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HOMENAGEM MERECIDA

M  
arço, mês da mulher e a nossa homenagem 
para elas é mais que merecida. Nesta edição 
você acompanha exemplos de mulheres que 

se destacam na vida pessoal e também na Contabilida-
de, não deixe de conferir.

Em comemoração ao mês da mulher, o Sescon 
Batom realizará mais uma Campanha de arreca-
dação de batons novos e lenços de cabeça, para 
serem entregues no dia 12 de março, durante a 
Ofi cina de Autoestima, que será realizada com as 
pacientes em tratamento de câncer, do Hospital 
CAISM na Unicamp.   

No mês de fevereiro, o Sescon Campinas iniciou 
os procedimentos da migração da versão 2008 
para a versão 2015 da ISO 9001, o Sindicato é cer-
tifi cado desde 2016. A mudança mostra o nosso 
comprometimento com a gestão da qualidade e a 
busca contínua por melhorias em nossos serviços, 
sempre com foco em nossos representados.

Também no mês de fevereiro, disponibilizamos o 
novo site do Sescon Campinas. O endereço con-
tinua o mesmo: www.sesconcampinas.org.br, mas 
muitas são as mudanças. Entre as novidades está 
a interatividade, a nova versão conta com um Chat 
on-line, mais um canal de comunicação para você 

entrar em contato conosco de forma rápida e práti-
ca. Faça uma visita em nossa página e confi ra! 

Nesta edição, você acompanha também nossa 
agenda do Declare Certo, que conta com a partici-
pação da Receita Federal, PUC Campinas, UNISAL 
e muito mais!

Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS

PALESTRA

MARÇO

ABRIL

Dias: 12/03 e 13/03 (segunda e terça-feira) 

Dia: 16/04 (segunda-feira) 

Dia: 14/03 (quarta-feira)
Horário: 9h
O Supervisor Local do Programa do Imposto de 
Renda Rodrigo Guerra, auditor Fiscal da Receita 
Federal do Brasil (SEORT - Delegacia da Receita 
Federal em Campinas), abordará as principais 
mudanças da DIRPF 2018 e tirará as dúvidas dos 
participantes. A entrada é 1kg de alimento não 
perecível e as inscrições devem ser feitas pelo 
site do sindicato.

Horário: 9h às 18h

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 16 horas/aula

Carga Horária: 8 horas/aula
IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, COM 
PONTUAÇÃO EPC (PONTUA PROGP 16)

CURSO DE CONTABILIDADE
PARA O TERCEIRO SETOR

NOVIDADES DA DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2018

Conteúdo Programático: Auditoria Trabalhista; 
visão geral e cronograma do eSocial; eventos de 
tabelas; eventos de admissão; eventos de medicina e 
segurança do trabalho; eventos de rescisão/término; 
eventos de remuneração; eventos totalizadores/
exclusão/reabertura.

Conteúdo Programático: características do 
terceiro setor; normas brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao terceiro setor; aspectos contábeis 
aplicados ao terceiro setor;  principais lançamentos 
contábeis; conceitos; gratuidades; voluntariado.
eventos de remuneração; eventos totalizadores/
exclusão/reabertura.
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Dia: 21/03 (Quarta-feira)

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 8 horas/aula

FATURAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS 
FISCAIS ELETRÔNICAS (VERSÃO 4.0)

Conteúdo Programático:  noções básicas 
de direito tributário; aspectos básicos do ICMS; 
aspectos básicos do IPI; Código Fiscal de Operações 
e Prestações (CFOP); Nota Fiscal Eletrônica NF-
e; amparos legais na emissão de notas fi scais; 
obrigações acessórias - modelos de notas fi scais 
novidades das RECENTES NOTAS TÉCNICAS (com 
as regras da nova versão 4.0); ICMS - Procedimentos 
para 2017 em vista o Convênio 93/2015.

Curso de Simples Nacional
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

MARÇO

ABRIL

Lançamento: 13/03 (Terça-feira)
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.

Lançamento: 10/04 (Terça-feira)
Horário: das 14h às 18h
Carga Horária: 3 horas
Fórum interativo: das 17h às 18h (em tempo real 
horário de Brasília). 
Objetivo: O curso abordará o objetivo do Bloco 
k; legislação pertinente; conceitos; obrigatoriedade; 
periodicidade de informações; arquivos sem 
movimento; certifi cação digital; escrituração 
da EFD; guarda; procedimento de retifi cação; 
detalhamento dos blocos de informações; estudo 
dos registros do livro registro de controle da 
produção e do estoque; e muito mais.

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

CURSO ON-LINE BLOCO K (EFD - ICMS 
0 IPI) - CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO 
ESTOQUE (Pontuação: EPC-CFC)

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

5www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

RECEITA FEDERAL 
PARTICIPA EM 
4 CIDADES

Assim como em edições anteriores, o evento conta 
com o apoio da Receita Federal de Campinas que também 
participa de forma voluntária nas cidades de sua área de 
cobertura (Campinas, Indaiatuba, Sumaré e Valinhos), pres-
tando diversos serviços gratuitos. Confira os serviços: 

Confira a lista de documentos necessários para CPF de 
pessoa com 08 a 18 anos necessários para o atendimento 
da Receita:

- Fornecimento do número do recibo de entrega das últimas 
Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF;

- Cópias de Declarações do Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca - DIRPF (Recomenda-se que quem for utilizar este servi-
ço que leve um pen drive para gravação da cópia) 

- Inscrição no CPF - Cadastro Pessoa Física apenas para de-
pendentes de declarantes do Imposto de Renda, com idade 
entre 08 e 18 anos (Vide relação de documentos necessá-
rios abaixo); 

- Orientações sobre a destinação do Imposto Renda  para 
os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente. 

1) Documento para alimentar a base de dados, deven-
do ser apresentados os documentos próprios de brasilei-
ros ou estrangeiros, conforme o caso. 

2) Documento de identificação com foto do solicitante 
(um dos pais, tutor ou responsável pela guarda). 

3) Se o menor estiver representado por tutor ou guar-
dião, documento que comprove a tutela ou a guarda.

A solicitação, nesses casos, pode ser feita pelo próprio in-
teressado ou por seus pais/tutor/guardião. A documentação 
a ser apresentada, assim, varia conforme o solicitante: 

1) Se o solicitante é o próprio menor, devem ser apre-
sentados: 

a) Documento de identificação com foto e; 
b) Documento para alimentar a base de dados : Cartei-

ra de identidade emitida por órgãos de identificação dos 
Estados e do Distrito Federal, Carteiras expedidas pelos ór-
gãos fiscalizadores de exercício profissional (Lei 6.206/75), 
Carteira de Jornalista Profissional (Lei 7.084/82), Carteira 
de trabalho e previdência social, Certidão de nascimento, 
Certidão de Casamento, Certificado de Reservista, Certifi-
cado de Dispensa de Incorporação, Certificado de Isenção 
do Serviço Militar, Certificado de Naturalização, carteira 
funcional expedida por órgão público, reconhecida por le-
gislação federal como documento de identidade válido em 
todo território nacional.); 

2) Se o solicitante é um dos pais/ tutor/ guardião, 
devem ser apresentados os documentos da seção “Me-
nores de 16 anos”. 

MENORES DE 16 ANOS

CONFIRA AS DATAS DO EVENTO

03 DE MARÇO 
• PEDREIRA
10 DE MARÇO
• ITATIBA
• VALINHOS
17 DE MARÇO 
• SUMARÉ 
• AMERICANA

24 DE MARÇO
• INDAIATUBA
07 DE ABRIL 
• CAMPINAS

Mais informações: 
sesconcampinas.org.br 

MENORES COM 16 OU 17 ANOS
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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:
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

CAIU NA MALHA FINA? 
CONHEÇA O E-DEFESA

A Receita Federal divulgou no canal da TV Receita 
no YouTube o vídeo “Caiu na Malha Fina? Conheça o 
e-Defesa”, com informações sobre a Malha Fiscal da De-
claração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (DIRPF) e as funcionalidades do sistema 
e-Defesa.

O vídeo ensina o contribuinte a acessar o Atendi-
mento Virtual (e-CAC) para acompanhar o extrato do 
processamento da DIRPF e saber se a sua Declaração 
foi retida na Malha Fiscal. Por meio do Portal e-Cac, o 
contribuinte pode saber se há pendências na Declara-
ção, quais são essas pendências, e como regularizar sua 
situação. Se constatar erros nas informações fornecidas 
ao Fisco na DIRPF retida em Malha, o contribuinte pode 
corrigir os equívocos cometidos, apresentando uma 
DIRPF retifi cadora.

Só é possível retifi car a Declaração apresentada an-
tes de ser intimado ou notifi cado pela Receita Federal.

Caso a Declaração retida em Malha esteja correta e 
o contribuinte tenha toda a documentação comproba-
tória das informações declaradas, ele tem duas opções:

Nossa Fonte:

extraído em 14/02/2018, em: http://idg.recei-
ta.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/feve-
reiro/caiu-na-malha-fi na-conheca-o-e-defesa

- Antecipar a entrega da documentação que com-
prova as informações com pendências; ou

- Aguardar uma Intimação Fiscal ou uma Notifi -
cação de Lançamento (autuação) da Receita Fe-
deral para só então apresentar a documentação 
comprobatória.

Para as duas situações acima, o vídeo orienta como 
utilizar os formulários eletrônicos do sistema e-Defesa 
para:

- Elaborar uma Solicitação de Antecipação de 
Análise da Declaração para antecipar a entrega 
da documentação que comprova as informações 
com pendências;

- Responder a uma Intimação Fiscal; ou

- Contestar uma Notifi cação de Lançamento.

Caso o contribuinte seja autuado, recebendo uma 
Notifi cação de Lançamento, o e-Defesa disponibiliza 
formulário eletrônico para elaboração de Solicitação de 
Retifi cação de Lançamento (SRL) ou de Impugnação, 
com sugestões de alegações para refutar as inconsis-
tências detectadas. Escolhidas as alegações, o sistema 
informa quais os documentos necessários para compro-
vá-las e solucionar as pendências.

A SRL é facultada apenas para os casos em que o 
primeiro documento enviado pela Receita Federal para 
o contribuinte, em vez de uma Intimação, é uma Noti-
fi cação de Lançamento. Nesse caso, constará da Noti-
fi cação a informação de que o contribuinte, caso não 
concorde com o lançamento, poderá apresentar Solici-
tação de Retifi cação de Lançamento. Para esses casos, 
o e-Defesa já apresenta ao contribuinte a opção da SRL, 
a qual possibilita requisitar de forma ágil e sumária a 
revisão do lançamento. Caso o contribuinte discorde do 
resultado da análise de sua SRL ou não se enquadre nos 
casos em que é facultada a SRL, poderá ainda apresen-
tar Impugnação ao lançamento.

No caso da Solicitação de Antecipação de Análise da 
Declaração, a utilização de formulário eletrônico dispo-
nibilizado pelo e-Defesa é obrigatório. Já para o atendi-
mento de Intimação Fiscal e para elaboração de SRL ou 
de Impugnação, não é obrigatório acessar os serviços 
do sistema e-Defesa, não obstante, sua utilização traz 
diversas vantagens, tais como: possibilidade de verifi ca-
ção, pelo contribuinte, da autenticidade dos documen-
tos recebidos da Receita Federal (Notifi cação de Lança-
mento, Intimação Fiscal etc.); facilidade na elaboração 
de SRL ou de Impugnação; informação detalhada sobre 
a relação da documentação necessária para solucionar 
as pendências da Declaração; melhor instrução do pro-
cesso; agilidade no julgamento das Impugnações.

O formulário eletrônico do e-Defesa mais utilizado 
é o de atendimento a Intimação Fiscal. Do total de re-
querimentos recepcionados em 2017, mais de 56% fo-
ram respostas a Intimações Fiscais da Receita Federal. 
A Solicitação de Antecipação de Análise de Declaração 
está em segundo lugar em utilização, com a entrega de 
79.183 (29,69%) requerimentos. A utilização do e-Defe-
sa para apresentação de SRL e de Impugnação repre-
sentou 14,31% da utilização do sistema em 2017.
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SESCONCAMPINAS CAPA
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SESCONCAMPINAS CAPA

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS CAPA
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SESCONCAMPINAS

VOCÊ JÁ CONHECE O NOVO 
SITE DO SESCON CAMPINAS?

GESTÃO DA QUALIDADE

O site do Sescon Campinas foi totalmente reformula-

do e está de cara nova!  Mais responsivo, interativo e 

atualizado, visite a página no endereço:

www.sesconcampinas.org.br 
e acesse as principais notícias e novidades do Sindicato. 

O Sescon Campinas deu início no mês de fevereiro, a implementação dos requisitos para a obtenção da Norma 
NBR ISO 9001:2015. O Sindicato é certifi cado na ISO 9001:2008, desde 2016. Com esse objetivo, a Destra Consul-
toria, parceira do Sindicato, realizou, no dia 09/02, um treinamento e uma prova com a equipe sobre as mudanças 
exigidas pela nova versão.

Assim como o Sescon Campinas, todas as empresas certifi cadas na versão 2008 precisarão fazer a migração 
para a versão 2015, até o dia 15 de setembro deste ano, caso contrário perderão a certifi cação. Se sua empresa 
se encontra nesta situação, entre em contato com o Sindicato para conhecer o Gestão em Grupo, um serviço que 
possibilita a obtenção da ISO ou a sua migração para a versão 2015. Para participar, ligue (19) 3239-1845 ou envie 
um e-mail para atendimento@sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

SEU CNPJ DE MEI FOI CANCELADO? 
SAIBA COMO REGULARIZAR A SITUAÇÃO

Para voltar ao mercado formal, será preciso
realizar um novo cadastro no programa

No final de janeiro, mais de 1,37 milhão de Microempreendedores Individuais (MEIs) tiveram seus CNPJs cancelados 

por falta de pagamento e de prestação de contas à Receita Federal do Brasil (RFB). O número equivale a 17% do total 

cadastrado no programa até o início do ano (7,8 milhões) e reflete a falta de conhecimento sobre as obrigações previstas. 

Segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional, foram cancelados os MEIs que não pagaram nenhuma guia mensal 

(DAS) nos anos de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram as declarações anuais (DASN-Simei) referentes a 2015 e 2016. A 

exclusão dos CNPJs com base nessas irregularidades está prevista no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte e será realizada periodicamente a partir deste ano. 

Se você é MEI e não tem certeza sobre sua situação, a lista completa com todas os cancelamentos e suspensões pode ser 

consultada pela internet, no site do Portal do Empreendedor (portaldoempreendedor.gov.br). Se você já tem certeza sobre 

a exclusão, é preciso acertar as contas com a Receita – mesmo que não exista o interesse em voltar à atividade. 

“Os débitos migrarão automaticamente para o CPF vinculado e, enquanto não houver a regularização dos fatos, as 

obrigações e multas perdurarão”, alerta o Diretor de Comunicação da Federação Nacional das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), Augusto Marquart Neto. 

Está com dúvida sobre o processo de regularização? Confira as dicas do presidente do Sescon Campinas 

Edison Ferreira Rodrigues.

- DÉBITOS, MULTAS E DECLARAÇÕES
Pelo Portal do Empreendedor, o MEI consegue verificar quais guias mensais (DAS) não foram pagas durante os últimos 

três anos e gerar os documentos para quitação. No site, também é possível consultar quais declarações anuais (DASN-

Simei) não foram transmitidas e providenciar o preenchimento. “Além de entregar as declarações em aberto, o MEI terá de 

pagar multa no valor mínimo de R$ 50 por ano em atraso, ou de 2% ao mês calendário“, explica Edison.

- PARCELAMENTO
  Os MEIs que não conseguirem efetuar o pagamento à vista, podem solicitar o parcelamento dos débitos. A Receita 

Federal permite a divisão em até 60 meses, com valor mínimo de R$50 por prestação. “Essas regras valem para o 

parcelamento ordinário. Quando o Refis para as MPEs for aprovado, haverá desconto de multas e juros e os MEIs poderão 

renegociar”, destaca o presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti. A entidade atua no Congresso Nacional para derrubar o 

veto presidencial ao Refis para as empresas do Simples.

- REATIVAÇÃO DO CNPJ, LICENÇAS E ALVARÁS
  “Uma vez cancelado, não existe como reativar o mesmo CNPJ. Para voltar a atuar, o empreendedor terá que realizar um 

novo cadastro como MEI”, explica Edison.  Nesse caso, se a atividade exercida pelo MEI exigir outras licenças e alvarás, em 

órgãos municipais ou estaduais, será preciso obtê-las novamente. 

IMPORTANTE! Mesmo sem quitar as dívidas do CNPJ cancelado, o MEI consegue realizar um novo cadastro no programa 

e se manter no mercado formal. “Mas é extremamente importante que o pagamento seja feito, pois todos os impostos, 

contribuições e penalidades permanecerão em aberto no CPF do titular”, alerta o presidente do Sescon Campinas. Em 

longo prazo, os débitos também podem comprometer a saúde financeira do novo empreendimento. 

- ORIENTAÇÃO
  Em caso de dúvida, o Microempreendedor Individual deve procurar o apoio de um empresário contábil. A orientação é 

gratuita para o preenchimento da primeira Declaração Anual e a lista completa com os escritórios contábeis habilitados em 

todo o Brasil pode ser consultada no site da Fenacon (www.fenacon.org.br/escritorios/).
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

CULTURA E TURISMO
NÃO FALTAM POR AQUI

ARTUR NOGUEIRA – PROJETO CIRCO ESCOLA BIRIBA
O projeto Circo Escola Biriba proporcionará acessibilidade à cultura, além de oferecer ofi cinas circenses e teatrais até 

outubro, segundo a Secretaria de Cultura do município. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado e ocorre em 

parceria com o Circo Escola Biriba. As ofi cinas oferecidas nas áreas de circo e teatro, englobam todas as idades e são 

gratuitas. Malabares, pernas de pau, equilíbrio, arame bambo, lira, tecido, cama elástica, curso de artes cênicas, ofi cina de 

dança e instrumentais são algumas das ofi cinas disponibilizadas. Para mais informações entre em contato pelo celular: (19) 

996720720.

CAMPINAS - V FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA
Campinas recebe a quinta edição, o Festival de Música Contemporânea Brasileira (FMCB), que ocorre na Unicamp, no 

Instituto CPFL e no Teatro Municipal José de Castro Mendes. O evento, homenageia neste ano Egberto Gismonti e Marisa 

Rezende, dois grandes nomes da música contemporânea brasileira. Serão cinco dias de atividades gratuitas abertas ao 

público, de 20 a 24 de março.

  A abertura será no dia 21 de março, no Instituto CPFL, com apresentação do Quarteto Radamés Gnattali & Convidados, 

seguido de um bate-papo com os homenageados. Já o encerramento está agendado para o dia 24 de março, no teatro 

Castro Mendes, com apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Confi ra a programação completa em: 

www.fmcb.com.br.

ITATIBA - MEXA-SE NA BIKE REÚNE AMANTES DO CICLISMO URBANO E ADVENTURE
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itatiba, em parceria com a Equip Team, promove a cada 15 dias o projeto Mexa-

se na Bike, uma atividade voltada aos amantes do pedal. O projeto é uma iniciativa para a prática do ciclismo, já que Itatiba 

ainda não possui grandes ciclovias e também não conta com um relevo adequado para a realização desse esporte. “Esse 

projeto é uma atividade voltada aos amantes do ciclismo que a cada edição vem aumentando a adesão. É uma alternativa 

para prática de esportes e além disso para uma qualidade de vida melhor,” afi rma Karem Miyuki Bando, Secretária de 

Esportes. Na página ofi cial da prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituraitatibaofi cial/) você acompanha a 

data de todas as edições do Mexa-se na Bike e Mexa-se na Bike Off  Road.

As próximas edições acontecem nos dias 03 e 15 de março

R
enato Junior/PM

I
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SESCONCAMPINAS CAPA

MULHERES SE 
DESTACAM 

TAMBÉM NA 
CONTABILIDADE

Elas já representam 42% dos profi ssionais atuantes da área 

Contábil, segundo dados do Conselho Federal de Contabilida-

de (CFC). A tendência para os próximos anos é de crescimen-

to desse percentual, uma vez que, cada vez mais mulheres se 

interessam pela área. Um levantamento feito pelo Curso de 

Ciências Contábeis da PUC Campinas, com mais de 40 anos 

de tradição, revelou que o interesse das mulheres pela área 

vem crescendo muito e chega a superar o público masculino.

“Em 2017, estavam matriculadas em nosso curso de gra-

duação 199 mulheres de um total de 331 inscritos, o que cor-

responde a 60,12%,” diz o diretor da Faculdade de Ciências 

Contábeis, José Vicente de Souza Filho. “Lembro que quan-

do fi z faculdade, quase não havia mulheres no curso e hoje 

elas estão dominando a área e se saindo muito bem, porque 

são mais detalhistas,” revela o diretor da PUC Campinas. 

Dados do CFC (2016) apontam que as mulheres já ocupam 

69% das vagas do ensino superior nesta área no país. Apesar 

disso, as posições de liderança ainda são ocupadas em sua 

maioria por homens. 

NÚMERO TOTAL DE CONTADORES 
E TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 

ATIVOS NO BRASIL:
(FEVEREIRO DE 2018)

HOMENS: 301.399 (57,1544%)

MULHERES: 225.923 (42,8456%)

TOTAL: 527.342

FONTE: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Representando a nova geração de con-
tadoras que em breve atuarão no mercado, 
está Tamiris de Souza Hypolito, 24 anos, 
aluna do último ano do Curso de Ciências 
Contábeis da PUC Campinas.  “Interessei-me 
pelo curso por identifi car minhas habilidades 
com o perfi l profi ssional de um contador e 
também por ser uma profi ssão com alta taxa 
de empregabilidade e versátil, possibilitando 
a especialização e atuação em diversas áre-
as,” explica Tamires, que já se imagina atuan-
do na área de auditoria. 

Para a aluna da PUC Campinas, a experi-
ência tem sido muito válida, pois o curso pos-
sui disciplinas variadas, permitindo adquirir 
conhecimento nas áreas de contabilidade, 
estatística, sistema de informação contábeis, 
gestão de pessoas, investimento, economia, 
direito, ética e sociologia. “O curso possibi-
lita aprimorar os saberes para se tornar um 
profi ssional competente e também evoluir 
como ser humano,” destaca Tamiris.

Tamiris Hypolito
Aluna de Contabilidade

14 www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS CAPA

A docente do Curso de Ciências Contábeis da PUC Campinas, Cristina Cassaro conta 
que o que mais gosta na profi ssão sãos os desafi os do dia a dia. “Ser contador é trabalhar 
no coração da empresa onde a efi ciência do nosso trabalho irá refl etir na tomada de de-
cisão dos administradores,” enfatiza. A docente ressalta, que decidiu atuar na área, pois 
viu na profi ssão a possibilidade de trabalhar em empresas buscando resolver problemas 
relacionados a situações que envolvem fi nanças e decisões ligadas a alta direção.

Cristina é formada em Ciências Contábeis pela PUC Campinas, mestra em Contabilida-
de e Controladoria pela PUC SP, especialista em Gestão de Pessoas pela UNISAL, especia-
lista em Gestão e Estratégia de Negócios pela UNICAMP. Na PUC Campinas, ela ministra 
várias disciplinas, como Contabilidade Básica, Contabilidade Financeira, Contabilidade So-
cietária, Teoria da Contabilidade, Gerenciamento de Custos, Planejamento Orçamentário, 
dentre outras.

A docente revela que no começo da sua vida profi ssional sentiu mais resistência e 
discriminação por ser mulher. “Hoje vejo que estamos ‘quase iguais aos homens’ eles acei-
tam melhor essa ideia. Mas em empresas familiares, percebo que ainda há um pouco de 
resistência por parte da gestão masculina, em colocar uma mulher na direção da empresa”, 
avalia Cristina.

Na diretoria do Sescon Campinas há atualmente duas mulheres. Entre elas, está a diretora Financeira do Sindicato 
Tatiana Fabretti Greguel, que também participa do Coral Sescon Campinas e do Grupo Sescon Batom. Contadora, 
formada pela PUC Campinas em 2006, iniciou sua carreira ainda na juventude no escritório Contábil da família. Onde 
atuou em diversos departamentos. “Com a aposentadoria do meu pai, assumi há três anos a diretoria do escritório 
em parceria com seu sócio. Os desafi os são grandes devido as modernidades da profi ssão e a situação do país, mas 
seguimos fi rmes e confi antes no intuito de sempre evoluirmos,” diz  

Tatiana revela, que foi se apaixonando pela profi ssão, na medida em que foi passando pelos departamentos do 
escritório. “A profi ssão contábil requer muito dinamismo, pois temos que estar atentos as diversas mudanças na le-
gislação e ao mesmo tempo, estar aptos a transmitir aos nossos clientes todas essas alterações de um modo que eles 
entendam. A comunicação hoje é muito importante, todos os assuntos estão disponíveis na rede. Ao mesmo tempo 
é gratifi cante estar ao lado do empresário, colaborando para o seu crescimento, consolidando confi ança e parceria 
entre as partes,” ressalta Tatiana, que tem uma fi lha pequena e divide o seu tempo entre a empresa e a família. “Como 
mulher contadora digo que a rotina não é fácil. Casa, trabalho, marido, reunião escolar, crianças... Digo que sou mul-
tiuso. Mas tento encaixar da melhor maneira possível todos esses afazeres, tendo minha equipe totalmente preparada 
no escritório e ajuda em casa do marido e familiares”, reforça Tatiana.

Em relação ao fato de ser mulher na profi ssão, ela conta que nunca enfrentou resistência, mas acredita que mui-
tas mulheres são tratadas de forma diferente. “Posso dizer que a mulher, na profi ssão contábil, não é tão valorizada 
quanto o homem em relação a cargos e salários. Na minha opinião, ainda há um pouco de resistência na sociedade”.

Outra diretora do Sescon Campinas, que se destaca na área contábil é Lilian Ricci Ghizzi. Contadora, empresária 
e Delegada Regional do CRC-SP, Lilian conta com 20 anos de experiência na área.  

Mas nem sempre foi assim, educadora por formação, o encanto pela profi ssão Contábil fez com que Lilian mu-
dasse de área. “Venho da área de educação. Fui professora por muitos anos, mas acabei encontrando a contabilidade 
em meu caminho e me apaixonei. Gosto muito de estudar, com meu cargo de Delegada Regional do CRC-SP, tive a 
oportunidade de conhecer grandes nomes da contabilidade, além de participar de eventos relacionados”. 

A vontade de atuar na área começou, quando Lilian foi trabalhar no escritório da família. “Fiz o curso técnico em 
Contabilidade no SENAC e a graduação na FAC. Além de diversos cursos especializados nas diversas áreas. Gosto 
porque é uma área muito dinâmica, mesmo as atualizações de regras e legislação tem uma importância relevante,” 
diz.

Para conciliar profi ssão e família, Lilian procura não conversar sobre assuntos que envolvam o escritório com os 
familiares nos momentos em que está fora do trabalho. “Ainda mais por ser uma empresa familiar, nesses momentos 
tento fazer um exercício de desligar a chavinha”. 

A diretora ressalta que o fato de ser mulher e atuar na profi ssão, nunca lhe trouxe difi culdades: “pessoalmente, 
não. Compartilho, às vezes, problemas de alguma colega, mas comigo nunca aconteceu. Transito bem nas situações 
que encontro,” fi naliza.

Com dedicação e amor a profi ssão estas mulheres provam a sua força e mostram que não tem medo de desafi os!

Cristina Cassaro
- Docente da 

PUC Campinas e
Contadora
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As diretoras do Sescon Campinas: Tatiana Fabretti Greguel (de azul) e Lilian Ricci Ghizzi (de amarelo)
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SESCONCAMPINAS CIDADANIA

A vacina, a principal ferramenta de prevenção e con-
trole da febre amarela tem tido uma baixa adesão da 
população em geral. Segundo o Ministério da Saúde, a 
última campanha iniciada em várias cidades dos Estados 
de São Paulo e do Rio de Janeiro, no fi nal de janeiro, tive 
uma adesão 20% abaixo do esperado. Desconhecimen-
to e medo de reações adversas estão entre as possíveis 
causas apontadas. O Ministério da Saúde recomenda que 
as pessoas busquem informação e vacinem-se. 

SOBRE A FEBRE AMARELA  

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, 
causada por um vírus transmitido por mosquitos veto-
res, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando 
há transmissão em área rural ou de fl oresta) e urbano. O 
vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmis-
sores infectados e não há transmissão direta de pessoa 
a pessoa. A doença tem importância epidemiológica por 
sua gravidade clínica e potencial de disseminação em 
áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. 
A vacina é a principal ferramenta de prevenção e contro-
le da doença. 

Fonte: Ministério da Saúde

QUEM NÃO PODE SE VACINAR:
• Crianças menores de 9 meses de idade;

• Mulheres amamentando crianças menores de 6 meses 
de idade;

• Pessoas com alergia grave ao ovo;
• Pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de 

células CD4 menor que 350;
• Pessoas em de tratamento com quimioterapia/ radio-

terapia;
• Pessoas portadoras de doenças autoimunes;

• Pessoas submetidas a tratamento com imunossupres-
sores (que diminuem a defesa do corpo).

Segundo o Ministério da Saúde, quando se está numa 
área de risco, recomenda-se antes de receber a dose 
padrão, a avaliação das seguintes populações: Idosos; 
pessoas que terminaram tratamento de quimioterapia e 
radioterapia; pessoas com doenças hematológicas (do 
sangue), renais e hepáticas; grávidas; pessoas em uso de 

VACINA DA FEBRE 
AMARELA TEM BAIXA 

ADESÃO DA POPULAÇÃO

corticoide; pessoas com doenças autoimunes.
Qual é a diferença da dose fracionada para a dose pa-

drão? 
A diferença está na dosagem e no tempo de proteção. 

Na dose padrão será aplicado 0,5 mL da vacina febre 
amarela, enquanto da dose fracionada será aplicado 0,1 
mL. O tempo de proteção da dose padrão é para toda a 
vida, já com a dose fracionada ela tem duração de pelo 
menos 8 anos. Estudos em andamento continuarão a 
avaliar a proteção posterior a esse período.
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SESCONCAMPINAS BATOM
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SESCONCAMPINAS CORAL

CIÊNCIA COMPROVA OS
BENEFÍCIOS DO CANTO CORAL

Não é à toa, que cada vez mais o canto coral tem sido incentivado em muitas escolas, universidades e em-
presas em geral. A prática do canto traz inúmeros benefícios físicos e emocionais, que vão deste uma melhor 
socialização, aumento da concentração, até a diminuição do estresse e da depressão.

Estudos para comprovar isso não faltam, pesquisadores da Universidade de Frankfurt, por exemplo, des-
cobriram que cantar em coral afeta positivamente a produção do cortisol e da imunoglobulina. O resultado é 
uma melhora do sistema imunológico e a redução do estresse e da depressão. E tem mais, a endorfi na, ligada 
a sensação de prazer, também é aumentada durante o canto, foi o que concluiu o Departamento de Psicologia 
Experimental da Universidade de Harvard.

Se você quiser comprovar esses benefícios de perto, venha conhecer o Coral Sescon Campinas, o grupo 
reúne-se no auditório do Sindicato sempre às terças-feiras, à noite. Para participar, ligue: (19) 3239-1845.



20 www.sesconcampinas.org.br



21www.sesconcampinas.org.br 21www.sesconcampinas.org.br



22 www.sesconcampinas.org.br

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 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
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 

Fator Assessoria Contabil e Empresarial
End: Rua Das Acácias, 281 - Jardim São 
Paulo CEP: 13468-150 - Americana/SP
Tel: (19) 3475-7075
E-mail: r.moraes@zaniniauditoria.com.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
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

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@afin.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 - 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@camargoegrigolet-
to.com.br

Carlos Eugenio Parreira Campos - ME
End: Rua Barão de Jaguara, 1091 – Centro 
CEP: 13015-907 – Campinas/SP
Tel: (19) 99612-5778
E-mail: carlos@3cssolucoes.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
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

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.financeiro@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 - 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

Gomes Hoffmann Cursos e Treinamentos Ltda.
End: Rua José Guatemosin Nogueira, 
25 - Cambuí
CEP: 13025-120 - Campinas / SP
Tel: (19) 3231-9544
E-mail: shp@gh.adv.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

JP5 Gestão Contabil Ltda.
End: Avenida Aírton Senna da Silva, 295 - 
Vila Jequitibás
CEP: 13026-305 - Campinas/SP
Tel: (19) 99201-3800
E-mail: 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 
- Bonfim 
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.  
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End. Rua Francisco Xavier de Sousa 
Júnior, 07 - Jardim das Paineiras 
CEP: 13092-300 - Campinas / SP 
Fone: (19) 2517-4001
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

Logística Sumaré Ltda.
End. Estrada Municipal Valêncio Calega-
ri, 777 - Nova Veneza
CEP: 13181-903 – Sumaré/SP
Tel: (19)3116-6727
E-mal: hemilin_reis@lslgr.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

AVJ Servicos Contabeis Eireli
End: Rua Fioravante Basilio Maglio, 248 
- Nova Valinhos
CEP: 13271-260 - Valinhos/SP
Tel: (19) 9193-3497
veigaepostal@veigaepostal.com.br

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

RP Serviços Contábeis Eireli
End. Rua Fioravante B. Maglio, 248 - 
Vila Nova Valinhos
CEP: 13271-260 - Valinhos/SP
Tel: (19) 3871-6211
E-mail: vania@veigaepostal.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 
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Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales
Contador, advogado e vice-presidente do 

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.brO    liver Hart, de 68 anos, e Bengt Holmström, de 67, 

venceram o Prêmio Nobel de Economia 2016. Eles 
ganharam o prêmio por suas contribuições para a 

teoria dos contratos, que têm múltiplas aplicações em di-
versos contextos da vida real. E, o que isto tem a ver com 
sua empresa?

Para esta pergunta, apresento outra: quando um 
escritório de contabilidade ou um advogado consti-
tui, uma sociedade empresarial Ltda., por exemplo, 
sugerindo um “modelão” de contrato social, que 
apenas preenche os requisitos mínimos exigidos, 
eles estão contribuindo para minimizar ou prever 
problemas futuros de sua empresa?

Pois bem, um dos motivos da escolha dos premiados, 
que além das láureas, levarão para casa em torno de três 
milhões de reais, é uma das conclusões comprovadas do 
trabalho, de que contratos bem feitos, diminuem custos, 
reduzem riscos, aumentam lucros, e contribuem para um 
melhor funcionamento da economia, bingo!!!! Achamos o 
link entre contratos e economia, um contrato adaptado à 
realidade de cada cliente e bem redigido, com previsões 
específicas e soluções claras, é essencial ao futuro da so-
ciedade e à economia como um todo.

Eles mostraram problemas provocados por falhas 
contratuais e indicaram diversas formas de resolvê-
-las. Um contrato incompleto gera disputas, deven-
do um contrato antecipar possíveis problemas e re-
gular suas eventuais dúvidas.

Retornando à nossa realidade, quantos empresas que 
estão em processo de abertura ou com antigos contra-
tos sociais, contratam de seus advogados ou contadores, 
contratos sociais customizados, que exigem um trabalho 
de inteligência e conhecimento de sua realidade societária, 
familiar, sucessória?

Quem se propõe a pagar por este serviço diferenciado? 
Ou melhor, perguntou aos técnicos o quão isto é importan-
te? Ou, não possuindo um prestador que possua conheci-
mento técnico para tanto, solicita a indicação de um profis-
sional que trabalho de modo complementar neste sentido?

Os empresários precisam ter conhecimento, de quanto 
é maravilhosa a oportunidade de se regular a “vida” e a 
“morte” de uma Pessoa Jurídica (PJ), lembrando sua com-
posição por familiares ou parceiros, que muitas vezes mis-
turam negócios, família e propriedades. Quer uma fórmula 
mais explosiva?  Isto posto, trazemos  dois exemplos sim-
ples de cláusulas que podem  ser utilizadas em contratos 
sociais customizados.

Quanto à duração de uma sociedade Limitada. 
O artigo 997, II, do Código Civil (CC), prevê que o 
prazo de duração de uma sociedade deva constar 
no contrato social.

CONTRATO SOCIAL
Riscos e 
Oportunidades

DIREITO NA CONTABILIDADE

Esse prazo pode ser determinado ou indeterminado. 
Deixando de lado as sociedades que por sua natureza pos-
suem objeto específico, a exemplo da SPE – Sociedade de 
Propósitos Específicos, a regra no contrato “modelão” é 
sempre a duração por prazo indeterminado, e aí se ques-
tiona, por que não determinado, com uma duração de 10 
ou 15 anos por exemplo.

Pelo CC nas sociedades limitadas com prazo indeter-
minado, qualquer sócio pode retirar-se da mesma a qual-
quer tempo, devendo, apenas, notificar previamente (com 
antecedência mínima legal de 60 dias) os demais sócios. 
Já quando o prazo de duração da sociedade limitada for 
determinado, o sócio só podet sair se for por justa causa, 
provada judicialmente (artigo 1.029 do Código Civil [1]), ou, 
se, obviamente, todos os demais sócios estiverem de acor-
do com a sua retirada.

Ora, considerando que muitas vezes a saída “repentina” 
de um sócio, com o requerimento de liquidação parcial de 
suas quotas, pode provocar na prática o término de uma 
sociedade, não seria conveniente discutir com seu conta-
dor ou advogado, esta alternativa?

Outra cláusula interessante é a necessidade de previsão 
de assembleias ou reuniões no contrato social, sua periodi-
cidade e suas regras próprias (formas de convocação, quó-
rum de instalação, registro dos trabalhos dessas reuniões).

Muitas vezes, a sociedade nem é obrigada a realizar 
assembleias ou reuniões, mas como tem previsão no “mo-
delão”, ela se torna necessária, nos termos do artigo 70 da 
Lei Complementar 123/2006 [2], como ocorre para micro-
empresas ou empresas de pequeno porte.

Por outro lado, havendo a obrigatoriedade da 
reunião ou assembleia de prestação anual de contas 
dos administradores, nos termos do art. 1.078 do CC, 
muitas empresas “esquecem” de realizá-la (tornan-
do-se irregulares) e nem mesmo a substituem pela 
anuência formal dos sócios quanto ao assunto, nos 
termos do art. 1.073, § 3º.

Ora, a reunião anual de prestação de contas deveria ser 
encarada como uma oportunidade dos sócios conversa-
rem sobre o negócio, ou mesmo, solicitar a presença de 
seu contador e/ou advogado de modo a discutir possibi-
lidade de melhorias, compartilhar dificuldades de seu se-
guimento e, sobretudo, utilizá-la de forma estratégica para 
traçar os futuros rumos da operação.

[1] Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; 
se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessen-
ta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.
[2] Art. 70.  As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas da realização de reuni-
ões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por 
deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.
1o O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição contratual em contrário (…)
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Lilian Ricci Ghizzi
Empresária Contábil, 

Delegada Regional do CRC-SP e 
Diretora do Sescon Campinas

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

A IMPORTÂNCIA DA 
CONSULTORIA DE UM 
PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE

CONTABILIDADE EM FOCO

A partir do dia 28/02, a Receita Federal dispo-
nibiliza o programa para entrega do IRPF com 
informações do ano de 2017. Apesar de não ser 

prerrogativa do contador o preenchimento da Decla-
ração, hoje se faz necessária a consultoria de um pro-
fissional da contabilidade.

Diante de tantas informações, regras e a cada ano 
um maior numero de declarações sendo retidas na Ma-
lha Fina da Receita, a boa orientação é sempre o melhor 
caminho. O contribuinte, por falta de conhecimento, 
acaba ocultando ou preenchendo de forma equivocada 
a Declaração. Neste artigo, não trataremos da Declara-
ção de IRPF unicamente, mas outras declarações com-
plementares e informações essenciais.

As empresas prestadoras de serviços médicos ti-
veram o prazo da DMED antecipado, indicando que as 
informações serão verificadas já na entrega da DIRPF. 
Se houver alguma divergência, já vai constar no e-CAC. 
Neste item, reforça-se a real necessidade de geração do 
código de acesso. Ferramenta básica para verificação 
do processamento da Declaração e possibilidade de re-
tificação assim que detectada a divergência. Portanto, 
muita atenção nos itens relacionados às deduções (des-
pesas médicas e com educação).

Em relação às despesas de educação, muita atenção 
se a despesa está relacionada ao dependente. Gastos 
com cursos extracurriculares não são dedutíveis. Em 
relação aos dependentes, apurar se realmente não per-
ceberam qualquer tipo de rendimento, seja ele prove-
niente de estágios, pensões, etc...

Outra Declaração que é base para o cruzamento de 
informações é a DIMOB. As imobiliárias também repas-
sam para a Receita Federal todas as operações que in-
termediaram entre o locador e o locatário. Apesar de 
não ser uma despesa dedutível, para efeitos de fluxo 
de caixa, os pagamentos de alugueis devem ser infor-
mados. Para o locador, são rendimentos mensais que 
devem ser tributados pelo Carnê Leão, no caso de in-
quilinos Pessoa Física. Para os inquilinos Pessoa Jurídi-
ca o imposto é retido na fonte, como também pode ser 
tributado pelo imposto complementar, no código 0246, 
no caso de não atingir a retenção.

Muita atenção nos Ganhos com Ações. Caso o 
rendimento for superior a R$ 20.000,00, deve ter 
seu imposto recolhido e preenchimento na ficha 
Rendimentos Variáveis.

Uma falta de entendimento dos contribuintes quando 
se trata do PGBL e do VGBL: está totalmente relacionada 

ao rendimento tributado recebido no ano e o tipo de de-
claração que é entregue, modelo completo ou simplifica-
do. Na opção da aplicação no PGBL a entrega da declara-
ção é no modelo completo e a dedução sempre limitada 
a 12% do rendimento tributado.

Em se tratando de imóvel alienado, durante o ano 
calendário a legislação que trata dos benefícios é a Lei 
11.196/2005. É preciso se atentar às regras e incluir a 
informação na Declaração de Ajuste, mesmo sem a in-
cidência de tributação na operação.

A Declaração de espólio também deve ter a de-
vida atenção. Caso o falecimento e a finalização do 
inventário ocorrerem no mesmo ano, a declaração 
deve ser entregue como final de espólio, onde to-
dos os bens são destinados de acordo com as infor-
mações do inventário (judicial ou escritura públi-
ca). Caso contrário, deve ser mantida a declaração 
intermediária.   Atenção aos valores informados na 
última declaração e os valores fixados no inventá-
rio. Caso sejam maiores, é preciso verificar se hou-
ve possível ganho de capital.

Por fim, falamos sobre a Declaração de Saída De-
finitiva. Com as regras da Receita Federal, é necessá-
rio atentar-se para o prazo da comunicação da saí-
da, diferente do prazo da entrega da declaração, que 
acompanha as datas da declaração de ajuste. Con-
sidera-se não residente, além de outras condições, 
aquele que se ausente do Brasil, em caráter temporá-
rio a partir do dia seguinte àquele que complete doze 
meses consecutivos de ausência. São regras especifi-
cas, inclusive com informações às fontes pagadoras e 
declaração dos bens.

Muito oportuno esta nova responsabilidade 
do profissional Contábil. Mas deve ser aplicada 
com muita responsabilidade e manter o acom-
panhamento da Declaração por 5 anos. A fideli-
zação do cliente será através da confiança e do 
comprometimento profissional.

Hoje o contribuinte é muito informado e essa 
busca por informações é prioridade para a forma-
ção do cidadão. Que possamos mais uma vez ser-
mos parceiros e que nossa profissão se impere na 
reconstrução de um novo Brasil!
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SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

DIA DO EMPRESÁRIO CONTÁBIL 
E ANIVERSÁRIO DE 69 ANOS DO 
SESCON-SP E DA AESCON-SP

Data: 12/02/2018
Local: Sescon/SP
Representantes Sescon Campinas:  
presidente do Sescon Campinas Edison 
Ferreira Rodrigues e vice-presidente 
Rodrigo de Abreu Gonzales

SESCON NA MÍDIA
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