podem
utilizar com prévio agendamento e melhor, totalmente
gratuito. Neste espaço atuam os colaboradores que são
responsáveis pelos clientes elencados como “Clientes do grupo
Slim”, e resumidamente um espaço que foi planejado com
dedicação, cuidado e atenção ao empresário que sempre precisa
de um atendimento mais próximo e com olhar voltado ao seu
negócio.
E para apresentar este espaço aos clientes e colaboradores, foi
realizado um evento de inauguração, onde todos puderam
prestigiar um café e bate papo informal.
Com muita gratidão a parceria de todos, nada melhor que
compartilhar e oferecer um local onde o empreendedor,
empresário e colaboradores se sentirão a vontade para
alavancar seus projetos, e com todo auxílio que a experiência
da Contabilidade Djazil pode oferecer.
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Inauguração Espaço Slim
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AÇÕES SOCIAIS 
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AÇÕES SOCIAIS 

A maioria de nossas ações externas estão em conjunto com a
comunidade, através do voluntariado da  Contabilidade Djazil
e também através dos Núcleos da ACIRS.

-Participação de Núcleos;
-Clínica Tecnológica e-Social;
-Feirada Empregabilidade e do Empreendedorismo;
-Dia das Crianças;
-Outubro Rosa – Novembro Azul;
-Campanha do Agasalho;
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Campanha do agasalho

Todos os anos a Djazil promove a campanha do agasalho,
juntamente com a comunidade e com ação dos colaboradores.
Uma forma de incentivar e ajudar aos que mais precisam no
período frio. É disponibilizado caixas para depositar roupas que
geralmente são deixadas de lado e que podem ter serventia para
alguém.

"O nosso coração fica quentinho quando ajudamos o
outro a ficar também" - Suéli Gabardo 
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Novembro Azul /
Outubro Rosa

Todo ano são feitas pequenas ações em prol da
conscientização ao câncer de mama e a responsabilidade
e importância com o exame de próstata. 

Os colaboradores internamente desenvolvem pequenos
programas, lembretes, lembranças, desafios para realizar
em grupo com o objetivo de informar e tornar consciente
esta ação.
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Feira da Empregabilidade e
do Empreendedorismo

A feira, além ter promovido um maior contato entre o público
interessado e as empresas, foi uma excelente oportunidade aos
expositores para captar e reter novos talentos, já que o evento
aconteceu dentro da Unidavi – Centro Universitário do Alto Vale do
Itajaí, local onde encontram-se estudantes universitários de toda a
região que estão se qualificando para o mercado de trabalho.

Nos dias 17 e 18 de outubro, foi realizado em Rio do Sul, a 5ª
Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo. Voltado para
todo o público universitário e comunidade da região do Alto
Vale, a feira teve como objetivo oportunizar empregos àqueles
que estão iniciando sua trajetória e desejam atuar em sua área
de conhecimento.

A Contabilidade Djazil fez questão de marcar presença neste
evento, contando com um espaço totalmente preparado para
divulgar as vagas disponíveis, recepcionar currículos para
oportunidades futuras, ampliar a rede de contatos, distribuir
brindes aos visitantes e apresentar a empresa aos que desejam
ingressar no ramo.
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Dia das Crianças
Em outubro a equipe se propôs a se desafiar mais uma vez em
prol da comunidade, uma comissão interna com ajuda dos
demais reuniu verbas para compra de brinquedos afim de
doação e para celebração da data de 12 de outubro - ao qual é
celebrado o dia das crianças. 

Foram doados um saco de brinquedos novos pra as crianças do
Lar da Menina - Rio do Sul (sc) 

Além de promover a ação
com a comunidade,
desenvolvemos pessoas
dispostas a sempre pensar no
outro com um olhar
empático e consciente. 

Quando falamos em mudar
o mundo acreditamos que a
mudança deve começar por
nós mesmos! 
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INDICADORES
AMBIENTAIS 
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Programa Djazil
sem papel 

No ano de 2019, a Contabilidade Djazil fez um esforço ainda mais
extraordinário do que já vinha fazendo para eliminar o uso e
armazenamento de papel. Para isso, propôs uma reeducação
cultural com os colaboradores e também com clientes. Reduzimos o
número de impressões consideravelmente e até devolvemos uma de
nossas impressoras para o fornecedor.
E por meio de diálogos envolvendo a consciência ambiental e de
como a exclusão do uso do papel faz ambos os lados, cliente e
contabilidade, evoluírem de forma digital. Dessa forma, estamos
minimizando ao máximo nosso impacto na natureza. Em meio a
tantos problemas ambientais que ocorrem neste mundo moderno,
todos devemos fazer a nossa parte.
‘Se todo mundo varrer diante da própria porta, logo o bairro inteiro
estará limpo.’- Goethe
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O cuidado ambiental nunca foi tão importante como em nossa época.
Aos poucos estamos observando de primeira mão as consequências do
descuidado que a humanidade teve com o meio ambiente após a
Revolução Industrial. Por isso, o Dia da Árvore nos lembra de um
dos agentes mais importantes para nossa recuperação ambiental, as
árvores, nossos pulmões, nosso ar.

Aproveitando-nos de nosso projeto Djazil sem papel, decidimos não só
poluir menos, mas contribuir com a natureza por distribuir mudas de
árvores da espécie Ipê para cada colaborador. Assim, com diferentes
cores, a Contabilidade Djazil proporcionou mais alguns pulmões para
nossa natureza e a tornou ainda mais colorida. Estamos todos
conscientes da importância desses seres para a nossa sobrevivência e a
das futuras gerações, o que incluem nossos filhos e netos. 

Dia da Árvore
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“Se soubesse que o mundo se acaba
amanhã, eu ainda hoje plantaria uma

árvore.” – Martin Luther King Jr

Dia da Árvore
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INDICADORES SOCIAIS   

Indicadores Sociais 
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INDICADORES SOCIAIS INTERNOS  

Indicadores Sociais 
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INDICADORES INTERNOS  

Indicadores Sociais 
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INDICADORES EXTERNOS

Indicadores Sociais 
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Equipe 2019 

www.djazil.com.br 

(47) 3531-9400 
(47) 9988-0451 

djazil@djazil.com.br 
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