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É DADA A LARGADA PARA 
EVENTOS PATROCINADOS 

No dia 15 de maio, o Sescon Campinas deu início a 
sua série de eventos patrocinados, estreando com o pé 
direito, tivemos o nosso 1º Talk Contábil, realizado em 
parceria com a Omie. O evento falou sobre: “A Tecno-
logia e o Futuro da Contabilidade.” Na ocasião, o pales-
trante José Adriano Vendemiatti, responsável pelo Su-
cesso do Cliente na Omie, levantou os questionamentos 
que inquietam os profissionais da área, como: o que o 
futuro reserva para a profissão; como fazer o melhor 
uso da tecnologia; e muito mais. 

  O próximo evento patrocinado será uma palestra 
master da Alterdata, e o tema mais uma vez será bem 
atual - “eSocial sem medo”. Para se inscrever e saber 
mais detalhes, acesse o site: www.sesconcampinas.org.
br. Lá você acompanha também as novidades sobre os 
nossos eventos patrocinados, que tem como objetivo, 
levar até você conhecimento que some e faça a  dife-
rença no dia a dia de sua empresa.

  Na reportagem de capa falaremos sobre complian-
ce, assunto que cada vez mais conquista espaço no 
mundo corporativo, devido ao surgimento de diversas 
legislações na área, como também de uma mudança 
de cultura. Mas ainda é preciso fazer mais, pois há mui-
to desconhecimento de como se aplicar um programa 
de compliance e qual a sua real efetividade dentro das 

empresas, principalmente no que se refere as MPEs. 
Quando bem aplicado, o compliance agrega valores 
competitivos importantes, que ajudam as empresas a 
ficarem em dia com suas obrigações e muito mais - a 
se destacarem no mercado.

  Já falamos muito sobre o Coral Sescon Campinas, 
que encerrou as suas atividades. Mas esta história não 
acaba aqui! Nesta edição apresentamos a você um 
novo coral, o Coral Voz Livre, que nasceu do nosso co-
ral e agora segue independente. O grupo busca finan-
ciamento coletivo para continuar e realizou no final de 
maio um encontro de corais, aqui em nossa sede. Vale a 
pena conhecer mais sobre este bonito projeto, apoiado 
pelo Sescon Campinas.

  Estas são algumas das notícias que você acompa-
nha nesta edição, tenham uma boa leitura!
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CURSO PRESENCIAL

Dia: 27/06 (quinta-feira)

Dia: 28/06 (sexta-feira)

Dia: 05/07 (quarta-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 08h30 às 17h30

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  8 horas

CURSO PRESENCIAL ESCRITURAÇÃO 
CONTÁBIL FISCAL – ECF 2019

CURSO PRESENCIAL ATUALIZAÇÃO DO 
ICMS

CURSO PRESENCIAL LUCRO REAL 
(APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL)

4

Objetivo: apresentar os detalhes práticos para o 

tratamento das informações contábeis e fiscais a 

serem inseridas em uma das principais obrigações 

acessórias que configura o lançamento do crédito 

tributário: a ECF, para as empresas do lucro real, 

presumido, arbitrado e entidades imunes/isentas.

Objetivo: apresentar de forma prática e objetiva 

as novas regras do ICMS para 2019, as novidades 

da NF-e versão 4.0; abordar as novidades como a 

partilha do ICMS nas operações destinadas a não 

contribuintes (Emenda Constitucional nº 87/2015 e 

Convênio ICMS nº 93/2015); cálculo da Substituição 

Tributária do ICMS e as novas regras contidas no 

Convênio ICMS 142/2018.

Objetivo: orientar os participantes como 

apurar e recolher o IRPJ e a CSLL das empresas 

tributadas pelo lucro real, com base na Lei nº 

12.973/2014 e IN RFB nº 1.700/2017.

Conteúdo programático: informações gerais; 

vigência da ECF; PJ obrigadas; quais operações 

devem ser geradas na ECF; prazo de entrega; 

retificação; penalidades; sociedades em conta de 

participação – como devem preencher e transmitir 

a ECF; abertura, importações e integrações; lucro 

real; lucro presumido; lucro arbitrado; imunes 

e isentas; Derex: Bloco V; relatório país-a-país: 

bloco W; informações econômicas: bloco X e 

informações gerais: bloco Y; etc.

Conteúdo programático: pessoas jurídicas 

obrigadas à apuração do lucro real; manifestação 

pelo regime de tributação; dedução dos 

incentivos fiscais; distribuição de lucros; 

cruzamento de informações da Receita Federal do 

Brasil; lucro real trimestral; lucro real anual; juros 

sobre o Capital Próprio; tratamento contábil e 

reflexo fiscal por meio da Lei 12.973/2014.

Conteúdo programático: aspectos básicos 

JUNHO

JULHO

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos/   

www.sesconcampinas.org.br

do ICMS; normas gerais de ICMS;  créditos fiscais 

admitidos; operações Interestaduais com não 

contribuintes do ICMS; NF-e – com as novidades 

da versão 4.0; novidades das recentes notas 

técnicas (com as regras da nova versão 4.0); 

principais operações fiscais com de notas fiscais 

eletrônicas; substituição tributária do ICMS – 

novidades do convênio ICMS 142/2018.
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Dia: 11/07 (quinta-feira)

Escrituração Fiscal Digital das Retenções - 
complemento eSocial.

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

CURSO DE FATURAMENTO E EMISSÃO DE 
NFE

CURSO PRESENCIAL DCTF WEB X EFD REINF
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Objetivo: entender a nova metodologia de 

informações e recolhimentos previdenciários 

relacionados aos tomadores e prestadores de 

serviço (retenção previdenciária), desoneração da 

folha de pagamento, contribuições do produtor 

rural pessoa jurídica e clube de futebol, visando 

à preparação para o mais complexo produto do 

SPED, conhecido como eSocial, EFD – REINF e 

DCTF Web.

Conteúdo programático: EFD – REINF 

(interpretação da Lei nº 9.711, que dispõe sobre 

as normas de retenção previdenciária; nova 

metodologia de informações para retenções 

previdenciárias, serviços - cessão de mão de obra 

e empreitada – procedimentos para informação; 

tomadores e prestadores; decisões judiciais em 

relação a retenção previdenciária; entre outros.

Depoimentos: 

“Gostei bastante saio satisfeita com o 
conteúdo que tive,” Juliana Roque.

“Curso muito eficaz. Excelente 
professor Dálcio Alves.” Fabíola 
Graciela da Silva.

www.sesconcampinas.org.br
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21° TALK CONTÁBIL 
A “Tecnologia e o Futuro da Contabilidade” foram os assuntos tratados no 1° Talk Contábil, realizado no Sescon Campinas 

em parceria com a Omie, no dia 15 de maio, no auditório do sindicato. Durante a palestra, José Adriano Vendemiatti, respon-

sável pelo Sucesso do Cliente na Omie S/A. buscou responder perguntas que inquietam os profissionais da área como: o que 

o futuro reserva para sua profissão; qual o futuro do mercado contábil; como extrair o melhor da contabilidade online e da 

contabilidade tradicional; como se posicionar frente à nova tendência de contabilidades online de baixo custo; como ser um 

contador digital que sabe se valer das novas tecnologias, sem deixar de lado a ética e a contabilidade consultiva; como oferecer 

novos serviços aos seus clientes, agregando mais valor a eles.

  O palestrante mostrou que a nova visão da contabilidade já chegou e deve ser encarada como uma grande oportunidade 

de negócios, num momento em que as empresas 

buscam por uma melhor relação custo X benefício, 

e o trabalho de um contator bem preparado digi-

talmente e com uma visão consultiva pode fazer 

toda a diferença. 

  Segundo Vendemiatti, o empresário contábil 

deve estabelecer um relacionamento, construir 

uma história, tanto com seus colaboradores quan-

to com seus clientes. Neste caminho é fundamen-

tal a disrupção, que nada mais é do que pensar 

“fora da caixa” - o mindset deve estar voltado para 

a contabilidade consultiva, aliada à tecnologia. 

  O palestrante fez uma comparação entre o 

ambiente de negócios do Brasil e dos EUA. Ambos possuem números semelhantes, com uma alta predominância de Pe-

quenas e Médias Empresas, que empregam uma parcela significativa da população. No Brasil são 21 milhões de CNPJs neste 

segmento, representando 21% da economia e empregando 52% da mão de obra, números próximos a realidade americana. 

A diferença é que, nos EUA as PMEs chegam a faturar até cinco vezes mais do que as brasileiras, pois há incentivos e uma 

cultura empreendedora. “É muito difícil ser empresário no Brasil ¼ das empresas fecham nos dois primeiros anos, devido prin-

cipalmente a falta de gestão e pensamento estratégico, por isso o segredo é justamente a eficiência somada a produtividade,” 

diz o palestrante, que reforça que  é neste nicho 

que o profissional da contabilidade pode e deve 

atuar. Além disso, ele deve se valer da tecnologia 

e se capacitar.

  “Cerca de 80% das empresas sobrevivem 

quando investem na capacitação da equipe e de 

seus sócios. Neste caminho em busca da prospe-

ridade a primeira missão é ganhar eficiência. Para 

isso é preciso se reinventar, o famoso “reskilling”, 

faz parte do processo - ajudar o cliente a se auto-

matizar e também a adquirir conhecimento para 

tal”. 

SESCON campinas

Foto: Omie
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SESCON campinas

Fotos Patrocinadores Sescon Campinas 2019: 1 - Destra Consultoria; 2 - Alterdata; 3 - Connectabil; 4 - Contmatic.  

  Entre as ferramentas citadas, está um sistema de gestão inteligente, o palestrante recomenda o investimento de uma fer-

ramenta paga, que forneça um suporte muito maior do que uma gratuita. Esta ferramenta deve ser prática, intuitiva e eficiente, 

caso contrário dificilmente consegue ser usada no dia a dia de escritórios e clientes. “É fato, que em cinco anos a realidade que 

vemos hoje no mundo contábil desaparecerá, tudo está se transformando e se as pessoas não passarem  por um processo de  

mudança, entendemos que esta pessoa estará fadada a continuar apenas sobrevivendo, pois é preciso se reinventar a todo 

momento”.

  Contudo, o palestrante lembra que para isso é preciso motivação. “Conseguimos mobilizar as pessoas, mas não moti-

vá-las e neste sentido esperamos que com os eventos que fazemos, com a divulgação de conhecimento, de experiência, de 

ferramentas, de uma plataforma de gestão para contadores e clientes, que as pessoas coloquem dentro delas uma motivação  

para deixar fluir todo o potencial que as pessoas têm para oferecer ao mercado e para elas mesmas,” finaliza o palestrante.

  Para Danilo Gonçalves, contador da empresa Agros, a palestra foi excelente. “Foi muito bacana, não apenas pelo conteúdo 

de informática da Omie, mas pelo seu conhecimento de vida mesmo”. Sidnei Roque Massotti, contador da Massotti Contábil, 

também assistiu a palestra e diz ter saído dela motivado a fazer algo a mais. “Achei a palestra muito interessante, inclusive 

vou entrar em contato com eles para ver se eu consigo implementar o sistema,” disse. Ricardo Daniel Bombardi, contador 

do escritório Isael Assessoria Contábil, já utiliza o sistema da Omie e disse ter gostado da palestra. “Gostei, foi mais focada 

na tecnologia de avanço de sistemas para melhorar a integração de todo o sistema com o cliente ganhar tempo e facilitar o 

crescimento com a apresentação de planilhas.” Danilo Abreu Amaral, contador do mesmo escritório, comentou que pretende 

conversar com seus gestores para envolver mais seus clientes. “Estamos com dificuldades em convencer nossos clientes a 

usar o sistema de gestão, mas o palestrante disse que a Omie poderá nos ajudar nisso, agora vamos estudar com os nossos 

gestores,” finalizou o contador.

CONFIRA ALGUMAS IMAGENS:
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COMPLIANCE EXIGE 
MUDANÇA DE CULTURA 

  Cada vez mais o termo compliance ganha espaço no 

mundo corporativo, tanto pelo cumprimento de diversas le-

gislações existentes e mecanismos de controle cada vez mais 

eficazes, quanto por uma mudança de cultura, que tem a éti-

ca como sua aliada. 

  O assunto não é novo, nos EUA, por exemplo, o tema 

está presente desde 1977, com o objetivo de combater a cor-

rupção. No Brasil, o assunto ganhou força após a Lei 12.846, 

de 2013 (Lei Anticorrupção). Apesar disso, muitas empresas 

ainda têm dúvidas em relação à sua efetividade e aplicação. 

  A palavra compliance, vem do termo em inglês “to com-

ply”, que significa: “agir de acordo com uma ordem, um con-

junto de regras ou um pedido,” (Fonte: Cambridge English 

Dictionary). No mundo corporativo, o termo tem relação 

aos mecanismos e legislações de combate à corrupção, es-

tendendo-se ao cumprimento das obrigações trabalhistas, 

fiscais, ambientais, normas de controle, dentre outras e tem 

ligação com o ato de manter a integridade corporativa. Estar 

em “compliance” significa estar em conformidade com leis e 

regulamentos (internos e externos).  

  Para Luciano Macario, CEO no Escritório Inteligente e pa-

lestrante, é preciso fazer mais do que simplesmente estar em 

conformidade para provar valor e fazer diferença num mer-

cado competitivo e que desconhece o real valor da profissão 

contábil. “Existe um número no mercado contábil, que é de 

87%, que chamamos de “Mar Vermelho”, onde está o grande 

compliance, que envolve toda a conformidade legal. O conta-

dor hoje, só está vendo isso. Julgo como uma maneira errada 

de trabalhar, quem trabalha assim não vê dinheiro, brincamos 

no meio da tecnologia, que estes contadores são os verda-

deiros “darfeiros,” o que eles fazem? Emitem guia! Para eles, 

a conformidade legal resume-se a três itens: fiscal, contábil e 

departamento pessoal, mas é mais do que isso”. 

  Segundo Macario, o contador sábio é aquele que sai des-

tes 87%, que estão disputando preço, por isso a expressão 

Mar Vermelho e não olham para a qualidade. Os outros 13% 

são o grupo de contadores consultivos, são a excelência, são 

aqueles que estão perto de seu cliente.  “É aquele que en-

tende o cliente e explica quais são as conformidades legais. 

Fazendo com que o nível de compliance mude. Pois, quando 

você começa a auditar, a enxergar crédito, a ver verbas inde-

nizatórias, você consegue dar saúde financeira ao seu cliente,” 

diz Macario, que reforça: “quem consegue pensar e fazer di-

ferente, consegue ver dinheiro. Evoluir no método consultivo 

é o caminho. Para mostrar isso, temos o ‘mindset’, ou seja, te-

mos que trocar o nosso chip, atualizar a nossa mente,” finaliza.

  A cartilha “Função de Compliance,” (2009), da Pricewa-

terhouseCoopers, define a missão do compliance, como 

sendo a de: “assegurar, em conjunto com as demais áreas, a 

adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema de 

controles internos da instituição, procurando mitigar os riscos 

de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como 

disseminar a cultura de controles para assegurar o cumpri-

mento de leis e regulamentos existentes. Além de atuar na 

orientação e conscientização, na prevenção de atividades e 

condutas que possam ocasionar riscos à imagem da institui-

ção”.

Compliance Tributário 

O compliance pode ser dividido em Empresarial e tam-

bém em Tributário. Este último, está mais próximo à área de 

alcance do contador e diz respeito não somente ao planeja-

mento tributário e sim a conformidade com os tributos, ou 

seja, a gestão tributária que já é praticada no Brasil, mas com 

uma preocupação maior com a questão de conformidade e 

de cruzamentos de informações.  

  O livro “Compliance Tributário – Práticas, Riscos e Atuali-

dades”, do Centro Educacional BSSP, Editora Realejo, lembra 

que ainda há muito desconhecimento sobre o assunto e sua 

efetividade, principalmente, quando o assunto é compliance 

Tributário, este mesmo sentimento ainda permanece, com o 

agravante que cada vez mais leis e obrigações surgem e pre-

cisam ser cumpridas.

  Um dos articulistas participantes da publicação é Adil-

son Torres, profissional da contabilidade, docente de cursos 
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de especialização, alguns deles já ministrados no Sescon Cam-

pinas. Especializado na área tributária, ele resume compliance 

como: “estar em dia, em ordem”. Torres lembra, que as empre-

sas de contabilidade se beneficiam do programa de complian-

ce, quando conseguem estabelecer uma relação dentro e fora 

da empresa, mostrando de forma clara as regras e as responsa-

bilidades de cada um. “Hoje nós temos o profissional contábil 

que têm as suas responsabilidades bem definidas e delimita-

das pelo novo Código Civil. Somado a isso temos a Lei Anti-

corrupção e o Princípio da Transparência, uma das bases da 

Governança Corporativa.  A Lei do Compliance trata de riscos 

internos e externos, Responsabilidade Civil e Administrativa da 

empresa, a legislação de combate à corrupção, a lavagem de 

dinheiro, e neste cenário todos estão envolvidos: empresa, fun-

cionários, fornecedores, parceiros”.  

  Assim como Macario, Torres acredita que é preciso fazer 

mais. “Tudo isso abre uma ampla gama de serviços a serem 

oferecidos, voltados para à nossa área, incluindo a questão da 

governança, da visão estratégica, da visão proativa da conta-

bilidade não ser apenas uma acumuladora de valores e presta-

ção de informações já ocorridas, mas de se fazer uma incisiva 

participação nas decisões dos gestores, para que eles obte-

nham esta questão da conformidade.” 

  Programa de Compliance

  Para o docente, um verdadeiro programa de com-

pliance deve levar em conta um conjunto de mecanismos 

e procedimentos, que busquem a proteção, a integridade 

e a ética da empresa. O primeiro passo é o entendimento 

do assunto, a parte conceitual da questão, em observância 

a Lei Anticorrupção, seguido da sua implementação através 

de regras e controles, através de gestão de denúncias. Além 

disso, ele recomenda que a implantação do programa, seja 

feita por pessoas que trabalham na área, pois ainda há muita 

dificuldade causada pela falta de informação, tanto de em-

presários quanto contabilistas, além de uma leitura equivo-

cada da realidade atual.  

   Torres diz que dentre as diversas leituras que podemos 

fazer na sociedade atual, a que ele mais concorda é a de que 

algo está mudando. “Nunca tivemos tantas leis sendo cum-

pridas hoje, vemos pessoas importantes e políticos sendo 

presos, o que nunca foi visto num passado recente.” Sinais 

de uma mudança de cultura, que precisa ser colocada em 

prática de forma correta e que com a ajuda de profissionais 

contábeis bem esclarecidos e preparados, começa a se for-

talecer.
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Nascido do Coral Sescon Campinas, o coral segue agora independente, com o novo nome “Coral Voz Livre” e busca fi-

nanciamento coletivo para continuar às suas atividades. O grupo é bem eclético, formado por homens e mulheres de diversas 

idades e ocupações e tem à sua frente como regente o experiente maestro Hipólito Ribas. 

  Os ensaios continuam acontecendo no auditório do Sindicato, as terças-feiras, à noite e o Sescon Campinas mantém  

apoio cultural ao grupo. Além disso, duas diretoras do sindicato atuam como coralistas, são elas, a vice-presidente Lilian Ricci 

Ghizzi e a diretora social Tatiana Fabretti Greguel. 

  A última apresentação aconteceu durante um encontro de corais, organizado na sede do Sescon Campinas, no final de 

maio. Na próxima edição, você acompanhará a cobertura completa do evento. 

  Vamos recordar como esta história começou!

  O Coral Sescon Campinas foi o primeiro coral de um Sescon, criado pelo saudoso ex-diretor Social do sindicato, Carlos Luiz 

Barroso Ehrenberg, em agosto de 2011. O grupo sempre foi marcado pela diversidade e por ele já se passaram três regentes. 

O Coral já se apresentou em diversos Festivais de Corais, como, por exemplo, em: Conservatória (RJ), Campos do Jordão (SP), 

São Francisco Xavier (SP), Festival de Inverno de Vinhedo (SP), Morungaba (SP) e em Campinas (SP) – nesta última cidade, 

apresentou-se no Teatro Maria Monteiro, Colégio Culto à Ciência, Círculo Militar, Sociedade Hípica de Campinas, Fnac, Via Ápia, 

Hospital Madre Theodora, asilos etc.; levando sempre simpatia e música de boa qualidade. O grupo também já participou de 

apresentações em diversos Sarais Culturais, organizados no Sescon Campinas.

SESCONCAMPINAS notícias

NOVO CORAL, NOVOS PROJETOS

Financiamento Coletivo, como apoiar?

  Para contribuir com este bonito projeto, basta acessar a página de financiamento coletivo para doar a quantidade de-

sejada, as doações podem ser feitas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Para conhecer mais e contribuir, acesse o link: 

https://www.catarse.me/coral_voz_livre_campinas_9689

Foto:  Leandro Ferreira
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Rodrigo de Abreu Gonzales, 
advogado sócio-fundador da 

Sociedade DSG, contabilis-
ta e presidente do Sescon 

Campinas

Geraldo Fonseca de Bar-
ros Neto, Doutor e Mestre 

em Direito pela PUC-SP; 
professor e coordenador 

da pós-graduação da 
PUC-Campinas; advogado 

sócio do FVA - Fonseca 
Vannucci e Abreu

o    valor de uma cláusula contratual bem estruturada – e, da mesma forma, 
os danos de uma previsão defeituosa – são percebidos quando o conflito 
se instala. Se esta lição é valiosa para qualquer tipo de contrato, é “regra 

de ouro” para o contrato social de sociedade limitada, em que as disputas entre os 
sócios podem durar anos e suas implicações no cotidiano da empresa podem travar 
a atividade empresarial, levando-a à ruína.

A EXCLUSÃO DO 
SÓCIO COMEÇA 
NO CONTRATO 
SOCIAL

DIREITO NA CONTABILIDADE

  No intuito de preservar a empresa, o Código Civil previu, no seu art. 1.085, a possi-
bilidade de se excluir um sócio minoritário extrajudicialmente, por alteração do con-
trato social, sem necessidade de processo judicial. Este é o caminho mais simples, 
econômico, rápido e eficaz para afastar da sociedade o sócio que, por desrespeitar 
as regras, coloca em risco a empresa e a subsistência de todos.

  Para que seja possível a exclusão neste formato simplificado, é indispensável que 
o contrato social contenha uma cláusula prevendo a possibilidade de exclusão. Caso 
o contrato social não preveja a exclusão extrajudicial, é admitida a alteração contratual para inserir a cláusula, que 
passa a ter efeito a partir de sua previsão, de modo que somente faltas cometidas depois da inclusão possam levar 
à expulsão administrativa do sócio indesejado. 

  Para evitar possíveis discussões sobre o procedimento e sua nulidade, é altamente recomendável que o contrato 
social já indique a forma de notificação do sócio, a necessidade de indicar a acusação na notificação, o prazo hábil 
para defesa, onde se realizará a reunião, e se há quórum mínimo para instalação da reunião.

  Embora não se exija que o contrato social previamente traga as hipóteses que poderiam configurar atos graves 
passíveis de exclusão, a previsão no contrato social é recomendada, para trazer previsibilidade e segurança jurídica. 
Como o Código Civil utiliza a expressão “falta grave”, sem indicar que fatos poderiam levar à expulsão, a violação 
acaba tendo que ser analisada no contexto em que ocorreu. Levando-se em consideração os antecedentes do sócio 
e as repercussões negativas do ato, com atenção aos usos e costumes e às condutas adotadas anteriormente pelos 
demais sócios em situações semelhantes.

  Diante da riqueza de possibilidades, entendemos ser mais adequada a previsão de hipóteses exemplificativas, 
abertas, que sirvam como norte para interpretação em caso de fatos semelhantes aos descritos e não taxativas, o 
que poderia limitar as hipóteses e restringir a abrangência da cláusula.

  Uma cláusula de exclusão completa, detalhada, adequada à realidade dos sócios e daquela sociedade específi-
ca, garante que o procedimento de exclusão ocorra de forma mais segura, ágil e transparente, evitando a anulação 
judicial posterior. O desenho de um contrato social adaptado à realidade da empresa com regras claras quanto às 
possibilidades de dissolução traz segurança à sociedade e harmonia aos sócios, evitando mal-entendidos e alega-
ções de ignorância de sócios mal-intencionados.

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

TRILHAS TURISMO

    Quando o assunto é viagens nacionais ou internacio-
nais e cruzeiros, a Trilhas Turismo é uma ótima escolha. A 
agência está entre as diversas empresas conveniadas ao 
Sescon Campinas. Por meio do convênio, os associados 
e seus colaboradores têm descontos de 5% nos pacotes 
turísticos, além de:  5% em hospedagens, 3% em locação 
de veículos, 3% em Cruzeiros e 10% em Seguro Viagem. 

  A Trilhas Turismo é uma agência, que trabalha com 
uma proposta diferenciada no mercado, visando o aten-
dimento personalizado ao cliente. Ao entrar em contato 
com a agência você é atendido por pessoas que real-
mente conhecem o assunto, sendo informado sobre os 
melhores destinos, os melhores hotéis e os preços mais 
baixos, além de locais para diversão e entretenimento. 
Tudo de acordo com o seu gosto e o seu bolso.

  A equipe da Trilhas Turismo é composta por profis-
sionais competentes e totalmente qualificados na área, 
além de contar com uma estrutura organizada e prepa-
rada para receber bem e satisfazer suas necessidades. A 
missão da empresa é trabalhar para que o cliente desfru-
te da satisfação de viajar em sua plenitude.

  Entre os serviços oferecidos pela Trilhas Turismo 
destacam-se:

• Sistema “on-line” de reservas e emissões de pas-
sagens aéreas nacionais e internacionais com todas as 

Serviço:

TRILHAS TURISMO
Endereço: Rua Xavier Maier, 50 - Loja 08 - Jardim Con-

ceição, Distrito de Sousas, Campinas (SP)

  Telefone: (19) 3758-8542

  E-mail: ricardo@trilhas.tur.br

  https://www.trilhas.tur.br/

QUER MAIS OPÇÕES?
Conheça mais sobre os inúmeros convênios que o Sescon Campinas oferece para você e seus colaboradores em: 

http://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios.

Parcerias & Convênios

companhias aéreas;
• Sistema de emissão de bilhete eletrônico (“e-ticket”) 

com todas as companhias aéreas, que dispõe dessa mo-
dalidade de serviços;

• Sistema de reservas e informações de hotéis no Brasil 
e exterior;

• Aluguel de veículos no Brasil e exterior;
• Serviços de traslados aeroporto/hotel/aeroporto, 

“city tour” e passeios específicos de interesse;
• Preparação de pacotes de viagens nacionais e inter-

nacionais, individuais, para famílias, grupos de pessoas e 
empresas em geral.
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
AVJ Serviços Contábeis Eireli  
Endereço: Rua Fioravante Basílio Maglio, 
248, Nova Valinhos, Valinhos (SP)  
veigaepostal@veigaepostal.com.br 
(19) 3871-6211, (19) 9193-3497

Ágil Contabilidade Jaguariúna Ltda. 
Endereço: Rua Cosmópolis, 61, 
Dom Bosco, Jaguariúna (SP)  
contabil.agil@gmail.com 
(19) 3867-1786, (19) 3867-2484 

WHB Contabilidade Ltda. 
Endereço: Avenida Francisco Glicério, 
305, Vila Lídia, Campinas (SP) 
maria@whbcontabilidade.com.br 
(19) 2514-0026, (19) 3304-0923

NM Escritório Contábil Ltda.  
Endereço: Rua Elvira Martinati Forner, 
154, 
Jardim Amália, Engenheiro Coelho (SP) 
noemia@nmcontab.com.br 
(19) 3857-9366, (19) 98314-0059

Weleson Henrique de A. Silva  
Endereço: Avenida Baden Powell, 843, 
Jardim Nova Europa, Campinas 
(SP) 
ws@wsassessoriacontabil.com.br 
(19) 3324-2934, (19) 3386-2794 

Gomes Hoffmann Cursos e Treinamen-
tos Ltda.
Endereço: Rua José Guatemosin No-
gueira, 25, Cambuí, Campinas (SP) 
shp@gh.adv.br 
(19) 3231-9544, (19) 3733-9544 

Nelson Maciel Mattos  
Endereço: Rua Teodoro Baima, 45 
Jardim Proença, Campinas (SP) 
nmmattos@terra.com.br 
(19) 3231-7756

Fraga Marketing e Serviços Ltda.  
Endereço: Avenida Andrade Neves, 2412, 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
evelyn@fraga.com.br 
(19) 3243-7420, (19) 3829-5500 

JP5 Gestão Contábil Ltda.  
Endereço: Avenida Aírton Senna da 
Silva, 295, 
Vila Jequitibás, Campinas (SP)  
joseluiz@jp5.com.br 
(19) 3307-5700, (19) 99201-3800

Luis Carlos Fabiano - Me  
Endereço: Rua Ibsen da Costa Manso, 
341, 
Jardim Chapadão, Campinas (SP)  
carla@solucoescontabeis.com.br 
(19) 2513-4633 

Otimizeicontabil Ltda.  
Endereço: Rua Serra D’água, 178, 
Jardim São Fernando, Campinas 
(SP)  
contato@otimizeicontabil.com.br 
(19) 3037-5763, (19) 98148-0046 

Renata Beraldo 
Endereço: Rua Conceição, 233, 
Centro, Campinas (SP)   
scrimadm1@gmail.com 
(19) 99172-1977 

Luis Guilherme Bonani Vieira Palma 
Endereço: Rua Doutor Antônio Galízia, 
181, Cambuí , Campinas (SP) 
lgpalma@bpalma.com.br 
(19) 3381-2671

Eson Organização Contábil Eireli  
Endereço: Rua Espanha, 287, 
Vila RBE Siqueira, Campinas (SP)  
processos@esoncontabil.com.br 
(19) 2513-3232 (19) 98168-0816 

Jjsauer Serviços Contábeis Ltda. 
Endereço: Avenida Francisco Glicério, 
305, Vila Lídia, Campinas (SP)  
jjsauer@jjsauer.com.br
(19) 3237-6362, (19) 99795-1444 

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

NOVA AMÉRICA
  Em 05 de junho de 1967 nascia à Nova América Auditoria, Consultoria e Contabilidade, localizada na cidade de 

Americana. Fundada por Aristides Forti – nascido em Quintana e filho de uma tradicional família italiana – juntamen-
te com outros três sócios, a empresa teve seu nome inspirado numa época difícil, em pleno Regime Militar no país, 
significando “algo novo, inovador” dentro do continente das Américas, sendo assim, uma Nova América.

   A empresa presta serviços nas áreas: Contábil, Fiscal, Trabalhista, Tributário, Societário, dando assessoria direta 
e indireta aos seus clientes, bem como desempenha trabalhos de auditoria. 

  Sob a direção de Aristides Forti, Evandro Figueiredo Forti e Elisete Lois, a Nova América celebra seus 51 anos 
de mercado, com muito trabalho, dedicação, alta tecnologia e inovações voltadas para os seus clientes.  Com mais 
de 60 colaboradores altamente qualificados, atendendo empresas de pequeno à grande porte, em todo território 
brasileiro – nacionais e multinacionais, numa ampla e moderna estrutura física de mais de 600 metros quadrados.

  Entre os diferenciais da Nova América estão: seguro de responsabilidade civil - R$ 10 Milhões (contra erros técni-
cos); ISO 9001/2015 – qualidade exigida - excelência em atendimento; compromisso de confidencialidade e política 
de uso da tecnologia da informação; assessoria acompanhada e visitas periódicas; demonstração financeira anual 
(padrão internacional). 

  Para a Nova América ser associada ao Sescon Campinas é importante, pois o sindicato tem atuado em defesa 
das empresas contábeis de sua base territorial, buscando sempre as melhores negociações sindicais, benefícios, 
parcerias, além de sempre estar proporcionando treinamentos e capacitações.

Transmissão e recebimento de 
documentos de forma 
centralizada 

Envio online de guias, relatórios, 
encargos e recibos diretamente 
do sistema 

Atendimento web para 
multiusuários 

Agilidade no contato
com o cliente 

O eContador é o app que vai diferenciar
sua empresa no mercado

0800 704 1418

A praticidade
que você precisa
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