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E  
stamos prestes a mais uma mudança na rotina 
das empresas, o eSocial, que em breve será 
obrigatório também para empregadores e 

contribuintes, independentemente do valor de fatu-
ramento anual.

O sistema, que aumentará a fi scalização, padroniza-
rá e simplifi cará 15 obrigações fi scais, previdenciárias e 
trabalhistas, promoverá uma grande mudança na cultu-
ra das empresas. O Sescon Campinas sabe muito bem 
disso e tem oferecido capacitação sobre o tema. 

Já faz algum tempo que os escritórios de contabili-
dade vêm se preparando para as mudanças e realizan-
do um trabalho de orientação com seus clientes. Para 
que tudo ocorra bem é preciso que empresas passem 
a fazer a parte que lhe é devida e não apenas transferir 
todas as obrigações aos escritórios contábeis. 

Entre os benefícios gerados pelo eSocial estão a 
simplifi cação de processos; diminuição de erros nos 
cálculos e de retrabalho; maior garantia em relação à 
efetivação de direitos trabalhistas e previdenciários; 
dentre outros.

Estamos em fevereiro, mas desde o fi nal de 2017, já 
iniciamos o planejamento do Declare Certo 2018, um 
evento anual, que tem a fi nalidade de orientar gratuita-
mente à população sobre o preenchimento da DIRPF, 

com a participação de contadores voluntários. Nesta 
edição, você já fi ca sabendo em quais datas e onde o 
evento será realizado.

Pensando em DIRPF, o Sescon Campinas está 
disponibilizando aos seus associados um programa, 
criado para facilitar e dar segurança aos escritórios 
de contabilidade e seus clientes, durante a elabo-
ração da Declaração. Estamos falando sobre o IR 
Analytics, vale a pena conferir. 

Nesta edição, você acompanha também nossa 
agenda de cursos e muito mais!

Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS
FEVEREIRO

Dias: 15 a 23/02 

Dias: 26/02 a 06/03  
Dia: 16/02 (Sexta-feira)

Dias: 23/02 a 07/07 (Sextas-feiras e Sábados)

Dias: 21 e 26/02 (Quarta, Quinta, Sexta e Segunda)

Horário: das 19h às 22h30

Horário: das 19h às 22h30 
Horário: das 09h às 18h 

Horário: das 9h às 18h

Horário: das 19h às 23h 

Carga Horária: 24 horas/aula

Carga Horária: 24h
Carga Horária: 8 horas/aula

Carga Horária: 96 horas/aula

Carga Horária:  16 horas/aula

EXCEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO

EXCEL AVANÇADOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVAS 
OBRIGAÇÕES PARA 2018

TREINAMENTO GERENTE INOVADOR

CURSO IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL - 
COM PONTUAÇÃO EPC

Objetivo: Mostrar as principais funcionalidades 
deste software, que está entre os mais utilizados no 
mundo corporativo, unindo teoria à prática. 

Objetivo: Mostrar as principais funcionalidades 
avançadas deste software (Base de dados e Funções) 
unindo teoria à prática.

Objetivo: Apresentar de forma prática e objetiva 
as novas regras do Simples Nacional, no ano de 2018, 
suas tabelas e regras de tributação, bem como as 
principais alterações trazidas pela Lei Complementar 
nº 155/2016.

Objetivo: Desenvolver habilidades práticas de 
gestão para atuar em todas as áreas da empresa 
e superar resultados; apresentar as melhores 
ferramentas de mercado; treinar aspectos 
comportamentais comuns aos gerentes de sucesso 
para desenvolver o potencial da equipe e atingir os 
objetivos da empresa.

Objetivo: O curso falará sobre Auditoria Trabalhista; 
Esocial; Eventos de: Tabelas - de Admissão - de 
Medicina e Segurança do Trabalho - de Rescisão/
Término - de Remuneração - e de Totalizadores, 
Exclusão e Reabertura. Curso de Simples Nacional

4 www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

PALESTRA

FEVEREIRO

MARÇO

Dia: 08/02 (quinta-feira)
Horário: 19h
Carga Horária: 1 hora e 30 minutos
Objetivo: A palestra gratuita falará sobre a 
importância de desenvolver a equipe e se diferenciar; 
e apresentará uma prévia do novo curso Gerente 
Inovador, que será ministrado a partir de fevereiro. 

Lançamento: 08/02 (Quinta-feira)
Horário: das 14h às 18h
Carga Horária: 3 horas
Fórum interativo: das 17h às 18h (em tempo real 
horário de Brasília)
Objetivo: Tratar sobre DIRF, DCTF, DIMOB, DIMED 
E PER-DCOMP; cruzamentos Fiscais Federais; novas 
disposições para 2018; entre outros. 

Lançamento: 13/03
Horário: das 14h às 18h
Carga Horária: 3 horas
Fórum interativo: das 17h às 18h (em tempo real 
horário de Brasília). 
Objetivo: Quer saber como descomplicar o IR 
quando o assunto é Bolsa de Valores, ganhos de 
capital e variáveis? Este curso on-line da Unifenacon 
poderá ajudar. 

PALESTRA CENÁRIO 2018 PARA 
EMPRESAS DE SERVIÇO

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - NOVAS 
DISPOSIÇÕES PARA 2018

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2018 
+ DESCOMPLICANDO IR EM BOLSA DE 
VALORES, GANHOS DE CAPITAL E VARIÁVEIS

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br   

5www.sesconcampinas.org.br



6 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS
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A   Revista Sescon Campinas entrevistou Ubiraí 
Béber, da Inovação Assessoria e Treinamento 
Ltda. para saber mais sobre o Curso Gerente 

Inovador que será ministrado por ele, a partir de feve-
reiro, no Sescon Campinas. Ubiraí é pós-graduado pela 
FGV em Gestão de Empreendimentos, com Especializa-
ção em Consultoria e Assessoria pela Thompson Hori-
zon e formação e facilitação de Treinamentos Compor-
tamentais pela ONU. Com base em sua experiência, ele 
desenvolveu este treinamento inovador para gestores. 
Confira abaixo a entrevista:

Pensando em nosso público, formado por muitas 
empresas contábeis. Para quais profissionais dentro do 
escritório, este curso se destina?

UBIRAÍ BÉBER:
O Gerente Inovador é um curso de liderança, portanto 

ele se destina a todos os profissionais que precisam gerir 
equipes e processos. Dentro do escritório de contabilidade 
nós temos na formação da equipe, os líderes de departa-
mentos ou o próprio diretor da empresa, que venham de 
uma formação técnica e tenham algumas dificuldades de 
liderança. O nosso objetivo é justamente formar e desen-
volver a liderança para diminuir essas dificuldades.

Qual seria o diferencial deste curso em comparação 
com outros cursos de liderança?

UBIRAÍ BÉBER:
O grande diferencial é que o curso dispõe de ferra-

mentas gerenciais e de uma auto avaliação de como o 
gestor lida com a equipe. Assim ele consegue fazer um 
paralelo entre o dia a dia e as dificuldades, fazendo com 
que se acelere os resultados. A grande novidade do ge-
rente Inovador está relacionada a aplicabilidade do seu 
conteúdo no dia a dia desses profissionais.

Gerente Inovador

ENTREVISTA

O curso foi dividido em seis módulos com interva-
los, por que foi escolhida esta metodologia?

UBIRAÍ BÉBER:
A metodologia preza a aplicabilidade do conteúdo 

dentro da empresa, ao unir comportamento ao uso de 
ferramentas gerenciais. Os intervalos de um módulo 
para o outro foram criados para que o profissional possa 
levar para dentro de sua empresa o que está aprenden-
do, melhorando assim seus resultados e podendo tirar 
suas dúvidas em sala de aula.

Pensando em resultados, como o treinamento im-
pacta no resultado financeiro de um escritório de con-
tabilidade?

UBIRAÍ BÉBER:
O resultado financeiro de um escritório é na verdade 

uma soma dos processos com o desempenho das pes-
soas. Quando o líder tem ferramentas de gestão mais 
apuradas e um comportamento de liderança mais con-
creto, ele passa a ser mais eficiente. Portanto, ele conse-
gue fazer mais atividades com menos recursos, a equipe 
passa a trabalhar mais integrada e assim ele acaba ob-
tendo um resultado financeiro melhor. 

6
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

• 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:

DECLARE CERTO 2018 
TEM CRONOGRAMA 

DIVULGADO
O Sescon Campinas já está se preparando para mais 

uma edição do Declare Certo 2018. O evento, criado 
pela Fenacon, acontece em todo o país e tem como fi -
nalidade esclarecer gratuitamente às dúvidas da popu-
lação sobre o preenchimento da Declaração de Impos-
to de Renda Pessoa Física.  

Na última edição em 2017, foram atendidas mais de 
800 pessoas, em oito cidades da Região por um time 
de 50 contadores voluntários. O evento organizado 
pelo Sescon Campinas, com a participação dos coorde-
nadores do Sescon Mais, teve grande cobertura da Mí-
dia Regional. A principal dúvida da população foi sobre 
quem era obrigado a declarar. Confi ra a programação:

Os atendimentos acontecerão sempre das 8h às 13h, 
em breve mais informações sobre os endereços.

• ARTUR NOGUEIRA - Av. Dr. Fernando Arens, esquina 
com Rua XV de novembro (Praça do Teatro Municipal)
• PEDREIRA - Praça José Stranieri   

• INDAIATUBA - Praça Prudente de Morais • ITATIBA - Praça da Bandeira (Praça da Igreja Matriz 
de N.S. Belém) 
• VALINHOS - Coreto do Largo São Sebastião 

• CAMPINAS - Praça José Bonifácio (Largo da Catedral) 

• SUMARÉ - Praça Manoel de Vasconcelos  
• AMERICANA - Calçadão da Rua Vieira Bueno

3 DE MARÇO

24 DE MARÇO10 DE MARÇO

7 DE ABRIL

17 DE MARÇO
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

NOVA FORMA DE INTERAGIR 
COM OS PROCESSOS 
DIGITAIS (E-PROCESSO) NO 
PORTAL E-CAC

NOVA PÁGINA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

A Receita Federal informou que a partir do dia 13/1/2018 estará disponível a nova forma de interagir com os 
Processos Digitais (e-Processo) no Portal e-CAC.  Por isso, o uso do Programa Gerador de Solicitação de Juntada 
de Documentos (PGS) será bloqueado e as Solicitações de Juntada de Documento (SJD) passam a ser on-line 
realizadas no Portal e-CAC no caminho: Processos Digitais (e-Processo)>Meus Processos>Coluna Ações>Solicitar 
Juntada de Documento.

Segundo a Receita, algumas funcionalidades foram criadas, entre elas: pesquisa textual por qualquer coluna; 
separação dos processos em ativos e inativos; disponibilização de menu específi co por processo e possibilidade 
de exportação dos dados no formato PDF e CSV; criação da consulta dos processos que o contribuinte é o respon-
sável solidário ou responsável subsidiário; criação da consulta de comunicados e intimações vinculados ao proces-
so e reconstrução da consulta de comunicados e intimações que o contribuinte é o destinatário, permitindo ainda 
Arquivar/Desarquivar o comunicado/intimação; disponibilização da consulta das procurações que o contribuinte 
é o outorgante e das procurações que o contribuinte o outorgado; e reconstrução da funcionalidade de restringir 
o escopo de uma procuração.

Nossa Fonte:

Outra novidade implementa pela Receita no início deste ano, foi a criação de uma nova página feita com o 
intuito de aprimorar cada vez mais o atendimento ao cidadão. O espaço “Serviços da Receita Federal” tem a 
fi nalidade de ser um ambiente único e centralizado para disponibilização de informações e acesso aos serviços 
públicos prestados pela Instituição.

No novo ambiente de serviços da Receita Federal, estão disponibilizados orientações e serviços relacionados 
às pessoas físicas e jurídicas, vídeos informativos, avisos importantes, acesso ao ambiente virtual (e-CAC), além de 
diversas outras funcionalidades que visam facilitar a interação do cidadão com a Receita Federal.

A nova página de serviços está disponível em: https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/servicos
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SESCONCAMPINAS CAPA

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS CAPA
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SESCONCAMPINAS

PARA ONDE VAI O DINHEIRO DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL?

Você deve ser perguntar o que o Sescon Campinas faz com o dinheiro da Contribuição Sindical, não é?

Este dinheiro ajuda a fortalecer sua empresa, ao ser revertido para atividades e serviços focados nas categorias 

representadas, presentes em 18 cidades da Região Metropolitana de Campinas.

O principal objetivo do Sescon Campinas é defender os interesses das empresas de serviços contábeis e em-

presas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas. O Sindicato tem a missão de: desenvolver um am-

biente amplo de negociação nos dissídios coletivos dessas categorias, além de proporcionar a evolução tecnoló-

gica, sociocultural e ética de seus representados. São objetivos do Sindicato: promover a educação continuada e a 

disseminação de informações importantes para as atividades empresariais; promover convênios técnicos e opera-

cionais com entidades em geral; atuar como porta-voz perante os poderes do estado reivindicando e defendendo 

os interesses e direitos de seus representados; buscar a valorização das atividades das empresas representadas 

e a ampliação de seu mercado; oferecer participação a todos que demonstrem efetiva vontade  de trabalhar em 

prol de uma causa comum e do compromisso social.

 REPRESENTATIVIDADE E DEFESA DE 
INTERESSES EMPRESARIAIS

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

ATUALIZAÇÃO

DESCONTOS EM PRODUTOS
 E SERVIÇOS

A luta pela representatividade de sua categoria. O 

Sindicato atua na defesa dos interesses da sua em-

presa. Para isso é desenvolvido ao longo do ano um 

trabalho que tem como objetivo principal garantir a 

representatividade e igualdade de condições nas ne-

gociações e acordos coletivos. O Sescon Campinas 

também acompanha projetos de Lei em andamento 

no Congresso Nacional, impondo resistências àqueles 

contrários aos interesses dos empresários e incentiva 

a aprovação dos favoráveis;

O Sescon Campinas conta com consultoria Jurí-

dica Trabalhista gratuita, voltada exclusivamente aos 

seus associados;

Por meio do Sescon Educação oferece treinamentos e 

atualizações para seus funcionários e clientes através de 

cursos, palestras, workshops, presenciais e on-line; há uma 

busca constantemente por temas atuais, envolvendo as-

pectos técnicos, de gestão e comportamentais;  

Oferece descontos e condições especiais em ser-

viços como certificado digital, tecnologia, educação, 

materiais de escritórios (são mais de 4.000 itens de 

escritório e papelaria, com diferencial de prazo e en-

trega em até 48 horas), locação de espaços, realiza a 

divulgação de sua empresa em site e revista institu-

cionais e muito mais.

SÃO ATIVIDADES DO SESCON CAMPINAS:
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SESCONCAMPINAS

Tudo isso é feito sem receber nenhuma ajuda municipal, estadual ou federal. Apoie o seu Sindicato, 
quanto mais forte formos, melhor será a representatividade de sua empresa e, consequentemente, maiores 
serão as chances de resultados positivos e benefícios para as categorias representadas. 

CONFIRA ALGUMAS DAS ATIVIDADES QUE O SESCON CAMPINAS DESENVOLVE:

Convenção Coletiva

Educação – Ciclo de Palestras Reforma Trabalhista

Educação - Palestra com auditor da Receita Federal sobre DIRPF 2017.

Declare Certo
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SESCONCAMPINAS

GESTÃO DA 
QUALIDADE, 
EMPRESAS 
CERTIFICADAS 
DEVEM FAZER A 
MIGRAÇÃO

Já falamos na edição 

passada que todas as empresas 

certificadas ISO 9001:2008 

devem fazer o upgrade para a 

nova versão da Norma até o dia 

15 de setembro de 2018, caso 

contrário perderão o Certificado. 

Entre em contato com 

o Sindicato e conheça as 

soluções para migração 

ou implementação da ISO 

9001:2015 em sua empresa 

ou mesmo para seus clientes. 

Informações: pelo (19) 3239-

1845 ou relacionamento@

sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS CAPA

ESOCIAL EMPRESARIAL 
PROMOVERÁ MUDANÇAS

NA CULTURA DAS EMPRESAS

Quando o assunto é inovação, o eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá-

rias e Trabalhistas, do Governo Federal, coloca o Brasil em um patamar acima de muitos países mais ricos e avan-

çados. Instituído pelo Decreto nº 8373/2014, o sistema visa a desburocratização, aprimora a fiscalização e também 

a proteção dos trabalhadores, ao unificar e padronizar informações, reduzindo custos e tempo da área contábil 

das empresas, na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.   

O sistema foi uma construção coletiva, que contou com a participação de órgãos governamentais, assim como 

da sociedade civil.  Para o seu desenvolvimento foi criado o Comitê Gestor do eSocial, formado por representan-

tes da: Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Secretaria da Previdência Social e INSS.

“O eSocial é um avanço em relação a vários outros módulos, já em funcionamento, do sistema Público de Es-

crituração Digital - Sped.  Neste sentido, o Brasil é inovador, por contar com um sistema de cadastro on-line de um 

número extremamente grande de informações das empresas e das pessoas integrantes do mercado de trabalho 

brasileiro. Praticamente todos os dados de vínculos de emprego, registro de descontos, recolhimentos, licenças, 

tratamento de saúde e outros, que interferem na futura aposentadoria ou benefícios previdenciários, estarão re-

gistrados de maneira muito mais segura e poderão dentro em breve também gerar benefícios ao próprio cidadão”, 

diz o vice-presidente administrativo do Sescon Campinas e empresário Contábil, José Homero Adabo.  Quando o 

cronograma estiver completo, o sistema abrangerá mais de 40 milhões de trabalhadores e contará com a partici-

pação de mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade.

OBRIGATORIEDADE
Desde 1º de janeiro de 2018, empregadores e contribuintes com faturamento apurado, no ano de 2016, superior 

a R$ 78 milhões tiveram que aderir ao sistema. Até 28 de fevereiro de 2018, o sistema receberá apenas as infor-

mações cadastrais dos empregadores e as relativas às suas tabelas, tais como estabelecimentos, rubricas, cargos 

etc. Somente a partir de março, será possível o envio dos eventos não-periódicos. O governo estima que lá será 

possível fazer os ajustes necessários na qualificação cadastral dos funcionários, por exemplo. 

Já a partir de 1º de julho de 2018, a obrigatoriedade será ampliada aos demais empregadores e contribuintes, 

independentemente do valor de faturamento anual.

MUDANÇA DE CULTURA
A rotina das empresas passará por uma grande transformação, visto que o eSocial unificará o envio dos dados 

referentes às relações de trabalho para o Governo Federal, o que demandará das empresas a integração total dessas 

informações. A partir daí, a inteligência do sistema adotado agregará valor a tais dados, visto que será capaz de re-

lacionar as informações e detectar erros. Segundo o presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, um 

diferencial muito interessante é que com o eSocial, as empresas antes mesmo de contratar um funcionário deverão 

fazer o seu cadastro no sistema. “O sistema promoverá uma mudança de cultura nas empresas, por isso acredito que 

haja um transtorno inicial, mas as pessoas acabarão se adaptando com essa nova sistemática,” diz Edison, que lembra 

que os escritórios de contabilidade estão preparados e já vêm orientando seus clientes faz tempo.

QUANDO O CRONOGRAMA ESTIVER COMPLETO, O SISTEMA ABRANGERÁ MAIS DE 
40 MILHÕES DE TRABALHADORES E CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 8 

MILHÕES DE EMPRESAS, ALÉM DE 80 MIL ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE.
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Adabo concorda: “muitos escritórios já investiram em software, hardware e interface em sistemas de informa-

ções conectados diretamente com o cliente. Muitos profi ssionais dos escritórios também vem participando dos 

treinamentos proporcionados pelo Sescon Campinas, o que demonstra um grande engajamento na aplicação da 

nova legislação”.

Para o vice-presidente administrativo os escritórios e demais profi ssionais da contabilidade terão maior visibi-

lidade, já que passarão a fazer a “ponte” entre o contribuintes e os órgãos governamentais por serem os respon-

sáveis pela geração das informações para o eSocial. “É importante lembrar que agora as empresas também terão 

que se organizarem no sentido de colherem dos futuros funcionários alguns documentos adicionais, bem como 

outras informações que serão exigidas pelo governo.  Os escritórios poderão também prestar novos serviços de 

consultoria, especialmente para clientes maiores, que para o eSocial deverão contar com maior orientação da 

contabilidade,” analisa Adabo. 

Neste sentido Edison reforça, a necessidade da mudança de cultura por parte de muitos empresários: “escu-

tamos muitos empresário dizerem: é pra isso que eu pago um contador. Transferindo toda a responsabilidade da 

empresa para os escritórios. Por isso, é preciso um trabalho de conscientização e orientação para que cada um 

faça a parte que lhe é devida. Os escritórios terão que cobrar isso de seus clientes. As multas são altas e os escri-

tórios também podem ser responsabilizados”, reforça.

PRINCIPAIS VANTAGENS: 
• Simplifi cação de processos; 
• Aumento da produtividade; 
• Diminuição de erros nos cálculos e de re-
trabalho;
• Maior segurança jurídica; 
• Ganho de tempo com a substituição da 
entrega de diversas obrigações por apenas 
uma operação, totalmente padronizada; 
• Para o trabalhador: maior garantia em rela-
ção à efetivação de seus direitos trabalhistas 
e previdenciários; maior transparência refe-
rente às informações de seus contratos de 
trabalho; registro de informações relativas 
aos pagamentos efetuados, assim como as 
informações referentes à sua condição de 
trabalho, tais como as características do lo-
cal que desempenha suas funções e os tipos 
de riscos aos quais está exposto

  O Sescon Campinas está oferendo o curso 
prático de Implantação do eSocial, confi ra 
na página 04 desta edição.

Edison Ferreira Rodrigues, 
Presidente do 
Sescon Campinas
Gestão 2015-2018

José Homero Adabo,
Vice-Presidente 
Administrativo
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

A partir de 01 de fevereiro, o Parque Ecológico Municipal de Americana “Eng. Cid Almeida Franco” passa a cobrar 
entrada. O Parque foi inaugurado em 12 de outubro de 1984 e está localizado no fi nal da Avenida Brasil, com uma 
área de 120 mil m2. Atualmente, uma das grandes fi nalidades do zoológico é utilizar os animais mantidos em cati-
veiro para realizar trabalhos de Educação Ambiental, tentando mostrar a grande responsabilidade na sobrevivência 
das espécies animais e vegetais. Saiba valores e como comprar sua entrada no link: www.americana.sp.gov.br/por-
tal_parque/site_parque.php?a=entrada

Mesmo sem desfi le de Carnaval, pelo terceiro ano seguido, a programação de Carnaval de rua de Campinas está 
agitada. Serão 30 blocos, distribuídos pela cidade, incluindo os distritos de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio. 
Confi ra a programação em: http://www.portaldarmc.com.br.

A tradicional Festa da Uva de Vinhedo chega a sua 56ª edição, evento será realizado pela empresa PMA-Produ-
ções e Montagens Artísticas, juntamente com a Festa do Vinho, com apoio da Prefeitura de Vinhedo, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo. A festa acontece de 2 a 18 de fevereiro, no Parque Municipal Jayme Ferragut. Confi ra 
a programação em: http://www.vinhedo.sp.gov.br/cultura-e-turismo/festas-da-uva-e-do-vinho/

A Secretaria de Cultura de Indaiatuba promove 10 apresentações gratuitas de contação de histórias para o pú-
blico infantil a partir do dia 3 de fevereiro. “Auê no Ayê – Histórias e Brincadeiras para Gente Pequena” acontece 
aos sábados e domingos, de 3 de fevereiro a 4 março, na Praça do CEU (Centro de Artes e Esportes Unifi cados), no 
Jardim São Conrado, e no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) do Parque Campo Bonito. Para saber 
mais, acesse: http://indaiatuba.sp.gov.br/

O Parque Irmã Dorothy Stang, localizado em Hortolândia, está com a programação: “Verão no Parque”. O evento 
realizado pela Prefeitura começou em janeiro e acontece até o dia 16 de fevereiro. A programação inclui atividades 
esportivas, recreativas, ofi cinas de reaproveitamento de materiais recicláveis e visitas monitoradas no local, sempre 
de segunda a sexta (exceto feriado), das 14h às 19h30. As inscrições devem ser feitas com antecedência. Informações 
pelo telefone (19) 3845-1149

A Região Metropolitana de Campinas conta com várias opções de lazer, 
confi ra algumas delas em nossa área de cobertura:

AMERICANA • ZOO PASSA A COBRAR ENTRADA

CAMPINAS • DIVULGA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL

VINHEDO – FESTAS DA UVA E DO VINHO

INDAIATUBA – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

HORTOLÂNDIA

CULTURA E TURISMO 
NÃO FALTAM POR AQUI

CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO CULTURA E TURISMO 
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Com a substituição do sinal analógico pelo digital, es-
tima-se que muitos aparelhos antigos de TV acabem no 
lixo. Quando a população não faz o descarte adequado 
desses materiais, acaba causando graves problemas am-
bientais. Estima-se que todos os anos sejam geradas 40 
milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. En-
tram nessa conta, desde aparelhos eletrônicos pequenos 
como celulares e baterias, computadores etc. 

O descarte irregular desses materiais, além de repre-
sentar um problema ambiental, é também um problema 
de saúde pública, pois o lixo eletrônico contém em sua 
composição metais pesados. Estes, quando descartados 
em aterros não controlados e lixões, podem contaminar 
o solo e o lençol freático atingindo plantações, animais e 
até o próprio homem.    

O chumbo, por exemplo, presente em muitos desses 
materiais, é considerado um dos mais perigosos e pode 
se acumular nos ossos, cabelos, unhas, cérebro, fígado 
e rins, causar dores de cabeça, anemia, além de agir no 
sistema nervoso, renal e hepático. Já o cobre causa into-
xicações e afeta o fígado. O cromo acumula-se nos pul-

O QUE VOCÊ FAZ COM O 
SEU LIXO ELETRÔNICO?

mões, favorecendo a ocorrência de câncer pulmonar. O 
níquel tem efeito cancerígeno.

ECOPONTOS
Em Campinas, a Prefeitura Municipal, por meio do De-

partamento de Limpeza Urbana  conta com ECOPONTOS, 
locais adequados para receber esses materiais. Confi ra no 
site da Prefeitura Municipal os endereços dos Ecopontos:

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-publi-
cos/ecopontos/index.php

LEGISLAÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida 
pela lei 12.305, há mais de sete anos diz que as empresas 
devem se responsabilizar por seus resíduos. A lei prevê a 
prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como 
proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e 
um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento 
da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a 
destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo 
que não pode ser reciclado ou reutilizado).

Segundo a PNRS a responsabilidade é compartilhada por 
geradores de resíduos: fabricantes, importadores, distribui-
dores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de 
manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa 
dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo.
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O movimento “Me Too” lançado recentemente por 
mais de 300 profi ssionais da indústria do cinema de 
Hollywood, seguido pelos protestos no último Globo 
de Ouro e por inúmeros outros movimentos que vem 
discutindo o assédio sexual com mais frequência, re-
velam que cada vez mais as mulheres estão dispostas 
a não se calar e a denunciar casos de assédio.

Para a presidente da ONG Reprolatina Margarita 
Díaz, pesquisadora das áreas de Sexualidade, Saúde 
Sexual e Reprodutiva, o assédio sexual no trabalho, 
assim como em outros lugares, acontece devido à 
cultura machista, responsável por toda uma constru-
ção de papéis desiguais de poder, existentes entre 
homens e mulheres. “Antes mesmo das pessoas nas-
ceram, vai se criando toda uma ideia de como deve 
ser a mulher e como de ser o homem. E nesta cultura 
que veste rosa para as meninas e azul para os meni-
nos, cria-se a ideia de que o homem é forte, a menina 
submissa,” explica Margarita. A feminista Simone de 
Beauvoir, já bem dizia no século passado: “ninguém 
nasce mulher: torna-se mulher”. 

A presidente da Reprolatina reforça, que é muito co-
mum desde pequeno o homem ser ensinado a se sentir 
melhor do que a mulher. “Na escala de valores da so-
ciedade, o homem é visto com um papel produtivo e a 
mulher sempre teve um valor mais reprodutivo. Sendo 
ela responsabilizada pelos serviços de casa e pela cria-
ção dos fi lhos. Dentro dessa cultura de gênero, muitas 
mulheres aprendem a obedecer aos homens e esses 
aprendem que são donos das mulheres”.

Pensando no mercado de trabalho, cada vez mais 
pesquisas americanas apontam para o assédio sexual 
como um dos fatores para a diferença salarial entre 
homens e mulheres. Nos EUA, essa diferença tem se 
mantido em torno de espantosos 80%, nos últimos 20 
anos. Até um tempo atrás muitos dos fatores aponta-
dos em pesquisas eram sobre o fato das mulheres se 
dedicarem à maternidade e até dos homens atuarem 
em segmentos mais lucrativos ou postos de trabalho 
mais elevados. Porém, nos últimos tempos com o au-
mento das revelações sobre assédio e abuso sexual 

ASSÉDIO
SEXUAL NO
TRABALHO

de mulheres em diversos setores, o problema tem 
ganhado uma nova dimensão.

De acordo com a pesquisa de Amy Blackstone, 
Christopher Uggen e Heather McLaughlin, as mulhe-
res que sofreram assédio têm 6,5 mais chances de 
deixar o emprego em comparação com as que não 
passaram pelo problema. Segundo os pesquisadores, 
muitas dessas mulheres, que pedem demissão nesses 
casos acabam trabalhando em áreas ou postos me-
nos lucrativos, prejudicando suas carreiras.

APÓS O ASSÉDIO SEXUAL, 
VEIO O ASSÉDIO MORAL

Camila (nome fi ctício) foi escolhida, após um longo 
processo seletivo que envolveu dezenas de candida-
tos para uma vaga numa empresa bem-conceituada. 
Seu desempenho nos primeiros meses proporciona-
ram além de sua efetivação, um aumento de salá-
rio. Mas, tudo começou a mudar, quando Camila foi 
assediada por seu gerente e deixou claro que não 
aceitaria aquilo. “Num primeiro momento, você fi ca 
pensando se foi culpada e sente vergonha, depois 
fi ca com muita raiva e com medo de ser prejudica-
da no emprego. Na verdade, poucas pessoas sabem 
que passei por isso e quando contei a uma colega 
de trabalho, ela me revelou que também tinha sido 
assediada por ele e que isso era comum na empresa,” 
disse Camila, que após o episódio, passou a sofrer 
assédio moral do gerente e também de seu chefe 
imediato, o que resultou no seu desligamento alguns 
meses depois. 

“Quanto mais meu trabalho era elogiado pelo staff , 
maior era o assédio moral por parte de meus supe-
riores, era como se eles quisessem que meu traba-
lho não aparecesse, a pressão aumentava dia a dia. 
É triste, porque tinha tanta vontade de trabalhar lá, 
adorava o meu emprego e meus colegas de traba-
lho, o salário era ótimo, mas tudo virou um pesade-
lo. Eu fi cava muito estressada, chorava bastante, no 
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final sair de lá foi um grande alívio para mim. Muita 
gente não entendia, por que eu havia saído. Bloqueei 
muita gente no meu Facebook. Não penso em tornar 
pública essa história, reviver tudo aquilo, olhar para 
aquelas pessoas, seria muito difícil, prefiro seguir em 
frente e esquecer. Hoje trabalho num local bacana, na 
mesma área, apesar de ganhar menos, sinto-me valo-
rizada e em paz, é assim que deveria ser, não é?”

Margarita lembra que no mundo corporativo, a cul-
tura machista soma-se a outra relação de poder, que 
é a relação entre o chefe e a subalterna, como no caso 
de Camila. “Foi o que aconteceu no globo de Ouro, por 
exemplo, o homem envolvido podia decidir se contrata-
va ou não uma determinada atriz para um papel”. 

O assédio no trabalho não é uma novidade, por 
tempos ele foi visto como algo naturalizado. “En-
quanto a sociedade machista sempre preferiu cul-
par a mulher, dizendo que ela o provocou, ou por-
que estava com tal roupa despertou o desejo no 
chefe. Contudo Margarita diz, que a diferença é que 
hoje com o avanço do movimento de luta das mu-
lheres por seus direitos, o feminismo, que nada mais 
é do que a reivindicação por direitos iguais entre 
homens e mulheres, cada vez mais as mulheres co-
meçaram a se perceber como sujeitas de direito e 
que elas podem dizer não e ter a coragem de falar. 

A EDUCAÇÃO COM 
IGUALDADE DE GÊNERO

É A CHAVE 
A presidente da Reprolatina defende a educação 

como uma forma de mudar esse cenário. “Temos que 
ter uma educação integral em sexualidade para que 
as pessoas aprendam ou reconstruam qual é o papel 
do homem e da mulher na sociedade. O objetivo é a 
igualdade de gênero, que significa na prática - direi-
tos e oportunidades iguais para homens e mulheres”. 

A meta trabalhada pela Reprolatina em diversas de 
suas ações é tão importante, que um dos objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e definido 
por 169 países é justamente a igualdade de gênero. 
A meta 5 da ONU diz que até 2030 os países têm que 
realizar ações visando o empoderamento de meninas e 
mulheres para que elas possam se ver de uma maneira 
diferente. “O empoderamento ocorre quando as mulhe-
res aprendem a trabalhar valores, como a autoestima e 
aprendem a se apropriar do seu corpo, tomando o con-
trole dele e das suas vidas”, diz Margarita, que finaliza: 
“Este trabalho de educação deve ser feito, não só com 
as mulheres, mas com toda a sociedade, pois é nela que 
o machismo nasce e é propagado,” finaliza.

Para saber mais sobre a Ong Reprolatina, acesse 
www.reprolatina.org.br.
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CORAL RETOMA 
ATIVIDADES DIA 23 DE JANEIRO

 No dia 23 de janeiro, o Coral Sescon Campinas retomou as suas atividades. Você também pode fazer parte do 
grupo. Ligue no Sescon Campinas (19) 3239-1845 e agende uma audição com o maestro Wilson Nascimento. Os 
ensaios acontecem sempre às terças-feiras, das 19h30 às 21h30.

HOMENAGEM
 Em janeiro, o Coral Sescon Campinas recebeu a triste 
notícia do falecimento de uma de suas coralistas mais 
experientes, Jacqueline Peppi. “Conheci a Jacqueline 
alguns anos depois de chegar a Campinas, sempre sou-
be que era uma excelente mãe e companheira de seu 
marido. Nascida no Egito, chegou a Campinas vinda de 
Israel, país que acolheu a família após a saída de sua 
terra natal,” conta a coralista Rosa Levy. Jacqueline fora 
convidada nos últimos tempos pelo maestro Wilson 
para participar do Coral Sescon Campinas, onde rapi-
damente se incorporou ao grupo. “Nós, e sua querida 
família, sentiremos muito sua falta,” finaliza Rosa Levy.

Jacqueline ao centro, de branco.
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AMERICANA

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

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

Alcala Assessoria Contábil e Empresarial
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
fi nanceiro@escritoriouniversal.com.br

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

F. M. Lopes Participações Eireli – EPP
End. Av Brasil, 1500 - Santo Antonio
CEP 13465-770 - Americana/SP
Fone: (19)3043-3991
E-mail: fabio.febracissp@gmail.com

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
fi nanceiro@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

Escritório Técnico e Contábil São 
Benedito 
End. Rua Raul Grosso, 593 - Jd. Ricardo 
Duzzi
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira/SP 
Fone: (19) 3877-1991
E-mail: benedito@etcsaobenedito.com.br

G.C.Y. - Assessoria Contabil, Fiscal Ltda.
End. Avenida XV de Novembro, 349 – 
Centro
CEP: 13160-000  - Artur Nogueira / SP
Fone: (19)3877-1339
E-mail: gcycontabil@uol.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
mcresciulo@afi n.com.br

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

AMJ Serviços Contábeis SS Ltda. 
End: Rua Germânia, 349 - Bonfi m 
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@camargoegrigolet-
to.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 Ltda. 
End. Rua Plínio Aveniente, 78 - Jd Sta 
Genebra II CEP 13084-767 - Campinas/SP 
Fone: (19) 3289-0811
contplan@contplancontabil.com.br

DF2R Assessoria Contabil Ltda.
Endereço: R Professor Francisco José 
de Oliveira N° 42 / Sala 1 - Piso Inferior 
- Cambuí 
CEP:13024-580 - Cidade: Campinas/SP
Tel: (19)2513-0900
wagner.ferraz@dfconsultorias.com.br

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

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

fi nanceiro@dsgadvogados.com.br 

Ehrenberg E Rodrigues Serviços 
Contábeis 
End: João Guimarães Baia, 45 - Parque 
Industrial
CEP: 13031-402 - Campinas/SP
Tel: (19) 3342-7167
fi nanceiro2@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 - Bonfi m
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

Eson Organização Contábil Eireli
Endereço: R Espanha N° 287 Sala: 9 - Vila 
Rossi Borgh E Siqueira
CEP: 13070-260 - Campinas/ SP
Tel: (19)2513-3232
pessoal3@esoncontabil.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.fi nanceiro@fbcontabil.com.br

FCA - Fransal Contabilidade e Assessoria
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 - Bonfi m
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 San-
tos, 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

José Luiz Martini Palermo
End: Avenida Airton Senna da Silva,
295 - Vila Jequitibás
CEP: 13026-305 - Campinas/SP 
Tel: (19)3307-5700
joseluiz@jp5.com.br

J.R.S. Vicinança Servicos Contábeis 
Ltda. 
End. Av. Dona Licínia Teixeira de Sousa, 
268 - Vila Proost de Souza 
CEP: 13.033-660 - Campinas / SP 
Fone: (19) 3242-6539
E-mail: 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 
aercoles@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

Massoti Contábil Ltda.
End:  Rua Major Luciano Teixeira, 236 
- Bonfi m 
CEP: 13070-746 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-7997
massoticontabil@terra.com.br

Micromust do Brasil Ltda. - ME 
End. Rua Rio Branco, 192 - Vila P L 
Barros 
CEP:  13060-382 - Campinas / SP 
E-mail: secretaria@sesconcampinas.
org.br
Fone: (19)32391845

Mix Fiscal Inteligência Tributaria Ltda.  

End. Rua Francisco Xavier de Sousa 
Júnior, 07 - Jardim das Paineiras 
CEP: 13092-300 - Campinas / SP 
Fone: (19) 2517-4001
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E-mail: raelen@mixfiscal.com.br

MS Assessoria Contábil e Informática Ltda.
End: Avenida Baden Powell, 876 – Jd. 
Nova Europa
CEP: 13040-093 - Campinas/SP
Tel: (19) 3579-3121
fiscal@msacont.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 - So-
ciedade
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 - Jar-
dim Flamboyant
CEP: 13091-140 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3705-3800
palermo@palermocontabilidade.com.br

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

Planecon Soluções Fiscais e Contábeis
End: Av.  Barão de Monte Alegre, 180 - 
São Bernardo 
CEP: 13032-055 - Campinas/SP
Tel: (19) 3213-3025
cristiane.muniz@planeconcontabilidade.
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 - Jardim 
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 - Jar-
dim Guanabara 
CEP: 13073-330 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3242-9273
helaine@stccontabil.com.br

Tecnicont Organização Contábil Ltda.
End: Rua Frei Manoel da Ressurreição, 
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

Weleson Henrique de A. Silva - ME 
End: Av. Baden Powell, 843 - Jardim 
Nova Europa
CEP: 13040-093 - Campinas / SP 
Fone: (19)3324-2934 
ws@wsassessoriacontabil.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 - Jar-
dim 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 Contabil Ltda. - EPP
End. Av Engenheiro Fabio Roberto 
Barnabé, 1942 – Jd. Esplanada 
CEP: 13331-630 -  Indaiatuba / SP
Fone: (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

Anderson de Barros Silva Contabilidade 
End: Rua Cosmópolis, 61 - Dom Bosco
CEP: 13820-000 - Jaguariúna/SP 
Fone: (19) 3867-1786
contabil1.agil@gmail.com

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
 
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

Contec Contabilidade Técnica Ltda.
Rua Máximo Biondo, 492, Centro 
Sumaré/SP 
Tel: (19) 3367-9185

contec@contabilcontec.com.br

Heisei Contabilidade e Administração 
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

Escritório Contábil Sete Estrelas Ltda. 
Endereço: Rua Jundiai, 53 - Centro
CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP
Fone: (19) 3876-3104
natalia@setestrelas.com.br 

VC Empresa de Contabilidade Ltda. 
Endereço: Rua John Kennedy, 11, Centro
CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP
Fone: (19) 3876-6733
financeiro@vinhedocontabil.com.br

José Eudes Silva de Lima - Comuni-
cação
End: Rua Gumercindo Vieira Rocha, 65 
- RES. FLORA
CEP: 13280-000 -  Vinhedo/SP 
Fone: (11) 3105-0154
E-mail: eudes@inteligenciacom.com.br 

Paulo Ricardo
Paulo Ricardo Marcondes de Oliveira
End: R Joao Pinheiro, 276 - Centro
CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP 
Fone: (19)3836-4025
E-mail: paulo@pautacontabil.net.br 

Junte-se a nós! Os associados adimplentes têm sua empresa divulgada na Revista Sescon Campinas

www.sesconcampinas.org.br
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Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales
Contador, advogado e vice-presidente do 

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

A    partir de 1º de janeiro de 2018, a pessoa jurí-
dica ou física que receber em espécie valores 
iguais ou superiores a R$ 30mil, terão a obri-

gatoriedade de informar à Receita Federal do Brasil 
(RFB) os valores recebidos e a natureza da operação, 
nos termos da Instrução Normativa n. 1761, publicada 
no DOU em 21/11/2017.

A exigência alcança informações relativas às “ope-
rações liquidadas, total ou parcialmente, em espécie, 
decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gra-
tuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de 
aluguel ou de outras operações que envolvam transfe-
rência de moeda em espécie.”

As operações serão reportadas em formulário eletrô-
nico denominado Declaração de Operações Liquidadas 
com Moeda em Espécie (DME), disponível no sitio da Re-
ceita Federal.  Segundo a Receita, esta nova obrigação 
acessória, vai ao encontro do que é adotado em diversos 
países como medida para o combate à prática de ilícitos 
financeiros, entre os quais a lavagem de dinheiro, o finan-
ciamento ao tráfico de armas e ao terrorismo. 

Fato é que se apresenta uma nova obrigação aces-
sória para pessoas físicas e jurídicas com multas altas na 
hipótese de descumprimento ou atraso, vejamos alguns 
pontos da Instrução Normativa. São obrigadas à entrega 
da DME tanto pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil, que deverá ser assinada digital-
mente, pelos obrigados ou por seu procurador, por meio 
de certificado digital válido.

Para o cômputo do valor, deverá ser considerada a 
soma dos importes recebidos no mês de referência, igual 
ou superior a R$ 30 MIL, realizadas com uma mesma 
pessoa física ou jurídica ou o equivalente recebido em 
outra moeda, devendo neste caso, ser efetuada a con-
versão da operação em reais para fins da declaração. 

Recebimentos Em 
Dinheiro Deverão Ser 
Declarados À Receita

DIREITO NA CONTABILIDADE

A DME deverá ser enviada à RFB até as 23h59min59s, 
horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequen-
te ao mês de recebimento dos valores em espécie e de-
verá conter, além de outras informações, a natureza do 
negócio e todas as partes envolvidas na operação.

A entrega extemporaneamente sujeita o declarante 
à multa de R$ 500,00 a R$ 1500,00, sendo ele pessoa 
jurídica ou se pessoa física, R$ 100,00 por mês.

  Na hipótese de não apresentação ou apresen-
tação com informações inexatas ou incompletas ou 
com omissão de informações, a multa será de 3% do 
valor da operação (mínimo de R$ 100), se o decla-
rante for pessoa jurídica - com redução de 70%, se 
optante pelo Simples Nacional - e de 1,5% do valor 
da operação, se pessoa física.

A Instrução Normativa dispões ainda que, inde-
pendente da multa, poderá ser formalizada comuni-
cação ao Ministério Público Federal, quando houver 
indícios da ocorrência de crimes, além de prever a 
possibilidade de compartilhamento pela RFB com 
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), das informações obtidas com DME, a fim de 
evitar duplicidade de informações.

O fato é que, atualmente, o Fisco tem condições de 
identificar a pessoa que faz a liquidação das operações 
de venda a prazo (que resultam em emissão de duplicata 
mercantil) e na modalidade à vista, quando liquidadas 
por transferência bancária ou pagamento com cartão de 
crédito e agora, busca fechar a lacuna de informações 
sobre as operações liquidadas em moeda física.
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

ESOCIAL, O QUE 
MUDA NA LEI?

CONTABILIDADE EM FOCO

OeSocial, é uma inovação que veio pra fi car e 

aperfeiçoar, embora ainda não esteja sendo 

utilizado pela maioria das empresas. 

O eSocial, não muda nada além do que já está na 

Lei Trabalhista. O que vai ocorrer é que ele quebrará o 

vício do empresário em deixar para última hora ou pra 

depois. Em muitos casos a empresa contrata um funcio-

nário, esse começa a trabalhar e depois de uma semana 

ou mais, pede os seus documentos. Após mais uma se-

mana ou mais, passa esses documentos para o Escritó-

rio de Contabilidade providenciar os devidos registros, 

e pede que o registro seja da data lá de quando iniciou 

o trabalho do empregado.

Isso já vem ocorrendo há décadas e décadas e mui-

tos foram os casos em que o empregado se acidentou 

ou perdeu a vida trabalhando, e o empresário correu no 

contador para fazer o registro com data retroativa. Na 

verdade, isso infringe a Lei, na CLT, que rege que o em-

pregado deve ter seu registro em carteira nas primeiras 

48 horas do início do trabalho, quer seja em contrato 

de experiência ou não. É mito dizer que o empregado 

estava na experiência e dispensava o registro, pois o re-

gistro é obrigatório em quaisquer circunstâncias.

Com o eSocial, o registro passa a ser online, como 

já ocorre com as entregas de Declaração do Imposto 

Luiz Antonio Ercoles, 
contador e diretor do 
Sescon Campinas

de Renda e muitas obrigações acessórias, inclusive a 

emissão da nota fi scal eletrônica.

Os contadores e responsáveis pelo departamento 

Pessoal, na orientação junto aos empresários, gerentes 

e chefes de empresa, têm que seguir a lei em tempo 

real. O eSocial estará integrado ao Ministério do Traba-

lho, Previdência Social, Receita Federal, FGTS, contro-

lando em tempo instantâneo o início das atividades do 

empregado, o dia em que ocorreu acidente, o dia em 

que completou o tempo de aposentadoria, a data da 

sua saída, o seguro desemprego. Então, o registro do 

empregado do dia 01 de fevereiro de 2018, deverá ser 

feito no dia 01 de fevereiro de 2018, o acidente ocorrido 

no dia 10 de fevereiro de 2018, deverá ser comunicado 

no dia 10 de fevereiro e assim por diante. A aposenta-

doria especial por insalubridade, já deverá ser informa-

da através da GPS.

Espera-se do eSocial para os futuros aposentados, 

que bastará solicitar via internet sua aposentadoria por 

tempo de serviço ou por idade, sem ter que apresentar 

aqueles inúmeros documentos que hoje são solicitados.

Pois o eSocial já terá tudo registrado.

Devido a sua complexidade, o eSocial  traz mui-

tas mudanças, que deverão melhorar muito em to-

dos os sentidos.
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