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DECLARE CERTO ACONTECE NA REGIÃO

E  
m março demos início a mais uma campa-
nha do Declare Certo, o evento nacional 
criado por nossa federação Fenacon, tem 

como objetivo esclarecer gratuitamente as dúvidas 
da população sobre o preenchimento da Declara-
ção de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). 
Assim como nas edições anteriores, o Sescon Cam-
pinas levou o evento para a sua área de cobertura 
por meio do Sescon Mais. Neste ano, a ação acon-
tece em sete cidades, a última a receber o evento, 
que começou no dia 03 de março, será Campinas, 
no dia 07 de abril.

Entre os apoiadores do Declare Certo deste ano 
estão a Receita Federal de Campinas, universida-
des e faculdades, como a PUC Campinas, UNISAL 
de Americana, FAC de Indaiatuba, entidades e es-
critórios Contábeis de toda a Região. Sem falar, 
de um time de contadores voluntários, totalmente 
capacitado para orientar à população. O Sescon 
Campinas agradece a participação de todos nesta 
ação de utilidade pública!

E por falar em Receita Federal, no dia 14 de 
março, o auditor Rodrigo Guerra, especialista em 
Imposto de Renda, esteve na sede do Sescon Cam-
pinas para apresentar as principias novidades da 
DIRPF 2018 e tirar as dúvidas dos participantes. 

Este foi o segundo ano consecutivo que o Sescon 
Campinas e a Receita Federal realizam este evento. 
Os alimentos arrecadados durante a palestra foram 
doados, ainda em março ao CTI Moriah.

Março é também o mês da mulher. Para celebrar 
a data, o Sescon Batom realizou no dia 12, mais uma 
oficina de beleza e autoestima no Hospital CAISM 
da Unicamp. A oficina é feita com as pacientes em 
tratamento de câncer. As participantes ganharam 
além de uma linda maquiagem feita na hora por 
nossos voluntários, um lenço, um batom e uma foto 
feita logo após a caprichada produção. Agradeço 
a todos, que participaram voluntariamente e aju-
daram a tornar mais alegre o dia dessas pacientes. 
Nesta edição você acompanha também a lista de 
cursos do Sescon Educação e muito mais!
Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS
ABRIL

Dia: 05/04 (quinta-feira)

Dia: 16/04 (segunda-feira) 

Horário: 9h às 18h

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

PRÁTICO IRPJ (LUCRO REAL, PRESUMIDO 
E SIMPLES)

CONTABILIDADE
PARA O TERCEIRO SETOR

Conteúdo Programático: Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica; MEI – Micro Empreendedor Individual; 
LUCRO REAL; JCP – Juros sobre o capital próprio; 
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 
RTD – Regime tributário definitivo; Tributação das 
operações de mútuo; Custo e gestão dos estoques; 
Técnicas de controle e avaliação de estoque: aspectos 
contábeis e legais; Leasing: arrendamento mercantil; 
Aspectos contábeis e fiscais; Gestão de ativos fixos; 
entre outros temas.

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.
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Dias: 09 e 10/04 (segunda e terça-feira)

Horário: 08h30 às 17h30

Carga Horária: 16 horas

“CARGOS E SALÁRIOS” COM PRÁTICA 
NO EXCEL

Conteúdo Programático:  análise estrutural e 
mapeamento dos processos; descrição e avaliação do 
cargos; descrição dos cargos com foco no mapeamento 
dos processos; pesquisa salarial; fontes de informações 
sobre salários; cálculos estatísticos com o uso do Excel; 
regressão; estrutural salarial; avaliação de desempenho; 
remuneração variável x estratégica; PLR – Participação 
nos lucros e resultados; finalização da implantação do 
PCS; entre outros assuntos.
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br   
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Curso de Implantação do eSocial, ocorrido no dia 12/03

CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

ABRIL

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: Curso abordará o objetivo do Bloco k; 
legislação pertinente; conceitos; obrigatoriedade; 
periodicidade de informações; arquivos sem 
movimento; certificação digital; escrituração 
da EFD; guarda; procedimento de retificação; 
detalhamento dos blocos de informações; estudo 
dos registros do livro registro de controle da 
produção e do estoque; e muito mais.

BLOCO K (EFD - ICMS 0 IPI) - CONTROLE 
DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE (Pontuação: 
EPC-CFC)
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

DECLARE CERTO 2018  ESCLARECE 
GRATUITAMENTE DÚVIDAS SOBRE A DIRPF
Organizado pelo Sescon Campinas, o evento teve início no dia 

03 de março e segue até o dia 07 de abril

Com o objetivo de tirar as dúvidas da população sobre 
a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), 
mais uma vez o Sescon Campinas uniu-se a campanha na-
cional do Declare Certo e com o apoio de escritórios, en-
tidades e universidades somado a um time competente 
de contadores voluntários tirou as dúvidas de centenas de 
pessoas em áreas públicas de diversas cidades da Região. 
Assim como nos anos anteriores, o evento teve o apoio da 
Receita Federal de Campinas, que esteve presente nas cida-
des de sua jurisdição prestando diversos serviços gratuitos.

Confira mais abaixo:

“A minha dúvida sobre deduções de dependentes foi sa-
nada, fui bem atendido e agradeço a atenção recebida por 
vocês”, Rodrigo da Silva Tadula, funcionário dos Correios.

“É a segunda vez que venho aqui tirar dúvidas, a primeira 
foi no ano passado. Tive dúvidas sobre um dependente e fui 
muito bem atendida, agora vou fazer a minha declaração cer-
tinha,” Maria Ângela Benedetti Esteola, aposentada.

“O atendimento foi excelente, fui muito bem atendido, vo-
cês estão de parabéns! Uma das minhas dúvidas era sobre 
abatimento no IR, pois minha filha fez intercâmbio. E quando 
digo, vocês estão de parabéns isso não é elogio, é qualidade 
do trabalho de vocês,” João Maria Pereira, técnico de Segu-
rança do Trabalho.  

- PEDREIRA
  Apoio: Aescon Pedreira e Mek Contabilidade - ITATIBA

  Apoio: ACESCI – Associação dos Contabilistas e empre-
sas de Serviços Contábeis de Itatiba e Macc Contabilidade

3 DE MARÇO
10 DE MARÇO
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

“O atendimento foi excelente, minha dúvida era se tinha 
que declarar, descobri que sim, “ Dorival Manoel Ribeiro, me-
talúrgico.

“Minhas dúvidas eram sobre o aplicativo e se tinha que 
declarar. O atendimento foi ótimo. Eu até reclamei porque 
não tinha ótimo no formulário, porque ela atendeu todas as 
minhas expectativas e foi além,” Edilson Risoli, gerente de 
Logistica.

“O atendimento foi ótimo, tirou as minhas dúvidas, vou 
me aposentar e gostaria de saber como ficaria o Imposto de 
Renda de 2018 em diante e agora já estou sabendo correta-
mente, foi ótimo,” Nelson Barbosa, operador de máquina

- VALINHOS
   Apoio: Contactus Contábil e Receita Federal

- SUMARÉ
  Apoio: Aescon Sumaré e Receita Federal

17 DE MARÇO
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“O atendimento foi ótimo, minha dúvida era sobre como 
declarar”, Edimar Fernandes, analista de Desenvolvimento 
de Produtos. 

“Achei o atendimento muito bom, minha dúvida era se eu 
precisava declarar ou não,” Marcilene Barbosa dos Santos, 
atendente.

“Legal esse atendimento, esclarece bastante as nossas 
dúvidas, acabei de tirar o MEI e tinha muitas dúvidas”, Emer-
son Aparecido Milon, MEI na área de Panificação.

“O atendimento foi ótimo, muito bom. Esclareceu as mi-
nhas dúvidas sobre Declaração de Bens que serão obrigató-
rias ano que vem,” Ismael Montaltti, aposentado.

“O atendimento foi ótimo, pode procurar que vale a pena! 
Fiquei sabendo através do jornal, minha dúvida era sobre a 
declaração de bens referente a imóveis, que mudará ano que 
vem,” Bertolini de Calazan Santos, motorista.

“Eu tinha alguns esclarecimentos para fazer e foi muito útil 
a presença de vocês aqui. Se surgirem mais dúvidas, passa-
rei em Campinas no dia 07 de abril” , Antonio Hélio Morales, 
aposentado.

SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

- AMERICANA
  Apoio: Aescon Americana e UNISAL

- INDAIATUBA
  Apoio: JHL Contabilidade, Receita Federal e FAC

24 DE MARÇO

M
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• 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:

Na próxima edição, você confere a cobertura do evento 
em Campinas, que acontece no dia 07 de abril, das 8h às 13h, 
na Praça José Bonifácio (Largo da Catedral), Centro, com 
apoio da Receita Federal e da PUC Campinas

SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

  07 DE ABRIL SERÁ A VEZ DE CAMPINAS!
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES SOBRE A 
DIRPF 2018

Nossa Fonte:

Extraído de: http://idg.receita.fazenda.gov.
br/noticias/ascom/2018/fevereiro/publica-

das-as-regras-sobre-a-entrega-da-dirpf-2018 
e http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/
ascom/2018/fevereiro/receita-federal-apre-

senta-as-novidades-da-dirpf-2018 .xtraído em 
14/02/2018, em: http://idg.receit

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO

PROGRAMAS AUXILIARES:

APRESENTAÇÃO DEPOIS DO PRAZO:

OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO

FORMA DE ELABORAÇÃO:

O período de apresentação da DIRPF começa no 
dia 1º de março e encerra às 23h59min59s, horário de 
Brasília, do dia 30 de abril de 2018.

- GANHO DE CAPITAL: o programa Ganho de Capi-
tal se destina à apuração, pela pessoa física, do ganho 
de capital e do respectivo imposto nos casos de alie-
nação de bens e direitos de qualquer natureza, inclu-
sive no recebimento de parcelas relativas à alienação 
a prazo, efetuada em anos anteriores, com tributação 
diferida. Os dados apurados no programa deverão ser 
armazenados e transferidos para a DIRPF do exercício 
de 2019, ano-calendário de 2018, no momento de sua 
elaboração. O programa aplica-se aos fatos geradores 
ocorridos no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018.

- CARNÊ-LEÃO e LIVRO DE CAIXA DA ATIVIDA-
DE RURAL: o programa Recolhimento Mensal Obriga-
tório (Carnê-Leão), aprovado pela Instrução Normativa 
RFB nº 1791, de 2018, está relacionado à apuração de 
valores relativos ao recolhimento mensal do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física. Pode ser utilizado, 
inclusive, pela pessoa física, residente no Brasil, que 
tenha recebido rendimentos de outra pessoa física ou 
fonte situada no exterior.

O programa Livro de Caixa da Atividade Rural, apro-
vado pela Instrução Normativa RFB nº 1793, de 2018, 
destina-se à apuração, pela pessoa física, do resultado 
decorrente da exploração de atividades rurais.

Os dados apurados nesses programas poderão ser 
armazenados e transferidos para a DIRPF 2019, ano-ca-
lendário 2018, no momento de sua elaboração. Esses 
dois programas são de uso opcional e aplicam-se a fa-
tos geradores ocorridos no período de 1º de janeiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018.

A Declaração depois do prazo deve ser apresentada 
pela internet, utilizando o PGD IRPF 2018 ou o serviço 
“Meu Imposto de Renda”, ou em mídia removível, nas 

Está obrigado a apresentar a declaração anual, en-
tre outras situações previstas na norma, aquele que, no 
ano-calendário de 2017, recebeu rendimentos tributá-
veis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi su-
perior a R$ 28.559,70 e, em relação à atividade rural, 
obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. 

Computador, por meio do Programa Gerador da 
Declaração (PGD) IRPF2018, disponível no sítio da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet, 
a partir de 26/2/2018, no endereço <http://rfb.gov.br>; 
dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, 
por meio do serviço “Meu Imposto de Renda”, acessado 
pelo aplicativo APP “Meu Imposto de Renda” disponí-
vel, a partir de 1/3/2018, nas lojas de aplicativos Google 
play, para o sistema operacional Android, ou App Store, 
para o sistema operacional iOS; computador, mediante 
acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível 
no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no sítio da 
Receita Federal na internet, com o uso de certificado 
digital, e que pode ser feito pelo contribuinte ou seu 
representante com procuração eletrônica ou a procu-
ração de que trata a IN RFB nº 1751, de 2017.

Para a transmissão da Declaração pelo PGD não é 
necessário instalar o programa de transmissão Recei-
tanet, uma vez que essa funcionalidade está integrada 
ao IRPF 2018. Entretanto, continua sendo possível a uti-
lização do Receitanet para a transmissão. 

unidades da Receita Federal, durante o seu horário de 
expediente. A multa para quem apresentar a Declaração 
depois do prazo é de 1% ao mês-calendário ou fração de 
atraso, lançada de ofício e calculada sobre o Imposto so-
bre a Renda devido, com valor mínimo de R$ 165,74, e 
máximo de 20% do Imposto sobre a Renda devido. 
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

NOVIDADES

- PAINEL INICIAL:  

- RECUPERAÇÃO DE NOMES:  

 - DECLARAÇÃO DE BENS:

- IMPRESSÃO DO DARF:

- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA:

- ALÍQUOTA EFETIVA:

- ENTREGA SEM NECESSIDADE DE 
INSTALAÇÃO DO RECEITANET:

- DEPENDENTES: 

Com o objetivo de facilitar o preenchimento, o 
layout do programa foi remodelado e agora possui 
um Painel inicial que contém as fichas identificadas 
como as mais relevantes (a partir do histórico de utili-
zação) para o preenchimento de sua declaração;

Criação de campos específicos para informações 
complementares relacionadas a alguns tipos de bens. 
Exemplos: Imóveis: Data de aquisição, endereço, Ins-
crição Municipal (IPTU), área do imóvel;

A impressão do Darf de todas as quotas do impos-
to, calculando os valores de juros Selic para o respec-
tivo vencimento. Além disso, os Darf emitidos após o 
prazo, também serão calculados os devidos acrésci-
mos legais;

Com a funcionalidade de atualização automática do 
PGD IRPF, é possível atualizar a versão do aplicativo sem 
a necessidade de realizar o download no sítio da Recei-
ta Federal do Brasil na internet. A atualização poderá 
ser feita, automaticamente, ao se abrir o PGD IRPF, ou 
pelo próprio declarante, por meio do menu Ferramentas 
– Verificar Atualizações;

Exibição da relação percentual entre o imposto 
devido e o total de rendimentos tributáveis;

O programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 
2018, não sendo mais necessária a sua instalação em se-
parado;

Obrigatoriedade de informar o CPF de dependen-
tes e alimentandos com 8 anos ou mais, completados 
até a data de 31/12/2017;

Ao digitar ou importar um nome para um CPF/CNPJ, 
o sistema armazenará o nome para facilitar o preenchi-
mento futuro. Os nomes armazenados são nomes infor-
mados pelo declarante, manualmente ou por meio das 
funcionalidades de importação, não são fornecidos pelas 
bases da Receita Federal do Brasil. Após armazenados, 
os campos referentes aos nomes serão preenchidos au-
tomaticamente conforme CPF/CNPJ digitados. A funcio-
nalidade poderá ser desativada no Menu – Ferramentas 
– Recuperação de Nomes.

Neste ano, as principais novidades da DIRPF são:
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REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.



13www.sesconcampinas.org.br

RECEITA FEDERAL TIRA DÚVIDAS SOBRE 
A DIRPF NO SESCON CAMPINAS

O Supervisor Local do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal na Delegacia de Campinas, Rodrigo 
Guerra falou, no dia 14/03, sobre as novidades na Declaração de Imposto de Renda 2018 e tirou as dúvidas dos 
presentes, a maioria deles formada por representantes de empresas contábeis.

Confira a opinião de alguns dos participantes: 
“Foi muito interessante, ainda temos algumas dúvidas, mas ele deu um caminho para esclarecermos essas dúvidas 

pelo site da Receita,” Elaine Sarti da Silva, secretária do escritório LC Messias Assessoria Contábil de Valinhos.
“A palestra foi bem proveitosa nós conseguimos tirar dúvidas dos assuntos apresentados, foi muito bom!” Deise 

Luci Lorenzo Ribeiro, contadora do escritório LOC de Nova Odessa.
“Eu já conheço o Rodrigo Guerra de outras palestras. Achei muito bom, muito interessante, bastante conteúdo, 

consegui esclarecer várias dúvidas que eu tinha”, Janete Marques, contadora da Camp Conti Assessoria Contábil, 
localizada em Campinas.

“É o segundo ano que participo dessa palestra, eu acho fundamental, porque todo ano fazemos Imposto de Renda 
e temos informações a completar. Foi de grande valia, todas as dúvidas que eu tinha esclareci hoje”, Vanderlei Sevilha, 
contador do escritório WS Contabilidade, localizado em Campinas.  

SESCONCAMPINAS

Rodrigo Guerra (palestrante), Tatiana Fabretti Greguel (diretora financeira do Sescon Campinas) 
e Rodrigo de Abreu Gonzales (vice-presidente do Sescon Campinas).
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

O Congresso Nacional instalou no dia 06/03 uma 
série de comissões mistas destinadas a apreciar medidas 
provisórias enviadas pelo presidente Michel Temer nos 
últimos meses, dentre elas a que altera diversos pontos 
da reforma trabalhista. Os colegiados, formados por 
senadores e deputados, serão responsáveis pela primeira 
etapa de tramitação das matérias que, se aprovadas, 
seguem para apreciação dos plenários da Câmara e do 
Senado. Saiba quais são os principais pontos da MP que 
altera a reforma trabalhista:

• Trabalho intermitente (executado em períodos 
alternados de horas, dias ou meses) – A modalidade de 
contrato garante parcelamento das férias em três vezes, 
auxílio-doença, salário-maternidade e verbas rescisórias 
(com algumas restrições), mas proíbe o acesso ao seguro-
desemprego ao fim do contrato. A convocação do 
trabalhador passa de um dia útil para 24 horas. Trabalhador 
e empregado poderão pactuar o local de prestação do 
serviço, os turnos de trabalho, as formas de convocação 
e resposta e o formato de reparação recíproca, em caso 
de cancelamento do serviço previamente acertado entre 
as partes. O período de inatividade não será considerado 
como tempo à disposição do empregador e, portanto, 
não será remunerado. O trabalhador poderá, durante a 
inatividade, prestar serviço para outro empregador. Em 
caso de demissão, ele só poderá voltar a trabalhar para o 
ex-patrão, por contrato de trabalho intermitente, após 18 
meses. Essa restrição vale até 2020.

• Grávidas e lactantes – As gestantes serão afastadas 
de atividade insalubre e exercerão o trabalho em local 
salubre. Neste caso, deixarão de receber o adicional 
de insalubridade. Para as lactantes, o afastamento 
terá de ser precedido de apresentação de atestado 
médico. O trabalho em locais insalubres de grau 
médio ou mínimo somente será permitido quando a 
grávida, voluntariamente, apresentar atestado médico 
autorizando a atividade.

• Jornada 12×36 – Acordo individual escrito para a 
jornada de trabalho de 12 horas, seguidas de 36 horas de 
descanso, só poderá ser feito no setor de saúde (como 
hospitais). Nos demais setores econômicos, essa jornada 

COM 967 EMENDAS, MP 
QUE ALTERA REFORMA 

TRABALHISTA TEM
COMISSÃO INSTALADA

deverá ser estabelecida por convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho.

• Contribuição previdenciária – O trabalhador que em 
um mês receber menos do que o salário mínimo poderá 
complementar a diferença para fins de contribuição 
previdenciária. Se não fizer isso, o mês não será 
considerado pelo INSS para manutenção de qualidade 
de segurado. A regra atinge todos os empregados, 
independentemente do tipo de contrato de trabalho.

• Negociação coletiva – Acordo ou convenção 
coletiva sobre enquadramento de trabalho em grau 
de insalubridade e prorrogação de jornada em locais 
insalubres poderão prevalecer sobre a legislação, 
desde que respeitadas as normas de saúde, higiene e 
segurança do trabalho. Os sindicatos não serão mais 
obrigados a participar de ação de anulação de cláusula 
de acordo ou convenção impetrada por trabalhador 
(ação individual). A participação obrigatória (o chamado 
“litisconsórcio necessário”) havia sido determinada pela 
reforma trabalhista.

• Trabalhador autônomo – A MP acaba com a 
possibilidade de o trabalhador autônomo prestar serviço 
a um só tomador (fim da cláusula de exclusividade). O 
autônomo poderá ter mais de um trabalho, no mesmo 
setor ou em outro diferente. Tem o direito de recusar 
atividade exigida pelo tomador.

• Representação em local de trabalho – A comissão de 
representantes dos empregados, permitida em empresas 
com mais de 200 empregados, não substituirá a função 
do sindicato, devendo este ter participação obrigatória 
nas negociações coletivas.

• Prêmios – Aqueles concedidos ao trabalhador 
(ligados a fatores como produtividade, assiduidade ou 
outro mérito) poderão ser pagos em duas parcelas.

• Gorjetas – Não constituem receita própria dos 
empregadores, destinando-se aos trabalhadores. 
O rateio seguirá critérios estabelecidos em normas 
coletivas de trabalho.

Fonte: Fenacon
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SESCONCAMPINAS VOCÊ SABIA?

CENTRAL DE COMPRAS
Você sabia que através da Central de Compras você pode comprar mais de 4 mil itens de materiais de escritório, 

com preços bem abaixo do mercado e entrega em até 24 horas?
A Central de compras é um dos inúmeros serviços criados pelo Sescon Campinas, especialmente para trazer 

benefícios aos seus associados.  Criada em 2014, por meio da parceria com uma das maiores distribuidoras de papel 
do Brasil, a Procomp Distribuidora, localizada em Jundiaí (SP), o serviço une praticidade, descontos vantajosos e 
produtos de qualidade.

“Tudo o que um escritório precisa em termos de material de escritório tem aqui, são mais de 4 mil itens em 
materiais de escritório, incluindo a linha de papeis da marca Chamex,” diz o presidente do Sescon Campinas Edison 
Ferreira Rodrigues.

O fundador da Procomp José Roberto Montelato lembra, que um dos materiais mais caros para os escritórios, o 
papel, pode chegar a representar de 60 a até 80% dos custos de um escritório. Já os materiais de escritório, apesar 
de representarem um custo menor, também não podem ser desconsiderados, por isso, a parceria com o Sescon 
Campinas é muito importante para os associados.

“As vantagens são muitas, principalmente no preço, enquanto uma caixa de Papel Chamex Office A4, com 10 
resmas chega a custar 200 reais ou mais em um grande atacadista, pela Central de Compras, a caixa da mesma 
marca sai por apenas R$ 175,50, uma economia de mais de 20%,” explica Marcos Ribeiro, assistente Administrativo 
Operacional do Sescon Campinas.

Quem utiliza o serviço aprova
“Utilizamos a Central de Compras há cerca de quatro anos,” diz Claudia M. Sabbatini, do escritório FB Contábeis. 

O escritório costuma comprar caixas de Papel tamanho A-4. “É prático e rápido, conseguimos economizar e também 
o prazo 45 dias no boleto ajuda muito,” ressalta Cláudia.  

A DSG – Sociedade de Advogados utiliza a Central de Compras há alguns meses. “O serviço é bom e barato. 
A economia que temos depende muito do que vamos comprar, esse mês, para ter uma ideia, em outros lugares, 
gastaríamos cerca de R$ 550,00 e no Sescon, fazemos a compra por R$ 450,00 mais ou menos. Uma economia de 
R$ 100,00”, enfatiza Lohayne Roscito, do Financeiro da DSG.
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SESCONCAMPINAS BATOM

Em comemoração ao mês da mulher, o Sescon Batom realizou no dia 12 de março, mais uma oficina de be-

leza e autoestima com as pacientes em tratamento de câncer no CAISM - Hospital da Mulher J. A. Pinotti, da 

Unicamp. Diversas mulheres participaram da ação que trouxe mais cor e alegria para essas guerreiras! 

Durante a manhã foram entregues os batons e lenços arrecadados na última campanha realizada pelo gru-

po. Além disso, as mulheres receberam uma lembrancinha preparada com carinho pelo Sescon Batom e uma 

foto feita por Plínio Moraes Júnior da Fotografe Audiovisuais, após a caprichada produção.

Estiveram presentes na ação os maquiadores Cyntia Letícia Zaupa (HLERIA31) e Marcos Dinyz (Marcos 

Dinyz Coiffeur), que veio acompanhado de Paula Matos e Adriana Ferreira, que ajudaram a receber as pa-

cientes. Também estiveram presentes ajudando a recepcionar as mulheres, representando o Sescon Batom 

Solange Ehrenberg e Tatiana Fabretti Greguel. 

Para Cleusa Aparecida de Morais Silva, 58 anos, que faz tratamento há mais de um ano no CAISM, a ação 

foi uma surpresa: “achei muito especial, tornou o meu dia e a minha autoestima muito melhores, adorei a foto 

maquiagem e tudo mais, foi excelente.” Cássia Aparecida Ferracini, 55 anos, em tratamento desde agosto, 

concarda com ela. “Eu adorei a ação, é muito carinho, fora de série! Também me achei linda, muito obrigada 

mais uma vez, recebi muitos elogios, vocês são ótimas,” disse Cássia.

MÊS DA MULHER CONTA COM 
AÇÃO NO CAISM

“Parabéns a todos pelo belo trabalho. 
Acredito que fizemos um pouquinho para 
alegrar o dia dessas mulheres”

Tatiana Fabretti Greguel, diretora Financeira do 
Sescon Campinas participante do Sescon Batom. 

“Nós que agradecemos, as pacientes ado-
raram! Elas merecem esse carinho e atenção! 
Obrigada pelo lindo trabalho e generosida-
de dos profissionais, até o próximo evento!” 

Mariana Bosco Lopes, CAISM 
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SESCONCAMPINAS BATOM
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“Obrigada a todos que doaram tem-
po, lenços, batons e o trabalho para 
comemorarmos o dia da mulher com 

essas mulheres guerreiras!” 
Maria Cecília Feres, 

presidente do Sescon Batom.

“Um beijão a todos da equipe, Marqui-
nhos suas meninas foram fantásticas em 
simpatia, Cynthia, sua maquiagem foi de 
tirar o chapéu, o Marquinhos arrasou nos 
lenços, o Plinio e a Claudia arrasaram nas 
fotos. Gente como foi bom contar com 

profissionais de alto nível”
Solange  Ehrenberg, 

participante do Sescon Batom.  
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SESCONCAMPINAS CIDADANIA

No final de 2017, a Nota Fiscal Paulista lançou a fun-
cionalidade de doação automática de cupons fiscais 
para instituições filantrópicas. Segundo a Secretaria da 
Fazenda, a nova funcionalidade atende à demanda das 
instituições filantrópicas participantes do programa: os 
consumidores cadastrados poderão realizar a doação 
automática de seus cupons fiscais para sua entidade as-
sistencial favorita de maneira simples, rápida e segura.

COMO DOAR?

Para ativar a opção, basta acessar o site do programa 
(www.nfp.fazenda.sp.gov.br), fazer o login no sistema e 
em seguida clicar na aba Doação Automática > Escolher 
Instituição. Após o cadastro, os cupons fiscais de todas 
as compras em que o consumidor informar o CPF serão 
destinados à entidade assistencial escolhida de forma 
automática e gerarão créditos e bilhetes para a partici-
pação delas dos sorteios.

A doação automática só ocorrerá se o consumidor ti-
ver escolhido previamente a sua instituição favorita no 

VOCÊ SABIA QUE AO 
UTILIZAR A NOTA FISCAL 
PAULISTA PODE AJUDAR 

UMA INSTITUIÇÃO?

sistema da Nota Fiscal Paulista e informar o CPF na oca-
sião da compra. É possível trocar de entidade favorita a 
qualquer momento e até mesmo desativar a opção, caso 
o consumidor deseje. 

  Ainda segundo o Ministério da Fazenda, mesmo op-
tando pela doação automática para a instituição, o con-
sumidor contará com o valor da compra para gerar bilhe-
tes eletrônicos e participar dos sorteios mensais da Nota 
Fiscal Paulista.

DIFERENTES FORMAS DE DOAÇÃO

Também é possível continuar realizando a doação de 
cupons fiscais sem a indicação do CPF para qualquer 
instituição. Basta acessar o app da Nota Fiscal Paulista, 
fotografar o QR Code ou digitar os dados do cupom e 
em seguida escolher para qual entidade serão destina-
dos seus créditos. Esse processo, porém, não é automáti-
co. O consumidor terá que fazer a doação “nota a nota”, 
seja no aplicativo ou diretamente no site da Nota Fiscal 
Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br). 
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Sescon Cidadania entrega alimentos arrecadados durante a última palestra realizada pela Receita Federal no 
Sescon Campinas, no dia 13/03 sobre as Novidades da DIRPF 2018. As doações foram entregues ao CTI Moriah.

ALIMENTOS ARRECADADOS
SÃO DOADOS AO CTI MORIAH

SESCONCAMPINAS CIDADANIA
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SESCONCAMPINAS
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SESCONCAMPINAS CORAL
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

CULTURA E TURISMO
NÃO FALTAM POR AQUI

Com quase 14 anos de atuação, o Centro de Memória, Arquivo e Cultura (CMAC) do Regional Trabalhista ganha novas 

instalações. A área de 227 metros quadrados está dedicada exclusivamente à exposição. A ideia é incluir o local no roteiro 

turístico da cidade, visando o dinamismo e interação com o público. Com ajuda de recursos audiovisuais, painéis fotográficos 

e totens interativos (maxpads), o espaço revela a história do trabalho, o processo de industrialização, as conquistas dos 

direitos sociais do século XX e a representação do trabalho em Campinas, entre outros temas. São 10 ambientes, munidos 

com cinco monitores de TV e cinco maxpads.

Em meados de abril acontece a festa do Caqui e Cia, o maior evento turístico de Itatiba. Além de divulgar a fruta 

com especial destaque para o agronegócio, a festa traz também diversas outras atrações que agrada o turista, a 

exemplo dos passeios monitorados às propriedades rurais com a colheita da fruta no pé, aulas de culinária, praça 

de alimentação com produtos caseiros, parque de diversão, show room etc. Na edição realizada em 2017, a Festa 

recebeu 40 mil pessoas, em um total de três dias. O evento busca valorizar a cultura local, através de apresentações 

de artistas e bandas da cidade e região, contando com repertório variado, agradando todos os gostos. A festa tem 

caráter filantrópico, pois as barracas de vendas de alimentos são comandadas pelas entidades assistenciais da cidade, 

angariando fundo para seus trabalhos sociais. Os produtores rurais comercializam frutas in natura, sucos, vinhos, 

geleias e compotas e são grandemente prestigiados pelo público que prestigia a Festa do Caqui e Cia. A nova data e 

programação serão divulgados no site da prefeitura http://www.itatiba.sp.gov.br/ .

SERVIÇO:
Exposições: Centro de Memória, Arquivo e Cultura (CMAC)

Local: TRT da 15ª Região. Rua Barão de Jaguara, 901, 4º Andar – Campinas

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

Entrada: gratuita. agendamento de visitas de escolas de Ensino Fundamental e Médio  pode ser feito pelo 

telefone (19) 3236 2100 – ramal 2053

CAMPINAS

ITATIBA

CMAC GANHA NOVAS INSTALAÇÕES

FESTA DO CAQUI E CIA
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

Criado com o objetivo de promover a cidadania e a integração envolvendo jovens e adultos em ações solidárias e 

beneficiar as entidades de Monte Mor; O Gincamor irá beneficiar as entidades Associação São Vicente de Paulo do Jardim 

Paulista, Fundo Social de Solidariedade, Creche dos Idosos e do Projeto Social do Palhaço Bi. Confira a programação:

Todo primeiro domingo de cada mês, a população de Nova Odessa pode acompanhar o Projeto Banda na Praça, 

que tem como objetivo proporcionar entretenimento e lazer através da música instrumental, contribuir com a formação 

sociocultural da população e resgatar o convívio social das famílias reunidas na praça da cidade. Confira a programação no 

site da prefeitura http://www.novaodessa.sp.gov.br/ .

Com o objetivo de promover o bem-estar do idoso pela prática da atividade turística o Governo de São Paulo, por meio 

da Secretaria de Turismo, lançou em março, o Programa ‘Melhor Viagem 2018’. O Programa Estadual tem como objetivo 

oferecer viagens de um dia em um confortável passeio de ônibus para destinos turísticos do Estado, proporcionando a 

oportunidade aos seus participantes de conhecer os atrativos turísticos, históricos, culturais e naturais das localidades 

escolhidas, sendo uma experiência que possibilite o enriquecimento cultural, de aprendizado e lazer.

Entre os destinos escolhidos está Pedreira. O secretário de Turismo de Pedreira Alessandro Luis de Godoy destaca a 

satisfação em Pedreira ser um dos destinos mais solicitados pelos idosos. “Vale lembrar que o Programa Melhor Viagem 

já transportou desde 2012, mais de 23 mil idosos e a previsão para 2018 são de 9 mil participantes”, enfatizou o secretário.

1° Dia • 14/04
Festa de Lançamento da Gincamor 2018 – 19h Às 24h – Com realização de provas locais

2º Dia • 28/04
Entrega da Prova de Arrecadação – Ginásio Poliesportivo Durval Gonçalves – Centro das 17h30 às 21h.

3° Dia • 29/04
Prova de Apresentação de Teatro – Início às 19h30

4º Dia • 01/05
Provas Da Gincana E Desfile De Encerramento – Das 08h às 22h

MONTE MOR

NOVA ODESSA

PEDREIRA

GINCAMOR TEM PROGRAMAÇÃO DEFINIDA

PROJETO BANDA NA PRAÇA

UM DOS DESTINOS MAIS ESCOLHIDOS NO PROGRAMA 
ESTADUAL ‘MELHOR VIAGEM 2018’
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SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

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

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

E    stamos cada vez mais dependentes dos smar-
tphones, estes nos acompanham em todos os 
lugares e algumas vezes até ao banheiro! Se-

gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE), em 2016, o celular já estava presente 
em 92,6% dos 69,3 milhões de domicílios brasilei-
ros. Este número não para de crescer, a 28ª Pesqui-
sa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da 
Informação nas Empresas, realizada pela Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) prevê que: 
em breve, serão 236 milhões de aparelhos desse 
tipo, ativos no país. 

Sobre as preferências dos usuários, a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios TIC (IBGE, 
2016) revelou que 94,2% dos 116,1 milhões de habi-
tantes do país acessam a internet pelo celular com 
o objetivo de trocar mensagens de texto, voz ou 
imagens por aplicativos diferentes de e-mail. Além 
disso, nele é possível realizar transações bancárias, 
alguns bancos utilizam algumas transações exclusi-
vamente pelo aparelho. Há ainda uma infinidade de 
aplicativos cada vez mais funcionais e atrativos. Não 
é por acaso que o celular já é a principal forma de 
acesso à internet no país, deixando o simples ato de 
telefonar em segundo plano.

É natural que esta tecnologia, cada vez mais im-
prescindível nos acompanhe também no mundo cor-
porativo e esteja conosco em nosso trabalho diário. 
Contudo, é neste espaço, em que o uso para fins pri-
vados deve ser encarado com muito bom-senso.  

Em busca do equilíbrio é preciso que o empre-
gador deixe sempre bem claro ao empregado, quais 
são as regras para o uso do smartphone por moti-
vos pessoais. Estipulando em quais momentos o uso 
do celular é permitido ou não, e por quanto tempo, 
visando sempre a segurança e a produtividade do 
empregado e de todos que são afetados direta ou 
indiretamente por seu trabalho. Em casos em que o 
uso é irrestrito, conta-se com o bom-senso de todos. 
Veja, por exemplo, o que aconteceu no Paraná.

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TR-

T-9ª Região) manteve a demissão de um serralheiro, 
conforme tinha definido o juízo da 3ª Vara do Traba-
lho de Maringá. O autor da ação, que trabalhou em 
uma pequena serralheria de Maringá entre julho de 
2013 e abril de 2015, foi dispensado por descumprir 
a regra da empresa que proíbe a utilização do te-

USO EXCESSIVO DE CELULAR 
PODE GERAR DEMISSÃO 
POR JUSTA CAUSA

DIREITO NA CONTABILIDADE

lefone celular durante o horário de expediente por 
causa do uso de máquinas de corte, de polimento e 
de solda, além de produtos químicos tóxicos.

Para a relatora, desembargadora Sueli Gil El-Ra-
fihi: “Inclui-se no poder diretivo do empregador o 
estabelecimento de regras e padrões de conduta a 
serem seguidos pelos seus empregados durante os 
horários de trabalho, dentre os quais a lícita proibi-
ção do uso de aparelho celular.”

Acrescentou ainda que a microempresa compro-
vou por documentos que, além de alertar informal-
mente o ex-empregado, ainda aplicou advertência 
formal e suspensão disciplinar pelo mesmo motivo. 
Desse modo, demonstrou que a insubordinação do 
empregado foi constante, motivando a demissão 
com justa causa.
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Francisco de Assis Amâncio
Contador,

empresário contábil e
diretor do Sescon Campinas

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

QUEM TEM 
MEDO DA 
AUDITORIA?

CONTABILIDADE EM FOCO

S empre aquele cenário de terror, pessoal bus-
cando contratos, recibos, explicando cálculos 
e lançamentos, um período de muito trabalho 

se avizinha quando auxiliamos os procedimentos de 
uma auditoria. Mas será que é obrigatório? Por que se 
preocupar com a auditoria? Isso é apenas para empre-
sa que tem acionista?

Por lei, as sociedades de grande porte, independen-
temente de estarem constituídas sob a forma de socie-
dade por ações estão obrigadas a submeterem seus re-
gistros e demonstrações a auditoria independente.

Realizada por profissionais sem qualquer vínculo 
com a entidade auditada, ela apresenta uma opinião 
ou parecer sobre as demonstrações auditadas no ob-
jetivo de conferir credibilidade às demonstrações fi-
nanceiras e procedimentos.

Por sua vez, quando a entidade não está obrigada à 
divulgação da opinião ou parecer de uma auditoria in-
dependente, mas tem por objetivo a checagem de suas 
demonstrações financeiras, registros e procedimentos, 
tem a possibilidade de contratar uma auditoria para 
emissão da opinião ou parecer direcionado aos interes-
sados na própria empresa. 

O Sistema Tributário Nacional é famoso pela rapi-
dez com que é alterado, corrigido e complementado 
por todos os entes participantes, prazos cada vez mais 
curtos minam a capacidade de qualquer departamento 
em atender as exigências já existentes e monitorar as 
alterações, o custo é significante. Diante deste cenário 
a possibilidade de um passivo oculto pode tirar mui-
tas noites de sono, não apenas para o empresário, mas 
também para todos aqueles que dependem do sucesso 
da entidade em que participam.

Entidades organizadas e evoluídas, que utilizam as 
demonstrações contábeis como peça gerencial e aque-
las preocupadas no aprimoramento de seus registros, 
controles e sistemas geralmente não se opõe a audito-
ria, constituindo em muitas vezes, atividade periódica.

Erros recorrentes, pontos desrespeitados na legis-
lação, controles deficitários, cálculos incorretos de 
benefícios e descontos à colaboradores são exemplos 
de itens que podem estar ocorrendo neste momen-
to em muitas entidades, e o que é pior, podem estar 
ocorrendo em “silencio”, ocultos aos olhos dos res-
ponsáveis ou interessados.    

Apresentando-se em momento indesejado, podem 
representar saída inesperada de numerário, identifica-
dos por auditoria interna podem ser corrigidos ou ex-

tintos antes que representem consequências desagra-
dáveis para a entidade.

A revisão de procedimentos e sistemas é essencial 
para otimização da capacidade de determinada seção 
ou área da entidade, redução de passivos pode aumen-
tar a disponibilidade, contribuindo para o sucesso do 
empreendimento, ou seja, a auditoria ao revisar e criti-
car procedimentos, contribui para a melhora de proce-
dimentos e sistemas contribuindo também para melho-
ra de percepção pela entidade.

Após esta explicação, pergunto: ainda é possível ter 
medo da auditoria?
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SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

PRAZO PARA BALANÇOS:

DECLARE CERTO:

SESCON NA MÍDIA
Confira algumas das últimas divulgações espontâneas sobre o Sescon Campinas

Jornal Correio Popular - Site e versão impressa

Site Assis Projetos Site Portal de Notícias de Campinas e Região

Site JTV Tribuna de Indaiá - Site e versão impressa
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