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2019 COMEÇA COM 
NOVOS CONVÊNIOS 

  Esta primeira edição de 2019 já começa com uma 
boa notícia, a partir deste ano, as empresas associadas 
e seus funcionários poderão usufruir de descontos es-
peciais em serviços e produtos nas mais diversas áre-
as - academias de ginástica, beleza e estética, calçado 
e vestuário, ensino, lazer, patentes, alimentação, con-
sultoria, saúde, seguros, sistemas e uma infinidade de 
produtos e serviços. Estão sendo firmados mais de 30 
convênios entre o Sindicato e diversas empresas com 
o objetivo de agregar vantagens e diferenciais aos nos-
sos associados. 

  E tem mais, dentre eles, esta o convênio de Educa-
ção continuada firmado com a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) na área de pós-graduação. 

  Nesta edição você acompanha o quadro-resumo 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 para 
as bases dos SEAACs de Americana e Campinas, que 
compreende, além destas cidades, as cidades de Hor-
tolândia, Nova Odessa, Sumaré, Artur Nogueira, Cos-
mópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Indaiatuba, Ja-
guariúna, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio 
de Posse e Valinhos – todas representadas pela FEAAC 
– Federação dos Empregados de Agentes Autônomos 

do Comércio do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida 
sobre esse este assunto, entre em contato com a nossa 
equipe para as devidas orientações e acesse o conteú-
do completo em nosso site: http://sesconcampinas.org.
br/convencoes-coletivas/

  O ano novo chega também com muitas expectati-
vas nas esferas Política e Econômica, a Revista Sescon 
Campinas ouviu representantes de diversas entidades 
e empresários para saber o que eles esperam para o 
cenário econômico, vale a pena conferir. 

  Estas são algumas das notícias que você acompa-
nha nesta edição!

  Vamos ao trabalho!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS UNISESCON

Dia: 21/01/2019 (segunda-feira)

Dia: 22/01/2019 (terça-feira) Dia: 28/01/2019 (segunda-feira)

Dia: 23/01/2018 (quarta-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 09h00 às 18h00 Horário: 14h00 às 18h00

Pontuação: AUD: 8 CMN: 8 PER: 8 PREVIC: 8 
PROGP: 8 SUSEP: 8

Pontuação: AUD: 8 PER: 8 PREVIC: 8 PROGP: 8 Pontuação: AUD: 4 PER: 4 PROGP: 4

Horário: das 8h30 às 12h00 (8h30 às 9h00 - 
credenciamento e coffee break)

ESOCIAL (SPED/EFD-SOCIAL) - ASPECTOS 
PREPARATÓRIOS

DCTFWEB - PROCEDIMENTOS, PRAZOS 
E PENALIDADES PARA ENTREGA DESTA 
OBRIGAÇÃO

BLOCO K - LIVRO REGISTRO DE 
CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO 
ESTOQUE NO SPED FISCAL

PALESTRA PARCELAMENTO FGTS – DICAS 
E ORIENTAÇÕES

4

Conteúdo programático: eSocial; conceito 

e finalidade do eSocial; eSocial x Sindicatos; 

empresas abrangidas; pessoas jurídicas e direito 

público; prazos; não adequação da empresa – 

autodenúncia; eSocial x Empregador Doméstico; 

eSocial e a Folha de Pagamento; Folha de 

Pagamento x Natureza das Rubricas; segurança e 

saúde do trabalho: informações do ASO, EPI e o 

trabalho em condições especiais; monitoramento 

dos afastamentos temporários; reflexos na área 

trabalhista; transmissão de arquivos - eventos x 

certificação cadastral; tabelas etc.

Conteúdo programático: Conteúdo 

Programático: DCTF; empresas obrigadas; prazo 

de envio; ausência de fato gerador; impugnação; 

transmissão da DCTFWeb; retificação e exclusão 

da DCTF e DCOMP.

Temas abordados: agente Operador do 

FGTS x agente Fiscalizador; parcelamento; como 

confessar um débito; o que fazer diante de uma 

Notificação do Ministério do Trabalho; como 

controlar o pagamento das parcelas; como é 

calculada a atualização dos valores devidos ao 

FGTS; como efetuar o pagamento das parcelas; 

entre outros.

Objetivo: Orientar as empresas, quanto aos 

objetivos e reflexos da implantação do eSocial, 

versão 2.4, com entrada prevista para janeiro de 

2018, apresentando os arquivos que irão compor 

o sistema de escrituração fiscal digital das 

obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 

Objetivo: Abordar de forma criteriosa a forma 

de envio dessa obrigação, onde o contribuinte 

confessa débitos de contribuições previdenciárias 

e de contribuições destinadas a terceiro, edita a 

declaração e gera guia de pagamento. 

Objetivo: Analisar as novas regras estabelecidas 

para a escrituração do Livro Registro de Controle 

da Produção e do Estoque, chamado de Bloco 

K, de acordo com o leiaute estabelecido pelo 

Ato COTEPE 09/08. A partir de janeiro/19 as 

Palestrantes: Beatriz Vieira Santello Mendes, 

graduação em Automação de Escritório e 

Secretariado, pós-graduada em Gestão de 

Negócios e André Fernandes Augusto, graduação 

em Economia e pós-graduação em Gestão de 

Pessoas. Ambos assistentes Sêniores especialistas 

em Parcelamento de FGTS, tanto na questão da 

contratação como com relação ao controle e 

manutenção do parcelamento.

JANEIRO

www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

SESCON FIRMA PARCERIA COM A UNICAMP

5

Conteúdo programático: EFD - ICMS/

IPI; geração, validação (PVA), envio, correção 

de erros; especificações técnicas do leiaute e 

orientações gerais; principais características do 

leiaute dos Blocos 0, C, D, E, G, H, 1, 9; Bloco 

K - Livro Controle da Produção e do Estoque; 

registros.

No dia 07/01, o presidente do Sescon Campinas 

Rodrigo de Abreu Gonzales esteve na Reitoria da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

para assinar juntamente com o reitor Marcelo 

Knobel, o novo convênio celebrado entre o 

sindicato e a UNICAMP em prol da educação 

continuada. Eles estiveram acompanhados pela 

assistente Administrativo de Relacionamento Célia 

Andrade e pela jornalista Cláudia Carnevalli.   

  Por meio desse convênio, associados e seus 

colaboradores passam a contar com bolsas parciais 

e até integrais nos cursos de Especialização e 

Extensão da Faculdade de Ciências Aplicadas da 

UNICAMP, Campus de Limeira (SP) em breve mais 

novidades.  

NOTÍCIAS

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

www.sesconcampinas.org.br

indústrias, os atacadistas e os importadores 

com faturamento abaixo de $ 78.000.000, ficam 

obrigadas ao envio do Bloco K. Neste treinamento 

vamos explicar aos escritórios de contabilidade e 

aos seus clientes como proceder para atender de 

maneira correta esta nova obrigação.
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862 CRIANÇAS RECEBEM 
SACOLINHAS DE NATAL

  Muitos sorrisos e emoção marcaram as entregas das sacolinhas da 7ª Campanha de Natal do Sescon Campinas. Foram 

862 crianças participantes neste ano, em 11 entidades assistenciais, localizadas em nove cidades da Região de Campinas. Con-

fira mais abaixo:

Organização Assistencial Bolha de Sabão – 60 crianças

Dia: 05/12

Lar Feliz – 30 crianças

Dia: 06/12

www. sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS mais

7

INDAIATUBA

JAGUARIÚNA
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IEFAN – 44 crianças

Dia: 07/12

Sociedade Santo Antônio de Amparo à Criança – 128 crianças

Dia: 07/12

ARTUR NOGUEIRA

PEDREIRA

SESCONCAMPINAS mais
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Associação Recanto tia Cecilia – 71 crianças

Dia: 07/12

Lar Itatibense da Criança – 20 crianças

Dia: 11/12

Lar Batista  – 96 crianças

Dia: 12/12

SUMARÉ 

ITATIBA  

AMERICANA  

SESCONCAMPINAS mais
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Projeto Semear – 30 crianças

Dia: 12/12

Instituto Dom Nery – 180 crianças

Dia: 13/12

CAMPINAS

SESCONCAMPINAS mais
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Grupo os Peregrinos – 63 crianças

Dia: 15/12

Fotos: Leandro Ferreira

Creche Mãe Cristina  – 140 crianças

Dia: 14/12

VALINHOS

SESCONCAMPINAS mais
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2

SESCONCAMPINAS Convenção coletiva

CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2018/2019 

O Sescon Campinas comunicou em dezembro a todos os seus associados e representados, que foram en-
cerradas as negociações coletivas e celebrada a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 para as bases dos 
SEAACs de Americana e Campinas, compreendendo as cidades de – Campinas, Americana, Hortolândia, Nova 
Odessa, Sumaré, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, 
Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Valinhos 
– todas representadas pela FEAAC – Federação dos 
Empregados de Agentes Autônomos do Comércio 
do Estado de São Paulo.

  As cláusulas econômicas foram reajustadas em 
3,61%, com exceção do piso salarial e do vale-refei-
ção/alimentação, cujo índice aplicado será de 4%.

  Abaixo, disponibilizamos o quadro-resumo dos 
valores, já ajustados nas cláusulas das Convenções 
Coletivas 2018/2019:

• PISO SALARIAL E VALE-REFEIÇÃO/ALI-
MENTAÇÃO: 4%;

• REAJUSTE E DEMAIS CLÁUSULAS ECO-
NÔMICAS: 3,61%;

• PISO SALARIAL PARA AS FUNÇÕES DE: 
OFFICE BOY – CBO 4122-05; RECEPCIONISTA – 
CBO 4221-05; FAXINEIRO – CBO 5143-20; PORTEI-
RO – CBO 5174-10; AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
– CBO  5143; COPEIRA – CBO 5134-25; ATENDEN-
TE DE NEGÓCIOS – CBO 2532-25; e ENTREVISTA-
DOR DE PESQUISAS DE CAMPO – CBO 4241-15: R$ 
1.264,00;

• PISO SALARIAL – DEMAIS FUNÇÕES: R$ 
1.347,00;

• VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: R$ 19,90;
• TRIÊNIO: R$ 60,10;
• AUXÍLIO-CRECHE: R$ 322,00;
• LIMITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO AU-

XÍLIO-PREVIDENCIÁRIO: R$ 2.313,75;
• SEGURO DE VIDA: R$ 14.918,00.

  Em razão do encerramento das negociações para 
estas bases, as empresas deverão efetuar o paga-
mento do retroativo à data-base (1º de agosto), na 
folha de pagamento de competência do mês de ja-
neiro de 2019.

Mais informações no site www.sesconcampinas.
org.br

BASE FEAAC
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NOSSOS DIRETORES
SESCONCAMPINAS

Eles estão entre os 20 membros, que fazem parte da diretoria do Sescon Campinas, na gestão 2018 – 2021. Co-
nheça mais sobre os diretores, que voluntariamente dedicam-se a este trabalho sério e comprometido, em prol das 
categorias representadas:

Edison Ferreira Rodrigues,  
   diretor Financeiro

Sócio das empresas Knight e Ehrenberg e Rodrigues é graduado em Ciên-
cias Contábeis e pós-graduado em Finanças e atualmente ocupa o cargo de 
diretor de Educação e Cultura do Instituto Fenacon. Edison foi presidente do 
Sescon Campinas em duas gestões seguidas, de 2012 – 2015 e 2015 – 2018, 
época de grande crescimento para o Sindicato. 

Nesta gestão pretende continuar a colaborar com a diretoria em prol do 
crescimento do Sescon Campinas. 

Para ele participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “a forma de colaborar 
com o Sescon e com a classe contábil.”

Marcelo Viaro Berloffa,  
   membro do Conselho Fiscal 

Sócio da empresa MEK - Contabilidade (estabelecida em Pedreira/SP), Mar-
celo é coordenador do Sescon Mais nesta Região. Mestre em Contabilidade 
pela PUC-SP, ele defende várias ideias para esta nova gestão. “Como membro 
do Conselho Fiscal, tenho a incumbência de alertar a Diretoria Executiva, prin-
cipalmente, sobre a continuidade de nossas atividades, ajudando a garantir 
que tenhamos condições de mantê-las e mais do que isso, colocando-me à 
disposição da nossa Instituição, de forma isenta e colaborativa, identifican-
do meios e auxiliando a tomada de decisões para o enfrentamento do novo, 
que representa esse momento bastante desafiador que se abre para o Sescon 
Campinas”. 

Para ele fazer parte da Diretoria do Sescon Campinas é: “uma grande honra 
poder somar experiências com grandes profissionais que compõe o Sescon 
Campinas, referências em nossa Região. É ter a oportunidade de aprender 
cada dia mais, além de poder contribuir para o fortalecimento da classe con-
tábil, tão importante e fundamental para o desenvolvimento do nosso país”.

Antônio Carlos Martins,  
   membro do Conselho Fiscal

Sócio e contador na empresa Contador Assessoria Contábil Ltda. 
Para Antônio Carlos participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “uma re-

alização poder contribuir e estar contribuindo para a nossa entidade de classe. 
De alguma forma a troca de experiência entre os pares pode refletir no desen-
volvimento e crescimento do Sescon”.

CONHEÇA MAIS DIRETORES NA PRÓXIMA EDIÇÃO!
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Independente da opção política de cada um, todo iní-
cio de ano e de novo governo trazem consigo inúmeras 
expectativas, principalmente na área econômica, a Re-
vista Sescon Campinas ouviu representantes de entida-
des e empresários para saber quais são suas expectati-
vas para a economia e as mudanças que desejam para 
esta área, acompanhe abaixo:

Fotos: Divulgação

“Nossa expectativa é de que o novo governo fortale-
ça políticas com vistas ao desenvolvimento econômico 
e social e ao fomento dos setores geradores de divisas e 
de empregos, dentre os quais o comércio e os serviços. 
Nossos anseios convergem para o de toda sociedade, no 
tocante ao crescimento do número de postos de traba-
lho e também no que se refere às reformas. 

  Parte do montante que hoje é recolhido pelo em-
presário poderia ser destinado para investimentos em 
inovação, por exemplo, o que aumentaria a competivi-
dade da indústria nacional e abriria a possibilidade de 
mais postos de trabalho. Para contextualizar, de janeiro 
até dezembro de 2018, Campinas arrecadou mais de R$ 
2.6 bilhões em impostos. Obviamente que não se trata 

“Ficamos otimistas com a equipe econômica que o 
futuro presidente constituiu. São profissionais com bom 
e amplo conhecimento na área, com plenas condições 
de orientá-lo para fazer as alterações necessárias para o 
crescimento da economia, conforme as expectativas dos 
empresários brasileiros.

ACIC

SINDITEC

SESCONCAMPINAS especial

EXPECTATIVAS ECONÔMICAS 
MARCAM O INÍCIO 

DO NOVO GOVERNO 
apenas de reduzir os impostos, mas principalmente de 
ampliar o retorno da arrecadação em benefícios para a 
sociedade. No Índice de Retorno e Bem-Estar Social (IR-
BES), o Brasil aparece em 30º lugar, o que é um contras-
senso uma vez que o país está entre os 15 com maior 
carga tributária do mundo. 

  Por fim, outra questão que entendemos ser prioritária 
são as parcerias do poder público com entidades e em-
presas privadas, em prol do incentivo à cultura empre-
endedora,” Adriana Flosi  vice-presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), vice-presi-
dente da Federação das Associações Comerciais do Es-
tado de São Paulo (FACESP) e presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) Campinas.
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   “Um novo comandante foi eleito pela tripulação 
com a promessa de alterar o curso em 180 graus, apro-
veitando certa calmaria e uma tripulação que não con-
seguia imaginar dias piores. Parece que outra maré de 
crescimento está vindo e caminhando para a economia 
real, devemos sentir este otimismo através de indica-
dores como: crescimento do PIB - a economia deve 
crescer 1,74% no 3o tri/2018, revertendo trimestres de 
queda; aumento do emprego - 3o tri/2018 indicou au-
mento de 1,4 milhão de empregos; queda na Inadim-
plência Pessoa Física - Índice de 3,41% do 3o Tri/2018 
representa o menor valor desde 2011; queda da taxa 
de câmbio - o dólar recuou de R$4,19 para os atuais 
R$3,80, reduzindo a pressão sobre a inflação; aumento 
das vendas de automóveis: importante indicador da in-
dústria e dos consumidores, com índice de 15% de jan-
-out/2018;  queda do preço de Petróleo - caindo quase 
25% desde o início de outubro, representando um alívio 
ao preço dos combustíveis e inflação; inflação básica 
em baixos níveis: com inflação dentro da banda do Ban-
co Central e abaixo de 6,5%, estimulando a economia; 
aumento da compra de bens duráveis - este indicador 
atingiu o maior nível em 4 anos; confiança do empresa-
riado - quase totalidade das empresas estão confiantes 

OMIE

SINDIVAREJISTA DE 
CAMPINAS E REGIÃO

SESCONCAMPINAS especial

“A tendência de se aprovar a Reforma da Previdência 
e de se encaminhar a Reforma Tributária é grande. Mais 
do que isso, os ajustes fiscais serão intensificados. O dis-
curso é mais pró-mercado e as escolhas vão no sentido 
de modernizar o setor público, e o ambiente de negócios. 

Num primeiro momento essas expectativas geram um 
efeito prático sobre a confiança das famílias (consumi-
dores) e empresários. Só por isso, já há efeito positivo 
sobre consumo, contratações e investimentos. Os efeitos 
práticos, no entanto, se darão ao longo dos meses, mas 
se forem sendo encaminhadas essas novas diretrizes, os 
investimentos começam a se antecipar e isso gerará um 
potencial de crescimento maior já em 2019. 

  Uma tarefa urgente para esse governo, é a reforma da 
Previdência Social, que precisa ser implementada, garan-
tindo o equilíbrio do sistema para as gerações presentes e 

  Temos urgência nas reformas fiscal, social, e na con-
tinuidade da reforma trabalhista, para, desta forma, pro-
porcionar condições às empresas de serem competiti-
vas no mercado interno e externo. Precisamos também 
de financiamentos para a compra de novos equipamen-
tos importados, via BNDES, sem a intermediação dos 
bancos,” Dilézio Ciamarro presidente do SINDITEC (Sin-
dicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tin-
turaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos 
de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e 
Sumaré). 

e planejam investir nos negócios e cerca de 50% delas 
pretendem aumentar o quadro de pessoal; alta da Bolsa 
de Valores - a bolsa acumula alta de 17% com indícios de 
continuidade em 2019.

  Pensando na prioridades para a área econômica, a 
Reforma da Previdência além de uma boa indicação ao 
mercado de que o novo comando realmente quer tomar 
controle da situação, deverá reduzir o déficit da Previdên-
cia no longo prazo; a Guerra Comercial Mundial - atritos 
comerciais entre EUA e China e menor crescimento des-
tas economias em conjunto com a Europa podem afetar 
o comércio global e por consequência as exportações 
brasileiras e o apetite por risco dos investidores globais. 
Além disso, o desemprego, apesar de estarmos gerando 
empregos, temos ainda 12,5 milhões de desempregados 
em busca de oportunidades que somente com cresci-
mento econômico conseguirão recolocação. Todos es-
tes fatores guiarão o crescimento da economia e do país 
como um todo ao longo dos próximos trimestres. Entre-
tanto, temos que ficar bem de olho no novo comando do 
navio e aguardar que estas atitudes ocorram,” Frederico 
Braga, CFO da Omie.
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SESCONCAMPINAS especial

BAVINI FERREIRA 
CORRETORA DE SEGUROS

  SCI SISTEMAS CONTÁBEIS

“Tenho um pouco de receio com o Paulo Guedes, a 
maioria dos economistas que conheço tem muitas res-
salvas com ele. Porém, a nível Brasil acredito que se a 
nova equipe econômica falar pouco, e o novo governo 
não inventar o país anda sozinho!

  Uma das prioridades para essa área é não intervir tan-
to no câmbio e dar um pouco mais as empresas parce-
lamentos tributários e sobre tudo redução no primeiro 
ano,” Paulo Bavini fundador da Bavini Ferreira Corretora 
de Serviços.

“As expectativas são boas. esperamos um crescimen-
to do país, pois o futuro governo prometeu mudar tudo 
que atrapalha 
no crescimen-
to das em-
presas como: 
diminuir a bu-
rocratização, 
criar cenários 
positivos, de-
soneração de 
folha de pa-
gamento e 
va lor ização 
da indústria 
nacional. Sin-
to que o novo 
governo será 
parceiro das 
e m p r e s a s , 
alavancando 
os negócios e 
assim fazendo 
o país crescer 
gerando em-
pregos e ren-
da.

Na minha opinião a desoneração da folha é uma me-
dida inteligente, pois gera mais empregos e consequen-
temente mais arrecadação ao governo. Acredito que de-
veria existir vantagens fiscais as empresas geradoras de 
empregos,” Elinton Marçal diretor de Marketing da SCI 
Sistemas Contábeis.

futuras. A Reforma Previdenciária, como já foi lembrado, 
é urgente, urgentíssima, seguida da Reforma Tributária. 
No entanto, a Reforma Tributária deve ser pautada de 
fato quando o novo Governo conseguir reduzir os gastos 
do setor público e ajustar a máquina estatal. Parte desse 
projeto, concatenado, é o processo de Privatizações e 
Concessões,” Sanae Murayama Saito, presidente do Sin-
divarejista de Campinas e Região.
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SESCONCAMPINAS espaço receita federal

IMPOSTO DE RENDA:  
CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO É PUBLICADA

Foi publicada, no Diário Oficial da União, no final de 
novembro, mais uma iniciativa para a simplificação do 
sistema tributário: a 16º versão do Regulamento do Im-
posto de Renda, ou RIR, cuja história iniciou-se em 1924, 
data de sua primeira publicação.

  Nessa nova edição, o Decreto nº 9.580, de 22 de no-
vembro de 2018, regulamenta e consolida, num único 
documento, as normas de tributação, fiscalização, arre-
cadação e administração do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza. É também o resultado 
da revisão completa do texto do Decreto nº 3.000, de 
1999, ao qual foram incorporadas as alterações legais 
ocorridas até 31 de dezembro de 2016.

  Durante esse período, a legislação do Imposto sobre 
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza sofreu inú-
meras modificações entre as quais destacam-se as alte-
rações trazidas pela Lei nº 12.973, de 2014, com relevante 
reflexo no Livro II – Da Tributação das Pessoas Jurídicas.

  O novo decreto compila dispositivos contidos em 
mais de quatrocentas leis e decretos-lei referentes ao Im-
posto sobre a Renda, incluindo o Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física, o Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica e Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo o 
mais antigo datado do ano de 1937.

  Sua publicação torna mais claro e simples o processo 
de apuração do imposto, o que se traduz em maior segu-
rança jurídica ao contribuinte, que terá acesso facilitado 
às informações necessárias para o correto adimplemento 
das obrigações tributárias concernentes a esse imposto.

  Com a publicação deste Decreto nº 9.580, objetiva-se 
também implementar uma política de atualização cons-
tante do Regulamento do Imposto sobre a Renda, visto 
ser um importante instrumento de transparência norma-
tiva e de consulta à legislação.

Para acessar mais detalhes, consulte a página do Re-
ceita, no endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br/

 

Nossa Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/noti-
cias/ascom/2018/novembro/consolidacao-da-legisla-
cao-sobre-o-imposto-de-renda-e-publicada
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Crimes mais comuns praticados na internet
Pornografia infantil, racismo, homofobia, neonazismo, 

e aliciamento online são práticas ilícitas ainda com 
grande projeção na rede. Fonte: SaferNet

SESCON cidadania

CRIMES NA INTERNET PODEM 

SER DENUNCIADOS PELA 

SAFERNET BRASIL 

Crianças e adolescentes cada vez mais conectadas e 

expostos 

A preocupação com a segurança de crianças e adoles-

centes na rede ganha espaço, uma vez que eles são mais 

vulneráveis e estão cada vez mais conectados - 8 em 

cada 10 crianças e adolescentes usam a rede. Os dados 

são da última pesquisa TICs Brasil 2017, divulgada em 

2018 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 

que desde 2012 tem revelado os hábitos de crianças e 

adolescentes brasileiros na Internet, e como eles lidam 

com as oportunidades e perigos presentes da rede. 

  O último levantamento entrevistou 6.204 crianças e 

adolescentes de todo o país, na faixa etária de 09 a 17 

anos de idade e indicou que 39% delas já viram alguém 

Em 12 anos, a SaferNet Brasil (www.safernet.org.br), 

associação civil de direito privado, referência nacional 

no enfrentamento aos crimes e violações aos Direitos 

Humanos na Internet, recebeu e processou 3.925.405 

denúncias anônimas. A entidade ajudou 15.983 pessoas 

em 27 unidades da federação e atendeu 2.269 crianças 

e adolescentes, 1.751 pais e educadores e 11.963 outros 

adultos em seu canal de ajuda e orientação. Além dis-

so, foram realizadas 570 atividades de sensibilização e 

formação de multiplicadores de 297 cidades diferentes, 

27 estados, contemplando diretamente 22.325 crianças, 

adolescentes e jovens, 26.570 pais e educadores e 1.345 

autoridades, com foco na conscientização para boas es-

colhas online e uso responsável da Internet. Estas ativi-

dades beneficiaram mais de 1.2 milhões de pessoas indi-

retamente nas ações derivadas.

  Um dos principais objetivos da entidade é justamente 

esse - transformar a Internet em um ambiente ético e 

responsável, que permita às crianças, jovens e adultos 

criarem, desenvolverem e ampliarem relações sociais, 

conhecimentos e exercerem a plena cidadania com se-

gurança e liberdade.

ENTIDADE JÁ FEZ 15.983 ATENDIMENTOS E 3.925.405 DENÚNCIAS

ser discriminado na Internet.

Um dos problemas levantados no estudo indica que 

70% dos pais ou responsáveis acreditavam que as crian-

ças e adolescentes faziam um uso seguro da Internet. 

Contudo, 50% das crianças e adolescentes usuários da 

rede relataram que seus pais ou responsáveis sabem 

mais ou menos ou nada sobre suas atividades na Inter-

net. Além disso, 70% dos usuários de Internet de 11 a 17 

anos tinham a percepção de que sabem muitas coisas 

sobre como usar a rede e 76%, de que sabem mais do 

que seus pais. 

A pesquisa mostrou ainda que 22% das crianças e 

adolescentes declararam que já foram tratados de for-

ma ofensiva, de uma maneira que não gostaram ou que 

os chatearam na Internet. Em termos de contato com 

conteúdo de natureza intolerante ou discurso de ódio, 

39% dos usuários da rede nessa faixa etária afirmaram 

ter visto alguém sendo discriminado ou sofrendo pre-

conceito na Internet. A pesquisa também aponta que 8% 

declararam que já se sentiram discriminados na Internet. 

O estudo é bem interessante e revela vários dados curio-

sos, para conhecer na íntegra, acesse: https://cetic.br/

pesquisa/kids-online/

No caso das crianças e adolescentes, proibir o uso 

da internet não adianta, o primeiro passo é a cons-

cientização sobre os riscos e o aumento da vigilân-

cia dos pais e responsáveis sobre o que eles podem 

ou não podem acessar na rede, sempre pautado no 

diálogo e acompanhamento. No site da SaferNet é 

possível encontrar materiais educativos e várias di-

cas sobre o assunto, incluindo medidas de proteção 

que podem ajudar tanto crianças quanto pais. Con-

fira em: www.new.safernet.org.br/content/cartilhas 

Denúncias 

Se você foi ou está sendo vítima de crimes na internet 

ou conhece alguém nesta situação, a recomendação é 

não se calar e denunciar. A SaferNet conta com um canal 

exclusivo para denúncias anônimas, confira em: https://

new.safernet.org.br/content/cartilhas.
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Coral Sescon Campinas

VENHA FAZER PARTE DO 

CORAL 
SESCON 
CAMPINAS

O Coral Sescon Campinas está de portas abertas para receber novos coralistas, para participar não precisa ter ex-

periência ou saber cantar. Os ensaios acontecem as terças-feiras, à noite, no auditório do Sescon Campinas, às 19h30. 

Para fazer parte, basta entrar em contato pelo telefone: (19) 3239-1845.

  O regente do Coral Hipólito Ribas convida a todos que gostam de cantar para conhecer o Coral Sescon Campinas 

e quem sabe aventurar-se como um coralista no grupo. “O coral é aberto a comunidade e a partir do retorno das 

férias em janeiro, estaremos de portas abertas novamente a todos que quiserem participar, será um prazer. Basta ter 

vontade de cantar, ter interesse de aprender e comparecer aos ensaios, às terças à noite, aqui no auditório do Sescon 

Campinas. Não precisa ter experiência ou saber cantar, todos estamos aqui para aprender,” diz Hipólito Ribas.
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NOVOS CONVÊNIOS 
SESCON CAMPINAS DISPONIBILIZA 

MAIS DE 30 CONVÊNIOS AOS ASSOCIADOS

Tem novidade chegando, buscando oferecer um ser-

viço cada vez melhor para as empresas associadas, o 

Sescon Campinas mais uma vez inova e acaba de fir-

mar convênios com mais de 30 empresas, mas a ideia 

é ampliar este número para mais de 100 convênios. Os 

associados e seus funcionários têm ao seu dispor des-

contos em serviços e produtos oferecidos por empresas 

de diversas áreas, como academias de ginástica, beleza 

e estética, calçados, ensino, sistemas, lazer, patentes, ali-

mentação, consultoria, saúde e bem-estar, seguros, sis-

temas, serviços e produtos diversos.    

Criada por Rodrigo de Abreu Gonzales presidente do 

Sescon Campinas, a área de convênios surgiu como uma 

oportunidade de melhoria do serviço, que já era ofere-

cido por meio de diversas empresas parceiras ao Sindi-

cato. 

A ideia é maximizar o número de convênios e facilitar 

a divulgação destas informações aos associados, ofe-

recendo serviços e produtos que sejam uteis e façam 

a diferença para os associados, cumprindo a missão do 

Sindicato que é trabalhar em prol dessas empresas e ao 

mesmo tempo fidelizar esses associados. 

“O objetivo é utilizar o nome e a fé pública do Sescon 

Campinas, adquiridos após anos de uma idônea presta-

ção de serviços ao seu público assim como a toda comu-

nidade, fechando contratos de convênios com os mais 

diversos prestadores, propiciando benefícios e descon-

tos as empresas associadas e seus colaboradores, tanto 

no ambiente profissional, sempre com uma política cla-

ra, transparente e de fácil visualização ao associado,” diz 

Rodrigo.

Os novos convênios contam com o aval da Comissão 

de Parcerias e Convênios, formada pelo presidente do 

Sescon Campinas, pelos diretores Cláudia Letícia Andra-

de Di Fonzo (coordenadora da comissão), Breno Acimar 

Pacheco Correa e José Luis Raymundo da Silva, pela su-

pervisora do Sindicato Joseane Silveira e pela assisten-

te Administrativo de Relacionamento Célia Andrade. A 

comissão atua para manter a qualidade, planejamento e 

controle dos convênios e parcerias firmadas. 

A coordenadora da comissão lembra que, o Sescon 

Campinas já possuia vários benefícios aos seus associa-

dos, porém visando a melhoria destes benefícios foi for-

mada a comissão. “O nosso objetivo é trabalhar para que 

possamos atingir um número maior de convênios firma-

dos e com isso oferecer aos nossos associados muitas 

vantagens, que poderão ser estendidas aos funcionários 

dos associados,” diz Cláudia. 

Como utilizar os benéficos?

Os benéficos valem para as empresas associadas ao 

sindicato e seus colaboradores. “Para utilizar o benefício, 

basta apresentar a carteirinha de associado no momento 

da utilização do serviço ou da compra. Outra opção é 

acessar o site do Sescon Campinas (www.sesconcampi-

nas,org,br) e imprimir o voucher,” explica Célia Andrade.  

Quer se tornar uma empresa conveniada?

As empresas interessadas devem ter CNPJ e estarem 

regularizadas. Estas devem entrar em contato com Célia 

pelo telefone (19) 3239-1845 ou pelo e-mail relaciona-

mento@sesconcampinas.org.br.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

POUSADA VILLA HARMONIA

A Pousada Villa Harmonia, localizada em Paraty, Rio de Janeiro, foi planejada, construída e organizada para ofere-
cer a melhor experiência aos seus hóspedes. O nome escolhido não foi por acaso - tranquilidade, relaxamento e bom 
astral são valores importantes da pousada.  

Com uma área construída de 1.100 m², numa área de quase 2.000 m², o local oferece a paz e o sossego tão procu-
rados pelos hóspedes. Tudo isso, bem próximo ao Centro Histórico de Paraty, permitindo que o turista possa curtir 
a cidade colonial, sem perder a tranquilidade de seu descanso.

Os ambientes são amplos, claros e confortáveis, permitindo que os hóspedes fiquem à vontade para ler, descansar 
ou conversar. Todas as acomodações são confortáveis e bem equipadas e o café da manhã, servido em salão com 
vista para o jardim, é o grande momento do dia. O buffet self-service conta com grande variedade de bolos, pães, 
sucos, frutas, queijos e frios.

Um grande destaque é o jardim interno com fonte e peixinhos. A proximidade com a água, relaxa, refres-
ca, renova e as crianças adoram! Os jardins e gramados, sempre bem cuidados, recebem diariamente visi-
tas de passarinhos coloridos que alegram e encantam. Já a piscina e a churrasqueira são um convite ao com-
pleto relaxamento. Mas quem quiser ficar conectado não terá problema, a pousada conta com wi-fi em toda à 
sua área. Além disso, o estacionamento, localizado em frente da pousada, possui monitoramento constante. 
  Uma das especialidades do local é o serviço de hospedagem. O atendimento é personalizado, sempre atento ao 
bem-estar dos hóspedes, que em sua estada podem receber na recepção da pousada dicas sobre passeios em Pa-
raty, aproveitando ao máximo tudo o que a cidade histórica tem a oferecer. 

Parcerias & Convênios

Fotos: Divulgação
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Vera Lucia Espinoza Giampaoli, 
advogada há 35 anos, com especialização 
em direito penal e criminologia e atuação 

nas áreas de responsabilidade médica e 
também  no direito de família.

O 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
condenou dois funcionários por terem apre-
sentado atestados médicos falsos à empresa 

em que trabalhavam. Ambos faltaram ao trabalho por 
onze dias, sob a justificativa de terem sofrido um aci-
dente de moto.

EMPREGADOS 
SÃO CONDENADOS 
CRIMINALMENTE PELO 
USO DE ATESTADO 
MÉDICO FALSO

DIREITO NA CONTABILIDADE

DICA PARA AS EMPRESAS

Contudo, o empregador, entrou em contato com o 
hospital no qual foram emitidos e constatou que eram 
falsos. O médico, cuja assinatura constava nos atestados 
médicos foi chamado na delegacia para explicações e, 
na oportunidade, afirmou que as assinaturas ali apostas 
não eram suas, nem tampouco o carimbo, embora fos-
se semelhante. Além disso, disse que usualmente não 
prescreve 11 dias de afastamento, bem como apontou al-
gumas divergências em relação à forma como costuma 
preencher os atestados.

  Em depoimento, um dos funcionários relatou que foi 
até a Santa Casa passar por consulta médica, pois esta-
va passando mal, dado que havia bebido muito no dia 
anterior. O médico, um oriental, forneceu-lhe um ates-
tado para um dia de afastamento do trabalho. Ao sair 
da consulta, do lado de fora do hospital encontrou o 
seu colega de trabalho, também réu no processo, e os 
dois foram abordados por um desconhecido que lhes 
ofereceu atestados médicos, mediante o pagamento de 
R$25,00 de cada um. Ele afirmou que os atestados eram 
verdadeiros, pois seriam assinados pelo mesmo médico 
que atendeu o primeiro funcionário. Forneceu seu nome 
e número de RG, ao que o rapaz entrou na Santa Casa e 
saiu com dois atestados na mão, cada um com 11 dias de 
afastamento. Levaram os atestados para a empresa em 
que trabalhavam e acabaram demitidos por justa causa.

  Os Desembargadores concluíram ser este relato ex-
tremamente comprometedor, afinal, a forma como disse 
que obteve o documento sem o contato direto com o 

médico, sendo que havia recebido um diagnóstico diver-
so do que encerra o documento falsificado, já é sintoma 
claro de que sabia da origem espúria do atestado mé-
dico.

  Os dois funcionários foram condenados às penas de 
um ano de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi 
substituída por prestação de serviços à comunidade, 
mais o pagamento de 10 dias-multa.

Como reconhecer a autenticidade de um atestado?
 Ao receber um atestado médico com suspeita de frau-

de, o empregador deverá entrar em contato diretamente 
com o médico emissor do documento e confirmar a sua 
veracidade.

O empregador não deve recusar o atestado médico 
sem antes proceder a esta investigação.

Caso o médico negue ter emitido o documento, o em-
pregador deverá solicitar a ele que encaminhe, por es-
crito, a negativa.

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE
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 Por: Guilherme Pagotto de Souza, 
Diretor suplente do Sescon Campinas 

e sócio da O|S|P Contabilidade 

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

ESOCIAL 2019
NOVIDADES E TENDÊNCIAS 

CONTABILIDADE EM FOCO

O 
eSocial passou por seu primeiro ano de im-

plantação. E já saíram as novidades e o cro-

nograma de implantação do eSocial 2019. 

O programa, que foi criado para integrar informações 

fiscais, trabalhistas e tributárias de empresas e traba-

lhadores, integrando também impostos relativos às ati-

vidades das organizações.

O contador tem um papel muito importante, não ape-
nas realizar as ações necessárias junto às empresas clien-
tes e entidades fiscalizadoras, mas o de levar informação 
e conhecimento, restando uma consulta mais abrangen-
te sobre este momento que ainda é de transição.

  O sistema é on-line e um produto da chamada trans-
formação digital – um processo global que intensifica o 
uso das tecnologias da informação e comunicação na 
vida pública, privada e corporativa.

  Apesar de muitas críticas, a visão dos empresários 
quanto ao eSocial é bastante positiva. Erros e falhas 
quanto ao pagamento de tributos e cadastramento de 
funcionários devem ser reduzidos, bem como os custos 
operacionais. A interface empresa – escritório de conta-
bilidade – Estado deve ser mais assertiva, pois as três 
instâncias terão informações em tempo real sobre as ati-
vidades exercidas.

  Como 2018 teve início à implantação do sistema eSo-
cial – e também foi uma época de transição e adapta-
ções – é importante orientar o seu cliente para as novas 
ocorrências, previstas no cronograma eSocial 2019 e nas 
datas para 2020, que também já foram divulgadas, como 
veremos mais adiante. Ainda em janeiro de 2019 há pra-
zos a serem cumpridos.

  A orientação e a informação junto aos empreendedo-
res e empresários e aos novos empreendedores, quando 
da abertura de novos negócios é uma responsabilidade 
do contador. Veja a seguir um resumo de tendências, no-
vidades do eSocial 2019 para repassar aos seus clientes.

  Novidades do eSocial 2019
  No mês de outubro, foi divulgado no Portal eSocial do 

Governo Federal novidades e alterações um novo cro-
nograma do eSocial 2019 e ainda deu o direcionamento 
para 2020. A mudança mais significativa são os prazos 
para o envio de eventos e etapas de adesão. Em 2018, as 
metas foram cumpridas em todas as etapas, mesmo que 
com ajustes. 

  Veja a seguir alguns ajustes citados no Portal eSocial 
para 2019 – destaque para os eventos:

Grupo I - Entidades empresariais com faturamento no 
ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00: não recebeu 
alterações e ajustes neste novo cronograma do eSocial, 
a não ser os eventos de SST, que deverão ser enviados 
a partir de julho/2019. Além disso, houve a substituição 
GFIP FGTS: fevereiro/2019 (Conferir Circular CAIXA nº 
832/2018).

Grupo II – As empresas pertencentes a este grupo 
foram divididas em novos grupos: Entidades optantes 
pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física e 
entidades sem fins lucrativos; Outras entidades empre-
sariais, com faturamento no ano de 2016 de até R$ 78 
milhões. Além disso, há outras responsabilidades ajus-
tadas: Em 10/01/2019 (dados desde o dia 1º), substitui-
ção GFIP para Contribuições Previdenciárias – agora em 
abril/2019; Substituição GFIP FGTS, em abril/2019 e SST 
em janeiro/2020.

Grupo III – São os Empregadores optantes pelo Sim-
ples Nacional, empregadores pessoa física (exceto 
doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lu-
crativos. As empresas que não optaram pelo Simples 
Nacional feita até 1º de julho de 2018, ou seja, as empre-
sas constituídas após essa data com opção pelo Simples 
Nacional também entrarão no 3º grupo. São responsa-
bilidades ajustadas para o período: envio de tabelas em 
10/01/2019; não periódicos em 10/04/2019; periódicos 
em 10/07/2019 (dados desde o dia 1º); substituição GFIP 
para Contribuições Previdenciárias em outubro/2019; 
substituição GFIP FGTS em outubro/2019; SST em ju-
lho/2020

Grupo IV: Entes públicos e organizações internacionais 
- Devem ser enviados em janeiro de 2020. Não periódi-
cos terão resolução específica a ser publicada; Periódi-
cos também terão resolução específica a ser publicada; 
substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias 
com prazo a ser publicado; substituição GFIP FGTS deve 
ter prazo divulgado na Circular CAIXA específica; e SST 
em janeiro/2021.

Outras empresas – Devem enviar os eventos periódi-
cos em janeiro/2019. 

Eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) - 
Devem ser enviados a partir de julho/2019 para o 1º gru-
po. 

Confira o cronograma e mais sobre este assunto no 
site: http://sesconcampinas.org.br/esocial-2019-novida-
des-cronograma-e-tendencias/
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VIAJANDO

UM GIRO 
PELO NORTE 
DA ITÁLIA

  Minha última viagem foi para o Norte da Itália. Apesar 

de recente, já deixou um gostinho de quero mais. 

  Foi uma experiência diferente, pois fizemos nosso 

“ponto” em Turim. De lá fazíamos nossos passeios e re-

tornávamos ao apartamento alugado. Mesmo que dor-

míssemos em outra cidade, as bagagens maiores fica-

vam em segurança.

  Achei este modelo prático, pois as viagens de trem 

pelas cidades e também pelos países vizinhos da Itália 

são baratas, além de se apreciar lindas paisagens! Mas 

há o desconforto de carregar malas pesadas. Desta for-

ma, levávamos o suficiente para nossa estadia sem se 

sobrecarregar. Mas sempre voltávamos com bagagem 

extra, pois as “comprinhas” que fazíamos (é lógico), não 

cabiam na bagagem pequena!

  Vimos castelos, museus, igrejas, monumentos, tudo 

muito bem conservado e lindo! Cidades limpas, povo 

educado e muita comida!

  Das minhas impressões e visitas ficou marcada a do 

Santo Sudário, em Turim, a Catedral de Milão, maravilho-

sa a emoção enviesada da Torre de Pisa, o charme de 

Florença, o romantismo de Verona e a belíssima Veneza. 

A riqueza do palácio Ducal em Veneza me marcou muito 

também.

  Por eu ter um grande interesse em História, e ser ad-

miradora de Leonardo da Vince, fiz questão de conhecer 

um dos museus que conta sua trajetória e algumas de 

suas invenções. Mas nos trajetos que visitamos, também 

conheci outros museus, todos eles impecáveis nas suas 

apresentações, além de muito interessantes.

  Foram 10 dias maravilhosos, em ótima companhia e 

ao decolar de volta ao Brasil, joguei ao vento “Arrivederci 

Itália, a presto!”

  Quer participar da Seção Viajando? 
  Envie um e-mail para:   revista@sescon-

campinas.org.br

Por: Lilian Ricci Ghizzi, 
Empresária Contábil e 
vice-presidente do 
Sescon Campinas.

Fotos: Arquivo Pessoal



27www.sesconcampinas.org.brFotos: Arquivo Pessoal



28 www.sesconcampinas.org.br


