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VAMOS AO TRABALHO! 

É com muita honra e emoção que assumi a presi-
dência do Sescon Campinas, no dia 13 de setembro. O 
desafio é grande, ainda mais no atual momento políti-
co e econômico em que todos nós brasileiros vivemos, 
sendo um momento totalmente novo para os sindica-
tos. Mas o caminho é claro, e está pautado em muito 
trabalho, na inovação e na busca por serviços que aten-
dam às necessidades de nossos associados e represen-
tados e isso, o Sescon Campinas já tem feito e fará cada 
vez mais. 

  Para superar esses desafios, conto com o apoio da 
nova diretoria voluntária do Sescon Campinas, que to-
mou posse durante o Jantar de Aniversário de 15 anos 
de nosso Sindicato, e também com os nossos colabo-
radores e consultores, todos unidos pela mesma causa: 
a defesa dos interesses de nossos associados e repre-
sentados.

  Neste tempo em que vivemos, sabemos o quanto 
a educação pode fazer a diferença, por isso, estamos 
investindo cada vez mais em novos treinamentos ino-
vadores, a exemplo da imersão em eSocial e Reinf, pro-
movidos em setembro e a reformulação, em andamen-
to, de nossos convênios e parcerias. Estes são somente 
alguns exemplos, do que estará por vir nesta nova ges-

tão: novos serviços, novas parcerias e muitas novidades 
serão apresentadas a vocês nos próximos meses.  

  No tocante a Convenção Coletiva de Trabalho, te-
nham a certeza e a segurança de que estamos fazendo 
o máximo. As negociações de todo estado se concen-
tram no Sescon São Paulo, e as reuniões têm ocorrido 
desde março, sendo intensificadas a partir de junho.  
Estamos lutando para que seja fechada a Convenção 
Coletiva o mais breve possível, levando-se em con-
ta sempre os interesses das empresas representadas. 
Logo que firmada, divulgaremos em nossos meios de 
comunicação. Para esclarecer dúvidas sobre esse as-
sunto, entre em contato com a nossa equipe de cola-
boradores.

    Mais uma vez agradeço a confiança de todos e 
vamos ao trabalho!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS

Dia: 29/10/2018 (segunda-feira)

Dia: 26/11/2018 (segunda-feira)

Dia: 05/11/2018 (segunda-feira)

Horário: 9h às 18h 

Horário: 9h às 18h 

Horário: 9h às 18h 

PROCEDIMENTO DE TRABALHO EM 
PERÍCIA  

IFRS PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS 2018 

CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR  

FOTO: CURSO PRÁTICO “HOLDING”
COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO 
PATRIMONIAL, PLANEJAMENTO 
SUCESSÓRIO E REORGANIZAÇÃO 
EMPRESARIAL

4

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático: atuação profissional 

em perícia contábil judicial, nas funções de perito 

judicial e assistente técnico; condições para 

atuação em perícia no Novo Código de Processo 

Civil; cadastro Nacional de Peritos Contábeis 

do Conselho Federal de Contabilidade, exame 

de Qualificação Técnica para peritos contábeis, 

Programa de Educação Continuada para peritos 

contábeis; cadastros de Peritos nos Tribunais de 

Justiça; parecer técnico Inicial e/ou contestação; 

estimativa de honorários periciais contábeis 

– Perito Judicial e contrato de Prestação de 

Serviços – Assistente Técnico.

Conteúdo Programático: conceito gerais 

(Pequenas e médias empresas); demonstrações 

contábeis obrigatórias; aspectos contábeis 

(estoques, ativo imobilizado, operações 

com arrendamento mercantil); provisões e 

contingências (receitas, redução ao valor 

recuperável de ativos e transações envolvendo 

ajuste ao valor presente).

Objetivo: apresentar o detalhamento técnico 

sobre os Procedimentos de Trabalho em Perícia 

Judicial, indicando as condições para a atuação 

dos Peritos Judiciais e Assistentes Técnicos.

Objetivo: capacitar os participantes, numa 

abordagem prática, sobre as novas Normas 

Contábeis aplicáveis às Pequenas e Médias 

empresas.

Pontuação: AUD 8, ProGP 8, Perito 8

Pontuação: AUD 8, Perito 8

Objetivo: capacitar os participantes, numa 

abordagem prática, sobre a Contabilidade das 

Entidades do Terceiro Setor, servindo como 

instrumento de gestão, controle e prestação de 

contas.

Conteúdo Programático: características do 

terceiro setor; Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao terceiro setor; aspectos contábeis 

aplicados ao Terceiro Setor (Escrituração, Plano 

de contas e Livros obrigatórios); principais 

lançamentos contábeis; projetos, parcerias 

e convênios: Lei 13.204/15; gratuidades; 

Voluntariado; 

OUTUBRO

NOVEMBRO

www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

5

Depoimentos: “Excelente curso, quer seja 

conteúdo, professor e local”, Vinício Cesar 

Tomiato (Corsi Contabilidade e Assessoria).

“Ótimo curso, sendo na área de Direito 

Empresarial e Societário, uma das mais 

importantes para o cenário econômico atual”, 

Gustavo Ribeiro Marchi (Menezes & Sgarbi 

Assessoria Contábil).

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

www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Nos dias 18 e 19 de setembro, o Sescon Campinas realizou dois treinamentos inéditos de imersão sobre os temas: eSocial 

e Reinf, respectivamente. Para a ocasião, o sindicato trouxe do Rio de Janeiro, o professor e especialista no assunto Ricardo 

Nogueira. Outra novidade foi a promoção especial, na qual ao se inscrever em um dos treinamentos, o aluno ganhava automa-

ticamente 50% de desconto no valor do segundo treinamento. 

  Os treinamentos foram bem avaliados pela maioria dos participantes, confira os depoimentos de alguns deles:

  Para Vanusa Evangelista da Silva (Contplan Contabilidade), o treinamento de eSocial foi muito esclarecedor: “acredito que 

me ajudará muito”, disse. Esta também foi a opinião de Thais da Silva Sereno (Contmais Assessoria Contábil). 

  Para o vice-presidente Administrativo do Sescon Campinas José Homero Adabo, que também participou da capacitação 

do eSocial, Ricardo Nogueira foi muito dedicado e empenhado: “o curso trouxe uma abordagem profunda do tema, focan-

do em seus vários ângulos: trabalhista, tributário, previdenciário e administrativo. Esmiuçando cada ponto e destacando as 

implicações e consequências para a empresa, pela ótica do direito trabalhista, previdenciário e tributário. Expondo inúmeros 

exemplos e recomendando cuidados especiais com algumas informações, 

que no dia a dia sequer são lembradas pelos profissionais. Foi uma excelen-

te reciclagem para contadores, advogados Trabalhistas e gestores de RH”.

  Joilce Soares Santos Valeriano (Escritório Contábil Freire), avaliou o 

curso de Reinf, dizendo que teve um ótimo aproveitamento nesta capa-

citação. Já Silvia A Arasaki, do mesmo escritório, acrescentou: “excelente 

palestra, com muito conteúdo, principalmente porque o palestrante atua na 

área e têm experiências reais para nos ajudar no nosso dia a dia!”

  Mariana Lenhardo de Souza Regiani (Eherenberg e Rodrigues Serviços 

Contábeis) também elogiou o palestrante: “Ricardo foi atencioso e muito 

explicativo, saio daqui hoje bem satisfeita, fiz os dois cursos e não me ar-

rependi”. Para Simone Cristina Spresson, do mesmo escritório, este foi o 

melhor curso já feito por ela no Sescon Campinas.

ALUNOS APROVAM 
TREINAMENTOS DE IMERSÃO 

EM ESOCIAL E REINF
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A festa de aniversário, que celebrou os 15 anos do Sescon 

Campinas e a cerimônia de posse da diretoria, Gestão 2018-

2021, foi marcada por muita emoção e público recorde. Cerca 

de 300 pessoas, estiveram no Via Appia, em Valinhos, no últi-

mo dia 28 de setembro, para participar da grande noite.   

  O evento realizado pelo Sindicato, com a organização da 

Máxima Comunicação, mais uma vez foi um sucesso e contou 

com a presença da banda Company e Orquestra e do Buffet 

Cláudia Porteiro.  Assim como edições anteriores, a máqui-

na de fotos fez a alegria dos convidados, que puderam levar 

uma foto de lembrança descontraída para casa. A novidade 

neste ano foi um espaço reservado pela Belugii Massagem, 

capa
M

A
T

É
R

IA
 D

E
 C

A
P

A

FESTA DE 15 ANOS E 
POSSE DA NOVA GESTÃO 

(2018 – 2021)
parceira do Sindicato, onde os convidados podiam desfrutar 

de massagens relaxantes.

  A noite teve como momento central o cerimonial, que 

incluiu o discurso de despedida do ex-presidente Edison Fer-

reira Rodrigues, que assumiu o cargo de diretor Financeiro na 

nova gestão e foi homenageado pelo excelente trabalho com 

uma placa de agradecimento. Durante seu pronunciamen-

to, Edison agradeceu a todos e lembrou o quanto o Sescon 

Campinas cresceu neste período.

  Logo em seguida, foi a vez da diplomação e do discur-

so de posse do novo presidente Rodrigo de Abreu Gonzales, 

também marcado pela emoção (confira nas páginas 23 e 24 

o discurso proferido no evento). 

Fotos: Imagem Produções
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  Outro momento de destaque, foi a posse dos membros 

nova Gestão, os diretores voluntários (foto abaixo) mais uma 

vez assumiram o compromisso de trabalhar em prol das ca-

tegorias representadas. E pela primeira vez, a vice-presidente 

do Sindicato é uma mulher, Lilian Ricci Ghizzi, que participou 

da diretoria em gestões anteriores, assumindo o cargo histó-

rico no sindicato. “É uma grande honra participar desta Dire-

toria, justamente quando a entidade comemora seus 15 anos. 

Colaborar para o progresso e desenvolvimento da profissão 

Contábil é gratificante, pois nos envolve com as entidades con-

tábeis, e os desafios são superados com os demais membros 

da gestão. Esperamos que muitos frutos sejam colhidos e que 

as comemorações dos 15 anos fiquem marcadas na história do 

Sescon Campinas”, disse Lilian.

  Durante a festa, foram homenageadas com flores, a es-

posa do ex-presidente Edison, Maria Cecília Feres e a do atual, 

Fernanda Zakia Martins Gonzales. A supervisora Administrati-

vo do Sescon Campinas Joseane Silveira também foi homena-

geada com um buquê. Além disso, três cestas foram sorteadas 

entre os convidados, contendo diversos produtos alimentícios.

  A plateia pode assistir ainda o vídeo institucional, prepa-

rado especialmente para a ocasião, e na saída todos foram 

presenteados com um brinde institucional - uma caderneta 

com uma caneta e calculadora - a revista institucional do 

Sescon Campinas e materiais dos patrocinadores do evento. 

  O Sescon Campinas agradece a presença de todos, 

neste momento e destaca o papel dos patrocinadores, es-

senciais para que o evento fosse ainda mais especial, são 

eles: Unimed Campinas, SCI, Sescon São Paulo, Destra Con-

sultoria, EMotta Sistemas, Eletronmaq, Bulugii Massagem e 

Contmais Assessoria Contábil. 
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capa

DEPOIMENTOS  ‘‘

‘‘

“A comemoração dos 15 anos do Sescon Campinas significa a 

consolidação de um sindicato forte e atuante na defesa dos in-

teresses das empresas de contabilidade, auditoria, assessoria, 

pesquisas e informações da região metropolitana de Campi-

nas. Se levarmos em conta a sua presença, sempre crescen-

te na economia regional, durante estes 15 anos, revela ainda 

uma grande penetração junto às mais de 60 categorias que 

representamos. As boas condições de negociação coletiva de 

trabalho, que ocorrem anualmente, também demonstram que 

as categorias econômicas se encontram bem representadas e 

satisfeitas com a atuação da entidade. Por tudo isso, temos a 

certeza de que nos próximos anos, a entidade se firmará ain-

da mais, aprofundando e ampliando novas conquistas”, José 

Homero Adabo, vice-presidente Administrativo do Sescon 

Campinas. 

“A Contmais é associada do Sescon Campinas desde 2013, e 

em todos estes anos o Sescon nos oferece muitos benefícios, 

entre eles o desconto na locação do auditório, onde realizamos 

várias palestras, compra de papelaria com ótimos descontos, 

representação da nossa classe para discussão da convenção 

coletiva, descontos em palestras, entre outros. Para nós a 

parceria com o Sescon Campinas é de extrema importância”, 

Cláudia Letícia Andrade, diretora do Sescon Campinas.

“O Sescon Campinas e o Sescon São Paulo são entidades ir-

mãs, que lutam juntas pela defesa e valorização das catego-

rias representadas, sempre buscando oferecer o melhor em 

suporte, produtos e serviços e especialmente nas mesas de 

negociação com os sindicatos dos trabalhadores. Atuamos 

também em conjunto no Fórum Permanente em Defesa do 

Empreendedor, empunhando as bandeiras da desburocrati-

zação, redução da carga tributária e por um melhor ambien-

te de negócios para o País. Parabenizamos toda a diretoria 

coordenada pelo Presidente Edison Ferreira Rodrigues pelo 

excelente trabalho e temos certeza da competência e dedi-

cação da nova diretoria, sob a coordenação do nosso amigo 

Rodrigo de Abreu Gonzales, desejando uma profícua gestão. 

Continuem contado conosco e obrigado pela parceria”, Már-

cio Masso Shimomoto, presidente do Sescon São Paulo.

“Parabenizo o Sescon Campinas pelos seus 15 anos de exis-

tência, destacando sua relevância enorme para a sua região no 

Estado de São Paulo e para o Sistema Fenacon. Não tenho dú-

vidas de que o Rodrigo de Abreu Gonzales e toda sua equipe 

darão continuidade a esse trabalho brilhante que tem sido de-

senvolvido.  Sei do desafio que é assumir o sindicato e temos 

de nos recriar e estar cada vez mais unidos em prol dos nossos 

associados em suas bases. Um abraço e sucesso a todos!” Sér-

gio Approbato Machado Júnior, presidente da Fenacon.
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Fotos: Imagem Produções
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 “O Sescon Campinas! Uma entidade séria, que trabalha ar-

duamente em prol de seus associados. A nossa parceria jun-

to ao Sescon Campinas, traz para a nossa empresa a credi-

bilidade e o crescimento”, Rubens Bertola, Diretor Comercial 

da Eletronmaq.

 “A SCI Sistemas Contábeis sabe que as entidades contábeis 

são fundamentais para a conquista das reinvindicações dos 

empresários contábeis e por isso apoia o Sistema Fenacon 

Sescap/Sescon. A SCI acredita no potencial das empresas 

brasileiras e vem mostrando isso com produtos e serviços 

inovadores, como ambiente contábil único para grande base 

de dados. A SCI agradece a Edison Ferreira Rodrigues pelos 

anos de parceria e deseja sucesso ao presidente Rodrigo de 

Abreu Gonzales e toda sua diretoria”, Elinton Marçal, diretor 

de Tecnologia e Marketing da SCI. 

“O Sescon Campinas é um grande parceiro nosso, pois en-

tendemos que ele consegue trazer visibilidade para a EMotta 

Sistemas. Essa nossa parceria tem justamente o objetivo de 

levar tecnologia e melhores práticas de gestão de ponto e 

frequência aos associados. É uma honra para nosso time fa-

zer parte desta seleção de parceiros da Sescon Campinas,” 

Eduardo Motta, diretor EMotta.
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Mídia: Contabilidade na TV
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GALERIA DE FOTOS  

Confira mais fotos na página do Sescon Campinas no 
Facebook: @sesconcampinasoficial

1

2

1- Ao Centro Fernanda e Rodrigo Gonzales presidente 
do Sescon Campinas e colaboradores 
2 -Sérgio Approbato Machado Júnior presidente da Fe-
nacon, Edison Ferreira Rodrigues diretor Financeiro do 
Sescon Campinas e Joseane Silveira supervisora Admi-

nistrativo do Sescon Campinas 

Fotos: Imagem Produções
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

ESOCIAL 
INSTRUÇÕES 
PARA EMISSÃO 
DE DARF 
AVULSO

A Receita divulgou instruções para emissão de Darf 
Avulso, no caso de não fechamento completo da folha 
no eSocial ou dificuldades no fechamento do Reinf. Ex-
cepcionalmente para o período de apuração de agosto 
de 2018, as empresas que por questões técnicas não 
concluírem o fechamento da folha de pagamento no 
eSocial ou tiverem dificuldades no recebimento do re-
torno do processamento do fechamento do Reinf pode-
rão recolher as contribuições previdenciárias não inclu-
ídas na DCTFWeb, elencadas no art. 6º da IN 1787 de 7 
de fevereiro de 2018, mediante emissão de DARF avulso 
através do sistema SicalcWeb.

  As contribuições previdenciárias declaradas na DC-
TFWeb devem ser recolhidas por meio do DARF nume-
rado emitido pela própria DCTFWeb.

  Recomenda-se que, antes da emissão do DARF Avul-
so, o contribuinte que não conseguiu enviar o fechamen-
to de sua folha de pagamento, utilize o evento S-1295 
- Totalização para Pagamento em Contingência. Esta 
totalização permite a geração da DCTFWeb e do DARF 
numerado com os valores das contribuições calculadas 
até o aceite deste evento. Assim, apenas as contribui-
ções não incluídas nesta totalização para pagamento em 
contingência devem ser recolhidas por meio do DARF 
Avulso.

  Confira as instruções para preenchimento do DARF 
Avulso:

1. O contribuinte deverá calcular a parcela da contribui-
ção não declarada para emissão do DARF avulso;

2. Deve ser informado o CNPJ da matriz da empresa;
3. Deverá ser utilizado o código de receita 9410;
4. O campo “Período de Apuração” deverá ser preen-

chido com o primeiro dia do mês de apuração, ou seja, 
01/08/2018;

5. O campo “Número de Referência” não deverá ser 
preenchido;

6. O campo “Data de Vencimento” deverá ser preen-
chido com 20/09/2018. Se for feriado no município ou 
no Estado, a data de vencimento do DARF é antecipada 

Nossa Fonte:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/

setembro/receita-federal-divulga-instrucoes-para-emis-

sao-de-darf-avulso-no-caso-nao-fechamento-comple-

to-da-folha-no-esocial-ou-dificuldades-no-fechamen-

to-do-reinf

para o dia útil imediatamente anterior.
7. O contribuinte deverá calcular o valor da multa e dos 

juros, caso o pagamento seja feito após o vencimento.
  Para mais informações sobre pagamento em atraso 

acesse:  http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tri-
butaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-em-
-atraso

  Com fira as instruções para pagamento do Darf nos 
bancos arrecadadores:

1. O contribuinte deverá utilizar o código de barras para 
pagamento; seja por leitura ótica; seja pela digitação da 
transcrição numérica do código de barras;

2. Os bancos arrecadadores não aceitarão o pagamen-
to do Darf, caso o contribuinte tente digitar os dados do 
Darf (Período de apuração; Número do CPF ou CNPJ; 
Código de Receita; etc.) em substituição ao código de 
barras;

3. Cada banco arrecadador tem uma opção própria em 
seus sistemas, que permite o pagamento de Darf com a 
utilização do código de barras;

4. Caso encontre dificuldade para pagamento, o con-
tribuinte deverá solicitar informações específicas de seu 
banco, sobre como realizar o pagamento de Darf-Nume-
rado com a utilização do código de barras.

  Em nenhuma hipótese poderá ser utilizada a GPS – 
Guia da Previdência Social para o pagamento de contri-
buições sociais que deveriam estar incluídas no eSocial 
e/ou EFD-Reinf.

  Depois do fechamento da folha no eSocial, o contri-
buinte deverá acionar novamente o programa gerador 
da DCTFWeb, retificar a declaração para complementa-
ção da confissão da dívida e adotar os procedimentos de 
ajuste do Darf Avulso ao Darf numerado por meio do sis-
tema Sistad, a ser disponibilizado brevemente no Centro 
Virtual de Atendimento da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (e-CAC).

  É importante observar que caso o Darf não seja pre-
enchido em conformidade com as instruções fornecidas, 
o documento não poderá ser recuperado para ajustes.

  Adicionalmente reforça-se a necessidade da correta 
prestação de informações no eSocial e de emissão do 
Darf pela DCTFWeb. Os débitos confessados na DC-
TFWeb sensibilizarão o sistema de emissão da Certidão 
Negativa de Débitos (CND). Assim, no caso de recolhi-
mento das contribuições por meio Darf Avulso o con-
tribuinte deverá efetuar os devidos ajustes no sistema 
Sistad. Se esse sistema ainda não estiver disponível, o 
contribuinte poderá dirigir-se a uma unidade de atendi-
mento da Receita Federal para solicitar os ajustes.
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SESCONCAMPINAS VOCÊ SABIA?

VOCÊ SABIA?

CENTRAL DE 
COMPRAS

Você sabia que através da Central de Compras você 
pode comprar mais de 4 mil itens de materiais de escri-
tório, 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 tra-
zer 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 vanta-
josos e produtos de qualidade.

  “Tudo o que um escritório precisa em termos de ma-
terial de escritório tem aqui, são mais de 4 mil itens em 
materiais de escritório, incluindo a linha de papeis da 
marca Chamex,” diz o diretor Financeiro do Sescon Cam-
pinas Edison Ferreira Rodrigues.

  Saiba mais no site do Sindicato em: http://ses-
concampinas.org.br/central-de-compras/

  O fundador da Procomp José Roberto Montelato 
lembra, que um dos materiais mais caros para os escritó-
rios, 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 associa-
dos.

  “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 Administrati-
vo Operacional do Sescon Campinas.
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SESCONCAMPINAS notícias

DIA DO CONTADOR É 

COMEMORADO COM TARDE ESPECIAL

  O Dia do Contador (22 de setembro), foi comemorado com uma tarde descontraída de palestras e Happy Hour. O 
evento, ocorreu no dia 21/09 e foi realizado pelo SinHotel, com apoio do Sescon Campinas e da Roperbras, parceira 
do sindicato. 

  As palestras apresentadas na ocasião foram - Gestão de Pessoas: como grandes líderes inspiram a ação de cola-
boradores e clientes, do palestrante Maurício Duran; e eSocial na Segurança do Trabalho, ministrada Denílson Cazuza 
dos Santos, da Roperbras. 
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SESCONCAMPINAS Convenção coletiva

ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONVENÇÃO 

COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019

  O Sescon Campinas tem comunicado a todos os seus representados, que ainda não foi fechada a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018-2019, e que continua em negociação com os sindicatos envolvidos. As reuniões da Comis-
são de Negociação Coletiva têm acontecido na sede do Sescon São Paulo, com o objetivo de fechar, o mais breve 
possível, uma convenção equilibrada com cláusulas que estimulem o crescimento das categorias representadas.

  Neste sentido, também não foram definidos os índices que servirão como base aos reajustes das cláusulas eco-
nômicas (reajuste de salários, vale alimentação, pisos, triênio etc.).

  “Sabemos da preocupação de todos em não gerar passivos trabalhistas, mas a demora se justifica pelas buscas 
de melhores condições para nossas categorias e assim que firmada a Convenção, informaremos a todos”, afirma 
Rodrigo de Abreu Gonzales presidente do Sescon Campinas, que orienta: “caso recebam qualquer abordagem dos 
sindicatos profissionais neste sentido, recomendamos que entrem em contato diretamente com o Departamento 
Jurídico do Sescon Campinas, para as orientações necessárias”.

  Assim como das outras vezes, a Comissão defende, que qualquer Acordo Coletivo fechado fora da Negociação 
Coletiva, enfraquece a Comissão e historicamente tem se mostrado desvantajoso às empresas. Para aquelas empre-
sas que por suas necessidades peculiares, utilizem dos Acordos Coletivos com cláusulas diferenciadas, a solicitação 
é a mesma - aguardem o fechamento da Convenção Coletiva.

  “Pedimos a compreensão de todos e a certeza de que estamos trabalhando em prol dos seus interesses”, finaliza 
o presidente do Sescon Campinas.

Um ato de Amor 
e Carinho !

01 brinquedo 01 troca de roupa guloseimas 01 par de calçado 

7° Campanha Sacolinha de Natal 2018: 
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SESCON batom

NESTE OUTUBRO ROSA A 

PALAVRA É: PREVENÇÃO!

ANOTE NA AGENDA!

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mu-

lheres no mundo e no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele. Esse tipo pode ocorrer também em homens, 

porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. 

 - Estima-se, que somente em 2018 ocorrerão 59.700 novos casos de câncer de mama no país; - Em 2013, foram 

14.388 mortes pela doença, sendo 181 homens e 14.206 mulheres.

  A prevenção é sempre a melhor solução.  No caso do câncer de mama, ela está baseada em:  controle dos fatores 

de risco e no estímulo aos fatores protetores, especificamente aqueles considerados modificáveis. 

  Segundo o INCA, por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a 

mulher desenvolver câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. 

  Sintomas

  O câncer de mama pode se manifestar através de sinais e sintomas, tais como: nódulo (caroço), fixo e geralmente 

indolor; pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo); 

pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída de líquido anormal das mamas. Esses sinais e sintomas devem 

sempre ser investigados por um médico, porém podem estar relacionados a doenças benignas da mama. 

  

Prevenção

  É muito importante que as mulheres conheçam o seu corpo e fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na 

mama. A orientação atual é que a mulher faça a observação e a autopalpação das mamas sempre que se sentir con-

fortável para tal (no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano), sem necessidade de 

uma técnica específica de autoexame, em um determinado período do mês, como preconizado nos anos 80. 

  A detecção precoce do câncer de mama pode também ser feita pela mamografia de rastreamento. Esta é realiza-

da em mulheres sem sinais e sintomas da doença e recomendada a partir de 50 a 69 anos, sendo repetida a cada 02 

anos. Já em outras faixas etárias, quando existir qualquer suspeita, é feita uma mamografia diagnóstica. Seja como 

for, o ideal é consultar um médico ginecologista regularmente e também sempre quando tiver qualquer dúvida. 

No dia 24/10, o Sescon Campinas realizará em sua sede, um evento gratuito dedicado ao Outubro 

Rosa, com diversas atrações: teatro, palestras, depoimento e muitas surpresas. Inscreva-se já pelo 

site www.sesconcampinas.org.br , a entrada é um batom novo e/ou um lenço de cabeça, que serão 

doados para as pacientes em tratamento de câncer no Hospital Caism de Unicamp. 
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lhão, e o seu desenvolvimento motor, principalmente das 

pernas. Está sendo ótimo para as duas, fora o local, a pai-

sagem, o ambiente, a equipe e a Maria Aparecida, todos 

nos recebem sempre muito bem.” 

   As gêmeas são as primeiras pacientes da AEC den-

tro dessa faixa etária. Segundo Maria Aparecida Paschoal 

Góes fundadora e diretora da AEC, a terapia com crian-

ças desta idade é uma novidade na equoterapia. E para 

recebê-las houve toda uma avaliação prévia da equipe, 

que pediu exames específicos e realizou uma série de 

procedimentos de adaptação até as meninas chegarem 

ao cavalo.

  Existem uma infinidade de estudos científicos que 

comprovam a importância da equoterapia e quanto ela 

é benéfica em diversas faixas etárias, mas não precisa 

ir muito longe para entender como essas interações po-

dem ajudar até mesmo crianças na primeira infância. 

  A diretora de Projetos da Escola Brasinha e do Colé-

gio Lyon Campinas, enfatiza a importância das experi-

ências vividas ainda na Primeira 

Infância para o desenvolvimen-

to da criança. Já que é até os 

6 - 7 anos, que a personalidade 

de uma pessoa estará formada. 

“Nossa vida é formada por expe-

riências, aprendemos por meio 

de emoções positivas e negati-

vas, desde cedo. A emoção é a 

base do ser humano. A criança 

mesmo com necessidades es-

peciais na hora que nasce está 

pronta para interagir, por isso, 

quanto mais criativo e acolhedor 

for o ambiente, e  com pessoas 

que conversem com ela, melhor. 

Já que é na interação que a crian-

ça aprende e quando ela conse-

gue ficar em pé, passa a ter uma 

conquista fabulosa - é o salto do 

homem, a evolução humana nos 

Foto: AEC

SESCON cidadania

EQUOTERAPIA 

MELHORA QUALIDADE 

DE VIDA
Quinta-feira, à tarde, quem circula por Barão Geral-

do muitas vezes não imagina, que bem pertinho dos 

comércios e da agitação do Distrito, está um ambiente 

cercado por muito verde e paz, onde o silêncio somente 

é interrompido pelo canto dos pássaros. Este é o cená-

rio da Associação de Equoterapia de Campinas (AEC). 

Localizada num espaço cedido no Centro Hípico Rio das 

Pedras. Lá estão os seis cavalos, atores principais das 

sessões de equoterapia, um método terapêutico educa-

cional que utiliza o animal dentro de uma abordagem 

interdisciplinar nas áreas de saúde e educação, buscan-

do o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 

necessidades especiais.

   Entre as crianças atendidas naquela tarde, estavam 

Pietra e Antonela, gêmeas de dois anos de idade, que 

mesmo com pouco tempo de tratamento já esbanjavam 

confiança em cima dos cavalos, acompanhadas pela 

equipe multidisciplinar da AEC e pelos olhares atentos 

da mãe Andrea Cristina Gonçalves. Nascidas prematu-

ramente, as irmãs receberam o 

diagnóstico de paralisia cere-

bral, mas com a ajuda da equo-

terapia realizada uma vez por 

semana, tem se desenvolvido a 

cada dia. 

   A mãe, comemora cada nova 

conquista e conta um pouco 

mais: “já no primeiro mês, per-

cebemos uma melhora muito 

grande. A Pietra não tinha tan-

to controle do tronco e agora 

já está conseguindo controlar 

melhor o pescoço. Ela também 

tinha um excesso de saliva-

ção, que quase não se percebe 

mais. E no caso da Antonela, ela 

apresentou uma interação mui-

to grande com o cavalo, parece 

que ela se encontrou ali. Ela é 

bem falante, segura bem no ci-



19www.sesconcampinas.org.br

SESCON cidadania

permitiu isso - já a leitura e a escrita são outras portas, 

pois nos ajudam a descortinar o mundo, assim como en-

tender a controlar os nossos sentimentos, aprendendo 

que toda ação gera uma reação” – diz Maricélia . 

  Centros de Equoterapia  

  Segundo a Associação Nacional de Equoterapia 

(ANDE Brasil) existem 255 centros de ecoterapia filiados 

a entidade no país. Somente no Estado de São Paulo são 

78 centros, sendo em Campinas, a AEC. 

  De acordo com a ANDE, o atendimento equoterápico 

somente pode ser iniciado mediante a um parecer favo-

rável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 

As atividades devem ser desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional com atuação interdisciplinar, que envol-

va o maior número possível de áreas profissionais nos 

campos da saúde, educação e equitação. Também é im-

portante que o atendimento tenha um componente de 

filantropia para que possa atingir classes sociais menos 

favorecidas. Além disso, a segurança física do praticante 

e o bem-estar animal são preocupações constantes.

Equoterapia emprega o cavalo como agente promo-

tor de ganhos a nível físico e psíquico. Esta atividade 

exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento da força muscular, re-

laxamento, conscientização do próprio corpo e aper-

feiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. 

A interação com o cavalo, incluindo os primeiros con-

tatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o 

manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de 

socialização, autoconfiança e autoestima.

  O método é reconhecido pelos Conselho Federais 

de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e tam-

bém pela Secretaria de Educação do Distrito Federal 

– SEDF

 Fonte: ANDE Brasil

A fundadora da AEC, Maria Aparecida, formada em 

psicologia, psicopedagogia e equoterapia, ressalta que o 

cavalo é a entidade fundamental da equoterapia, a ses-

são de terapia ocorre em conjunto - com a equipe mul-

tiprofissional, em atuação interdisciplinar, num ambiente 

rico de possibilidades de intervenção - e têm atuação nas 

vertentes psicossociológicas e neurobilógicas simultane-

amente. A equoterapia facilita a organização do esque-

ma corporal, esquema espacial, desenvolve a estrutura 

temporal, aguça o raciocínio, desenvolve a coordenação 

motora, a agilidade, aprimora a psicomotricidade e des-

perta a socialização, a cooperação e solidariedade.

  “Como é sabido que cada indivíduo com deficiên-

cia e/ou com necessidades especiais, tem o seu perfil, 

há necessidade de formular programas individualizados, 

que levem em consideração as demandas daquele indi-

viduo naquela determinada fase do seu processo evolu-

tivo. A criança que é encaminhada para a AEC é recebida 

pela equipe multidisciplinar que realiza a anamnese e as 

avaliações técnicas para a elaboração do programa tera-

pêutico educacional”, explica Maria, que recebe o relato 

de pais e educadores sobre as melhoras significativas 

no desenvolvimento dos participantes da terapia, como: 

sentar-se, começar a andar, melhoras na atenção e con-

centração e suas atividades de vida diária.

  A ONG, conta também, além do local onde é feita 

a equoterapia com os cavalos, com uma sala e banhei-

ro e o Atendimento Educacional Especializado (AEE). A 

ONG atende uma variedade de patologias e atua através 

de convênio com a Secretaria Municipal de Educação e 

por meio de um contrato com a Secretaria Municipal de 

Saúde. A entidade também recebe uma doação men-

sal de uma empresa privada e de doadores eventuais, 

possibilitando que a ONG atenda até 85 crianças gratui-

tamente durante a semana. Aos sábados, pela manhã, 

ocorrem os atendimentos particulares, pois a AEC está 

atendendo a liminares judiciais de operadoras de saúde 

e pode também realizar atendimento particular.

  Como qualquer entidade a AEC, luta para sobreviver 

e manter sua equipe multidisciplinar de 15 colaborado-

res. “Por isso doações são sempre bem-vindas e a enti-

dade está de portas abertas para receber voluntários e 

fazer parcerias. Atualmente, somente a UFScar mantem 

a parceria por meio de um estágio de 240 horas, no cur-

so de Terapia Ocupacional, onde disponibiliza de um a 

dois estagiários por vez”, conta Maria.

  A ONG ainda conta com dez vagas disponíveis para 

o atendimento gratuito de crianças, as famílias interes-

sadas podem entrar em contato com a AEC pelo fone: 

(19) 3029-1520 para ser orientada de como participar.  

Serviço:

  Associação de Equoterapia de Campinas

  Endereço: Estrada Velha da Rodovia Km 12 - Fazenda 

Rio das Pedras, Barão de Geraldo, Campinas, São Paulo.   

Fones: (19) 30129-1520 e/ou 98146-1394, e-mail:adminis-

trativo@aecampinas.org.br 
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SESCONCAMPINAS nossos parceiros

BELUGII 
MASSAGEM

Com sede em Americana (SP), a Belugii é um espaço de massagem criado em 2011, que nasceu da vontade de 
sua fundadora Bernadete Zebiani em prover serviços de impacto na melhoria da qualidade de vida de seus clientes 
de Americana e Região. 

  A empresa é especializada em serviços de massoterapia e realiza massagem em sessões individuais para rea-
bilitação, relaxamento e também em eventos corporativos e sociais. Entre os serviços oferecidos estão Drenagem 
Linfática, Massagem Clássica (Relaxante), Massagem Modeladora, Reflexologia Podal e Auriculoterapia.

  Em 2017, a Belugii passou a oferecer também serviços de massagem móvel para eventos em geral, o que levou 
à empresa a se especializar na massagem expressa, utilizando uma equipe qualificada e treinada para desenvolver 
este trabalho nos mais diversos tipos de eventos corporativos e sociais.

  O objetivo da Belugii é sempre buscar, através de equipamentos de massagem tradicional, o alívio contra o es-
tresse do dia a dia e também prevenir alguns distúrbios de saúde e bem-estar. A equipe orienta seus clientes sobre 
hábitos saudáveis que irão ajudá-los em sua rotina, pois acredita que pessoas motivadas e felizes levam uma vida 
melhor e para empresas vale o reconhecimento dos funcionários por investirem em qualidade de vida no seu am-
biente de trabalho.

  O procedimento aplicado para atender empresas é diferenciado com utilização de equipamentos de alta quali-
dade e que oferecem além da massagem, um tratamento postural e emocional. 

  A Belugii garante a satisfação para cada cliente atendido, preço justo e funcionários devidamente aptos para 
desenvolver com excelência os serviços prestados. Além disso, esporadicamente, promove eventos em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Americana (SP) para atender grupos da Terceira Idade.

              Fotos: Divulgação
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SESCONCAMPINAS

CONFIRA, O DISCURSO DO NOVO PRESIDENTE 

DO SESCON CAMPINAS, RODRIGO DE ABREU 

GONZALES, FEITO DURANTE A SOLENIDADE DE 

POSSE, NO ÚLTIMO DIA 28/09, DURANTE O JANTAR DE 

ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO SINDICATO:

EMOÇÃO MARCA O DISCURSO 
DO NOVO PRESIDENTE

“Boa noite senhoras e senhores,
  Esta é uma noite de muita emoção, mas também de muita responsabilidade, pois ser indicado para presidir um 

Sindicato do porte do Sescon Campinas, representa um grande desafio.
  Hoje, celebramos a posse de uma nova gestão, para o triênio de 2018/2021 e, principalmente, celebramos os 15 

anos do Sescon da Região Metropolitana de Campinas, ou simplesmente Sescon Campinas. 
  Nestes 15 anos, o Sescon já teve grandes presidentes, dentre eles o querido Carlão Tozzi, em memória, que me 

convidou a participar da entidade no ano de 2006, em chapa então encabeçada pelo meu amigo, José Homero 
Adabo.

  O Sescon Campinas é um sindicato patronal que tem em sua base territorial 18 cidades, representa mais de 60 
categorias econômicas e faz parte do Sistema Fenacon, que representa em todo Brasil 37 Sescons e Sescaps. 

  A Fenacon, que tem à sua frente como presidente, o amigo Sérgio Approbato Machado Júnior, que tomou posse 
em agosto deste ano com o slogan: “Desenhando NOVOS Caminhos, Superando NOVOS Desafios”, muito apropria-
do ao momento em que vivemos e que vai ao encontro dos desafios que esta nova gestão do Sescon Campinas 
enfrentará. 

  É muita responsabilidade sentar na cadeira de presidente e saber de toda história e respeito que o Sescon Campi-
nas conquistou ao longo 
desses 15 anos.

  Responsabilidade 
ainda maior, pelo atual 
momento histórico do 
sindicalismo brasileiro, 
profundamente impacta-
do pelo fim da obrigato-
riedade da Contribuição 
Sindical. 

  De modo repenti-
no, sem um período de 
adaptação ou compen-
sações, suprimiram nossa 
maior fonte de custeio, 
apesar da manutenção 
de nossas obrigações 
constitucionais perante 
os representados.

  Restou evidente nas 
manifestações dos minis-



24 www.sesconcampinas.org.br

tros do Supremo Tribunal Federal, quando trataram da contribuição sindical, que os bons sindicatos, os genuínos, 
estão pagando pelos maus. 

  Mas agora, a questão está posta e o momento não é de lamentações ou inércia, aliás, aqueles que conhecem a 
minha história pessoal, sabem que estas não são atitudes de minha personalidade, assim como sabem de minhas 
capacidades de resiliência e reação.

  EU PREFIRO ACREDITAR, que estamos vivendo um momento de amadurecimento forçado dos sindicatos. 
  PREFIRO ACREDITAR, que o sindicalismo tem a oportunidade de aprender com as lições da História recente e 

desenvolver uma nova atitude enquanto ator social.
  PREFIRO ACREDITAR, que devemos aprimorar a forma de comunicação com nossos associados, identificando 

melhor suas demandas e refinando nossos serviços. 
  PREFIRO ACREDITAR, que devemos nos fazer mais presentes nos novos ambientes tecnológicos e ampliar nossa 

representação. 
  PREFIRO ACREDITAR, que devemos fortalecer nossas parcerias estratégicas e melhorar nossas receitas.
  PREFIRO ACREDITAR, que devemos continuar oferecendo Educação de Qualidade, por meio de cursos e pales-

tras que preparem nossos associados aos desafios trazidos pela 4ª Revolução Industrial, onde, aqueles que não se 
adaptarem, encerrarão suas atividades.

  PREFIRO ACREDITAR, que seja uma oportunidade de superação ao Sescon Campinas, para que, apoiado em 
nosso passado, possamos su-
perar com louvor o desafio 
que nos é apresentado.

  Foram com estas premis-
sas que o grupo eleito foi 
composto, com a manuten-
ção de membros experientes 
e o engajamento de novos di-
retores, ávidos em colaborar 
com nossa entidade.  

  Nosso grupo é formada por 
20 empresárias e empresários 
que, de forma totalmente vo-
luntária, dedicarão seu tempo, 
experiência e conhecimento 
em prol do coletivo.

  Aliás, não poderia deixar 
de agradecer a cada um dos 
membros eleitos, por aceita-
rem prontamente o desafio 
imposto e, explicitar, nesta 

oportunidade, a honra de ter ao meu lado, amigos com tamanha qualidade e competência. 
  Agradeço também aos maridos, esposas e familiares dos diretores, que com certeza os apoiarão nesta nova jor-

nada.
  Agradeço aos colaboradores e consultorias do Sescon, que com muito comprometimento, se dedicam em fazer 

um Sescon melhor, todos os dias.
  Agradeço também aos parceiros, patrocinadores e conveniados, que acreditam em nossas ideias e em nosso 

potencial. 
  Um agradecimento especial a minha esposa Fernanda, amor de minha vida, mãe de minhas filhas, por sempre me 

apoiar e pela cumplicidade destes 20 anos de vida juntos.
  E, antes de terminar, gostaria de agradecer a todos vocês pela presença de hoje e deixar aqui um pensamento de 

George Bernard Shaw dramaturgo irlandês, que viveu entre os séculos IXX e XX:  
  
“Alguns homens, veem as coisas como são e dizem: ‘por quê?’
   Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo: ‘por que não?”

   Obrigado novamente e ótima festa a todos! 

Rodrigo de Abreu Gonzales, 
presidente do Sescon Campinas, Gestão 2018 - 2021
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 Por: Lilian Ricci Ghizzi, 
Contadora, empresária Contábil e 

vice-presidente do Sescon Campinas

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

O PAPEL DO 
CONTROLLER

CONTABILIDADE EM FOCO

D
iante de um mercado turbulento, uma econo-

mia começando a apresentar uma retomada, 

a presença do Controller, antes presente em 

grandes empresas multinacionais ou internacionais, se 

faz necessária também dentro de empresas de peque-

no e médio porte. Trataremos neste artigo as caracterís-

ticas, aplicações e importância deste profissional.

  Empresários de vários segmentos veem a necessi-

dade desta parceria para tomada de decisões, plane-

jamentos de médio e longo prazo, além de conseguir 

melhorias na gestão e sucesso no empreendimento.

  Num país de empreendedores e muita criativida-

de, encontramos empresários ávidos em realizar seus 

sonhos. Para obter o sucesso necessário no negócio, a 

busca no mercado de profissionais competentes como 

o Controller, é certamente indispensável.

  Com a presença desta parceria, o olhar atento em 

direções diversas, processos definidos, avanços tecno-

lógicos, releitura de relatórios contábeis e financeiros, e 

outros pontos importantes, o empreendedor poderá se 

dedicar no desenvolvimento de suas habilidades, dei-

xando ao Controller as funções administrativas, o pla-

nejamento eficiente e melhorias nos resultados.

  Fica muito evidente, através das diversas análises, 

otimização da mão de obra, o uso de novas tecnolo-

gias, além da devida atenção nos recursos financeiros, 

que será alcançado os objetivos declarados na Missão, 

Visão, Valores, construídas pelos gestores das empre-

sas. Ações efetivas e eficientes para que sejam alcança-

dos tais objetivos.

  Dentro das diversas funções do Controller, a integra-

ção da equipe tem papel essencial para melhorar a pro-

dutividade. Também deve-se esperar deste importante 

personagem a visão externa do mercado, trazendo aos 

gestores índices comparativos, necessários ao planeja-

mento estratégico.

  Espera-se do Controller análises periódicas do em-

preendimento. Os controles eficientes devem ser apre-

sentados aos gestores de forma clara e objetiva. Desta 

forma, a avaliação de desempenho será utilizada como 

base de decisões a serem tomadas ou correção das 

metas.

  Com a visão e o entendimento do Controller, é pos-

sível valorizar o capital intelectual de cada elemento da 

equipe e as condições oferecidas para o desempenho 

das atividades. Buscar eficácia na utilização dos re-

cursos financeiros com controle de custos e despesas, 

além de buscar novos produtos e serviços e ampliação 

da carteira de clientes.

  O setor de Controladoria deve interagir com os ges-

tores e outros departamentos da empresa, tornando o 

ambiente empreendedor num ato contínuo em atenção 

a otimização de resultados.

  O Controller propicia a segurança necessária na ad-

ministração, uma vez que tem visão ampla e irrestrita 

nas atividades da empresa. É um elemento que circula 

nos diversos departamentos, centralizando nos relató-

rios informações importantes e decisivas aos gestores.

  Portanto, a figura do Contoller tem o status de par-

ceiro do empreendedor. E o profissional contábil tem 

todas as características apresentadas. O dinamismo, 

além da formação acadêmica possibilita o sucesso nes-

te segmento. Boa sorte!
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

26° EESCON - ENCONTRO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DO SESCON-SP

SESCON NA MÍDIA

Dias: 12, 13 e 14 de setembro

Local: Campos do Jordão/SP

Representantes Sescon Campinas: Rodrigo de Abreu Gonzales presidente, Lilian Ricci Ghizzi vice-presidente, 

Edison Ferreira Rodrigues diretor Financeiro
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