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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS MARCAM O MÊS

No início de junho realizamos em nossa sede 
um café da manhã especial de boas-vindas para 
os associados 2017. Agradecemos a todos que 
compareceram e queremos lembrar que estamos 
de portas abertas sempre que precisarem. Uma 
das metas do Sescon Campinas é estreitar 
ainda mais o relacionamento com seus asso-
ciados, além de oferecer sempre serviços re-
levantes para facilitar o dia a dia de todos os 
nossos representados.  

Nesta edição você acompanha também a co-
bertura da Festa Junina Sescon Batom, que foi um 
sucesso e alcançou o seu objetivo, que era o de 
ajudar as entidades participantes. Agradeço ao 
Puma Club Campinas, apoiador desta edição e a 
todos os patrocinadores do bingo, confira quem 
foram eles na reportagem sobre a festa.

Em junho realizamos também por meio do Ses-
con Mais e do Sescon Batom a entrega dos dona-
tivos arrecadados durante a Campanha do Agasa-
lho 2017. Os itens doados nos 50 postos de coleta 
foram entregues em diversas entidades da região. 

EXPEDIENTE
Sescon Campinas - Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
da Região Metropolitana de Cam-
pinas. Rua Prof. Dr. Euryclides de 
Jesus Zerbini, 1815, Parque Rural 
Fazenda Santa Cândida Campi-
nas/SP - CEP 13087-571, Tel: (19) 
3231-1524 | Email: atendimento@
sesconcampinas.org.br

DIRETORIA
Presidente: Edison Ferreira Rodri-
gues; Vice-Presidente: Rodrigo de 
Abreu Gonzales;  Vice-Presidente 
Financeiro: Osvijomar Seixas Quei-
roz Jr.; Vice-Presidente Adminis-
trativo: José Homero Adabo; Dire-
tor Administrativo: Breno Acimar 
Pacheco Corrêa; Diretora Finan-
ceira: Tatiana Fabretti Greguel; Di-
retor Social: Gustavo Arrivabene.  

SUPLENTES DA DIRETORIA
EXECUTIVA
Antônio Cândido Vieira de Almeida 
Barbosa; Dalmo Otacílio Arten; José 
Adalberto Cardoso; Luiz Antonio 
Ércoles; José Antônio Gobbi Jr. 

MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL
Efetivos: Antônio Carlos Martins; 
Antonio Luiz Franco; Marcelo Via-
ro Berloffa.
Suplentes: Francisco de Assis 
Amâncio;  Lilian Ricci Ghizzi; Vla-
dimir Tozzo. 

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Cláudia Carnevalli - Mtb 39942/SP

PROJETO GRÁFICO E
DIAGRAMAÇÃO
Mídia 13

CONSULTORIA E REVISÃO
Máxima Comunicação
rosangela@maximaplus.com.br

IMPRESSÃO
Tiragem: 2.500 exemplares

ARTIGOS
Os artigos publicados nesta revis-
ta são de inteira responsabilidade 
de seus autores.
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BASE TERRITORIAL DO SESCON CAMPINAS
18 cidades da Região Metropolitana de Campinas

A todos aqueles que fizeram a sua doação, a  
equipe do Sescon Batom, aos coordenadores do 
Sescon Mais, incluindo entidades e escritórios par-
ceiros e a todos os postos de coleta da campanha, 
o nosso profundo agradecimento. Graças ao em-
penho de todos vocês conseguimos tornar o inver-
no de muitas pessoas bem melhor.

Nesta edição você acompanha também como 
foi o nosso Sarau Cultural e muito mais!  

Edison Ferreira 
Rodrigues

Presidente do 
Sescon Campinas
Gestão 2015-2018

Boa leitura!
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LOCAÇÃO DE ESPAÇO

Empresário Individual e Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
(EIRELI) - Possibilidade de Pessoa Jurídica ser titular de uma EIRELI.

Alterdata 

Conheça a Nossa Base Nova Odessa

Campanha do Agasalho entrega donativos na região

Receita Federal regulamenta parcelamento de débitos do MEI

Centro Infantil Boldrini importa medicação da Alemanha e precisa de sua ajuda

Sarau Cultural reúne mais de 100 pessoas na sede

Festa Junina Sescon Batom é um sucesso!

Como você se vê? A tecnologia e a empresa de contabilidade

Café da manhã de Boas-Vindas aos associados 2017
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Caro leitor, evie-nos sugestões, críticas ou 
elogios sobre a Revista Sescon Campinas. 
Sua opinião é muito importante para nós!

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: revista@sesconcampinas.org.br

EDIÇÃO
ANTERIOR
VIII Nº 74
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Sindicato participa da Semana 
do MEI do Sebrae

EMPREENDEDORISMO DECLARE CERTO

Festa Junina Sescon Batom
e Sarau Cultural

Sescon Campinas entrega 
Certificados de participação  

no UNISAL

EVENTOS DE JUNHO

Sescon Campinas estreita
relacionamento com empresas associadas
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INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: www.sesconcampinas.org.br   

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Os assuntos tratados neste curso serão: remu-
neração - cargos, carreiras e salários, análise 
da cultura organizacional com foco em remu-
neração e na legislação trabalhista, avaliação 
e estruturação dos cargos, sistema de ponto e 
competências, análise e elaboração da pesqui-
sa salarial, estrutura salarial; Gestão por compe-
tências  – conceito, objetivos, mapeamento do 
perfil de competências organizacionais, seleção 
por competências etc.

Dias: 01/08 e 09/08 (terça e quarta-feira)

Horário: das 19h às 22h

Carga Horária: 12h

CARGOS E SALÁRIOS

O programa deste curso inclui: instalação do 
programa SEFIP (telas); atualização dos índi-
ces no SEFIP (telas); cadastro de responsável 
no SEFIP (telas); importação do arquivo da fo-
lha de pagamento (telas); cadastro de empre-
sa no SEFIP (telas); cadastro de tomador/obra 
(telas); cadastro de empregado (telas); código 
de recolhimento (telas); exclusão de GFIP, entre 
outros assuntos.

Dia: 19/08 (sábado)

Horário: das 09h às 18h

Carga Horária: 8h

AVANÇADO DE GFIP

Gostei muito, fiquei 
muito satisfeita, o 
curso é ótimo!

Eliane Lima Barbieri, 
empresa Novais 
Representações de 
ITU Ltda

Curso de Técnicas para Negociação e Serviços

DEPOIMENTO

O curso abordará noções básicas de direito 
tributário; tributo; espécies de tributos; taxas; 
empréstimos compulsórios; contribuições; clas-
sificação da obrigação tributária; obrigação 
principal; obrigação acessória; aspectos básicos 
do ICMS; princípios que regem o imposto etc.

Dia: 21/08 (segunda-feira)

Horário: das 9h às 18h

Carga Horária: 8h

CURSO DE FATURAMENTO E EMISSÃO DE 
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (VERSÃO 4.0)

O curso abordará o campo de aplicação da 
contabilidade; plano de contas: composição e 
função das contas de ativo, passivo, patrimô-
nio líquido, receitas, custos e despesas; normas 
contábeis aplicáveis: ITG 1000 e NBC TG 1000 4; 
livro diário; balanço etc.

Dia: 08/08 (terça-feira)

Horário: das 9h às 18h

Carga Horária: 8h

CURSO DE CONTABILIDADE BÁSICA

O objetivo deste curso é desenvolver as compe-
tências necessárias para avaliar e relatar a con-
formidade e efetiva implementação de proces-
sos, além de contribuir com a melhoria contínua 
de sistemas de gestão da qualidade nas empre-
sas, certificadas ou não na NBR ISO 9001:2015. 

Dias: 17/08 e 18/08 (quinta e sexta-feira)

Horário: das 9h às 18h

Carga Horária: 16h

FORMAÇÃO DE AUDITOR 
INTERNO ISO 9001:2015
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

04/09 - Curso de Precificação de Serviços 
Contábeis
11/09 a 26/09 - Curso de Auditoria 
Trabalhista e Implantação do E-Social
13/09 - Curso de Conciliação e Análise das 
Contas Contábeis
14/09 - Curso: Aprenda a fazer seu 
Planejamento Estratégico

16/09 - Curso de Substituição Tributária do 
ICMS

Setembro 2017

Outubro 2017

AGENDA:

Curso de Brigada de Incêndio
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SESCONCAMPINAS ARTIGO DIREITO NA CONTABILIDADE

Instituída pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, 
que alterou o Código Civil, com a inclusão do art. 
980-A, a Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, ou simplesmente EIRELI, é uma figura jurídi-
ca, já existente em outros países (Dinamarca, França, 
Espanha entre outros).  Até a edição da Lei 12.441/2011, 
aquele empresário1, pessoa física, que desejasse tra-
balhar sozinho, poderia fazê-lo, apenas pela figura 
do Empresário Individual, modelo que apresenta 
alguns limitantes.

O Empresário Individual (EI) apesar da inscrição no 
CNPJ, por uma imposição tributária, visando um me-
lhor controle pela Receita Federal, não é uma Pessoa 
Jurídica, pois a personalidade jurídica é justamente a 
separação entre a pessoa do empreendedor e a em-
presa propriamente dita, o que não ocorre no EI. 

Quando a empresa adquire personalidade jurídica sig-
nifica que ela se separou daqueles que a criaram, partin-
do a ter patrimônio próprio, ou seja, com a constituição 
ou compra de uma PJ, o patrimônio dos sócios (dinhei-
ro, imóveis, máquinas etc) foi entregue à PJ, deixando 
de ser deles, em troca eles recebem cotas da empresa, 
podendo participar de seu lucro.

Por outro lado, o Empresário Individual não possui 
personalidade jurídica, de modo que o empreende-
dor, ao se tornar um Empresário Individual, está mon-
tando uma empresa com todo seu patrimônio, sem 
limitação e em caso de dívidas, todo seu patrimônio 
pessoal poderá ser usado para quitá-las, ou seja, não 
há distinção entre patrimônios, pelo contrário, há uma 
confusão entre eles. 

Como se pode imaginar, a figura do Empresário In-
dividual existe para pequenos empreendedores, que 

Empresário Individual e Empresa 
Individual de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI) 
Possibilidade de Pessoa Jurídica ser 
titular de uma EIRELI.

PARTE I

não separam sua vida patrimonial das obrigações da 
empresa, a exemplo de uma pequena oficina mecâni-
ca, modelo que não se adequa às estruturas jurídicas 
mais complexas.

Para evitar esta exposição do patrimônio particular 
do empresário, foi criada a EIRELI, pela qual o Em-
presário Individual cria uma “barreira” entre às dívidas 
da empresa e seu patrimônio pessoal2. Antes da Lei 
12.444/11, no Brasil, a única forma de se gozar des-
ta proteção aos bens particulares era por meio da 
constituição de uma sociedade com pelo menos dois 
sócios, sendo muito comum a escolha da sociedade 
LTDA. pela qual, o empresário individual incluía um 
sócio “fictício” (normalmente um parente ou amigo 
próximo), normalmente com baixa participação so-
cietária (1% ou 2%), que apenas “emprestava” seu 
nome, sem conhecimento algum ou participação 
nos negócios.

Aponta-se ainda a existência de requisitos específi-
cos para constituição de uma EIRELI, como a exigên-
cia de um capital social integralizado de pelo menos 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo do país (Art. 
980-A do Código Civil) e cada titular pode figurar em 
uma única empresa dessa modalidade.

Desde sua entrada em vigor, houve uma grande po-
lêmica em torno da possibilidade, ou não, de pessoa 
jurídica ser titular de uma EIRELI, vez que, o artigo 
980-A, caput, do Código Civil, dispõe expressamente 
que a EIRELI: “será constituída por uma única pessoa 
titular da totalidade do capital social”, não sendo rea-
lizada, pela Lei, distinção entre pessoa física ou jurídi-
ca, mas tal assunto será objeto do artigo da próxima 
edição desta revista, nos vemos lá!

1 
O Código Civil em seu art. 966 define empresário: “exerce profissionalmente  atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”

2 
Vale destacar que a limitação de responsabilidade não é absoluta,  podendo ocorrer, na hipótese da PJ não ter patrimônio capaz de satisfazer uma dívida, ser decla-

rada a desconsideração da personalidade jurídica, avançando sobre os bens dos sócios.

Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales
Contador, advogado e vice-presidente do 

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS PARCERIAS
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SEJA ASSOCIADO SESCON CAMPINAS 
E TENHA DESCONTOS E BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
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SESCONCAMPINAS NOSSOS PARCEIROS

ALTER
DATA
Desde 1989 no mercado de software com so-

luções próprias, a Alterdata sempre acredi-
tou que ter bons produtos é fundamental, 

mas que o essencial é ter um ótimo atendimento, 
revela Ricardo Lazarim, gerente da Filial Alterdata 
Campinas. Segundo ele: “a Alterdata nasceu da ne-
cessidade dos contadores terem ferramentas que 
permitissem atender às demandas crescentes do 
governo, com segurança e velocidade. Temos or-
gulho da nossa origem e sempre procuramos tra-
zer o melhor da tecnologia para ajudar os nossos 
parceiros a enfrentarem os desafios de gerir uma 
empresa contábil”. 

Atualmente a Alterdata atua como desenvolve-
dora de softwares de gestão empresarial (ERPs), 
softwares para automação comercial, contábil, imo-
biliária, restaurantes, entre outros segmentos. O sis-
tema da área Contábil, o Pack, é utilizado por mais 
de 15.000 Empresas Contábeis em todo o país.

A empresa está entre as cinco maiores Softwa-
re Houses Brasileiras de produtos prontos (paco-

Parceria
A parceria com o Sescon Campinas é recen-
te, mas a Alterdata já é parceira de Sescons 
de outras regiões há muito tempo. “A parceria 
consiste realmente em uma troca, onde a Al-
terdata busca oferecer seus recursos, estrutu-
ra e conhecimento através de seus produtos e 
equipe. Desta forma, oferecemos para os as-
sociados do Sescon Campinas o que existe de 
mais atual no mercado de software,” garante 
Ricardo. 
Por meio da parceria será cedido para uso no 
Laboratório de Informática do Sindicato, a li-
cença do pacote de Softwares da Linha Con-
tábil para fins didáticos. “Além disso, aos as-
sociados será oferecido 15% de desconto no 
valor da aquisição dos pacotes Contábeis Pack 
e Pack Plus,” finaliza o gerente.

Para conhecer mais acesse: www.alterdata.com.br

tes), onde tem se destacado conti-
nuamente em todas as regiões, em 
quais possui filiais e representa-
ções. Além disso, a Alterdata está 
em 26 Estados, contando atual-
mente com 93 bases (escritórios) 
instalados no País e já ultrapassou 
o número de 300.000 sistemas 
em operação.

“Atenta às transformações do mer-
cado e da sociedade, a Alterdata 
percebeu que para acompanhar a 
velocidade destas transformações 
precisaria potencializar ainda mais 
suas ações de treinamento e desen-
volvimento de pessoas, razão pela 
qual, em 28 de maio de 2012 nasceu 
a UCA – Universidade Corporativa 
Alterdata”, explica o gerente.
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SESCONCAMPINAS SESCON MAIS

CONHEÇA A NOSSA BASE

NOVA ODESSA
Dados MunicipaisEntre os maiores polos de desenvolvimento do in-

terior do Estado de São Paulo, está Nova Odessa. 
O município une a tranquilidade de uma cidade 

pequena do interior ao dinamismo de um grande polo 
de desenvolvimento e faz parte do Circuito Turístico de 
Ciência e Tecnologia Paulista.

Entre os pontos turísticos que mais se destacam es-
tão: o Instituto de Zootecnia, o Instituto Plantarum, o 
Parque Ecológico Isidoro Bordon, o Centro de Cultura 

57.504 habitantes

R$ 44.279,48 PIB (per capta)

0,791  IDMH

Fonte: IBGE 2016-2010

• VALINHOS E VINHEDO
   Marcos Fernando Cândido - Contactus Contábil

• AMERICANA e NOVA ODESSA
   Elza Cassitas Sferra - AESCON Americana

• ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS, ENGENHEIRO COELHO, HOLAMBRA 
e PAULÍNIA
   Gustavo Arrivabene - Arrivabene Contabilidade e Assessoria

• PEDREIRA, JAGUARIÚNA e SANTO ANTÔNIO DE POSSE
   Marcelo Viaro Berloffa - Mek Contabilidade - AESCON Pedreira

• ITATIBA
   Antônio Cândido Vieira. A. Barbosa - Macc Contabilidade

   ACESCI (Associação dos Contabilistas e Empresas de serviços Contábeis 

de Itatiba)

• SUMARÉ, MONTE MOR e HORTOLÂNDIA
   Silvio Cesar Coltro - AESCON Sumaré

• INDAIATUBA
    José Helio Luz - JHL Contabilidade

REGIÕES DO SESCON MAIS E COORDENADORES:

Herman Jankovitz, a Igreja Matriz Nossa Se-
nhora das Dores e a 1ª Igreja Batista, na históri-
ca região da Fazenda Velha.

Além disso, Nova Odessa é conhecida como 
“O Paraíso do Verde” com 15 árvores planta-
das para cada habitante, e mais de 30 m2 de 
área verde para cada morador - o dobro do 
recomendado pela ONU. Segundo a Prefeitura 
Municipal, a cidade também conta com um am-
plo programa de substituição de árvores ina-
dequadas para calçamento por mudas novas e 
adequadas, garantindo a arborização das ruas 
e avenidas.

Sescon Mais – Nova Odessa faz parte da Re-
gião de Americana, que já recebeu eventos 
como o Declare Certo, a palestra sobre o SAT, 
Campanha de Natal e recentemente a Campa-
nha do Agasalho.

Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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SESCONCAMPINAS

CAMPANHA DO AGASALHO
ENTREGA DONATIVOS NA REGIÃO

REGIÃO DE

VALINHOS

O   Sescon Campinas entregou no mês de 
junho, os donativos arrecadados duran-
te a sua Campanha do Agasalho 2017. 

As entregas aconteceram em Campinas por 
meio do grupo Sescon Batom e nas sete regi-
ões do Sescon Mais por meio dos coordenado-
res. “Agradecemos imensamente o empenho de 
todos que participaram, o grupo Sescon Batom 
e todos os coordenadores do Sescon Mais, in-

O   segundo dia de entrega aconteceu no dia 21/06, em Vali-
nhos. O presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira 
Rodrigues fez a entrega na APAE Valinhos, acompanha-

do pelo coordenador do Sescon Mais Marcos Fernando Cândido 
e por colaboradoras da Contactus Contábil. O escritório realizou 
em paralelo uma campanha individual de doação de toalhas para 
a entidade. A APAE atende 392 pessoas, de idades variadas, divi-
didas em três setores: assistência social, saúde e educação. Para 
saber mais acesse: www.apaedevalinhos.org.br.
“As doações passarão por nossa triagem, algumas irão para as 
famílias em situação de vulnerabilidade e outras para o nosso ba-
zar, caso seja necessário, agradecemos muito” - Rodrigo Souza 
da Silva, diretor pedagógico da APAE de Valinhos. 

cluindo os escritórios de Contabilidade, as en-
tidades apoiadoras e os 50 postos de coleta. 
Sem este apoio a campanha não seria possível. 
Fica registrado também um agradecimento es-
pecial a toda a população, que generosamente 
fez a sua doação para aquecer o inverno daque-
les que mais precisam,” ressaltou o presidente 
do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues. 
Confira as entregas por regiões:

REGIÃO DE

SUMARÉ
A   primeira entidade a receber os donativos foi a APAE Sumaré, 

as entregas aconteceram no dia 20/06 e foram feitas pelo pre-
sidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, pelo 

presidente da Aescon Sumaré José Roberto dos Santos (Tim) e por 
representante da Aescon Sumaré e funcionários do Sescon Campinas. 
A APAE atende cerca de 392 pessoas, de idades variadas e vive em prol 
da comunidade. Para saber mais acesse: www.sumare.apaebrasil.org.br.

  “A doação passará por uma triagem e será direcionada para as famílias 
necessitadas. Toda a doação é bem-vinda, a APAE agradece muito,” 
Ana Dian, presidente da APAE Sumaré.
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SESCONCAMPINAS

REGIÃO DE

CAMPINAS

T ambém no dia 21/06, no período da tar-
de, foi a vez da Fraternidade Toca de As-
sis - Unidade Casa de Nazaré - receber as 

doações da Campanha do Agasalho Sescon Ba-
tom. Estiveram presentes o presidente do Sescon 
Campinas Edison Ferreira Rodrigues, a presiden-
te do Sescon Batom Maria Cecília Feres, Solan-
ge Ehrenberg (Sescon Batom) e funcionários do 
Sescon Campinas. Para saber mais, acesse: www. 
tocadeassis.org.br/a-toca

  “As doações irão ajudar bastante, pois aumentou 
muito o número de moradores de rua, agora não 
temos somente homens, mas muitas mulheres e 
crianças também, que costumam passar em nos-
sa casa, localizada no Centro. Além disso, realiza-
mos um sopão todas as quartas-feiras, na praça 
da Igreja do Carmo, onde distribuímos coberto-
res” - irmã Lídia, Fraternidade Toca de Assis.

REGIÃO DE

ITATIBA
A   região recebeu os donativos no dia 23/06.  O pre-

sidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Ro-
drigues e o coordenador do Sescon Mais Antônio 

Cândido Vieira A. Barbosa entregaram os itens arrecadados 
na Sociedade Itatibense para o Bem-Estar Social (SIBES), 
que atende 80 crianças e suas famílias, realizando oficinais 
educativas semanais com as crianças e oficinais semi-profis-
sionalizantes com adolescentes e adultos. Para saber mais, 
acesse: www.sibesitatiba.org.br

   “Agradecemos muito a doção, elas irão para o nosso bazar 
e doaremos uma parte também para uma entidade parceira 
nossa, que trabalha com moradores de rua” - Liz Alvarenga 
Rodrigues, psicóloga do SIBES.

REGIÃO DE

AMERICANA

N   esta região a entrega aconteceu no dia 
26/06, no período da tarde, na AEPHI-
VA -  Associação Ecumênica dos Porta-

dores de HIV de Americana com a participação 
da coordenadora do Sescon Mais Elza Cassitas 
Sferra, da diretora do Sescon Campinas Tatiana 
Fabretti Greguel e de representantes da Aescon 
Americana e funcionários do Sescon Campinas. 
A entidade atende cerca de 16 pessoas, que 
moram no local. Para saber mais, acesse: Face-
book/@aephiva.

  “As roupas irão para o nosso bazar e também 
para as pessoas que são atendidas aqui na casa, 
agradecemos muito a doação feita” - Leonice 
Ap. Vieira Silvestrine, presidente da AEPHIVA.
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SESCONCAMPINAS

REGIÃO DE

PEDREIRA

N     o dia 26/06, pela manhã, as entregas acon-
teceram em duas cidades da Região de Pe-
dreira, com a participação do coordenador 

do Sescon Mais Marcelo Viaro Berloffa, do diretor 
do Sescon Campinas Francisco de Assis Amâncio 
e de funcionários da Mek Contabilidade e do Ses-
con Campinas. Confira:

Pedreira – os donativos foram entregues no Lar dos 
Velhos Flamínio Maurício, que acolhe atualmente 
62 idosos (homens e mulheres), que são atendidos 
por uma equipe multidisciplinar. Para saber mais, 
acesse: Facebook/@lardosvelhospedreira
“Agradecemos de coração os donativos recebidos, 
todas as roupas são aproveitadas, não perdemos 
nada” - José Rosa, administrador do Lar dos Ve-
lhos Flamínio Maurício.

Jaguariúna – a entrega aconteceu no Fundo Social 
de Jaguariúna, que atende famílias carentes da ci-
dade. Para saber mais, acesse: http://www.jagua-
riuna.sp.gov.br/atendimento/noticias/fundo-social-
de-solidariedade 
“As roupas são distribuídas aqui para a população 
carente de Jaguariúna, queremos gradecer a todos 
que doaram” - Ana Saleti Oliveira Cavalcanti, asses-
sora da presidência do Fundo Social de Jaguariúna.

REGIÃO DE

INDAIATUBA

No dia 27/06, foi a vez de Indaiatuba rece-
ber as doações da campanha. As entregas 
aconteceram no CIASPE – Centro de In-

clusão e Assistência às Pessoas com Necessida-
des Especiais -  e foram feitas pelo coordenador 
do Sescon Mais José Helio Luz, pelo diretor do 
Sescon Campinas Osvijomar Seixas Queiroz Jú-
nior e por funcionários do Sescon Campinas. A 
ONG foi criada com a intenção de incluir crianças 
com comprometimento intelectual, estas preci-
sam estar matriculadas na escola regular. Atual-
mente são 105 usuários, o CIASPE trabalha com a 
inclusão escolar, inclusão social e realiza um pro-
jeto com as mães. Para conhecer mais, acesse: 
http://ciaspe.org.br/

  “Viemos por meio desta manifestar nossa grati-
dão pela doação... Aquece-nos o coração deparar 
mais uma vez com pessoas dedicadas  a minimi-
zar o sofrimento de outras, fazendo-o com de-
dicação e disciplina...”  - Edvane Ferreira Lopes, 
presidente do CIASPE, em carta de agradecimen-
to enviada ao Sescon Campinas.
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SESCONCAMPINAS

REGIÃO DE

ARTUR
NOGUEIRA

Aentrega aconteceu no dia 28/06, no SASAN 
Grupo de Assistência Social e foi realizada 
pelo coordenador do Sescon Mais e diretor 

do Sescon Campinas, Gustavo Arrivabene, pelo di-
retor Marcelo Viaro Berloffa e por funcionárias do 
Sescon Campinas. Atualmente a entidade atende 
cerca de 30 famílias carentes da cidade oferecendo 
cursos de computação, pintura, entre outros. A enti-
dade conta com um bazar, onde as peças são vendi-
das por até R$ 3,00 e também faz a doação dessas 
roupas e móveis para as famílias carentes. Para co-
nhecer mais acesse: Facebook/@ Sasan Grupo de 
Assistência Social de Artur Nogueira.
“As doações foram ótimas e serão bem-vindas, princi-
palmente agora no inverno, época em que as pessoas 
procuram muito por essas roupas por aqui”, Daniela 
Botasso, pedagoga da SASAN Grupo de Assistência 
Social de Arthur Nogueira. 



14 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL REGULAMENTA 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO

MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI)

F   oi publicada, no dia 28/06, no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB nº 1713/2017 
que disciplina o parcelamento em até 120 pres-

tações de dívidas apuradas pelo MEI até a competên-
cia maio de 2016, conforme aprovado pela Resolução 
CGSN nº 134, de 13 de junho de 2017.

  Nesse parcelamento, é permita a inclusão dos se-
guintes débitos:
• Ainda não constituídos, desde  que o MEI apresente 
as Declarações Anuais Simplificadas para o Microem-
preendedor Individual (DASN-Simei), até cinco dias 
úteis antes do pedido de parcelamento;
• Com exigibilidade suspensa em decorrência de dis-
cussão administrativa ou judicial; desde que desistam 
das correspondentes ações em discussão;
• Não exigíveis, a critério do MEI, para fins de contagem 
da carência para obtenção dos benefícios previdenciários.

Caso a dívida esteja com a exigibilidade suspensa em 
decorrência de discussão administrativa ou judicial, o 
MEI deverá, até 2 de outubro de 2017, comparecer à 
unidade da RFB de seu domicílio tributário para com-
provar a desistência expressa e irrevogável da impug-
nação ou do recurso interposto, ou da ação judicial.

O pedido de parcelamento:
• deverá ser apresentado a partir das 8 horas do dia 

3 de julho até às 20 horas do dia 2 de outubro de 2017, 
horário de Brasília, exclusivamente por meio do sítio 
da RFB na Internet, do Portal e-CAC ou do Portal do 
Simples Nacional.
• abrange a totalidade dos débitos exigíveis;
• independe de apresentação de garantia;
• implica confissão irrevogável e irretratável da totali-

dade dos débitos;
• será considerado automaticamente deferido de-
pois de decorridos 90 noventa dias da data de sua 
protocolização, caso não haja manifestação da au-
toridade concedente.

Somente produzirão efeitos os pedidos de parcela-
mento formulados com o correspondente pagamento 
tempestivo da 1ª (primeira) prestação.

Implicará rescisão do parcelamento:
• a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecu-
tivas ou não; ou
• a existência de saldo devedor após a data de venci-
mento da última parcela.

Foi publicada também no Diário Oficial da União em 
28/06 a Instrução Normativa RFB nº 1714/2017 que 
disciplina o parcelamento em até 60 prestações de dí-
vidas apuradas pelo MEI, não passíveis de inclusão no 
parcelamento disciplinado pela Instrução Normativa 
RFB nº 1713/2017.

Caso o MEI tenha débitos de competências até maio 
de 2016 e também débitos de competências posterio-
res, ele poderá formalizar o parcelamento em até 120 
parcelas para os débitos até maio de 2016 e também o 
parcelamento ordinário em até 60 prestações, para os 
débitos posteriores. 

Nesta hipótese, o parcelamento em até 120 presta-
ções deve ser requerido antes do ordinário, para ga-
rantir que os débitos até maio de 2016 sejam parcela-
dos com o prazo especial de 120 meses.

As informações relativas aos parcelamentos estarão 
disponíveis no sítio da RFB na Internet, no Portal e-
CAC e no Portal do Simples Nacional.

Fonte: Receita Federal: Extraído em 28/06/2017 Link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-regulamenta-parcelamento-de-de-
bitos-do-microempreendedor-individual-mei
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SESCONCAMPINAS CIDADANIA

CENTRO INFANTIL BOLDRINI
IMPORTA MEDICAÇÃO DA ALEMANHA 
E PRECISA DE SUA AJUDA

OCentro Infantil de Investigações Hematológi-
cas Dr. Domingos A. Boldrini, localizado em 
Campinas, o maior hospital especializado na 

América Latina, no cuidado a crianças e adolescentes 
com câncer e doenças do sangue acaba de lançar uma 
nova campanha. O Boldrini pede a ajuda da popula-
ção e dos empresários para arcar com os custos gera-
dos pela importação de 500 frascos do medicamento 
Aginasa, de fabricação da empresa japonesa Kyowa 
Hakko Kirin Co. Ltd, em parceria com laboratório Me-
dac, estabelecido na Alemanha. 

O medicamento tem eficácia comprovada para o tra-
tamento de leucemia linfoide aguda (LLA) e tem como 
princípio ativo a asparaginase, fundamental para o su-
cesso do tratamento da leucemia linfoide aguda nas pri-
meiras duas a quatro semanas do tratamento. 

Entenda o caso
A importação feita com recursos do próprio hospi-

tal foi necessária, pois no início deste ano, o Ministério 
da Saúde passou a importar e distribuir para os hos-
pitais brasileiros que tratam a leucemia linfoide aguda, 
o medicamento chinês LeugiNase, ao invés do Aspa-
raginase. O novo remédio despertou preocupação en-
tre especialistas, uma vez que o medicamento não tem 
eficácia comprovada por estudos clínicos publicados 
em revistas técnico-científicas e não teve seus estudos 
sobre toxicidades devidamente apresentados. Por isso, 
o Centro Infantil Boldrini se posicionou contra esta im-
portação desde o início.

Em maio, após manifestação favorável do Ministério 

Público Federal, o juiz da 6ª Vara Federal de Campinas 
concedeu a liminar, determinando que a União Fede-
ral realizasse a importação do medicamento já utiliza-
do, assegurando seu fornecimento ao Centro Infantil 
Boldrini e seus pacientes. 

Para a doutora Silvia Brandalise, presidente do Cen-
tro infantil Boldrini, a chegada dos frascos se traduz 
como sentimento de tranquilidade para os pacientes, 
familiares e médicos que lutam contra a LLA. “Mesmo 
sabendo que a chegada dos frascos levaria tempo e 
esbarraria em burocracias, não desistimos. A aspara-
ginase é fundamental para o sucesso do tratamento 
da leucemia linfoide aguda nas primeiras duas a qua-
tro semanas do tratamento. O câncer não espera. É 
necessário aniquilar as células malignas já no primeiro 
combate. A criança brasileira merece ser tratada com 
medicamentos de eficácia e segurança comprova-
das”, afirma.

A Dra. Silvia pede agora a ajuda da população e tam-
bém de empresários para cobrir os gastos com a aqui-
sição dos frascos. “Pedimos a colaboração de todos 
para conseguirmos pagar esses 500 frascos que vão 
suprir a falta do medicamento cedido pelo Ministé-
rio da Saúde que vai nos entregar 150 frascos apenas 
em setembro de 2017, bem como dar continuidade a 
entrega mensal dessa quantidade de medicamentos, 
caso se mantenha a decisão judicial. O valor do repas-
se feito pelo SUS ao hospital, corresponde a cerca de 
20-30 % do custo real dos quimioterápicos utilizados 
nos primeiros seis meses do tratamento da leucemia 
linfoide aguda”.

Como ajudar?
As doações podem ser 
feitas no Banco do Brasil, 
agência 3360-X e conta 
corrente 3366-9. Mais in-
formações no site:
www.doe.boldrini.org.br.
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SESCONCAMPINAS CORAL

SARAU CULTURAL REÚNE MAIS 
DE 100 PESSOAS NA SEDE
O    evento aconteceu no sábado, 10/06, na sede do Sescon Campinas e reuniu mais de 100 pessoas, que 

puderam assistir à apresentação do Coral Sescon Campinas e do Coral convidado Madrigal Canto Livre, 
além da apresentação do curta metragem “O Homem que Sabia de Menos” (de Rodrigo Otaviano) – o 

curta foi apresentado pelo ator participante do filme Hélcio Henriques. Depois das apresentações programadas, 
foram abertas as apresentações da plateia e a noite foi encerrada com um coquetel. 
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SESCONCAMPINAS BATOM

FESTA JUNINA SESCON BATOM

É UM SUCESSO
M    ais de 400 pessoas estiveram presentes na 

Festa Junina Sescon Batom deste ano. O Ar-
raiá aconteceu no sábado, 03/06, na sede do 

Sescon Campinas e teve como novidade a exposição 
de carros antigos do PUMA Club de Campinas, que 
apoiou o evento. 

O PUMA ficou responsável também pela barraca de 
bebidas e doará o dinheiro arrecadado no evento para 
uma entidade assistencial, segundo o presidente do 
PUMA Club de Campinas Christian Lovatto, que enfa-
tizou que foi uma experiência nova e ótima participar 
da festa do Sescon Batom.

Diversas entidades assistenciais também participa-
ram desta edição, entre elas: a Associação de Assis-
tência Bem-Me-Quer; Casa da Criança Vovô Nestor; 
Centro Cultural  Louis Braille; Instituto Educacional 
Construindo o Saber; Moriah; Projeto Fé e Obras; Se-
mente e Esperança. 

Para o CIT Moriah a venda na barraca superou as ex-
pectativas.   “A festa foi excelente, tivemos até que ir 

comprar mais batata para fritar no meio da festa. A 
cada ano que passa vemos que a festa cresce mais. O 
Sescon nos deixa trabalhar de uma forma igualitária e 
familiar, nos sentimos bem e acolhidos aqui, agradeço. 
Ano que vem estaremos de volta,” garante Maria Alice, 
do CTI Moriah.

“Em nome do Centro Cultural Louis Braille queremos 
agradecer todo o carinho do Sescon com nossa entida-
de, valeu como experiência e queremos estar presen-
tes ano que vem novamente”, ressaltou Hélio Roberto 
Rocha, presidente do Centro Cultural Louis Braille.

O Sescon Campinas agradece a todos os participan-
tes e destaca a importante contribuição dos patro-
cinadores do bingo, que animou a festa do começo 
ao fim fazendo com que as pessoas permanecessem 
mais tempo no evento, são eles: Máxima Comunicação, 
Questor, IPM Transporte Executivo, RIP Editores Grá-
ficos, MCA Decor, Contmais, M&M Marcenaria, Destra 
Consultoria, Fênix Entregas, Beth Costureira, Restau-
rante Dandália, Costa Fort, Roberta Ayala Cosméticos, 
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SESCONCAMPINAS BATOM

Criado em 2000, o Puma Clube do Brasil Campinas/
SP tem como objetivo preservar os carros antigos e 
a sua história, além de unir aqueles que fazem da pai-
xão por estes carros, um verdadeiro hobby. O grupo 
realiza um encontro semanal, todos os sábados, no 
Portão da Concha Acústica, na Lagoa do Taquaral 
em Campinas, a partir das 16 horas. E tem mais, o 
grupo também realiza encontros às quartas; almoços 
e jantares; passeios a estâncias turísticas; participa-
ção em encontros e exposições de carros antigos por 
todo Brasil; ações sociais; palestras e workshops; e 
conta com uma oficina mecânica aberta nas manhãs 
de sábado para os seus associados, onde são reali-

Frani Daniel Bordados, Inês Cabelos, Crislen Ótica, 
Capricho de Mulher, Buffet Empório do Caffet, Foto-
grafe Audiovisuais, Sodexo, Omie, Roberbras, Cláudio 
Frutas, FLCI e Bon Jour Barão. 

“A festa de novo me surpreendeu, assim como no 
ano passado. Poucas pessoas foram embora e mui-
ta gente continuou chegando. O que foi bom, porque 
assim conseguimos ajudar mais as entidades, que são 
sempre muito necessitadas. A participação do PUMA 
Club com a exposição de carros antigos também 

contribuiu para chamar o público para a festa, valeu 
a pena,” destacou o presidente do Sescon Campinas 
Edison Ferreira Rodrigues. 

A presidente do Sescon Batom, Maria Cecília Feres, 
também comemorou a grande presença do público, 
que permaneceu horas na festa “Neste ano com cer-
teza as entidades conseguiram obter uma renda maior 
com as vendas nas barracas participantes. E este é o 
objetivo da nossa festa!,” comemorou Cecília.  

zados pequenos reparos e transmitidas orientações 
sobre a mecânica geral dos carros antigos. “Nosso 
clube vem crescendo a cada mês, devido ao grupo 
ser muito acolhedor, somos uma grande família de 
amigos, na qual nossas esposas e filhos também têm 
o seu espaço e organizam suas ações. Hoje, somos 
reconhecidos no Brasil e no exterior, como um dos 
clubes de Puma mais representativos, pelos associa-
dos, pela participação em vários eventos e por seus 
carros sempre impecáveis e raros. Entre nossos as-
sociados temos vários colecionadores com exem-
plares raros, os carros dos associados são constan-
temente premiados em encontros por todo país,” 
revela Christian Lovatto, presidente do Puma Club 
em Campinas.

PUMA CLUB DE CAMPINAS
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SESCONCAMPINAS ARTIGO/CONTABILIDADE EM FOCO

COMO VOCÊ SE VÊ?
A TECNOLOGIA E A EMPRESA DE CONTABILIDADE

N    os meus mais de 17 anos atuando na área aca-
dêmica, notei que muitos discentes, nada talen-
tosos, acabam atingindo o resultado pretendido, 

vencendo barreiras e conquistando o seu espaço no 
mercado de trabalho mais pela insistência do que por 
suas próprias qualidades. Isso me fez refletir sobre a im-
portância de como cada um se imagina ser. É inegável 
que a aparência conta, mas a essência é ter uma ele-
vada estima por si mesmo, achar-se capaz de realizar 
determinada tarefa e buscar incansavelmente por essa 
realização é que fará a diferença. Afinal, o Feiticeiro de 
Menlo Park (Thomas Alva Edison) já dizia: A genialidade 
é 1% inspiração e 99% transpiração. Igualmente encon-
tramos, em nossa trajetória como profissional e empre-
sário da contabilidade, indivíduos sem muita expressão 
ou, a princípio, poucos dotados de conhecimentos ne-
cessários para gerir um empreendimento, nos mostran-
do como alavancar uma empresa e gerar riqueza.

A partir desse ponto é que começa o nosso caminho 
nessa reflexão. Como você se vê? Como você vê a sua 
empresa de contabilidade? Como ela se posicionará no 
mercado nos próximos 10 ou 20 anos?

Acredito que o maior problema em um escritório de 
contabilidade esteja relacionado ao processo de digitar 
e redigitar os inúmeros lançamentos gerados pelos atos 
e fatos praticados pelos seus clientes. Esse gargalo im-
pede que a empresa de contabilidade cresça, sem, ne-
cessariamente, contratar novos colaboradores, visto que 
não há como aumentar, sensivelmente, a capacidade hu-
mana do trabalho individual de cada pessoa, se aplicada 
em um processo tradicional.

Talvez a nossa atividade seja a que tenha sofrido o 
maior grau de transformação, advindo pela implemen-
tação das ferramentas tecnológicas voltadas nas mais 
variadas utilidades. A frustração, imagino, está nos 
esforços individuais que cada qual realizada no seu 
ambiente. Digo, a empresa de contabilidade vem in-

vestindo alto na informatização de seus processos e 
na disponibilização de inovadores aplicativos aos seus 
clientes, que por sua vez, também buscam, na tecno-
logia, o tão sonhado controle total do seu negócio, 
porém, muitas vezes não há compatibilidade entre os 
softwares adotados pela contabilidade e os utiliza-
dos pelos seus clientes. A obrigação de mantermos a 
“roda girando” confronta-se com a necessidade laten-
te de deixarmos de desperdiçar tempo com a simples 
cópia ou transcrição dos números, mas essa situação 
parece incomodar apenas os mais ansiosos.

É grande a gama de oferta tecnológica para as em-
presas contábeis, assim como, a dificuldade para a 
eleição de uma ferramenta que possa ser adaptada as 
suas necessidades. Os sistemas de gestão online po-
dem proporcionar a possibilidade de utilização com-
partilhada pelo cliente, aproveitando parte do trabalho 
que já fora executado na empresa, eliminando, portan-
to, a redigitação de informações já inseridas, reduzin-
do, sensivelmente o tempo dedicado nessa atividade, 
agindo assim, sobrará tempo. Aplique-o na oferta de 
novos serviços, algo mais nobre na ciência contábil, que 
certamente agregará mais valor ao cliente, bem como, 
reconhecimento para as empresas de contabilidade. 
Identifique alternativas e melhorem os rendimentos e 
a performance do seu cliente, e consequentemente 
do seu negócio.

Por Marcelo Viaro Berloffa
Mestre em contabilidade 
pela PUC-SP, professor na 
PUC Campinas, empresá-
rio contábil e diretor do 
Sescon Campinas.
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

AMERICANA

Americanense Contabilidade
End: Rua Marechal Deodoro, 100, sala 
02 - Centro
CEP: 13465-050 - Americana/SP Tel: 
(19) 3471-3333
financeiro@americanense.com.br

Administração Contábil Alcala
End: Rua Rui Barbosa, 606 - Centro 
CEP: 13465-280 - Americana/SP 
Tel: (19) 3475-4499
financeiro_adm@alcalaadm.com.br

Alcala Assessoria Contábil e Empre-
sarial
End: Rua Rui Barbosa, 606 - Centro 
CEP: 13465-280 - Americana/SP 
Tel: (19) 3475-4499
contato@alcalaadm.com.br

Duarte Contabilidade e Assessoria
End: Rua Argentina, 556 - Jardim 
Girassol
CEP: 13465-690 - Americana/SP 
Tel: (19) 3406-3845
patricia@duartecon.com.br

Escritório de Assessoria Contábil Líder
End: Avenida Paschoal Ardito 994 - São 
Manoel
CEP: 13472-130 - Americana/SP 
Tel: (19) 3478-9968
diretoria@lidercontabil.com.br

Escritório Contábil Universal Ltda.
End: Cuba, 590 - Santo Antônio 
CEP: 13465-773 - Americana/SP 
Tel: (19) 3475-3434
financeiro@escritoriouniversal.com.br

Escritório Contábil União Ltda.
End: Rua Washington Luiz, 637 
CEP: 13465520 - Americana/SP 
Tel: (19) (19) 3462-1500
financeiro@escritoriouniao.cnt.br  

Nova América Auditoria, Consultoria e 
Contabilidade
End: Av. Campos Sales, 272 - Vila Jones  
CEP: 13465-590 - Americana/SP
Tel: (19) 3475-9970
wiltontravaglia@novaamerica.net

Pafaro Contabilidade Ltda.
End: Ibirapuera, 1632 - Jardim Brasília 
CEP: 13468-490 - Americana/SP
Tel: (19) 3406-3185
marilda@pafarocontabil.com.br

KTG Brasil Contábil Ltda.
End: Rua Major Rehder, 248, Vila 
Rehder
CEP: 13465-390 - Americana/SP
Tel: (19)3475-3610
dp@ktgbrasil.com.br 

Zanini Auditoria Fisco Contábil 
End: Rua das Acácias, 271 - Jardim São 
Paulo   
CEP: 13468-150 - Americana/SP 
Tel: (19) 3475-7071
financeiro@zaniniauditoria.com.br

ARTUR NOGUEIRA

Arrivabene Contabilidade e Assessoria 
S/S Ltda.
End: Rua10 de Abril, 526 - Centro 
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira/SP 
Tel: (19) 3827-8080
liliane@arrivabene.com.br

G.C.Y-Assessoria Contábil/Fiscal Ltda.
End: Av. XV de Novembro, 349 Santa 
Rosa 
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira/SP
Tel: (19) 3877-1339 
gcycontabil@uol.com.br

Escritório Técnico e Contábil São 
Benedito 

End: Rua Raul Grosso, 593 - Jd. Ricardo 
Duzzi 
CEP:  13160-000 - Artur Nogueira/SP 
Tel: (19) 3877-1991
benedito@etcsaobenedito.com.br

CAMPINAS

AFIN Assessoria Fiscal e Contábil
End: Rua José Paulino, 2236 salas 82 e 
83 - Vila Itapura 
CEP: 13023-102 -  Campinas/SP
Tel: (19) 3731-8636
tallita.souza1@yahoo.com.br

A&P Assessoria Empresarial
End: Rua Alcides de Godoy, 229 - Jar-
dim Paraíso 
CEP: 13100-020 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-2525 
aep@aepassessoria.com.br

AMJ Serviços Contábeis SS Ltda. 
End: Rua Germânia, 349 - Bonfim 
CEP:13070-770 - Campinas/SP
Tel: (19) 3212-2770 
ari@amjcontabil.com.br

Auditec Assessoria Empresarial S/C 
Ltda.
End: Rua Erasmo Braga, 901 - Jardim 
Chapadão 
CEP: 13070-147 - Campinas/SP 
Tel:  (19) 3201-2217
adalberto.auditec@uol.com.br

ARV Contábil e Intermediações Ltda. 
End: Rua Alecrins, 914 – Cambuí, sala 
1401 
CEP: 13024-441 - Campinas/SP
Tel: (19) 3251-3701
ariane@escritoriorosa.com.br

Camargo & Grigoletto Contabilidade 
Ltda.
End: Rua Regente Feijó, 712 - Andar 4 
SL 44 - Centro 
CEP: 13013-905 - Campinas/SP
Tel: (19) 3236-3812
elizabeth.grigoletto@camargoegrigo-
letto.com.br

Computare Brasil - Serviços Contábeis 
Endereço: Rua Alecrins, 940 - sala 703 - 
Jardim Chapadão 
CEP: 13024-411 - Campinas/SP
Fone: (19)3794-4545
marilene@computarebrasil.com.br 

Consulcamp Auditoria e Assessoria 
Ltda.
End: Rua Conceição, 233 – Centro
CEP: 13010-916 - Campinas/SP 
Tel:(19) 3231-0399
gisele@consulcamp.com.br

Contador Assessoria Contabil Ltda.
End: Rua Antônio Bertho, 95 – Jd. Santa 
Genebra
CEP: 13080120 - Campinas/SP 
Tel: (19)3294-5618
fscontador@lexxa.com.br

Contline Assessoria e Consultoria 
Contábil
End: Rua Rafael Andrade Duarte, 232 – 
Nova Campinas 
CEP: 13092-180 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3753-3033
contline2@contline.cnt.br

Contmais Assessoria Contábil Ltda.
End: Rua Antônio José da Silva Marteli-
nho, 192 - Parque Industrial 
CEP: 13031-580 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3325-9211
rh@contmaisassessoria.com.br

Contplan Contabilidade e Planejamen-
to Empresarial
End: Rua Plínio Aveniente, 78 - Jd. Sta. 
Genebra II 
CEP: 13084-767 - Campinas/SP 

Tel: (19) 3289-0800
contplan@contplancontabil.com.br

Dekiru Assessoria Contábil
End: Av. Andrade de Neves, 295 - 
Centro 
CEP: 13013-160 - Campinas/SP
Tel:  3237-0233
financeiro@dekiru.com.br

DSG Sociedade de Advogados
End: Manoel Erbolato, 32 – Jardim 
Paraíso 
CEP: 13100-033 - Campinas/SP
Tel: (19) 3251-9558
financeiro@dsgadvogados.com.br 

Ehrenberg E Rodrigues Serviços 
Contábeis 
End: João Guimarães Baia, 45 - Parque 
Industrial
CEP: 13031-402 - Campinas/SP
Tel: (19) 3342-7167
financeiro2@empresainteligente.com.br

Escritório Contábil Campinas Ltda.
End: Rua General Osório, 1212 - 6 Andar 
Conj. 603 
Centro CEP: 13010-111 - Campinas/SP
Tel: (19) 3233-7322
escrcont.d.pessoal@sigmanet.com.br

Escritório Contábil Freire Ltda.
End: Rua Germânia, 825 - Bonfim
CEP: 13070-770 - Campinas/SP
Tel: (19) 3243-1771
ecfreire.jo@gmail.com

Escritório Contábil N. Sra. Auxiliadora
End: Barbosa da Cunha, 640 - Jardim 
Guanabara 
CEP: 13073-320 - Campinas/SP
Tel: (19) 3241-0744
nsa.com@terra.com.br

Escritório Cunha Lima Sociedade 
Simples 
End: Avenida Francisco Glicério, 1717 
- Centro 
CEP: 13012-000 - Campinas/SP
Tel: (19) 3733-5922
ecl1ltda@uol.com.br

Escritório Fênix Contabilidade Ltda.
End: General Osório, 1031 – Centro, conj. 
77 
CEP: 13010-908 - Campinas/SP 
Tel: (19) 2513-0108
escritoriograndim@terra.com.br

Escritório Taquaral Contabilidade 
End: Doutor Mário Natividade, 96  
CEP: 13026-670 - Campinas/SP
Tel: (19) 3251-8577
tributos@escritoriotaquaral.com.br

Escritório Visão Contábil Ltda.
End: Erasmo Braga, 497 - Jardim 
Chapadão 
CEP: 13070-147 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-1611
visaocon@uol.com.br

Exacthus Organização Contábil Ltda. 
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 
29 - Jardim Chapadão
Cep: 13070-172 - Campinas/SP
Fone: (19)3284-4000
veruska@exacthus.com.br

FB Contábil S/S Ltda.
End: Buarque de Macedo,1623 - Vila 
Nova 
CEP: 13073-055 - Campinas/SP
Tel: (19) 3308-5579
fb.financeiro@fbcontabil.com.br

FCA - Fransal Contabilidade e Asses-
soria
End: Saint Hilaire, 283 – Vila Jequitibás
CEP: 13026-302 - Campinas/SP
Tel: (19) 3751-1090
alfransal@fransal.com.br

Fraga Marketing e Serviços Ltda.
End: Avenida Andrade Neves, 2412, sala 
11 - Jardim Chapadão 
CEP: 13070-001 - Campinas/SP
Tel: (19) 3243-7420
evelyn@fraga.com.br

FSXP Assessoria e Consultoria Con-
tábil Ltda.
End: Rua Doutor Theodoro Langaard, 
461, sala 01 - Bonfim
CEP: 13070-760 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3213-8706
contato@fsxp.com.br

Gestrate Assessoria Contábil
End: Antônio Marcos Pensamento da 
Silva, 10 - Real Parque 
CEP: 13082-790 - Campinas/SP
Tel: (19) 3384-7504
gestrate@gestrate.com.br

Gobbi Contábil Ltda.
End: Alberto Jackson Byington, 547 - 
Jardim Chapadão 
CEP: 13070-063 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3241-7155
gobbicontabil@uol.com.br

Inter Control Assessoria Contábil Ltda.
End: Barão de Parapanema, 146, bloco 
C, conj. 11-12 - Bosque 
CEP: 13026-900 - Campinas/SP
Tel: (19) 3259-1577
fernando.poli@rhpoli.com.br

Isael - Assessoria Contabil Ltda.
Endereço: Rua Celso Egídio Sousa 
Santos, 509 - Jardim Chapadão 
CEP: 13070-057 - Campinas/SP
Fone: (19)3242-6009
soraia@isaelcontabilidade.com.br

J.J.A. Assessoria Fisco Contábil Ltda.
End: Rua Rafael Andrade Duarte, 350 
Vila Nova
CEP: 13092-380 - Campinas/SP 
Tel: (19)3705-3161
erikadp@jja.com.br

J.O. de Rezende Contabilidade
End: Av. Princesa D’Oeste, 577 - Jardim 
Proença 
CEP: 13026-137 - Campinas/SP
Tel: (19) 3232-9888
jorezende@jorezende.com.br

J.R.S. Vicinanca Serviços Contábeis 
Ltda.
End: Avenida Dona Licínia Teixeira de 
Sousa, 268 - Vila Proost de Souza
CEP: 1303-3660 - Campinas/SP 
Tel: (19)3242-6539
mariane@jrscontab.com.br

Knight Auditoria e Consultoria Ltda. 
End: Rua Lions Club, 139 - Vila Nova 
CEP: 13073-030 - Campinas/SP
Tel: (19) 99604-1248
edison@knight.srv.br

L A Ercoles Contabilidade Ltda.
End: Av. Francisco Glicério, 305, sala 
23 - Vila Lídia 
CEP:  13026-501 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3232-0246 
laercoles@uol.com.br 

Lopes & Martin Organização Contábil 
Sociedade
Endereço: Rua Serra Azul, 117 -  Jardim 
Nova Europa 
CEP: 13040-109 - Campinas/SP 
Fone: (19)3203-6440
regina.contadora@terra.com.br 

Luís Carlos Fabiano
End: Rua Ibsen da Costa Manso, 341 - 
Chapadão 
CEP:   13070-104 - Campinas/SP
Tel: (19) 2513-4633
carla@solucoescontabeis.com.br
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Massoti Contábil Ltda.
End:  Rua Major Luciano Teixeira, 236 
- Bonfim 
CEP: 13070-746 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-7997
massoticontabil@terra.com.br

Nexcon Assessoria Contabil Ltda. 
Endereço: Rua Guido Segalho, 539 - 
Jardim Eulina
CEP: 13063-020 - Campinas/ SP 
Fone: (19)3368-7180
fiscal@dgenet.com.br

Omega Contabilidade Ltda.
End: Rua Barão de Jaguara, 655 – 
Centro
Cep: 1301-5925 - Campinas/SP 
Tel: (19)3734-1260
contador@omegacontabilidade.
com.br

Organização Souza e Pagotto - 
Sociedade
End: Rua Dr. Carlos de Campos, 730 - 
Vila Industrial 
CEP: 13024-500 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3272-5747
jonas@osp.com.br

Otranto Informática e Contabilidade 
Sociedade
End: Avenida Doutor Manoel Afonso 
Ferreira, 1111 - Jardim Paraíso
CEP: 13100-029 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3755-1110
coorddp@otranto.com.br

Palermo Contabilidade Ltda. 
End: Avenida José Bonifácio, 270 - 
Jardim Flamboyant
CEP: 13091-140 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3705-3800
laudicea@palermocontabilidade.
com.br

Peres e Baticioto Assessoria Contábil 
End: Rua Barbosa da Cunha, 117 - 
Jardim Guanabara 
CEP: 13073-320 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3365-1606
natalia.consoni@peresebaticioto.
com.br

Planecon Soluções Fiscais e Con-
tábeis
End: Av.  Barão de Monte Alegre, 180 
- São Bernardo 
CEP: 13032-055 - Campinas/SP
Tel: (19) 3213-3025
cristiane.muniz@planeconcontabili-
dade.com.br

Primecont Contabilidade Ltda.
End: Rua Serra D´Água, 178 - Jardim 
São Fernando 
CEP: 13100-335 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-2525 
diego@primecont.cnt.br

Prime Assessoria Contábil e Adminis-
trativo 
End: Rua Barão de Parapanema, 146, 
loja 09 - Bosque 
CEP: 13026-010 - Campinas/SP
Tel: (19) 3203-7250
dp2@contabilidadeprime.com.br

Ricci-Ghizzi Serv. Contábeis Ltda.
End: Rua Gonçalves César, 320 - Jar-
dim Guanabara 
CEP: 13073-230 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3232-4222
diretoria@seucontabil.com.br

Seixas Contábil Ltda.
End: Rua Desembargador Campos 

Maia, 186 - Jardim Dom Bosco
CEP: 13076-630 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3255-5600
seixasjr@terra.com.br

Silveira Assessoria Contábil Ltda.
End: Jerônimo Pattaro, 160 – Barão 
Geraldo 
CEP: 13084-110 - Campinas/SP
Tel: (19) 3749-8996
financeiro@silveiraassessoria.com.br

STC Serviços Contábeis Ltda. 
End: Frei Antônio de Pádua, 487 - 
Jardim Guanabara 
CEP: 13073-330 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3242-9273
helaine@stccontabil.com.br

Tecnicont Organização Contábil 
Ltda.
End: Rua Frei Manoel da Ressurrei-
ção, 508 - Jd. Brasil
Cep: 1307-3027 - Campinas/SP 
Tel: (19)3243-2244
atendimento@tecnicont.com.br

Tozzo Contabilidade Empresarial 
EIRELI
Endereço: Rua Coronel Joaquim José 
de Oliveira, 216 - Jardim Dom Bosco 
CEP: 13076-627 - Campinas/SP
Fone: (19)3255-2771 
dp@tozzocontabil.com.br 

Vieira Nobre Contabilidade
End: Av. Dr. Carlos de Campos, 357 - 
Vila Industrial 
CEP: 13035-610 - Campinas/SP
Tel: (19) 3273-7625
vagner@vieiranobre.com.br

VYM Assessoria Contábil Fiscal e 
Trabalhista
End: Av. Aquidaban, 766 - Bosque, 
cj 12
CEP: 13026-510 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-4311
fabricio@vym.com.br

COSMÓPOLIS

ECIN Contabilidade e Consultoria 
Empresarial
End: Av. Ester, 283 - Centro
CEP: 13150-000 – Cosmópolis/SP 
Tel: (19) 3812-6470
jbalarin@cosmonet.com.br

ENGENHEIRO COELHO

NM Escritório Contábil Ltda.
End: Rua Elvira Martinati Forner, 154 
Jd. Amália
Cep: 1316-5000 - Engenheiro Coelho/
SP 
Tel: (19)3857-9366
noemia@nmcontab.com.br

HOLAMBRA

Legere Contabilidade e Assessoria 
Ltda.                
End: Av. Rota dos Imigrantes, 447 – 
Centro, sala 201
CEP: 13825-000 - Holambra/SP
Tel: (19) 3802-2164
oduvaldo@legere.com.br

HORTOLÂNDIA

Escritório Paraná Contabilidade                         
End: Rua Luiz Camilo de Camargo, 
930 Lot. R. Campineiro 
CEP: 13184-420 - Hortolândia/SP 
Tel: (19) 3504-3061 
adm@escritorioparana.com.br

Marlene Maria dos Santos
End: Rua Irmãos Santos Freire, 296 - 
Jardim N. Hortolândia 
CEP: 13183-272 - Hortolândia/SP 
Tel: (19) 3865-1657
contab@mmscontab.com.br

Organização Ozaki Contabilidade
End: Rua Therezinha Navarro, 45 - 
Jardim do Bosque 
CEP:  13186-241- Hortolândia/SP
Tel: (19) 3809-6969
tatiane_recepcao@ozaki.com.br

INDAIATUBA

Dataconsult Contabilidade Ltda.
End: Av. Presidente Vargas, 238 - Vila 
Vitória 
CEP:  13339-125 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3834-2471
financeiro@idataconsult.com.br

Fátima Aparecida Antonio Navarro
End: Rua Ademar de Barros, 1063 - 
Centro
CEP: 13330-130 - Indaiatuba/SP
Fone: (19)3875-4208
gerencia@delphoscontabilidade.
com.br

Harmonia Contabilidade Ltda. 
End. Rua Regente Feijó, 170 - Cidade 
Nova I 
Cep: 13334-090 - Indaiatuba/SP
Tel: (19)3885-5622  
dp@harmoniacontabil.com.br
 
Lógica Assessoria Contábil Ltda.
End: Av. Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 1942 - Jardim Esplanada 
CEP: 13331-520 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3825-5196
aline.financeiro@escritoriologica.
com.br

NECT Serviços Administrativos Ltda.
End: Rodovia Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado, S/N - Helvética
Cep: 13337300 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19)3756-8488
esartori@cpfl.com.br

Salla Contabilidade S/S Ltda.
End: Cinco de Julho, 1110 – Centro, 
sala 02
CEP: 13330-220 – Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3318-1773
rh@sallacontabil.com.br

ITATIBA

MACC Contabilidade S/S
End: Alameda Dom Pedro II, 133 - Vila 
Santa Cruz 
CEP: 13251-510 - Itatiba/SP
Tel: (11) 4894-7900
candinho@macc.com.br

JAGUARIÚNA

CPFL Total Serviços Administrativos 
End: Rua Vigato, 1620 - João Aldo 
Nassif, sala 08 
CEP: 13820-000 - Jaguariúna/SP
Tel: (19) 3756-5170 
esartori@cpfl.com.br

PAULÍNIA

Anchieta Serviços Contábeis e 
Fiscais  
End: Rua Batista Perozo, 53 - sala A - 
Jardim Vista Alegre
CEP: 13140-000 - Paulínia/SP
Tel: (19) 3874-3854
anchieta@anchietacontabil.com.br

PEDREIRA

MEK Contabilidade S/S Ltda.
End: Av. Dr. Silvio de Aguiar Maya, 
499 - Centro 
CEP: 13920-000 - Pedreira/SP
Tel: (19) 3893-3123
marcelo@mekonline.com.br

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Lince Contabilidade Sociedade 
Simples 
End: Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 700 - 
Centro 
CEP: 13830-000 - Santo Antônio da 
Posse/SP 
Tel: (19) 3896-1921
adm03@lincecontabilidade.com.br

SUMARÉ

Heisei Contabilidade e Administra-
ção Condominial
End: Rua João Jacob Rohwedder, 113 
- Jardim Alvorada 
CEP: 13170-584 - Sumaré/SP 
Tel: (19) 3306-8588
viviane@grupoheisei.com.br

Mult Control Consultoria Contábil 
Fiscal 
End: Av. da Amizade, 2675 - Parque 
Virgílio Viel 
CEP:  13175-606 - Sumaré/SP 
Tel: (19) 3231-4095
charles@multcontrol.com.br

R. Bazan Contabilidade
End: Dezesseis de Dezembro, 276 - 
Centro 
CEP: 13170-018 - Sumaré/SP
Tel: (19) 3883-1132
rh01@rbazan.com.br

Strategic Contabilidade Consultoria 
End: Avenida Rebouças, 2919 - Centro 
CEP: 13170-023 - Sumaré/SP
Tel: (19) 3873-4463
ncsantos@strategiccontabilidade.
com.br

VALINHOS

BSP Serviços e Assessoria Contábil
End: Rua João Coleto, 275 - Jardim 
São Jorge 
CEP: 13277-095 -  Valinhos/SP
Tel: 3871-9121
financeiro@bspcontabil.com.br

Contactus Assessoria Contábil
End: Rua dos Esportes, 486 - Vila 
Bissoto 
CEP: 13270-210 - Valinhos/SP
Tel: (19) 3869-2100
marcos@contactusnet.com.br

Escritório Contábil Anselmi & 
Trovatti  
End: Rua Campos Salles, 357 - Santa 
Cruz 
CEP: 13271-000 -  Valinhos/SP
Tel: (19) 3829-5488
contato@anselmietrovatti.com.br

VINHEDO

VC Empresa de Contabilidade Ltda. 
Endereço: Rua John Kennedy, 11, 
Centro
CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP
Fone: (19)3876-1137
financeiro@vinhedocontabil.com.br 

Junte-se a nós! Os associados adimplentes têm sua empresa divulgada na Revista Sescon Campinas
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CAFÉ DA MANHÃ DE BOAS-VINDAS AOS

N    o dia 06/06, o Sindicato recebeu seus associa-
dos 2017, durante o “Café da Manhã de Boas-
Vindas aos Associados Sescon Campinas”.  O 

evento teve o objetivo de apresentar o trabalho desen-
volvido pelo Sindicato e mostrar todos os serviços dis-
poníveis aos associados. Estiveram presentes membros 
da diretoria do Sindicato, funcionários e parceiros. 

  O café foi aberto pelo presidente do Sescon Campi-
nas Edison Ferreira Rodrigues e durante a manhã todos 
puderam se apresentar, incluindo a diretoria, funcioná-
rios, parceiros e os associados. 

 Para Gisleine Aparecida Piso, representante do Escri-
tório Heisei Contabilidade e Administração Condomi-
nial, o evento foi bem-vindo. “Achei muito interessante 
a apresentação de todos nós da classe Contábil, isto só 

ASSOCIADOS 2017
vem a agregar para a nossa empresa. Acho que tem 
que haver mais encontros como este,” disse Gisleine. 
Luiz Carlos Fabiano, do Escritório Soluções Contábeis 
Assessoria Contábil Fiscal também gostou da opor-
tunidade. “Achei o encontro bem produtivo para a 
classe se desenvolver cada vez mais,”  disse ele. Já 
Maria Regina Lopes e Martin, do Escritório Lopes 
& Martin Organização Contábil Ltda., que já utiliza 
alguns dos serviços do Sescon Campinas o encon-
tro ajudou a ampliar esta experiência: “Já utilizo 
muitos dos serviços do Sescon Campinas, como 
cursos e o certificado digital, agora preciso fazer o 
cadastro para a compra de papelaria também, acho 
que isso agregará bastante ao escritório”, reforçou 
Maria Regina.
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Destra Consultoria, José Homero Adabo, diretor do Sescon Campi-
nas e ES-Gestão (empresas parceiras).

Diretoria do Sescon Campinas.

Presidente do Sescon Campinas, Edison Ferreira Rodrigues, entrega kits aos associados:

Tecnicont Organização Contábil Ltda. Escritório Técnico e Contábil São Benedito Heisei Contabilidade e Administração

Arrivabene Contabilidade e Assessoria Legere Contabilidade e Assessoria Ltda. Lopes & Martin Organização Contábil

Contactus Assessoria Contábil Ltda.  Ômega Contabilidade Ltda. Escritório Líder.
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3º ENCONTRO DA REDE DE 
NOTÍCIAS – SISTEMA FENACON
Data: 18 e 19/05/2017 
Local: Brasília/DF
Representantes Sescon 
Campinas: gerente Cristiane 
Ayala e jornalista Cláudia 
Carnevalli

SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

I ASSEMBLEIA GERAL DO 
CONSELHO DE 
REPRESENTANTES - FENACON 
2017
Data: 18 e 19/05/2017 
Local: Brasília/DF
Representantes Sescon 
Campinas: presidente Edison 
Ferreira Rodrigues, vice-
presidente Rodrigo de Abreu 
Gonzales e vice-presidente 
Administrativo José Homero 
Adabo

12ª JANTAR DO 
EMPRESÁRIO DA ACIA

Data: 20/05/2017 
Local: Espaço Le 

Blanc - Americana/SP
Representantes 

Sescon Campinas: 
presidente Edison 

Ferreira Rodrigues e 
esposa Maria Cecília 

Feres

REUNIÃO COMTUR DE 
AMERICANA

Data: 30/05/2017 
Local: Americana/SP

Representante Sescon 
Campinas: gerente 

Cristiane Ayala

REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Data: 08/05/2017 
Local: Sescon/SP
Representante Sescon 
Campinas: 
vice-presidente Rodrigo de 
Abreu Gonzales

SOLENIDADE CERTIFICAÇÃO PQEC 2017 – SESCON SP
Data: 26/05/2017 

Local: Citibank Hall – São Paulo/SP
Representantes Sescon Campinas: presidente Edison 

Ferreira Rodrigues e esposa Maria Cecília Feres

REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Data: 26/05/2017 
Local: Sescon SP

Representante Sescon 
Campinas: vice-presidente 

Administrativo José 
Homero Adabo
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COMÉRCIO 

IBGE

A mesma confiança parece to-
mar conta do Comércio Varejista 
da Região, o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) de Campi-
nas novamente apresentou alta. 
Desta vez teve de 7,4 pontos entre 
os meses de março e abril deste 
ano, passando de 109,3 para 116,7 
pontos. A variação é considerada 
positiva e dentro do esperado.

O indicador utilizado na pes-
quisa varia entre 0 e 200 pontos, 
sendo que abaixo de 100 signifi-
ca pessimismo e, acima, otimis-
mo. O ICC é composto pelo Índice 
das Condições Econômicas Atuais 

(ICEA), que revela a disposição 
em consumir neste momento, e 
pelo Índice de Expectativas do 
Consumidor (IEC), que aponta a 
perspectiva das pessoas em com-
prar no futuro, sem considerar o 
cenário atual.

  Com os dados pesquisados, 
o empresário varejista da cidade 
consegue ter uma noção de como 
anda o “humor” do consumidor 
para novas compras. “A intenção 
desses dados é dar informação aos 
empresários do varejo para que 
ele saiba o momento exato de to-
mar determinadas decisões”, ex-

plicou a presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Campi-
nas e Região (SindiVarejista), Sa-
nae Murayama Saito.

  Apesar do otimismo, o levan-
tamento da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), em parceria com o 
SindiVarejista, ainda revela as di-
ficuldades causadas pela crise eco-
nômica. O levantamento apontou 
que o setor de varejo de Campinas 
fechou 7.973 vagas formais de tra-
balho entre janeiro de 2013 e feve-
reiro de 2017.

Neste cenário, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) começa a revelar números 
positivos. No primeiro trimestre 
deste ano, a produção industrial 
voltou a crescer, avançando 0,6%. 
O crescimento tem relação ao índi-
ce acumulado para o período janei-
ro-março de 2017, em comparação 

ao mesmo período do ano anterior. 
As categorias econômicas, que 

apresentaram maior dinamismo 
no trimestre foram:  bens de con-
sumo duráveis (10,5%) e bens de 
capital (4,4%), impulsionadas, em 
grande parte, pela ampliação na 
fabricação de automóveis (17,1%) 
e eletrodomésticos (16,6%), na pri-

meira; e de bens de capital agrícola 
(29,8%) e para construção (26,4%), 
na segunda. Por outro lado, os se-
tores produtores de bens de con-
sumo semi e não-duráveis (-0,6%) 
e de bens intermediários (-0,4%) 
assinalaram as taxas negativas no 
índice acumulado do primeiro tri-
mestre de 2017.
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SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

III SEMINÁRIO DE EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ES

5º EGESCON RS

JANTAR DE 30 ANOS SESCON RS

REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO DE 
CAMPINAS, ANDRÉ VON ZUBEN E SECRETARIA DA CULTURA 

Data: 08/06/2017
Local: Vitória/ES
Representante Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira 
Rodrigues

Data: 13 e 14/06/2017
Local: Porto Alegre/RS
Representante Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira 
Rodrigues

Data: 13 e 14/06/2017
Local: Porto Alegre/RS
Representante Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira 
Rodrigues

Data: 14/06/2017
Local: Prefeitura de Campinas
Representante Sescon Campinas: vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales
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