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SEIS ANOS E MUITO APRENDIZADO

Chega o momento da nossa despedida, foram 6 
anos, duas gestões e muito aprendizado à frente da 
presidência do Sescon Campinas. Foram anos de cres-
cimento, tanto de nossa estrutura física quanto em nú-
mero de colaboradores, empresas parceiras e serviços 
oferecidos pelo Sindicato.

  Também foram anos de inovação, o Sescon Mais 
trouxe o Sindicato para mais perto de sua área de co-
bertura, criamos o Sescon Educação com uma grade 
mensal de cursos. Também trouxemos inúmeras pales-
tras e workshops, sempre com temas de interesse de 
nossos representados, como Reforma Trabalhista, SAT, 
eSocial e muitos outros.

  Investimos também na capacitação de nossa equi-
pe de colaboradores e com a ajuda deles conquistamos 
a ISO 9001:2015, tudo isso para oferecer um serviço 
consistente e de qualidade para nossos associados.

  Atuamos em prol da sociedade, por meio de Cam-
panhas como Declare Certo, Campanhas do Agasalho 
e de Natal, realizamos e diversas outras palestras gra-
tuitas abertas a população, que tiveram como entrada 
a doação de alimentos, estes todos revertidos para en-
tidades carentes.

  Apoiamos a Fenacon na esfera política e lutamos 
por nossos representados nas reuniões da Comissão 
de Negociação Coletiva de Trabalho, sempre buscando 
fechar os melhores acordos para os nossos represen-
tados. 

  Olhar e ver toda essa infraestrutura grandiosa, com 
os produtos e serviços que o Sescon Campinas pos-
sui, somado à inteligência intelectual dos funcionários 
e dedicação e comprometimento voluntários de toda 
uma diretoria, levou o Sescon Campinas, durante esses 
anos que estive à sua frente, a ganhar mais associados 
e parceiros, para juntos, oferecermos diferenciais com-
petitivos a toda classe empresarial que representamos.

Como disse Millôr Fernandes:
“Sim, do mundo nada se leva. Mas é formidável ter 

uma porção de coisas a que dizer adeus”.

  A todos, o meu muito obrigado, espero continuar 
colaborando com o crescimento deste importante Sin-
dicato Patronal, como representante da diretoria e con-
gratulo-me com a nova gestão, que com certeza não 
medirá esforços para elevar cada vez mais o Sescon 
Campinas.
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TRANSFORMANDO DESAFIOS
EM RESULTADOS!

Tomar posse como presidente do Sescon Campinas 
é sem dúvida uma grande responsabilidade e um gran-
de desafio. 

  Responsabilidade para manter, juntamente com à 
nossa diretoria voluntária o status de um sindicato atu-
ante e dinâmico, que soma 15 anos de história e muitas 
realizações. 

   Desafio, porque diante de um novo cenário sindi-
cal com receitas reduzidas, temos que nos reinventar e 
buscar novas soluções e serviços que atendam às ne-
cessidades de nossos associados e representados. 

  Para isso conto, além dos membros da nova ges-
tão, com os nossos colaboradores, consultorias e com 
todos os empresários que representamos, para que 
possam continuar tendo em nós o sindicato que sem-
pre estará em defesa de seus interesses e em busca do 
crescimento de seus negócios.

  Darei o máximo para fazer jus ao cargo de presi-
dente do Sescon Campinas e  cumprir a missão de nos-
so Sindicato que é desenvolver um ambiente amplo de 
negociação nas convenções coletivas das categorias 
representadas, além de proporcionar a evolução tecno-
lógica, sociocultural e ética de nossos representados, 
utilizando as ferramentas apropriadas em busca da 
excelência, aplicando sempre os princípios da ética, da 
credibilidade, da transparência, do comprometimento 
com o resultado, oferecendo participação a todos que 
demonstrarem efetiva vontade de trabalhar em prol de 
uma causa comum e do compromisso social, através 

da valorização da equipe e da capacitação profissional.
 
Como disse Henry Ford:
“Obstáculos são aqueles perigos que você vê quan-

do tira os olhos de seu objetivo.”
“Estar decidido, acima de qualquer coisa, é o segre-

do do êxito.”

Finalizo lembrando, que os desafios são para serem 
superados, agradeço a todos pela confiança e vamos 
ao trabalho!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS

SETEMBRO

Dia: 18/09/2018 (terça-feira)

Dia: 19/09/2018 (quarta-feira)

Dia: 24/09/2018 (segunda-feira)

Dia: 14/09/2018 (sexta-feira)

Horário: 9h00 às 18h00

Horário: 9h00 às 18h00

Horário: 9h00 às 18h00

Horário: 9h às 16h

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

ESOCIAL – TREINAMENTO PRÁTICO E 
CONSULTIVO

REINF – TREINAMENTO PRÁTICO E 
CONSULTIVO

HOLDING - COMO INSTRUMENTO 
DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL, 
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E 
REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 
CÁLCULO DO PIS/COFINS  

Conteúdo Programático: considerações 

Iniciais (objeto, objetivos e conceitos do eSocial); 

base Legal (CLT) c/alterações da Reforma Trabalhista; 

classificação dos Eventos (iniciais, tabelas, periódicos 

e não periódicos; leiautes dos Eventos (com 

exemplificação prática); RET- procedimentos de 

cadastramento, admissão, alteração cadastral do 

contrato e do trabalhador, CAT, ASO, afastamentos, 

desligamento, reintegração, etc.); regras de 

preenchimento e validação dos eventos; tabelas 

do eSocial; demonstrações práticas das rotinas de 

parametrização de sistema, saneamento cadastral, 

geração, transmissão e monitoramento de entrega de 

arquivos no padrão XML com utilização de software 

de folha de pagamento.

Conteúdo Programático: retenção do 

Imposto de Renda na Fonte; retenções de PIS/

PASEP, COFINS E CSLL; RETENÇÃO DO INSS; EFD-

Reinf – Escrituração Fiscal Digital; acesso ao EFD-

Reinf; eventos e Periodicidade de Envio; alteração, 

Retificação e Exclusão Evento; Identificadores; 

apresentação das Tabelas do EFD-Reinf; apresentação 

dos Leiautes dos Eventos, entre outros. 

           PROMOÇÃO IMPERDÍVEL: eSOCIAL + REINF

Os treinamentos de eSocial e Reinf serão inédtios no 

sindicato e pensando em você, o Sescon criou uma 

promoção imperdível: 

Ao adquirir um dos treinamentos o segundo terá 

50% de desconto no valor!!

Basta se inscrever nos dois treinamentos em nosso 

site.

Conteúdo Programático: constituição de 

Sociedade Holding e suas espécies; planejamento 

sucessório através de Holding Familiar e Patrimonial; 

escolha do melhor modelo societário para estruturar 

uma Sociedade Holding: sociedade limitada, 

sociedade anônima, sociedade simples, empresa 

individual de responsabilidade individual – EIRELI; 

técnicas de reorganização empresarial e societária: 

cisão, incorporação, fusão, drop down, spin-off, 

aquisições de participações societárias, subsidiaria 

integral e outros institutos aplicáveis; planejamento 

tributário por meio de operações de reorganizações 

empresariais e patrimoniais e seus limites legais.
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Carga Horária: 6 horas

Conteúdo Programático: conceitos e 

legislações básicas; contribuintes beneficiados; 

tipos de cálculos; exercícios práticos de cálculos; 

contabilização; reflexos nos SPED’s – Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED ICMS, 

SPED EFD Contribuições e SPED ECD); controles 

paralelos; entre outros assuntos.
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Dia: 27/09/2018 (quinta-feira)

Horário: 9h00 às 18h00

Carga Horária: 8 horas

CONTABILIDADE DE CUSTOS

Conteúdo Programático: básico de 

contabilidade de custos; a importância do controle de 

estoque, custos e análise empresarial; cadastro e ficha 

técnica do estoque; aspectos fiscais do livro registro 

de controle da produção e do estoque; análises dos 

blocos que compõe o bloco k (Sped fiscal); estoques 

– BLOCO K200; BLOCO K220; BLOCO K230/K235; 

BLOCO K250/K255; possíveis cruzamentos pela 

receita federal e estadual

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br   
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CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

Lançamento: a partir de 18/09/2018 (terça-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 3 horas

Pontuação: EPC-CFC

Fórum interativo: das 17h às 18h. 

Público Alvo: profissionais da área Fiscal, auditoria 

tributária, contadores, técnicos em contabilidade, 

advogados e demais profissionais interessados.

Conteúdo Programático: conflito de 

competência tributária entre as administrações 

tributárias – ISS X IPI e ISS X ICMS;  conceito de 

Serviço – obrigações do “fornecer” e do “fazer”; 

conflitos de competência – ISS x IPI e ISS x ICMS; 

Base de Cálculo do ISS; Importação e exportação de 

serviços; substituição tributária e retenções do ISS; 

prestador optante pelo Simples Nacional, entre outros 

assuntos.

CURSO ON-LINE “RETENÇÕES DE ISS E OS 
CONFLITOS DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - 
ISS X IPI / ISS X ICMS”
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Seguindo o exemplo da primeira gestão (2012-2015), a segunda gestão (2015-2018) presidida por Edison Ferreira Rodri-

gues marcou a história do Sescon Campinas, como um período de intenso crescimento e de inovação.

Nas duas gestões, o Sindicato saltou de: 

04 colaboradores para 09 e transferiu-se de uma sala 

com cerca de 60 m² para uma estrutura com 

2.500 m², sendo 1.400 m² de área construída.

Nesta gestão a diretoria do Sescon Campinas reuniu-se 

mais de 30 vezes no Sindicato com sua diretoria, coorde-

nadores do Sescon Mais e membros da Comissão de 

Cursos, todos voluntários. 

Somente na Comissão de Negociação Coletiva de Traba-

lho, foram mais de 30 reuniões realizadas no Sescon São 

Paulo, com o objetivo de se chegar ao melhor acordo 

para as categorias representadas.

A gestão foi estruturada da seguinte forma: 

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: Edison Ferreira Rodrigues

Vice-Presidente: Rodrigo de Abreu Gonzales

Vice-Presidente Financeiro: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. 

Vice-Presidente Administrativo: José Homero Adabo

Diretor Administrativo: Breno Acimar Pacheco Corrêa 

Diretora Financeira: Tatiana Fabretti Greguel 

Diretor Social: Gustavo Arrivabene.

SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA:

Antônio Cândido Vieira de Almeida Barbosa 

Dalmo Otacílio Arten 

José Adalberto Cardoso 

Luiz Antonio Ércoles

José Antônio Gobbi Jr.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIVOS:

Antônio Carlos Martins

Antonio Luiz Franco 

Marcelo Viaro Berloffa

capa

BALANÇO DA GESTÃO 
2015-2018

PATRIMÔNIO

NOSSOS DIRETORES 

Gestão 2015-2018 
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MEMBROS DO CONSELHO FISCAL SUPLENTES: 

Francisco de Assis Amâncio

Lilian Ricci Ghizzi

Vladimir Tozzo

A nova estrutura passou a oferecer diversos serviços, 

como por exemplo a locação de espaços, proporcionan-

do uma nova fonte renda ao Sindicato, além de espaço 

para cursos, palestras, workshops e eventos dos mais 

variados tipos. 

• Nesta última gestão foram fechadas mais de 51 loca-

ções de espaços e esse número não para de crescer.

MAIOR LEQUE DE SERVIÇOS  

O local passou a oferecer o serviço de Certificação Digital 

em dois Postos de Atendimento (um fixo no antigo 

endereço do sindicato, com atendimento de segunda a 

sexta e outro na sede, oferecido atualmente duas vezes 

por semana). 

• Nos últimos quatro anos a Certificação Digital reali-

zou mais de 7.500 atendimentos.

Além disso, a estrutura possibilitou um local fixo para 

os ensaios do Coral Sescon Campinas, criado em 2011 

e espaço para realização de eventos como Festa Juni-

na, Porco no Rolete, Sarau Cultural, dentre outros.

 Atualmente aos associados é oferecido, os serviços 

de:

• Descontos nas locações de espaços;

• Descontos em cursos on-line e presenciais;

• Inclusão de dados na empresa no site do Sindica-

to;

• Aquisição de mais de 3 mil itens de materiais de 

escritório por meio da Central de Compras, com 

entrega em até 48 horas sem frete e com valores 

até 20% abaixo do mercado; 

• Descontos na renovação do Certificado Digital 

com vantagens especiais;

• Desconto em anúncios na Revista Sescon Cam-

pinas;

• Consultoria Jurídica Trabalhista;

• Gestão em Grupo para a obtenção da Certifica-

ção ISO 9001 em até 9 meses ou sua renovação; 

• Descontos em parcerias e convênios com mais de 

20 empresas;

• Participação em Campanhas e sorteios de brin-

des.

Saltaram de seis em 2015 para mais de 20 em 

2018 e este número não para de crescer.

PARCERIAS   
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Atualmente o Sindicato dispõe de: 

• 17.330 filiados (sendo 8.154 filiados novos)

• 210 empresas associadas 

(60 delas são formadas por novos associados)

• 64 categorias representadas

• 18 cidades da Região de Campinas represen-

tadas

As ações do Sescon Campinas foram notícia na mídia 

regional:

• Nos últimos 03 anos, foram publicadas de forma 

espontânea pela mídia regional mais de 220 notí-

cias envolvendo o nome do Sescon Campinas.

REPRESENTAÇÃO   

SESCON NA MÍDIA!   

Gestão da Qualidade – o Sindicato recebeu a Certifica-

ção ISO 9001:2008 em outubro de 2016, passando por 

uma auditoria de manutenção um ano depois. Em 2018, 

foi a vez de realizar novamente mais uma auditoria de 

manutenção e também o upgrade para a versão 2015 da 

norma ISO 9001.  

Um dos marcos das duas últimas gestões foi a criação 

do Sescon Educação, nesse período, o serviço teve à 

sua grade de cursos, palestras e seminários intensificada, 

com temas voltados para a área Contábil, Administração 

de Empresas, RH e alterações na Legislação Trabalhista, 

Informática, Gestão etc. 

Além dos cursos presenciais, o Sescon Campinas pas-

sou a oferecer cursos on-line da UNIFENACON e uma 

comissão de cursos reúne-se todo mês, com o objetivo 

de oferecer temas de capacitações atualizadas com o 

mercado e avaliar as capacitações que são oferecidas. 

Confira os números:

• Na última gestão, até julho de 2018 foram realizados 

cerca de 60 cursos, o que possibilitou a capacitação 

de mais de 800 alunos;

CERTIFICAÇÃO ISO 9001  

SESCON EDUCAÇÃO  

A migração para a nova versão da ISO comprova mais 

uma vez a profissionalização da equipe, que tem como 

Política da Qualidade: representar e defender os interes-

sasses gerais das categorias representadas, buscando 

o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua na 

prestação de serviços por meio do Sistema de Gestão da 

Qualidade.  
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O Sescon Campinas lançou, no dia 17 de fevereiro de 

2016, o projeto Sescon Mais, com o objetivo de levar o 

Sindicato para mais perto e estreitar os laços com as 

cidades de sua base territorial, trabalhando também as 

necessidades pontuais de cada Região. 

• Além disso, foram realizados pelo Sescon Campi-

nas mais de 30 palestras, seminários e workshops, 

envolvendo um público de aproximadamente 

1.500 pessoas. Entre os temas abordados desta-

cam-se: Bloco K/Reinf, SAT, eSocial, NFe, ICMS e 

Reforma Trabalhista, Imposto de Renda Pessoa 

Física etc.

• Apoios a eventos realizados na sede

O Sindicato também apoiou diversas ações de edu-

cação realizadas em sua sede, como por exemplo: a 

palestra do CIEE - Crime Organizado, Corrupção, Mãos

Limpas e Lava Jato; palestra da Prefeitura de Campinas 

- As Mais Recentes Alterações do ISSQN de Campinas; 

café temático da ABRH - eSocial do início ao fim - Tudo 

o que você precisa saber”; palestra Sage e Caixa Eco-

nômica Federal  - eSocial 2018; entre outras;

SESCON MAIS 

• 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 Berlofa - 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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O Sescon Mais levou para a área de cobertura do Sescon 

Campinas eventos como campanhas, palestras e cafés 

da manhã, confira os números: 

•        03 Palestras SAT na Região, com mais de 200 

participantes;

•        04 Cafés da Manhã de Empresários Contábeis nas 

Regiões do Sescon Mais envolvendo 258 empresários 

participantes e empresas parceiras;

•       03 edições do Declare Certo em Campinas, na 

sede, e nas 7 Regiões do Sescon Mais – o evento nacio-

nal da Fenacon proporciona esclarecimentos gratuitos 

à população sobre a DIRPF, com a colaboração de 

profissionais contábeis voluntários ligados ao Sescon 

Campinas, além da participação da Receita Federal e 

instituições de ensino e outras entidades;

•       03 Reuniões com prefeitos e autoridades das regi-

ões participantes, antes do Declare Certo;

•       03 Entregas de Certificados de participação no 

Declare Certo aos alunos e professores das Universida-

des e Faculdades participantes do evento; 
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•       03 Campanhas do Agasalho na sede e nas cidades 

da área do Sescon Mais envolvendo 12 entidades na 

região; 

•       07 Palestras sobre a Reforma Trabalhista na Região 

em parceria com a Emerenciano, Baggio e Associados 

Advogados, para um público de mais de 500 pessoas.

•       02 Palestras sobre eSocial, sendo uma em Ameri-

cana e outra em Sumaré.

•       02 Campanhas de Natal na sede e nas 07 regiões, 

envolvendo 12 entidades participantes;



14 www.sesconcampinas.org.br

Desde o início deste ano, o Sescon Campinas tem par-

ticipado da diretoria do Conselho Municipal de Turismo 

de Americana – COMTUR. O objetivo é fomentar o tu-

rismo, especialmente o de negócios na região, trazendo 

renda e geração de emprego.

•        Foram mais de 07 reuniões realizadas, sendo 03 

na Sectur de Americana e 04 Reuniões no COMTUR de 

Americana até agosto de 2018.

•        Coquetel de apresentação da nova diretoria 2018-

2019 e do plano de trabalho do COMTUR (Conselho 

Municipal De Turismo De Americana)

•       04 Campanhas do Agasalho para ajudar entidades 

assistenciais; 

•       03 Campanhas de Natal; 

•       02 Campanhas de arrecadação de Lenços e Batons 

voltada para as pacientes do Caism da Unicamp;

•        04 Oficinas de Beleza e Autoestima promovidas 

no CAISM da Unicamp com as pacientes atendidas na 

Oncologia do hospital, envolvendo mais de 50 pacien-

tes; 

•        Lixo Eletrônico; 

•        04 edições da Campanhas Declare Certo (com 

1.800 atendimentos); 

•        04 edições da Campanha do Agasalho;

•        03 edições da Campanha de Natal e mais de 1.400 

sacolinhas de Natal entregues para crianças;

O grupo social formado por mulheres realizou neste 

período, com o apoio da gestão: 

•         03 Festas Juninas com uma média 200 pessoas 

em cada edição, com o objetivo de ajudar diversas enti-

dades assistenciais participantes;

Criado em 2011, o Coral Sescon Campinas cumpre um 

dos valores do Sescon Campinas, que é o incentivo à 

cultura. O grupo realizou nesta gestão: 

•       Cerca de 09 apresentações, algumas delas na 

própria sede do Sescon e em diversos festivais de corais, 

como na Sociedade Hípica de Campinas, Circulo Militar, 

Colégio Culto à Ciência, Vinhedo, Morungaba, São Fran-

cisco Xavier, entre outras. 

NOVAS FRONTEIRAS  

CAMPANHAS  

SESCON BATOM  CORAL SESCON CAMPINAS  

EVENTOS  

capa
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Grupo criado por funcionários do Sescon Campinas com 

apoio da gestão para promover ações socioambientais. 

O grupo tem divulgado informações na Revista Sescon 

Campinas e realizado doação de alimentos arrecadados 

durante palestras e eventos e o serviço de empréstimo 

gratuito de cadeiras de roda e banho para associados, 

colaboradores e familiares.

•  doações de alimentos não perecíveis arrecadados 

ao CTI Moriah e outras entidades; 

•  empréstimos de cadeira de roda e banho.

O sindicato tem realizado diversos eventos: 

• 02 Cafés da Manhã de empresários Contábeis Ses-

com Campinas, com média de 80 pessoas cada;

•  Rodada de Negócios de Mulheres Empresárias,

evolvendo 48 participantes; 

•  Mesas Redondas Sescon Campinas realizadas com 

empresários contábeis para trocar ideias e experi-

ências;

• 03 edições do Sarau Cultural Sescon Campinas, 

com o objetivo de promover a cultura, reunindo 

cerca de 350 pessoas;  

• 03 eventos Porco no Rolete, reunindo 250 pessoas;  

SESCON CIDADANIA  

EVENTOS  

capa
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•        04 Jantares de aniversário com uma média de 300 

participantes em cada edição;

•        Eventos de comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher com palestras e tarde de beleza;

•        Elaboração de Formulário para ajudar associados e 

seus clientes no preenchimento do eSocial;

Participação e apoio a cerca de 80 eventos do Sistema 

Sescon/ Sescap e entidades representativas do setor. 

EVENTOS EXTERNOS:  

capa
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•        Reuniões externas: Reunião na Procomp; Reunião 

BNI da Contmais; Reunião com instituições e Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 

Turismo de Campinas, com sugestões de melhorias na 

obtenção de alvarás de uso na cidade, através do Siste-

ma Via Rápida; Reunião com Secretário do Emprego e 

Relações do Trabalho de São Paulo José Luiz Ribeiro e 

reunião com a presidente CRC-SP Marcia Ruiz Alcazar, 

entre outras; 

•        06 eventos de apoio as mulheres: 4º Mulher Em-

presária Sescon-RJ; 7º Minas Mulher Sescon-MG; Evento 

Mulher Sescon-SP; Evento Outubro Rosa – Sescon-SP 

e Aescon -SP; 3º Encontro da Mulher Sescon SP e Cele-

bração aos 30 anos do Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. 

Pinotti – Caism/Unicamp.

•        Apoio a palestras, seminários, workshops e fóruns: 

I seminário de empresas de Serviços Contábeis; III Semi-

nário de Empresas de Serviços Contábeis do Sescon - 

ES; 4° Workshop APDP sobre o “eSocial e seus impac-

tos, do Sindicon Campinas; 02 Seminários da Cadeia 

Produtiva da FIESP; Fórum da IPOG sobre Risco Fiscal 

realizados no CIESP Campinas e no Sescon Campinas;  

Palestra “Sua empresa e o eSocial”, do SINCOMERCIO 

de Americana; Apoio a Palestra do eSocial em America-

na.

•      02 Debates sobre Resíduos Sólidos do Varejo no 

SindiVarejista Campinas;

•      02 edições do Tira Dúvidas Via Rápida ACIC Cam-

pinas;

•      01 Road Show Contábeis, ocorrido no Sescon Cam-

pinas;

•      03 encontros de empresários contábeis: 3º Encontro 

dos Empresários de Serviços Contábeis e de Assessora-

mento do Estado de Santa Catarina; IX Encontro da Em-

presas de Serviços Contábeis do Sul Paulista; X Encontro 

das Empresas de Serviços Contábeis do Sul Paulista e 

Águas de Lindóia;

•      05 edições da Ação Desenhando o Futuro do 

Sescon SP;

•      24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade 

do Estado de São Paulo;

•      02 edições do ENECONT: Encontro dos Empresá-

rios Contábeis do Rio de Janeiro, Sescon - RJ;  

•      02 Edições da Feira do Empreendedor do Sebrae 

SP; 

•      Apoio a 02 edições semana do Jovem Empreen-

dedor de Americana, realizado pelo Núcleo de Jovens 

Empreendedores (NJE) e pelo Ciesp de Americana; 

•      02 Aberturas do 8º Concurso Acelera Startup em 

Americana;

•      11 Solenidades: homenagem a Magalhães Teixeira 

“20 Anos De saudades” na Prefeitura de Campinas; Dia 

do Profissional da Contabilidade no Sescon- SP; Soleni-

dade Entrega do Diploma de Mérito Contábil Dr. Ataliba 

Amadeu Sevá no Sindicon; Solenidade de entrega da 

nova Carta Sindical do Sinditec e palestra de Steven 

Dubner - “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e 

fez”; Solenidade Certificação PQEC 2017 – Sescon SP; 

Solenidade para assinatura dos convênios entre Sescon 

SP, Consiglio Nazionale de Commercialist e Ordine 

Commercialisti di Roma; 40 anos de reconhecimento 

do curso de Ciências Contábeis da PUC-Campinas; 

Lançamento do Restauro do Solar do Barão na PUC 

Campinas; Novembro Azul - Sescon-SP e Aescon -SP; 

Comemoração do Dia do Contador na PUC Campinas;

•      20º Congresso Nacional de Contabilidade;

•      Assembleia e divulgação de novidades na nova 

Sede da Aescon Sumaré;

•      Evento: Plano Diretor de Campinas - Pensando o 

desenvolvimento de Campinas; 

capa
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•        5º EGESCON RS; 

•        Participação na Feira Expodeps em Americana;

•        Apoio a corrida e caminhada Café Festival Campi-

nas IAC.

•        Cerca de 32 confraternizações (jantares, posses, 

almoços, aniversários, happy hours e confraternizações 

em geral) com entidades parceiras (Sindcon, ACIA, Aes-

con Americana, Sinditec, Sescon SP, Sescon RS, Sescon 

MG, Sescon Serra Gaúcha, Sescon RJ, Sescon ES, Sescon 

Amazonas, entre outros).

•        02 CONSECAPs realizadas em Olinda/Pernambuco 

e em Manaus/Amazônia;

•        04 ACRs - Assembleia Conselho de Representantes 

Fenacon;

•        02 Lançamentos da Agenda Política e Legislativa 

da Fenacon; 

•        04 Assembleias Gerais Ordinárias do Conselho de 

Representantes (ACR);

•        02 Seminários de Gerentes do Sistema Fenacon;

•        04 Reuniões de Presidentes Região Sudeste Fena-

con;

•        04 Seminários de Gestão Jurídica e Legal da Re-

gião Sudeste da Fenacon;

•        03 Encontros dos Executivos do Sistema Fenacon 

Sescap/Sescon;

•        02 Encontros de Jornalistas da Rede de Notícias 

Sistema Fenacon Sescap/Sescon;

•        Inauguração do Instituto Fenacon (IFEN);

•        Cerimônia de Lançamento do Mutirão da Renego-

ciação e Sanção de Leis referentes ao Supersimples e ao 

Salão-Parceiro no DF, em Brasília; 

•        Solenidade em Comemoração aos 25 anos da 

Fenacon.

Filiado a Fenacon, o Sescon Campinas participou e 

apoiou de cerca de 28 eventos da Federação, que atua 

fortemente em Brasília na esfera política pelas categorias 

representadas. 

FENACON  

capa
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL LANÇA 
APP E-PROCESSO

RECEITA FEDERAL DIVULGA NORMA 
SOBRE CONCESSÃO DE REGIMES 
ESPECIAIS ASSOCIADOS AO IPI

A Receita Federal lançou em agosto, o APP e-Processo, aplicativo que amplia a transparência e facilita o acesso a 
informações básicas e movimentações, em tempo real, de processos que se encontram na Receita Federal/, Conse-
lho Administrativo de Recursos Fiscais e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

  O aplicativo permite a qualquer usuário de smartphone ou de tablet realizar consultas baseado no número do 
processo ou no CPF/CNPJ, além de receber alertas em tempo real do fluxo de processos que considerar favoritos.

  Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), o aplicativo é compatível com os sis-
temas operacionais Android (Google) e iOS (Apple) e está disponível nas respectivas lojas virtuais PlayStore e App 
Store gratuitamente.

  Em versões futuras do aplicativo, a Receita Federal pretende disponibilizar o acesso do contribuinte/interessado 
aos documentos do seu processo, além de viabilizar a realização de juntada de documentos ao mesmo.

  A Receita Federal publicou em agosto, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa RFB nº 1.825, de 2018, 
que disciplina a concessão de regimes especiais de emissão de documentos e escrituração de livros fiscais.

  Na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) há a previsão para a Receita Federal instituir ou 
autorizar a adoção de determinados regimes especiais. 

  Dentre esses regimes, tem-se o regime especial para emissão e escrituração de livros e documentos fiscais, emi-
tidos por processo manual, mecânico ou por sistema de processamento eletrônico.

  A Instrução Normativa SRF nº 85, de 2001, define que cabe aos Superintendentes decidirem sobre a concessão 
do referido regime especial, bem como define que cabe recurso ao Coordenador-Geral de Tributação no caso de 
indeferimento do pedido.

  Por sua vez, o Regimento Interno da Receita Federal, previsto na Portaria MF nº 430, de 2017, determina que com-
pete ao Subsecretário de Fiscalização a análise dos recursos contra o indeferimento de pedidos de regimes fiscais 
especiais por Superintendentes.

Assim, tornou-se necessário alterar Instrução Normativa SRF nº 85, de 2001, para adequá-la ao Regimento Interno 
da Receita Federal.

Nossas Fontes:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/agosto/receita-federal-lanca-app-e-pro-

cesso e 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/agosto/receita-federal-divulga-norma-

-sobre-concessao-de-regimes-especiais-associados-ao-ipi 
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SESCONCAMPINAS nossos parceiros

ELETRONMAQ

A Eletronmaq Automação Comercial atua há mais de 
27 anos no segmento de Automação Comercial. Nesse 
período a empresa se consolidou no mercado e hoje 
possui uma ampla linha de equipamentos e sistemas de 
venda necessárias para atender empresas de pequeno, 
médio e grande porte.

  Desde a sua fundação, a empresa busca a satisfação 
do cliente na melhor solução dos problemas com um 
bom atendimento, preços justos e conta também com 
as novidades da sua Loja Virtual (www.eletronmaq.com.
br) e do Sistema de Gestão Empresarial.

  A Eletronmaq oferece soluções avançadas em Au-
tomação Comercial, sempre com produtos de primeira 
qualidade, melhores marcas e assistência técnica de alto 
nível. 

“Temos a consciência de que o suporte técnico é a 
continuidade da qualidade de nossos produtos, por isso 
investimos constantemente em ferramentas para garan-
tir a segurança, eficiência e satisfação a todos os nossos 
clientes.  Também atuamos fortemente no segmento de 
Sistema para Gestão Empresarial para diversos ramos de 
atuação,” diz Rubens Bertola, diretor Comercial da Ele-
tronmaq.

Rubens Bertola, 
Diretor Comercial da 
Eletronmaq

A empresa zela pela qualidade no atendimento e pres-
tação de serviços, por isso, a Eletronmaq procura sempre 
oferecer ao cliente os serviços que supram suas necessi-
dades. Na prestação de serviços ou no atendimento ao 
cliente, presta sempre um atendimento adequado com 
qualidade e dedicação, menor preço e menor tempo de 
espera. A Eletronmaq está ciente que o bom atendimen-
to atrai, satisfaz e mantém os clientes, por oferecer-lhes 
os serviços que necessitam para satisfazer seus anseios. 
Procurando assim, conquistar a confiança e fidelidade 
de seus clientes;

  

                                   Logotipo:

No atendimento “on site” ou externo, os técnicos aten-
dem no local referente à manutenção, há uma progra-
mação de chamados técnicos por região para que se 
possam atender todos com eficiência e o máximo de 
rapidez. Para esse atendimento, conta com três carros e 
uma moto, ambos personalizados com a marca da em-
presa.

  “A Eletronmaq procura manter sua competitividade, 
estando atenta às transições dentro e fora de seu ramo 
de atuação, está sempre acompanhando as novas exi-
gências fiscais do Estado de São Paulo e os lançamentos 
de novas tecnologias que possam deixar os processos 
mais rápidos, pois acredita que se manter atualizada é 
um dos requisitos para permanecer no mercado”, desta-
ca Rubens.

                                                             Sede da Etronmaq

  Entre as particularidades da empresa que podem 
ser destacadas estão software de gestão empresarial, 
exclusividades de produtos para revenda, variedade de 
produtos, atendimento on site e tempo de atuação no 
mercado. 

  
Parceria
O diretor Comercial da Eletronmaq conta que a parce-

ria com o Sescon Campinas consiste em uma somatória 
de valores: “aos associados do Sindicato a empresa ofe-
rece desconto de até 30% em suas soluções”, finaliza.
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SESCONCAMPINAS

Nesses 15 anos, o Sescon Campinas somou cinco 
gestões e muitas realizações. Confira quem foram os 
presidentes, que juntamente com seus diretores volun-
tários ajudaram construir a história do Sindicato neste 
período:

  Presidentes do Sescon Campinas

  2003 - 2006 – José Carlos Tozzi

  Fundador e primeiro presidente do Sescon Cam-
pinas, foi empresário contábil, economista e advoga-
do. Lutou pelos direitos dos contadores, empresários 
e advogados da região participando de diversas enti-
dades e tornando-se referência na área. Foi também 
o idealizador do atual prédio, onde está localizada a 
sede do Sescon Campinas e realizou muitas atividades 
voluntárias na busca por melhorias profissionais, o que 
lhe conferiu várias premiações e homenagens. 

 2006 - 2009 / 2009 – 2012 
José Homero Adabo

  Foi o segundo presidente do Sescon Campinas, 
onde presidiu o Sindicato por duas gestões seguidas. 
Atualmente desempenha o cargo de vice-presiden-
te Administrativo, sendo presente na diretoria desde a 
primeira gestão em 2003. Destaca-se como contador e 
empresário contábil, economista e consultor de empre-
sas. Ex-professor de Contabilidade e de Economia da 
PUC-Campinas, tem publicado inúmeros artigos sobre 
Tributação e Economia. Ao longo de sua carreira tem 
participado de várias associações ligadas à classe con-
tábil e recebido diversas premiações.

  2012 – 2015 / 2015 – 2018 
Edison Ferreira Rodrigues

  Foi presidente de 2012 a 2018, participando por di-
versos anos da diretoria e também estando presente 
na nova gestão, como diretor Financeiro. Contador e 
empresário contábil, pós-graduado em Finanças, conta 
com vasta experiência na área, trabalhando em empre-
sas nacionais e multinacionais em diversos segmentos, 
como os setores industriais, de serviços, telecomunica-
ções, indústria automotiva, energia, saúde, eletro, gás, 
transporte, agricultura. Foi professor de Contabilidade 
na PUC Campinas por mais de 20 anos e membro de 
várias associações da classe contábil, com várias pu-
blicações, artigos e entrevistas sobre assuntos da área. 
Atualmente ocupa também o cargo de diretor de Edu-
cação e Cultura no Instituto Fenacon.

15 ANOS E 
5 GESTÕES
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SESCONCAMPINAS

GESTÃO 2018-2021

NOSSOS DIRETORES

   Antes mesmo de tomar posse oficialmente, a nova 

gestão 2018 - 2021 do Sescon Campinas, já começou a 

trabalhar em prol do Sindicato. Na próxima edição você 

conhecerá mais sobre o Plano de Governo e outras no-

vidades. Conheça agora, mais sobre o novo presidente 

do Sescon Campinas e quem é quem na nova gestão.

  Presidente: Rodrigo de Abreu Gonzales 

 O novo presidente do Sescon Campinas, já ocupou 

o cargo de vice-presidente nas três últimas gestões. 

Rodrigo é contabilista, advogado pós-graduado em Di-

reito Processual Civil e Direito Tributário e sócio funda-

dor da DSG Sociedade de Advogados. Somando mais 

de 20 anos de atuação na área jurídica, sua trajetória 

profissional teve foco no direito empresarial, prestan-

do serviços a empresas de médio e grande porte, com 

ênfase nas áreas Civil, Trabalhista e Societária. Sempre 

atualizado com os assuntos Tributários do município, 

ocupou o cargo de membro julgador da Junta de Re-

cursos Tributários de Campinas – biênios 2014/2016 e 

2016/2018.

Sua experiência na área de Negociação é resultado 

de uma ativa participação em negociações coletivas 

de trabalho, integrando, desde 2010, Comissões de Ne-

gociação Coletiva de Trabalho, representando entida-

des sindicais patronais. Como resultado da dedicação 

ao longo dos anos prestados à advocacia, recebeu em 

2015 o diploma de Mérito Jurídico pela Câmara Munici-

pal de Campinas. Rodrigo também é autor de dezenas 

de artigos publicados, grande parte deles sobre Direito 

na Contabilidade, na Revista Sescon Campinas.

Conheça os membros da nova gestão:

DIRETORIA EXECUTIVA:

Vice-Presidente: Lilian Ricci Ghizzi

Vice-Presidente Financeiro: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. 

Vice-Presidente Administrativo: José Homero Adabo

Diretor Administrativo: Breno Acimar Pacheco Corrêa 

Diretor Financeiro: Edison Ferreira Rodrigues

Diretora Social: Tatiana Fabretti Greguel 

SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA:

Francisco de Assis Amâncio

Gustavo Arrivabene Alves de Lima

Guilherme Pagotto de Souza

Cláudia Letícia Andrade

José Antônio Gobbi Júnior

Allan Freitas Santinello

Murillo Ramella Ercoles

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIVOS:

Marcelo Viaro Berloffa

Antonio Luiz Franco 

Antônio Carlos Martins

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL SUPLENTES: 

Antônio Cândido Vieira de Almeida Barbosa 

José Luis Raymundo da Silva

Dalmo Otacílio Arten 

DELEGAÇÃO FEDERATIVA

José Homero Adabo

Edison Ferreira Rodrigues

Rodrigo de Abreu Gonzales
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SESCONCAMPINAS
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

PALESTRA SUA EMPRESA E O ESOCIAL

PALESTRA MARKETING DIGITAL PARA ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS

PALESTRA ESOCIAL

Dia: 29/08 

Local: Sescon/SP

Representante Sescon Campinas: vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales

Dia: 21/08

Local: Senac, Americana (SP)

Representantes Sescon Campinas: presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues e o analista de 

Marketing Caio Ferreira

Dia: 28/08

Local: Auditório do Sescon Campinas

Representantes Sescon Campinas: presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues e Supervisora 

Administrativo Joseane Silveira

Dia: 24/08

Local: Sede da ACIAS, Sumaré (SP)

Representantes Sescon Campinas: presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, assistente 

administrativo de Relacionamento Célia Andrade, assistente Administrativo operacional Marcos Ribeiro e a 

jornalista Cláudia Carnevalli
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