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INTERNATIONAL DESK E LGPD CONHEÇA 
MAIS SOBRE ESTES ASSUNTOS 

Em março demos largada em nossa Região, a mais 
uma Campanha Nacional do Declare Certo. Neste perí-
odo percorremos Americana, Sumaré e Itatiba, a cam-
panha será encerrada em Campinas, no dia 06/04, 
onde completa sua oitava edição. 

O Sescon Campinas agradece a todos os conta-
dores, que se uniram a nós nesta ação voluntária para 
orientar à população sobre o preenchimento correto da 
DIRPF. E também aos nossos apoiadores: Receita Fe-
deral de Campinas, PUC Campinas, UNISAL Americana, 
AESCON Americana, AESCON Sumaré e ACESCI. Gra-
ças a todos vocês conseguimos novamente unir forças 
e cumprir esta importante ação de utilidade pública!

Na edição de fevereiro falamos sobre o último Road 
Show Italianos, que trouxe empresários e contadores 
italianos ao nosso país, incluindo na programação um 
tour pela sede do Sescon Campinas. O objetivo do 
evento foi a inclusão do Sescon Campinas no programa, 
que será lançado brevemente pela Fenacon, abrindo a 
possibilidade de empresas contábeis de nossa base ter 
acesso a clientes dos mais diversos países, bem como, 
a disponibilidade do Sescon em oferecer cursos de ca-
pacitação aos associados interessados. 

Na reportagem de capa, você conhece mais sobre 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Inspirada na 
regulamentação europeia (GDPR), a Lei constitui um 

marco e um grande avanço para o Brasil. A LGPD esta-
belece como os dados pessoais, inclusive nos meios di-
gitais, devem ser tratados, com o objetivo de proteger 
os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural.

É muito importante que todos comecem a se intei-
rar sobre esta nova legislação, pois as empresas terão 
até fevereiro de 2020 para se adaptarem as novas re-
gras e a partir daí, poderão estar sujeitas à altas multas. 

Estas são algumas das notícias que você acompa-
nha nesta edição, tenha uma boa leitura!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSO PRESENCIAL

Dia: 16/04 (terça-feira)

Dias: (27/04), (04/05), (11/05) e (25/05) (sábados)

Dia: 23/04 (terça-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 08h30 às 14h30

Horário: 09h00 às 18h00

Pontuação PEPC: AUD (8), CMN (8), PER (8), 
PROGP (8), PROGP (8) e SUSEP (8)

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  24 horas

Carga Horária:  8 horas

CURSO PRÁTICO “DEMONSTRAÇÃO DOS 
FLUXOS DE CAIXAS” - MÉTODO DIRETO E 
INDIRETO

CURSO PRÁTICO “ROTINAS DE 
DEPARTAMENTO PESSOAL” CONFORME A 
REFORMA TRABALHISTA

CURSO PRÁTICO “PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO PARA MICROEMPRESAS”

4

Objetivo: capacitar os participantes, numa 

abordagem prática, sobre os procedimentos de 

elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

pelos métodos Direto e Indireto, aplicáveis às 

empresas comerciais, industriais e de serviços. 

Objetivo: levar conhecimentos para os 

profissionais nas disciplinas de Direito do 

Trabalho, com foco na metodologia preventiva 

para ser aplicada na gestão empresarial com 

objetivo de reduzir passivos trabalhistas, 

conhecimento quanto às matérias de direito 

ambiental do trabalho e previdenciário, a fim de 

poder aplicar sistemas preventivos.

Objetivo: identificar aspectos na legislação que 

possibilitem o planejamento tributário, visando uma 

Conteúdo programático: finalidade 

da Demonstração do Fluxo de Caixa; 

pronunciamentos contábeis; seção 3 

apresentação das Demonstrações Contábeis; 

seção 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa - 

método direto e indireto; obrigatoriedade da 

Demonstração do Fluxo de Caixa: Lei 11.638/07; 

transações monetárias e não monetárias; 

componentes de caixa e equivalentes de 

caixa; atividades operacionais, investimentos; 

financiamentos; imposto de renda; ganhos e 

perdas com venda de imobilizados; juros sobre 

financiamentos; despesas financeiras; e exigências 

de divulgação em notas explicativas. 

Conteúdo programático: processo de seleção 

e recrutamento; exame médico Admissional; 

Contrato de Trabalho; Contrato Intermitente; 

salário; descontos legais e autorizados; férias; 

Conteúdo programático: cenário Tributário 

Brasileiro; definição de Planejamento Tributário;

diferença entre Elisão e Evasão Fiscal; 

importância do Planejamento Tributário para as 

empresas; regimes de Tributação do Imposto 

de Renda do Sistema Tributário Nacional 

(Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro 

Real), fato gerador, base de cálculo, alíquotas e 

vencimento; principais Impostos e Contribuições 

devidos pelas Micro e Pequenas Empresas (PIS, 

COFINS, CSLL, IRPJ, ISS, INSS PARTE EMPRESA, 

IPI E ICMS); incidência dos Impostos e das 

Contribuições de acordo com cada regime de 

tributação; exemplos e exercícios de PF x PJ; 

etc. Possibilidade de economia tributária do ISS: 

cadastro/CPOM e SUP.

ABRIL

www.sesconcampinas.org.br

economia dos impostos, para que as empresas 

tenham mais recursos para investirem em seus 

negócios e o empresário contábil fidelize o seu 

cliente. 
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Dias: 29/04 (segunda-feira)

Dia: 10/04 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 17h30

Horário: 08h30 às 12h00

Carga Horária:  08 horas

CURSO PRÁTICO FATURAMENTO E 
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

NOVIDADES DA DIRPF 2019

5

Objetivo: qualificar os representantes quanto à 

rotina, emissão e escrituração de notas fiscais de 

mercadorias em operações comuns, a preparação 

das obrigações acessórias, bem como transmitir 

conhecimentos das exigências da legislação do 

ICMS, IPI. Abordar as recentes mudanças do novo 

leiaute, de acordo com as novas regras da versão 

4.0 da Nota Fiscal Eletrônica. Regras obrigatórias 

de Código de Barras de Produtos em Nfe.

Conteúdo Programático: Rodrigo Guerra 

auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 

apresentará novidades da DIRPF 2019. 

Após a explanação, o palestrante tirará as dúvidas 

dos participantes. 

Público alvo: empresas contábeis e público em 

geral. 

Conteúdo programático: noções básicas 

de direito tributário; aspectos básicos do ICMS; 

aspectos básicos do IPI; processo produtivo; 

Nota Fiscal Eletrônica NF-e (Novidades da versão 

4.0); amparos legais na emissão de notas fiscais; 

obrigações acessórias – modelos de notas fiscais; 

novidades das Notas Técnicas; e procedimentos 

com Códigos de Barras de Produtos na Nota Fiscal 

Eletrônica.

PALESTRA

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

www.sesconcampinas.org.br

jornada de trabalho; compensação de horas; banco 

de horas; atestados médicos; folha de pagamento 

e encargos sociais; rescisão contratual; acordo 

coletivo etc. 
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2DECLARE CERTO 
ACONTECE NA REGIÃO

A Região de Campinas recebeu mais uma vez a Campanha Nacional do Declare Certo, evento criado pela Fenacon e orga-

nizado na Região pelo Sescon Campinas, com o objetivo de orientar gratuitamente à população sobre o preenchimento cor-

reto da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Depois de Americana e Sumaré no dia 16/03; Itatiba (23/03), o evento 

segue para Campinas no dia 06/04. Esta será a 8ª edição da campanha na cidade sede do Sescon Campinas, onde recebe o 

apoio de um time de contadores voluntários, da equipe da Receita Federal de Campinas, além da PUC Campinas. Na próxima 

edição, você acompanha a cobertura do evento no dia 06/04. Confira abaixo, a cobertura realizada em março:

SESCON mais

DEPOIS DE AMERICANA E SUMARÉ NO DIA 16/03; ITATIBA 
(23/03), O EVENTO SEGUE PARA CAMPINAS NO DIA 06/04.

AMERICANA
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Depoimentos:

“O atendimento foi excelente tive uma dúvida, pois havia sido dispensado de uma empresa e entrado em outra, então 

tenho dois informes de rendimento,” Linaldo Aparecido Souza, operador de máquinas em Sumaré.

“O atendimento foi muito bom, esclarecedor. Minha principal dúvida era se eu precisava declarar ou não e foi esclarecida, 

irei declarar,” Margarida Rodrigues de Jesus, assistente social em Sumaré

“Atendimento ótimo, tinha dúvidas sobre Imposto Retido na Fonte e sobre o total de ganhos se teria que declarar, vou ter 

que declarar novamente,” Laércio do Nascimento, aposentado e morador de Sumaré.

SESCON mais

SUMARÉ

ITATIBA

Fotos: Sescon Campinas
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capa

LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS, 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER? 

Vivemos na sociedade da informação, onde milhares de 

dados são trocados a cada segundo, gerando um grande de-

safio para manter a segurança dessas informações. Apesar 

das tecnologias de proteção de dados avançarem a cada dia, 

nem mesmo as grandes empresas e corporações financeiras 

estão livres de eventuais invasões de hackers e vazamentos 

de dados. Segundo o UOL, somente nos primeiros seis meses 

de 2018, a empresa de segurança digital Gemalto contabili-

zou o vazamento de 291 dados pessoais, detalhe - a cada se-

gundo. Apontando um crescimento de 133% em comparação 

a 2017. Segundo a empresa, este número é ainda maior, pois 

não entram nessa conta 20% das violações a grandes bases. 

Frente a esse cenário, o Brasil deu mais um passo impor-

tante, na tentativa de tornar mais seguro o tratamento de 

dados pessoais dentro e fora do meio digital, estabelecendo 

políticas mais claras e transparentes, garantindo também da-

dos mais corretos e maior segurança nesta área. Em 2018, foi 

sancionada a Lei 13.709/18, conhecida como a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). A Lei foi debatida por longos oito 

anos no Congresso Nacional e é inspirada na regulamentação 

europeia (GDPR), além de complementar o Marco Civil da In-

ternet de 2014. As empresas têm agora até fevereiro de 2020 

para se adaptarem as novas regras.

Fora de controle 

“Os nossos dados pessoais hoje, podem estar armaze-

nados no banco de dados do Sescon Campinas, em um site 

de um grande supermercado, num marketing place, em um 

cadastro da portaria de um prédio, onde fazemos a biometria 

e ainda deixamos uma cópia de nosso RG e em muitos ou-

tros locais. As empresas têm a nossa digital, telefone, e-mail 

e nós nem sabemos como esses dados estão sendo usados 

e guardados,” diz Robertson Emerenciano, advogado e sócio 

da Emerenciano, Baggio e Associados Advogados. 

Para o advogado, que é pós-graduado em direito em-

AS EMPRESAS TÊM ATÉ FEVEREIRO DE 2020 PARA SE ADAPTAREM AS NOVAS REGRAS

presarial e atua há mais de 20 anos na área, lidando em seu 

dia a dia com temas como Compliance, Governança, Direito 

Tributário Internacional e mais recentemente, com a área de 

Proteção de Dados, a LGPD veio para proteger a privacidade, 

por isso é tão importante. “A Lei protege a privacidade, exige 

transparência, medidas de redução de riscos, divulgação de 

problemas e seu tratamento,” detalha.

A LGPD estabelece como devem ser tratados os dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o ob-

jetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural.

A Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais rea-

lizados exclusivamente para fins jornalísticos e artísticos, aca-

dêmicos, de segurança pública ou nacional, defesa pública ou 

nacional, ou para atividades de investigação e repressão de 

infrações penais.

•  Segundo o laboratório especializado em ciberseguran-

ça da PSafe, foram detectados 120,7 milhões de ataques ci-

bernéticos no primeiro semestre de 2018. O valor representa 

um crescimento de 95,9%;

•  60% das empresas de SP não investem em normas in-

ternas de segurança cibernética;

• 79% sequer oferecem treinamentos aos funcionários. 

Fonte: Fiesp;

• Brasil é o terceiro país que mais realiza ataques ciber-

néticos no mundo (atrás apenas dos EUA e China). Fonte: 

Akamai;

•  A cada minuto são 45 novos vírus, 200 novos websites 

maliciosos, 180 identidades roubadas, 5.000 novas versões 

de malware, 2 milhões de dólares perdidos. Fonte: Bavini Fer-

reira Corretora de Seguros.
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O que são Dados Pessoais, afinal?

Pela LGPD são considerados dados pessoais: “qualquer 

informação relacionada a pessoa natural identificada ou iden-

tificável”. Ela também classifica o dado pessoal sensível, que é: 

“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religio-

sa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de ca-

ráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 

à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 

a uma pessoa natural.” 

Avanços

A LGPD traz inúmeros avanços, um dos principais tem liga-

ção com os titulares dos dados, que precisam autorizar a posse 

dos dados e o que será divulgado por meio de um consenti-

mento. Mas não para por aí, o titular passa a ser empoderado, 

à medida que passa a ter acesso à informação que a empresa 

tem sobre ele, podendo também corrigí-la, pedir sua elimina-

ção, assim como revogar o consentimento ou não. Em relação 

aos dados pessoais de crianças e adolescentes, a Lei exige a 

obtenção de consentimento autorizado por um dos pais, antes 

de serem coletados.

Somente estes pontos, segundo Robertson, promoverão 

grandes modificações na cultura das empresas e até um cho-

que na forma virtual de tratamento dos dados: “Hoje, quando 

você entrega um cartão de visitas para alguém, por exemplo, 

geralmente a pessoa que recebe seu cartão, inclui seus dados 

num mailing list da empresa em que trabalha. Pela Lei Geral de 

Proteção de Dados, esta inclusão dependerá de consentimen-

to. Então, quando uma empresa, arquivar os dados de al-

guém, ela precisará do consentimento dos dados do titular, 

que precisa ser informado e concordar com a posse e uso 

desses dados,” diz o advogado.

Outra mudança importante é que as empresas deverão 

garantir a segurança dos dados pessoais tratados e mais 

do que isso, devem comunicar incidentes de segurança da 

informação aos órgãos competentes e até ao titular dos da-

dos. 

A LGPD também estabelece Boas Práticas de Gover-

nança para os controladores e operadores que têm a posse 

dos dados pessoais e para que estes garantam a seguran-

ça dos mesmos, incluindo ações educativas, mecanismos 

internos de supervisão e de mitigação de riscos etc. “As 

empresas têm que definir as suas Políticas de Uso e de Ar-

mazenamento de Dados. Normalmente o que tem sido fei-

to hoje é uma adesão eletrônica, a empresa informa sobre 

a sua Política de Dados e o titular diz se a aceita ou não,” 

explica Robertson, que lembra que as grandes corporações 

já estão acostumadas a mecanismos e políticas que visam 

a segurança desses dados, tendo apenas que se adaptar a 

nova legislação. Para ele, o maior desafio será para as mi-

cro e pequenas empresas. “Quem estiver melhor prepara-

do conseguirá evitar consequências mais graves em rela-

ção a esse tema. O problema é que a maioria das nossas 

empresas, é formada por micro, pequenas e médias, que 

não possuem Políticas de Dados. É nesse nicho que vemos 
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mais necessidade de uma assessoria e de entendimento da 

legislação,” reforça o advogado, que recomenda que a em-

presa adote essa Política o quanto antes e que esta conste 

em seu website e nos contratos de prestação de serviços.  

       Empresas Contábeis

As empresas Contábeis, que lidam com o cadastro de 

diversos clientes, informações e dados das pessoas jurídicas 

e físicas, também estão sujeitas a LGPD. “Um escritório de 

Contabilidade, que roda uma folha de pagamento de uma 

empresa de 500 funcionários, está armazenando dados de 

500 pessoas, que podem vazar ou serem vazados. Vemos 

muitos casos de fraude e de roubo de informações. Por isso, é 

necessário ter um Programa de Proteção de Dados (PPD) efi-

ciente. Este é feito de acordo com a exposição no mercado e 

o seu nível de complexidade. Quando montamos um progra-

ma olhamos o nível de operação da empresa, o grau de con-

fiabilidade, qual a melhor Política, o grau de auditoria, como 

manter o Compliance em relação a isso, como investigar se 

houver vazamento, como prevenir e eventualmente se houver 

o vazamento, o que fazer depois disso,” finaliza o advogado.

Segundo o fundador da Bavini Ferreira Corretora de Se-

guros, Paulo Bavini Ferreira, empresa parceira do Sescon 

Campinas, especializada em serviços como seguros de res-

ponsabilidade civil voltados para diversos seguimentos, como 

os profissionais e escritórios de Contabilidade, a maioria das 

empresas contábeis não está preparada para atender a legis-

lação e terá que se adequar. “Os contadores ainda não enxer-

garam os riscos brutais da área cibernética e em breve terão 

grandes surpresas, pois esta área, que envolve também os da-

dos pessoais será separada da responsabilidade civil, que é a 

obrigação que a mesma tem de indenizar os danos materiais 

e morais que possam vir causar a um terceiro, em virtude de 

suas ações e atividades,” alerta. 

Para Bavini a LGPD é muito bem-vinda e representa um 

primeiro passo, que deverá ser atualizado e aperfeiçoado de-

pois. “Pensando na minha área de atuação, que é Seguros, 

com a LGPD estamos criando parâmetros para ajudar a de-

finir, riscos, obrigações e direitos, o que é muito importante”.

Entre as inúmeras soluções oferecidas pela Bavini Ferreira 

Corretora de Seguros em prol da segurança de dados eletrô-

nicos, está o Cyber Edge. Este seguro voltado para riscos ci-

bernéticos, protege o segurado quando houver violações de 

dados que estão sob sua custódia, e pode ser um produto 

muito válido em prol do segmento Contábil. Para saber mais, 

acesse: https://baviniferreira.com.br/seguro/cyber-edge/ .

Bavini reforça, que no caso das empresas contábeis, que 

lidam com dados sensíveis de clientes, é vital a proteção des-

ses dados o 

quanto antes. 

“A vida toda 

de uma em-

presa pode 

estar ali, são 

dados pes-

soais e cor-

pora t i vos , 

números de 

contas ban-

cárias, núme-

ro de cartão 

de crédito, 

identidade, 

e n d e re ç o , 

registros mé-

dicos, lista de 

clientes etc. A 

posse desses dados, bem como, a proteção dos mesmos pas-

sou a ser vital para a segurança e a sobrevivência do negócio,” 

ressalta ele, lembrando que as responsabilidades do profissio-

nal Contábil, que já são muitas, só aumentam.
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Na edição de fevereiro falamos sobre o último Road 

Show Italianos, que trouxe empresários e contadores italia-

nos ao nosso país, com o objetivo de conhecer mais sobre a 

legislação brasileira e seu ambiente de negócios, com o ob-

jetivo de fechar futuros acordos por aqui. A visita faz parte 

do programa International Desk, saiba mais sobre este pro-

grama inovador, que também estará ao alcance dos associa-

dos do Sescon Campinas.

Nascido da dificuldade de investidores estrangeiros em 

lidar com as regras tributárias brasileiras, suas burocracias e 

Compliance, surgiu o International Desk. Segundo o diretor 

de Assuntos Internacionais da Fenacon Guilherme Tostes, 

tudo começou a partir de uma demanda feita pela Federa-

ção das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) ao SES-

CON São Paulo: “surgia assim um belo trabalho do SESCON 

São Paulo, fomentando acordos com entidades correlatas 

de outros países, colocando os contadores como um canal 

a mais de facilitação e fomento de negócios entre o Brasil e 

o mundo,” diz Tostes, que lembra que o primeiro acordo foi 

feito com a Itália em seguida vieram Argentina e Paraguai. 

“O Desk é inovador por definição. Não temos conhecimento 

de nenhum trabalho parecido, que seja alicerceado nas en-

tidades contábeis. Estamos abrindo um mundo novo para 

os contadores, literalmente,” ressalta o diretor da Fenacon.

O vice-presidente Financeiro da AESCON-SP Benedic-

to David Filho complementa, que o International Desk tem 

como objetivo criar uma rede mundial de Empresas Con-

tábeis e Profissionais de Contabilidade capacitados a par-

ticipar do mercado internacional como protagonistas no 

processo de assessoramento dos investidores na realização 

de negócios. “Neste mundo globalizado e com o avanço 

da tecnologia a internacionalização é quase uma obrigação 

para quem almeja voos mais altos”, diz Benedicto. 

Como criador do “International Desk” a participação do 

SESCON-SP tendo sido determinante. A Comissão de tra-

balho encarregada por desenvolver o programa ajudou a 

INTERNATIONAL DESK 
CONHEÇA MAIS SOBRE ESTE 

PROGRAMA INOVADOR 
construir todas as suas bases. Construindo com seu regimento 

para o funcionamento da comissão de trabalho e um Regu-

lamento para as empresas associadas, definindo critérios de 

elegibilidade, direitos, deveres, forma de fiscalização, travas de 

responsabilidades tanto para o participante quanto para as en-

tidades patrocinadoras. Além disso, por meio deste trabalho foi 

desenvolvida uma plataforma interna para cadastrar as empre-

sas associadas interessadas em participar. 

“Se não for a maior é uma das maiores iniciativas concebi-

das pelo SESCON-SP em termos de benefício/retorno ao asso-

ciado. Além de ser um produto de valor agregado indiscutível, 

democratiza o acesso ao mercado internacional, hoje, domina-

do por poucas e grandes organizações”, defende Benedicto.

Desde o início deste ano, a gestão do programa passou 

para a Fenacon, que tem a missão de integrar as empresas 

contábeis e seus associados aos Sescons e SESCAPS dos de-

mais Estados. Destacando-se em três importantes frentes: fi-

nalizar uma plataforma web, onde os associados dos Sescons 

participantes poderão se cadastrar, interagir com seus colegas 

nos outros países e fomentar negócios entre si; novos acordos 

com mais entidades e mais países e finalmente, viabilizar que 

o Desk tenha capilaridade por todo o Brasil. “O Desk tem uma 

preocupação grande com a capacitação dos associados e por 

isso, estamos trabalhando com uma nova frente de educação 

para lidar com as complexidades e peculiaridades do ambiente 

internacional,” acrescenta Tostes.

Quem pode participar?

O potencial do Desk é grande e está sendo desenvolvido 

por etapas. Neste momento, o programa destina-se aos asso-

ciados dos Sescons participantes, que manifestem formalmen-

te seu interesse pelo programa e que estejam aptos a trabalhar 

internacionalmente. Em breve, após o lançamento da platafor-

ma, o programa ficará mais acessível e será viabilizado a parti-

cipação praticamente de todos os associados interessados dos 

Sescons.  

  

SESCONCAMPINAS notícias
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SESCONCAMPINAS notícias

Como participar do programa?

O International Desk foi estruturado para acolher as em-

presas, que desejam participar mais não se sentem prepa-

radas, oferecendo cursos direcionados ao mercado interna-

cional. Além disso, esta estrutura foi pensada para melhoria 

contínua das empresas participantes na busca da excelência 

e na prestação de serviços internacionais. 

Além de ser associado a um Sescon, o participante pre-

cisará:  

1) Ser associado a entidade patrocinadora na sua jurisdi-

ção, no caso de Campinas e Região, a empresa deve ser asso-

ciada ao Sescon Campinas; 

2) Aceitar a carta de princípio, que estabelece conduta 

ética e educação continuada para aprimoramento dos cola-

boradores e a prestação de serviços de qualidade; 

3) Comprovar experiência na prestação de serviços para 

empresas internacionais mediante apresentação de Carta de 

Referência; 

4) Ter o domínio de outros idiomas, Inglês, Espanhol, Ita-

liano dentre outros.

 

  

Números 

Prestes a lançar sua plataforma, que está sendo desenvol-

vida pelo Instituto FENACON (IFEN) em Brasília, o Internatio-

nal Desk já recebeu o pedido de sete países interessados em 

aderir ao programa e até o momento outros oito já pediram 

informações.

Atualmente quatro países participam do programa, mas 

somente Brasil e Itália já têm cadastros em construção. “O 

número de associados no programa só estará disponível em 

maio, quando consolidarmos a plataforma”, explica Tostes. 

Benedicto reforça: “acreditamos que a partir do lança-

mento da plataforma, a procura pelo International Desk seja 

explosiva, os profissionais da contabilidade dos cinco conti-

nentes, que quiserem ser protagonistas irão procurar as en-

tidades patrocinadoras nos seus países de origem para ter 

acesso a esta rede mundial.” 

É mais uma vez a contabilidade mostrando à sua força 

de interlocutora e consultora nas empresas, desta vez, dan-

do passos ainda maiores, muito além de suas fronteiras, num 

mundo cada vez mais globalizado.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

CHALÉ PARQUE AQUÁTICO

Localizado no Circuito das Águas Paulistas, na cidade de Lindoia, está o Chalé Parque Aquático, uma ótima opção 
de lazer em meio a um ambiente acolhedor e revigorante. O convênio com o Sescon Campinas oferece descontos 
de 10% na estadia durante a alta temporada e de 15% na baixa temporada e é válido para os associados do Sindicato, 
incluindo seus colaboradores. 

  Para utilizar o desconto é muito simples, basta acessar o site do Sindicato na área de Convênios e fazer o down-
load do Voucher, que está localizado alto da página.

Infraestrutura
As acomodações do Chalé Parque Aquático contam com uma belíssima vista panorâmica e todos os apartamen-

tos são equipados com TV, frigobar, roupa de cama e banho, ventilador e banheiro privativo. Há várias opções de 
apartamentos, desde casal até para seis pessoas, apartamentos simples, funcionais e confortáveis.

O Chalé conta também com bar e restaurante, este último tem capacidade para receber até 150 pessoas e funciona 
com sistema Self-Service, onde o turista encontrará uma culinária composta por pratos típicos mineiros e regionais, 
buffet de saladas, oito pratos quentes, mais sobremesas. No Bar, petiscos como pasteis, pizzas, lanches, porções, 
sucos e aquela cerveja bem gelada são servidos com todo o capricho.O Chalé conta ainda com um salão de eventos 
para até 200 pessoas; piscinas de águas minerais (uma para o público adulto e outra para o infantil); churrasqueira; 
campo de futebol; campo de vôlei de areia; playground; salão de jogos; mesa de Ping-Pong; mesa de Sinuca; redário; 
lago para pesca; área para fazer caminhada; e área com Wi-FI. E quem deseja se aventurar na Região, pode contar 
com as dicas de Turismo Rural dadas pela equipe do Chalé.

Serviço:
Chalé Parque Aquático
Endereço: Avenida do Lago - S/Nº, Lindóia (SP)
Telefones: (19) 3898-1838 e (19) 99813-1085 
 E-mail: contato@chaleparqueaquatico.com.br

Quer mais opções?
Conheça mais sobre os inúmeros convênios que o Ses-

con Campinas oferece para você e seus colaboradores 
em: http://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios.

Parcerias & Convênios

Foto: Divulgação
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
LOPES & MARTIN ORGANIZACAO CONTÁBIL 
SOCEDADE   
Endereço: Rua Serra Azul, 117, 
Jardim Nova Europa, Campinas (SP) 
E-mail: ariana@lopesemartincontabilidade.com.
br 
Fone: (19) 3203-6440, (19) 3738-7777

CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA.  
Endereço: Rua Plínio Aveniente, 78
Jd. Santa Genebra II, Campinas (SP)
contplan@contplancontabil.com.br 
(19) 3289-0800, (19) 3289-0811 

OZAKI CONTABILIDADE LTDA.  
Endereço: Rua Therezinha Navarro da Silva, 
45 
Jardim do Bosque, Hortolândia (SP) 
ki@ozaki.com.br 
(19) 3809-6969, (19) 3887-2091, (19) 99190-9817

LOGISTICA SUMARÉ LTDA.   
Endereço: Estrada Municipal Valêncio Calegari, 
777, Nova Veneza, SUMARÉ (SP)  
aislan_leporoni@lslgr.com.br 
(19) 3116-6725, (19) 3116-6727, (19) 3116-6732

ESCRITÓRIO TÉCNICO E CONTÉBIL SAO 
BENEDITO   
Endereço: Rua Raul Grosso, 593 
Jd. Ricardo Duzzi, Artur Nogueira
benedito@etcsaobenedito.com.br 
(19) 3877-1991, (19) 99377-7638

G.C.Y. - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL 
LTDA.   
Endereço: Av. XV de Novembro, 349
Centro, Artur Nogueira (SP)
gcycontabil@uol.com.br 
(19)3877-1339

ESCRITÓRIO PARANÁ CONTABILIDADE S/S 
LTDA.   
Endereço: Rua Luiz Camilo de Camargo, 930 
Loteamento R. Campineiro, Hortolândia (SP) 
thiago@escritorioparana.com.br 
(19)3897-2744

CAMPCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. 
Endereço: Rua Coelho Neto, 311
Vila Itapura, Campinas (SP) 
janete_adm@campcont.com.br 
(19) 3232-5062, (19) 99772-7083 

PALERMO CONTABILIDADE LTDA.  
Endereço: Avenida José Bonifácio, 270, 
Jardim Flamboyant, Campinas (SP)
pedro@palermocontabilidade.com.br 
(19) 3705-3800

DAGOBERTO SILVERIO E GONZALES, SOCIE-
DADE   
Endereço: Rua Manoel Erbolato, 32
Jardim Paraíso, Campinas (SP) 
financeiro@dsgadvogados.com.br 
(19) 3251-9558

ANCHIETA SERVICOS CONTÁBEIS E FISCAIS EI
Endereço: Rua Batista Perozo, 53
Jardim Boa Esperança, Paulínia (SP)
anchieta@anchietacontabil.com.br 
(19)3874-3854

AMR ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA 
EM   
Endereço: Avenida Doutor Romeu Tortima, 240 
Jd Santa Genebra II, Campinas (SP) 
amr_marcos@terra.com.br 
(19) 3289-8543, (19) 99251-8543 

VC EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA.  
Endereço: Rua Presidente John Kennedy, 11
Centro, Vinhedo (SP) 
financeiro@vinhedocontabil.com.br 
(19) 3876-0756, (19) 3876-6733

COMPUTARE BRASIL - SERVICOS CONTÁBEIS
Endereço: Rua Celso Egídio Sousa Santos, 697
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
financeiro@computarebrasil.com.br 
(19) 3794-4545, (19) 3794-4546 

MEK CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME  
Endereço: Av. Dr. Silvio de Aguiar Maya, 499 
Centro, Pedreira (SP)
marcelo@mekonline.com.br 
(19) 3893-3123, (19) 3893-4448 

CONTEC CONTABILIDADE TÉCNICA LTDA. 
Endereço: Rua Máximo Biondo, 492
Centro, Sumaré (SP)
contec@contabilcontec.com.br 
(19)3367-9185, (19)3367-9193, (19)3828-7400

GESTRATE ASSESSORIA CONTABIL LTDA.  - 
ME   
Endereço: Rua Antônio Marcos Pensamento da 
Silva, 10, Real Parque, Campinas (SP) 
gestrate@gestrate.com.br 
(19) 3384-7504

STC SERVICOS CONTÁBEIS LTDA. - ME  
Endereço: Rua Frei Antônio de Pádua, 487
Jardim Guanabara, Campinas (SP) 
helaine@stccontabil.com.br 
(19) 3212-0561, (19) 3242-9273

VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE LTDA. - ME 
Endereço: Av. Dr. Carlos de Campos, 357
Vila Industrial, Campinas (SP) 
vagner@vieiranobre.com.br 
(19) 3273-7625, (19) 3273-8627

J. O. DE REZENDE CONTABILIDADE - EPP  
Endereço: Avenida Princesa D’oeste, 577
Jardim Proença, Campinas (SP) 
jorezende@jorezende.com.br 
(19) 3232-9888

FATOR ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESA-
RIAL    
Endereço: Rua das Acácias, 281
Jardim São Paulo, Americana (SP)
r.moraes@zaniniauditoria.com.br 
(19) 3475-7070, (19) 3475-7075

AMERICANENSE CONTABILIDADE S/S  
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 100 
Centro, Americana (SP) 
financeiro@americanense.com.br 
(19) 3471-3333

ESCRITORIO CONTÁBIL UNIAO LTDA.  
Endereço: Rua Washington Luiz, 637 
Centro, Americana (SP)
financeiro@escritoriouniao.cnt.br 
(19) 3462-1500

R. BAZAN CONTABILIDADE LTDA. - EPP  
Endereço: Rua Dezesseis de Dezembro, 
276, Centro, Sumaré (SP) 
aline@rbazan.com.br 
(19) 3883-1132

ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL ALCALA S/S - ME 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 606
Centro, Americana (SP) 
financeiro_adm@alcalaadm.com.br 
(19) 3475-4499

GOBBI CONTÁBIL LTDA.   
Endereço: Rua Alberto Jackson Byington, 547 
Jd. Chapadão, Campinas (SP) 
financeiro@gobbicontabil.com.br 
(19) 3241-7155, (19) 99117-1013, (19) 99176-8633

ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE 
S/   
Endereço: Pc. Nossa Senhora Aparecida, 37
Vila Jones, Americana (SP) 
diretoria@contsaopaulo.com.br 
(19) 3405-1135, (19) 3461-2519

ZANINI AUDITORIA FISCO CONTÁBIL - EIRELI 
Endereço: Rua das Acacias, 271 
Jardim São Paulo, Americana (SP)  
financeiro@zaniniauditoria.com.br 
(19) 3475-7070, (19) 3475-7071, (19) 3475-7075

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

MEK CONTABILIDADE
A MEK Contabilidade iniciou às suas atividades em 1997, através de seu sócio fundador Marcelo Viaro Berloffa, que 

na época começava a atuar como profissional liberal na atividade de Contador. Alguns anos mais tarde, em 2005, 
diante da crescente demanda e juntamente com sua esposa (Keli) constituíram a pessoa jurídica MEK Contabilidade 
(Marcelo & Keli), oferecendo serviços de alta qualidade e mostrando toda sua experiência no ramo contábil. 

O sucesso da relação com os clientes trouxe novos, abrindo outros mercados. “Nossos serviços são prestados 
para empresas de diversos portes e setores da economia (indústria, comércio e prestadores de serviços). Também 
atendemos órgãos públicos, que constitui um ramo bem específico da contabilidade e com necessidades distintas 
das empresas privadas. Profissionais liberais, associações, igrejas, holdings familiares e condomínios (residenciais e 
comerciais) também fazem parte do nosso rol de clientes,” conta Marcelo. Hoje a área de atuação principal da MEK 
está localizada na Capital da Porcelana (Pedreira/SP), mas a empresa também atende clientes em diversas cidades 
da Região de Campinas e do Circuito das Águas Paulistas.  

Com uma  área de cerca de 300m², distribuídos em diversos setores, a empresa possui dois tipos específicos de 
estrutura: por especialidade, onde busca a produtividade, centralizando o atendimento do cliente; e outra desti-
nada à um mercado mais específico, tais como, órgãos públicos, perícia contábil e holding familiar, que visa lidar 
com todos os aspectos de um determinado clien-
te, independentemente da tarefa a ser executada. 
    Outros pontos fortes da MEK são os softwares 
de última geração, dotados de Inteligência Artificial 
(AI) para auxiliar a equipe na execução da crescen-
te demanda de obrigações rotineiras e acessórias, 
como também, na realização dos serviços de ges-
tão e orientação dos clientes, buscando a otimi-
zação da decisão. Além disso, a MEK conta com 
marca registrada e seguro de responsabilidade 
profissional, o que se traduz em ainda mais segu-
rança para os seus clientes.
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