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Sindicato participa da Semana 
do MEI do Sebrae

EmprEEndEdorismo dEclarE cErto

Festa Junina Sescon Batom
e Sarau Cultural

Sescon Campinas entrega 
Certificados de participação  

no UNISAL

EvEntos dE junho

sescon campinas estreita
relacionamento com empresas associadas
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Em maio iniciamos uma 
série de visitas aos nos-
sos associados, com o 
objetivo de aproximá-los 
ainda mais do Sescon 

Campinas e mostrar o que temos a 
oferecer, como por exemplo, loca-
ção de espaços para aulas e pales-
tras, Certificação Digital, Central 
de Compras de material de escri-
tório, cursos e palestras com temas 
atuais, entre muitos outros benefí-
cios, todos com vantagens e preços 
especiais para os associados. 

  Todos os escritórios estão sen-
do visitados e cada um deles está 
recebendo um kit do Sescon Cam-
pinas contendo o “Certificado de 
Associado”, a Revista Sescon Cam-
pinas e diversos materiais com 
informações sobre os serviços dis-
ponibilizados.

  Durante a visita também foi 
entregue o convite para o “Café 
da Manhã de Boas-Vindas aos As-

sociados Sescon Campinas, ” que 
aconteceu no dia 06 de junho, na 
sede do Sescon Campinas, com a 
presença da nossa diretoria, equi-
pe e parceiros. 

  No dia 08 de maio, estivemos 
no UNISAL em Americana para 
entregar aos alunos   participantes 
do Declare Certo e ao coordena-
dor do Curso de Ciências Contá-
beis, Geraldo Biaggi, o certificado 
de participação. Pelo segundo ano 
consecutivo, o UNISAL partici-
pou do evento por meio de alunos, 
acompanhados por seus profes-
sores, orientando a população de 
Americana sobre o preenchimento 
da Declaração de IRPF. A ideia é 
dar continuidade a esta importan-
te parceria e estendê-la, em breve 
traremos mais novidades!

  Na semana de 8 a 13 de maio, o 
Sescon Campinas marcou presen-
ça na “Semana do MEI 2017”, que 
aconteceu em Campinas e em todo 

o Brasil. Este foi mais um impor-
tante momento para o Sindicato 
mostrar o seu trabalho e o que te-
mos a oferecer. 

   Nesta edição você acompanha 
também mais sobre as entidades 
participantes da 4ª Festa Junina 
Sescon Batom e muito mais! 

SESCONCAMPINAS EDITORIAL

AssociAdos em foco

Edison Ferreira rodrigues 
Presidente do Sescon Campinas

Gestão 2015-2018
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Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas ou elogios sobre a 
Revista  Sescon Campinas. Sua opinião é muito importante 
para nós! 

Contato: (19) 3239 - 1845
E-mail: revista@sesconcampinas.org.br
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COntAbiLidAdE báSiCA 
dia: 14/06 (quarta-feira)
horário: 09h00 às 18h00  
Carga horária: 8 horas
este curso tem o objetivo de 
instrumentalizar, reciclar e atualizar 
profissionais atuantes na área contábil. 
entre os temas que serão abordados estão: 
contabilidade comercial, demonstrações 
contábeis, operações mercantis, apuração 
do resultado e iRfs. 

ExCEL dO báSiCO AO AVAnçAdO 
dia: 19/06 a 29/06 (segundas, terças, quartas e 
quintas) 
horário: 19h00 às 22h00  
Carga horária: 24 horas
Já pensou em conhecer todas as 
funcionalidades de um dos os softwares mais 
utilizados no mundo corporativo? esta é a 
proposta deste curso, que une teoria e prática 
com o objetivo de passar uma visão completa 
das funcionalidades deste software.

ROtinAS FinAnCEiRAS
dia: 23/06 (sexta-feira) 
horário: 9h00 às 18h00 
Carga horária: 8 horas
este curso tem como meta capacitar seus 
participantes sobre as rotinas financeiras, servindo 
como instrumento de gestão, controle, avaliação e 
de planejamento financeiro. os temas tratados 
serão: controle de contas a receber; cobrança; 
controle das contas a pagar; administração do fluxo 
de caixa; planejamento, entre outros.

COnStitUiçãO dE EMpRESA
dia: 26/06 e 28/06 (segunda e quarta) 
horário: 19h às 22h 
Carga horária: 6 horas
Tudo o que você precisa saber sobre a 
formação de uma empresa, será oferecido 
neste curso. Alguns dos temas tratados 
serão: noções básicas sobre a categoria 
jurídica e regimes de tributação; 
características de um empreendedor; visão 
sistêmica e ambiente organizacional; 
administração financeira; e muito mais.

 | CURSOS JUnhO

Só tenho a agradecer 
pela recepção de todos, 

desde a inscrição 
no curso, agradecer 

pelo cuidado do local, 
ambiente confiável, foi 

tudo muito bom.

“

“

(Noemi Morais, Escritório Taquaral Contabilidade)
Curso de Assistente de Departamento Pessoal e Previdenciário

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO
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MARkEting COntábiL
dia: 15/07 (quarta-feira)
horário: 09h00 às 18h00 
Carga horária: 8 horas
capacitar e estimular os participantes em 
relação ao uso dos conhecimentos e 
ferramentas básicas de marketing para 
melhorar a oferta de serviços, com uma 
abordagem prática com foco na melhoria das 
rotinas de atendimento e na eficiência dos 
processos, são alguns dos objetivos deste curso

téCniCAS pARA nEgOCiAçãO E VEndA 
dE SERViçO
dia: 04/07 (terça-feira)  
horário: 09h00 às 18h00 
Carga horária: 8 horas
Para ter sucesso nas vendas é preciso técnica! 
entre os temas abordados neste curso estarão: 
relacionamento interpessoal; enfrentamento de 
objeções; ciclo de venda; prospecção de cliente; 
motivação, fidelização e muito mais.

CURSO dE pRECiFiCAçãO dE SERViçOS 
COntábEiS
dia: 19/07 (segunda-feira)   
horário: 09h00 às 18h00 
Carga horária: 8 horas
Quanto vale o seu trabalho? Qual o preço que 
deve ser aplicado? estas e outras perguntas 
poderão ser respondidas neste curso. os temas 
abordados serão: aspectos estratégicos de 
precificação; análise de produtos, serviços, 
mercadológica e de risco; tributação; elaboração 
e cálculo dos preços dos serviços recorrentes e 
não recorrentes; precificação de contabilidade 
on-line, entre outros.

COntAbiLidAdE pARA EntidAdES dO 
tERCEiRO SEtOR
dia:  20/07 (quinta-feira)   
horário: 09h00 às 18h00 
Carga horária: 8 horas
Voltado para o terceiro setor, o programa 
deste curso incluirá: aspectos conceituais do 
terceiro setor; aspectos contábeis aplicáveis 
nestas entidades; práticas contábeis; aspectos 
gerais de prestação de contas; e legislações.

CURSO itg 1000
dia:  12/07 (quarta-feira)   
horário: 09h00 às 18h00 
Carga horária: 8 horas
este curso abordará os seguintes tópicos: 
entidades abrangidas pela iTG 1000; formalidades 
da escrituração contábil; critérios da escrituração; 
Livro diário; Livro razão; documentação; principais 
critérios e procedimentos contábeis; estoques; 
demonstrações contábeis obrigatórias e 
opcionais; notas explicativas; plano de contas 
simplificado; entre outros.

 | JULhO

Este é o segundo curso 
que faço no Sescon 
Campinas. Sempre é 

muito bom! Professores 
excelentes e conteúdos 

atualizados

“

“

(Flávia A. Souza Dainez, Palermo Contabilidade Ltda.)
Curso de Assistente de Departamento Pessoal e Previdenciário

curso de assistente de
departamento pessoal e previdenciário

  | inSCREVA-SE Já pELO SitE
www.SESCOnCAMpinAS.ORg.bR
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SESCONCAMPINAS ARTIGO

DirEito na
contabilidade
5 mOTIVOs PARA PROgRAmAR sEu PlANEjAmENTO suCEssóRIO AgORA

Oplanejamento suces-
sório, seja em uma 
empresa familiar ou 
na transmissão, com 
segurança, do patri-

mônio entre gerações, possibilita 
maior organização e eficácia refe-
rente à governança para empresas 
familiares, garantindo o bem-estar 
dos entes queridos e descomplican-
do futuros processos de inventário, 
que tendem a ser longos, complica-
dos e caros.

  
O planejamento sucessório tem co-
mo foco a proteção e a continui-
dade do patrimônio da família. O 
principal objetivo é a manutenção 
e perpetuação da fonte de renda e 
patrimônio adquirido, que se obtêm 
através da transferência aos herdei-
ros dos bens e/ou quotas sociais (no 
caso de empresas), resguardando 
o controle aos doadores, via de re-
gra pais, visando a prevenção de 
conflitos familiares e de eventuais 
“quebras” do patrimônio, evitando, 
quando possível, o processo judi-
cial. Por tudo isso, o planejamento 
sucessório é popularmente conhe-
cido como “inventário em vida” ou 
por vezes, de forma indevida, como 
blindagem patrimonial, quando en-
volve empresas.

  
Cada planejamento deve ser pen-
sado e customizado para cada 
família, buscando opções que be-
neficiem todos de maneira eficaz e, 
por esses motivos, precisa ser per-
sonalizado. Antecipar esses pontos 
pode parecer difícil, mas mostra-

se necessário para evitar possíveis 
conflitos e para manter o que foi 
construído com tanto esforço e de-
dicação, deixando um legado para 
o futuro.

  
Conheça cinco motivos para pen-
sar e programar seu planejamento 
sucessório agora:
1 – Quando iniciar o planejamen-
to - com o atual momento político e 
problemas de arrecadação no Bra-
sil, existem projetos de Lei, no Con-
gresso Nacional tramitando com 
urgência, com previsão de aumen-
to significativo do ITCMD, imposto 
que incide sobre doações e heran-
ças, portanto, recomendamos ini-
ciar o planejamento sucessório o 
mais rápido possível, antecipando-
se ao certo aumento da tributação 
envolvida.
2 – É possível partilhar - no caso 
de bens, caso haja mais de um her-
deiro, é possível dividir o patrimô-
nio entre eles, de forma igual ou de 
acordo com o perfil e vocação de ca-
da um, sempre com soluções que 
buscam a inteligência e eficiência. 
No caso de empresas, é possível rea-
lizar a transferência de quotas aos 
herdeiros, com um contrato social 
que possua regras claras de gover-
nança, prezando pela manutenção 
do controle pelos pais ou doadores 
e quando for o caso a constituição 
de empesas Holdings que possam 
gerir, sem riscos, e com economia 
tributária os bens imóveis da famí-
lia.
3 – Todos podem programar uma 

sucessão patrimonial - qualquer 
pessoa pode planejar com antece-
dência sua sucessão, com soluções 
mais simples, como, por exemplo, 
uma doação de imóveis, em vida, 
para seus filhos, através de escritu-
ras de doação, com reserva de usu-
fruto e outras cláusulas especiais, 
sempre com atenção à parte tribu-
tária, até os casos mais complexos, 
como a constituição de holdings pa-
ra administrar bens e empresas.
4 – Evitar possíveis conflitos futu-
ros - caso a sucessão não seja ante-
cipada, necessariamente haverá o 
inventário, podendo ocorrer uma 
partilha de bens problemática ge-
rando conflitos internos na famí-
lia, brigas por imóveis, afloramento 
de diferenças, falta de habilidade 
na condução dos negócios e na ad-
ministração dos patrimônios, e há 
grandes chances de perda daquilo 
que foi difícil ser conquistado pelas 
gerações anteriores.
5 – É uma opção para quem quer 
diminuir o ritmo de trabalho sem 
perder o controle. A melhor pessoa 
para planejar o futuro da empresa e 
dos bens é aquela que os administra 
hoje. Como a sucessão é um conjun-
to de ações de médio a longo prazo, 
quanto antes for iniciada, melhor. 
A atitude é uma ótima opção para 
aqueles que querem continuar deci-
dindo e ativos na empresa que cons-
truíram, mas que também querem 
diminuir o ritmo para aproveitar os 
frutos de todo o trabalho realizado 
ao longo dos anos.

por dr. rodrigo de abreu Gonzales
Contador, advogado e vice-presidente

 do Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br
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SEJA ASSOCIADO SESCON CAMPINAS 
E TENHA DESCONTOS E BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
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RSPRINT
SESCONCAMPINAS NOSSOS PARCEIROS

ARSPRINT Outsourcing 
de Impressão está pre-
sente no mercado há 
mais de 10 anos. A em-
presa atua na locação e 

venda de impressoras a laser, multi-
funcionais e duplicadores, além de 
projetores tradicionais e interativos, 
software para gerenciamento de có-
pias / impressão, scanners, GED / 
ECM, lousa digital, videoconferên-
cia, peças e suprimentos. 

A empresa é uma autorizada da 
marca RICOH, empresa de presti-
gio e liderança mundial no segmen-
to de impressões e imagem, há mais 
de 80 anos.

Os serviços de impressão estão 
em constante evolução. Para re-
duzir custos, otimizar o parque de 
equipamentos, aumentar a qualida-
de e a produtividade é necessário o 
uso de tecnologia de ponta aliados a 
equipamentos e soluções eficientes 
de gestão. As soluções e equipamen-
tos da RSPRINT agilizam o proces-
so diário nos ambientes Contábeis, 
Fiscais, Advocacias entre outros. 

Além disso, a RSPRINT possui 
um software que atende as neces-
sidades dos associados do Sescon 
Campinas, cuja finalidade é conta-
bilizar as impressões de seus clien-
tes e durante o fechamento mensal 
gerar um relatório com informações 
mais assertivas.

•  A parceria com o sescon Campinas acontece 
há mais de três anos, confirmando o sucesso 
desta parceria. A RsPRINT oferece aos 
associados do sescon Campinas descontos 
nas locações e em suas outras soluções.

| pARCERiA
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SESCONCAMPINAS SESCON MAIS

ConhEça a noSSa baSE

Hortolândia
Uma cidade com gran-

de potencial de desen-
volvimento econômico, 
esta é Hortolândia. O 
município faz parte do 

Circuito de Ciência e Tecnologia 
abrigando renomadas empresas e 
multinacionais, como Dell, EMS, 
Wickbold, ZTE, entre outras, e cen-
tros de pesquisa. 

Dados da prefeitura municipal 
contabilizam mais de 500 indús-
trias, 2.881 pontos comerciais insta-
lados, dois shopping centers e 3.105 
prestadores de serviço atuantes em 
Hortolândia. Além disso, o municí-
pio conta uma boa infraestrutura 
com hospitais, parques socioam-
bientais, escolas, universidades, 
bibliotecas, bares, restaurantes e 
hotéis, garantindo qualidade de vi-
da a seus habitantes.

Dentro do Sescon Mais, Hor-
tolândia faz parte da Região de 
Sumaré, juntamente com esta cida-

secretaria de Turismo de sP / Ken Chu - Expressão studio.

de e Monte Mor. A região já rece-
beu eventos como o Café da Manhã 
de Empresários Contábeis Sescon 
Campinas, o Declare Certo, a pa-

lestra SAT, a Campanha de Natal e 
pelo segundo ano consecutivo par-
ticipa da Campanha de Agasalho 
do Sescon Campinas.

| dAdOS MUniCipAiS 

219.039 habitantes
R$ 47.861,29 PIB
0,756  (IDmH)
Fonte: IBgE 2016-2010

REgiÕES dO SESCOn MAiS E COORdEnAdORES:
•  VALINHOS E VINHEDO
marcos Fernando Cândido - Contactus Contábil

•  AMERICANA E NOVA ODESSA
Elza Cassitas sferra - AEsCON Americana

•  ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS, ENGENHEIRO COELHO, HOLAMBRA E PAULÍNIA
gustavo Arrivabene - Arrivabene Contabilidade e Assessoria

•  PEDREIRA, JAGUARIÚNA E SANTO ANTÔNIO DE POSSE
marcelo Viaro Berloffa - mek Contabilidade - Aescon Pedreira

•  ITATIBA
Antônio Cândido Vieira. A. Barbosa - macc Contabilidade
ACEsCI (Associação dos Contabilistas e Empresas de serviços Contábeis de Itatiba)

•  SUMARÉ, MONTE MOR E HORTOLÂNDIA
silvio Cesar Coltro - AEsCON sumaré

•  INDAIATUBA
josé Helio luz - jHl Contabilidade

bASE tERRitORiAL
dO SESCOn CAMpinAS
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No dia 08 de maio, 
o Sescon Campi-
nas esteve no UNI-
SAL de Americana, 
Campus Nossa Se-

nhora Auxiliadora para entregar 
os certificados de participação 
no Declare Certo 2017 aos alunos, 
que orientados por seus professo-
res, ajudaram a esclarecer as dú-
vidas da população de Americana 
sobre o preenchimento da Decla-
ração de Imposto de Renda, no dia 
18 de março. 

Na cidade 246 pessoas passa-
ram pela tenda do Sescon Cam-
pinas, entre os serviços oferecidos 
estavam a orientação sobre o 
preenchimento da DIRPF e a 
aferição de pressão arterial, rea-
lizada pelos profissionais da Ro-
perbras Segurança e Medicina do 
Trabalho. 

O coordenador do Curso de 
Ciências Contábeis, Geraldo 

Biaggi também recebeu das mãos 
do presidente do Sescon Campi-
nas Edison Ferreira Rodrigues, 
um certificado em nome do curso 
e destacou a parceria com o Sin-
dicato. 

As entregas ocorreram duran-
te a “XXX Semana de Estudos de 
Administração e Ciências Contá-
beis”. A noite foi aberta pela Ban-

da do Senai, logo em seguida, o 
mestre de cerimônias Dárcio No-
vo chamou ao palco o presidente 
do Sescon Campinas, que realizou 
a entrega dos certificados. E para 
fechar a noite, foi convidado o pa-
lestrante Dill Casella, que realizou 
a palestra: “Fazer acontecer com 
inovação – Desafiando a Constru-
ção do Nosso Futuro. ”

SESCon CamPinaS rEConhECE
alunoS E EStrEita laçoS

com o UNISAL

SESCONCAMPINAS SESCON MAIS

•  No dia 09 de maio, o presidente 
do sescon Campinas e a gerente 
Cristiane Ayala estiveram na unidade, 
a convite de Biaggi para participar 
de um café da manhã com empresas 
parceiras do uNIsAl. O encontro fez 
parte do planejamento para uma 
feira que será realizada pelo uNIsAl. 
Em breve mais novidades!

| CAFé dA MAnhã
  nO UniSAL 
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SESCon CamPinaS PartiCiPa 
Da “SEmana Do mEi 2017”

do Sebrae

aPESar Da CriSE PolítiCa, otimiSmo 
ComEça a tomar Conta Do CEnário 

econômico

Buscando oferecer orien-
tações e capacitação 
aos Microempreendedo-
res Individuais (MEIs) e 
também incentivar a for-

malização de potenciais empresá-
rios, o Sebrae organizou a “Semana 
do MEI 2017”. O evento aconteceu 
de 8 a 13 de maio em mais de 900 ci-
dades brasileiras. Segundo o Sebrae 
os Microempreendedores no Bra-
sil já passam dos 7 milhões e a cada 
ano, cerca de um milhão de pessoas 
se registram na modalidade.

Em São Paulo, a semana foi reali-
zada tanto na capital quanto no in-
terior. A programação contou com 
diversas atividades gratuitas, co-
mo palestras presenciais e on-line, 
balcão de microcrédito, oficinas e 
orientações voltadas aos MEIs. 

O Sescon Campinas também es-
teve presente como parceiro do 
Sebrae no evento. O Sindicato foi 
representado por Célia Andrade e 
Juliana Pires, ambas da área de Re-
lacionamento.

Em Campinas, as atividades fo-

ram 
reali-
zadas em 
dois endereços: numa tenda, loca-
lizada atrás da Catedral Metro-
politana (Praça Rui Barbosa, no 
Centro), onde o Sescon Campinas 
contou com um espaço reservado, 
juntamente com outros parceiros 
do Sebrae; e também no Escritório 
Regional do Sebrae (Av. Imperatriz 
Leopoldina, 272, Vila Nova).

Ootimismo com uma 
possível recupera-
ção da economia 
começa a se tornar 
um sentimento cada 

vez comum entre os empresários 
e os consumidores. Apesar da cri-
se econômica ainda ser bem real e 
a presente crise política, o cenário 
começa a apontar para mudanças. 

Em Campinas, por exemplo, o 
otimismo dos executivos de finan-
ças em relação à retomada de cres-
cimento econômico na cidade e a 
construção de um melhor ambien-
te de negócios foram medidos na 

Pesquisa Econômica do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finan-
ças (IBEF), realizada entre março e 
abril deste ano, com os 300 associa-
dos da entidade (65% do setor de 
serviços, 28% da indústria, 5% do 
comércio e 2% de outros segmen-
tos). O objetivo foi traçar um cená-
rio econômico e detectar alguma 
recuperação da economia em 2017. 

Segundo a pesquisa, quando 
abordados sobre a expectativa de 
desempenho de suas empresas 
em 2017, o otimismo tem se torna-
do mais presente. Dos entrevista-
dos, 33% acreditam no crescimento 

das receitas superior a 10%, 54% 
num crescimento das receitas in-
ferior a 10% e apenas 13% em que-
da das receitas. Além disso, 40% 
dos entrevistados pretende fazer 
investimento superior ao realizado 
em 2016, 29% inferior ao realizado 
em 2016 e 31% não pretendem fa-
zer qualquer tipo de investimento 
neste ano. A pesquisa revelou ain-
da, que a grande maioria dos exe-
cutivos (56%) pretende manter 
os postos de trabalho existentes e 
36% criar novas vagas. Apenas 8% 
revelam diminuir e fechar postos 
de trabalho. 

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

mICROEmPREENDEDOREs NO
BRAsIl já PAssAm DOs 7 mIlHõEs
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COMéRCiO 

ibgE

A mesma confiança parece to-
mar conta do Comércio Varejista 
da Região, o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) de Campi-
nas novamente apresentou alta. 
Desta vez teve de 7,4 pontos entre 
os meses de março e abril deste 
ano, passando de 109,3 para 116,7 
pontos. A variação é considerada 
positiva e dentro do esperado.

O indicador utilizado na pes-
quisa varia entre 0 e 200 pontos, 
sendo que abaixo de 100 signifi-
ca pessimismo e, acima, otimis-
mo. O ICC é composto pelo Índice 
das Condições Econômicas Atuais 

(ICEA), que revela a disposição 
em consumir neste momento, e 
pelo Índice de Expectativas do 
Consumidor (IEC), que aponta a 
perspectiva das pessoas em com-
prar no futuro, sem considerar o 
cenário atual.

  Com os dados pesquisados, 
o empresário varejista da cidade 
consegue ter uma noção de como 
anda o “humor” do consumidor 
para novas compras. “A intenção 
desses dados é dar informação aos 
empresários do varejo para que 
ele saiba o momento exato de to-
mar determinadas decisões”, ex-

plicou a presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Campi-
nas e Região (SindiVarejista), Sa-
nae Murayama Saito.

  Apesar do otimismo, o levan-
tamento da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), em parceria com o 
SindiVarejista, ainda revela as di-
ficuldades causadas pela crise eco-
nômica. O levantamento apontou 
que o setor de varejo de Campinas 
fechou 7.973 vagas formais de tra-
balho entre janeiro de 2013 e feve-
reiro de 2017.

Neste cenário, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) começa a revelar números 
positivos. No primeiro trimestre 
deste ano, a produção industrial 
voltou a crescer, avançando 0,6%. 
O crescimento tem relação ao índi-
ce acumulado para o período janei-
ro-março de 2017, em comparação 

ao mesmo período do ano anterior. 
As categorias econômicas, que 

apresentaram maior dinamismo 
no trimestre foram:  bens de con-
sumo duráveis (10,5%) e bens de 
capital (4,4%), impulsionadas, em 
grande parte, pela ampliação na 
fabricação de automóveis (17,1%) 
e eletrodomésticos (16,6%), na pri-

meira; e de bens de capital agrícola 
(29,8%) e para construção (26,4%), 
na segunda. Por outro lado, os se-
tores produtores de bens de con-
sumo semi e não-duráveis (-0,6%) 
e de bens intermediários (-0,4%) 
assinalaram as taxas negativas no 
índice acumulado do primeiro tri-
mestre de 2017.

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS
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ação DESEnhanDo o Futuro tEm aula 
inaugural E EntrEga DE CErtiFiCaDoS  

em Indaiatuba

No dia 10 de maio, o pre-
sidente do Sescon Cam-
pinas Edison Ferreira 
Rodrigues esteve no Cír-
culo de Amigos do Me-

nor Patrulheiro (CAMP) Indaiatuba, 
a pedido do Sescon São Paulo para 
abrir a aula inaugural de duas novas 
turmas e entregar aos alunos vetera-
nos certificados de conclusão do cur-
so de Departamento Pessoal. 

O curso faz parte da ação “DE-
SENHANDO O FUTURO” criada 
em 2007 pelo Sescon São Paulo, na 
qual são oferecidos cursos de capaci-
tação profissional gratuitos nas áreas 
de Departamento Pessoal e Escri-
ta Fiscal em parceria com diversas 
instituições. A iniciativa faz parte do 
Programa Sescon Solidário, que já 
formou qualificou mais de oito mil 
jovens.

O presidente do Sescon Campi-
nas contou aos jovens ingressantes 
e aos formandos um pouco sobre a 
sua trajetória profissional e reforçou: 

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

“Este é apenas o começo e após mui-
tos anos de profissão posso dizer com 
certeza, que nunca paramos de estu-
dar”. Edison também reforçou que é 

somente por meio da educação, que 
poderemos construir um país me-
lhor, por isso, ações como esta do 
Sescon-SP são muito importantes.
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

rECEita FEDEral
altEra rEgraS
rElativaS à
DEClaração  

País-a-País
(DPP)

AInstrução Normativa 
(IN) RFB nº 1709/2017 
altera a Instrução 
Normativa RFB nº 
1681/2016 que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de presta-
ção das informações da Declaração 
País-a-País (DPP). A Declaração 
País-a-País é um dos compromis-
sos assumidos pelo Brasil no Pro-
jeto BEPS (sigla em inglês para 
Base Erosion and Profit Shifting - 
Erosão da Base Tributável e Trans-
ferência de Lucros), coordenado 
pela Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), com participação dos 
países do G-20. Consiste em de-
claração anual por meio do qual 
os grupos multinacionais deverão 
fornecer à administração tributá-
ria da jurisdição de residência de 
seu controlador final diversas infor-

mações e indicadores relacionados 
à localização de suas atividades, à 
alocação global de renda e aos im-
postos pagos e devidos.

A declaração também deverá 
identificar as jurisdições nas quais 
os grupos multinacionais operam, 
bem como todas as entidades in-
tegrantes do grupo localizadas 
nessas jurisdições, incluindo esta-
belecimentos.

Por meio dessa alteração, a Re-
ceita Federal esclarece que o concei-
to de controle conjunto de que trata 
a DPP refere-se somente à investida 
controlada por entidades integran-
tes do mesmo grupo multinacional.

Adicionalmente, a Receita Fede-
ral criou regra temporária que per-
mite que as entidades brasileiras 
integrantes de grupo multinacio-
nal estrangeiro apontem o contro-
lador final do grupo como entidade 

declarante na hipótese de que o 
controlador ser residente para fins 
tributários em jurisdição que ainda 
não possui Acordo de Autoridades 
Competentes em vigor com o Bra-
sil para o compartilhamento da de-
claração.

A regra valerá 31 de dezembro de 
2017. A partir de 2018, se a adminis-
tração tributária da jurisdição no 
exterior não tiver fechado o Acordo 
de Autoridades Competentes com 
o Brasil, as entidades residentes no 
Brasil estarão obrigadas à entrega 
da Declaração País-a-País. O objeti-
vo da regra é dar tempo às adminis-
trações de alguns países fecharem 
tal acordo com as autoridades com-
petentes.

Fonte: site da Receita Federal do Brasil
www.idg.receita.gov.br
Extraído em 02/06/17 (http://idg.receita.fazenda.gov.
br/noticias/ascom/2017/maio/receita-federal-alte-
ra-regras-relativas-a-declaracao-pais-a-pais-dpp-2)

DEClARAÇÃO PAís A PAís: A 
DEClARAÇÃO TAmBém DEVERá 
IDENTIFICAR As juRIsDIÇõEs 
NAs quAIs Os gRuPOs 
mulTINACIONAIs OPERAm

PIXABAY
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SESCONCAMPINAS CIDADANIA

“Castromóvel” e 
“Samu Animal”

ODepartamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), 
da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas, conta 
com dois importantes serviços, que tem contribuído para 
dar mais esperança aos mais de 20 mil cães e gatos de rua 

da cidade. Conheça mais abaixo:

EsPERANÇAs 
PARA CERCA DE 
20 mIl ANImAIs 
DE RuA Em 
CAmPINAs

•   Em funcionamento desde 2015, o “Castromóvel” é 
na verdade um o ônibus adaptado para ações como 
esterilização de animais (castração), microchipagem 
e vacinação. O itinerário é feito pelo DPBEA e o 
serviço inclui também um trabalho de educação 
e conscientização da população local. “Até o 
momento cerca de 9 mil animais, entre cachorros 
e gatos, já foram esterilizados pelo Castromóvel e 
10 mil microshipados, ” revela o diretor do DPBEA, o 
médico-veterinário Paulo Anselmo Nunes Felippe. 

•   O DPBEA também atua frente as denúncias de 
maus-tratos e chega a atender por mês 200 
denúncias.

•  Para denunciar maus-tratos ou socorrer um animal 
de rua atropelado, doente ou saber mais sobre 
os serviços do DPBEA em Campinas, ligue para o 
número 156. Para adotar um animalzinho resgatado, 
acesse:  www. portalanimal.campinas.sp.gov.br .

•    Em operação desde o início do ano, o “samu 
Animal” funciona 24 horas por dia. O serviço é uma 
ambulância equipada para o transporte de animais 
de rua, feridos por atropelamento, vítimas de maus-
tratos físicos ou que se apresentam gravemente 
debilitados por doenças. A unidade conta com 
um motorista e um veterinário e é equipada com 
maca para remoção, tubo de oxigênio e os demais 
dispositivos para pronto atendimento. O veículo faz 
resgates a pedido do DPBEA ou pelo telefone 156. 

  “Realizamos uma média de 1 a 2 atendimentos 
diários, atendendo animais que foram atropelados ou 
que estão doentes. O objetivo é melhorar a questão 
de sobrevida desses animais, melhorar o atendimento 
e diminuir o sofrimento, ” diz Paulo. 

  Os animais resgatados são levados para 
recuperação no Canil municipal, onde está localizado 
o DPBEA, e onde após tratados permanecem 
disponíveis para adoção. 

| “CAStROMóVEL”

| MAUS-tRAtOS

| dEnúnCiAS, SAMU AniMAL
E SERViçOS dO dpbEA

| “SAMU AniMAL” 
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SSábado, dia 10/06, acon-
teceu no auditório do 
Sescon Campinas o “5° 
Sarau Cultural Sescon 
Campinas”. O Coral Ses-

con Campinas fez uma apresenta-
ção especial aos participantes e a 
noite contou também com apresen-
tações culturais. Um coquetel foi 
servido durante o evento e a entra-
da foi 1 kg de alimento não perecí-
vel, que será doado a uma entidade 
assistencial. Na próxima edição vo-
cê acompanha a cobertura comple-
ta do evento

SESCONCAMPINAS CORAL

“5°
Sarau Cultural SESCon CamPinaS”

sarau 2016
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SESCONCAMPINAS BATOM

FESta Junina SESCon batom  

ajuda entidades

ASSOCiAçãO dE ASSiStÊnCiA bEM-ME-QUER

CASA dA CRiAnçA VOVô nEStOR

CEntRO CULtURAL LOUiS bRAiLLE

A Associação de Assistência 
Bem–Me-Quer (AABQ) é uma 
ONG sem fins lucrativos, que so-
brevive somente de doações. Fun-
dada em 1950 com o nome de 
“Associação dos Tuberculosos de 
Campinas”, em 1996 a entidade 
passou a utilizar a atual denomi-
nação, devido a discriminação e 
exclusão social sofridas na época.

A Associação de Assistência 
Bem–Me-Quer trabalha para a er-
radicação da tuberculose, da fome 
e da desnutrição. A ONG atua jun-
to a diversos Postos de Saúde de 
Campinas e atende famílias caren-
tes e doentes que necessitam de 
ajuda material, moral e espiritual. 

Para saber mais acesse:
www.abemmequer.com.br

Fundada em 1975, a Casa da 
Criança Vovô Nestor tem como 
missão desenvolver a educação de 
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses 
em condições de vulnerabilidade 
social, das Regiões Sul e Sudoeste 
de Campinas.

São objetivos da instituição: ofe-
recer um atendimento que desen-
volva na criança sua capacidade 

física, emocional, cognitiva, afeti-
va, lúdica e cultural; oferecer um 
espaço lúdico e educativo para as 
crianças e suas famílias; e oferecer 
atendimento eficiente e de quali-
dade, voltado ao fortalecimento 
das relações familiares e comuni-
tárias.

Para saber mais acesse: 
Facebook / @vovonestor

O Centro Cultural Louis Braille 
de Campinas (CCLBC) é uma orga-
nização da sociedade civil sem fins 
lucrativos, criada em 1969 com o ob-
jetivo de reabilitar pessoas com de-
ficiência visual (cegos ou com baixa 
visão) e promover a sua reinserção 
na sociedade. 

Atualmente são atendidas no 
CCLBC 90 pessoas de idades va-
riadas. Entre os projetos desenvol-

vidos estão o ensino da leitura no 
sistema Braille; inclusão digital; au-
las de Educação Física, que visam 
o conhecimento corporal e o equilí-
brio; atividades da vida diária, como 
vestir-se, culinária, arrumação da ca-
sa etc.; uso correto da bengala para 
um caminhar com mais autonomia; 
atendimento psicológico individual 
e em grupo; entrevistas psicossociais 
e orientações (individual, grupo e fa-

miliar); além de atividades culturais 
oferecidas por voluntários (musicali-
zação, piano, violão, flauta, dança de 
salão, inglês e massoterapia). Para 
conhecer mais, acesse: 
Facebook/louis.braille.

  A 4ª DA FEsTA juNINA sEsCON BATOm, AjuDOu NEsTE ANO VáRIAs 
ENTIDADEs AssIsTENCIAIs, CONHEÇA mAIs sOBRE ElAs. NA PRóXImA 

EDIÇÃO VOCê ACOmPANHA A COBERTuRA COmPlETA DA FEsTA! 
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inStitUtO EdUCACiOnAL
“COnStRUindO O SAbER”

MORiAh

SEMEntE E ESpERAnçA

pROJEtO Fé E ObRAS

 O Instituto Educacional “Cons-
truindo o Saber” é uma ONG, que 
tem por finalidade prestar auxílio e 
assistência às crianças carentes en-
tre 06 a 14 anos, moradoras da re-
gião da Gleba B do Parque Oziel, 
em Campinas. 

A ONG oferece diversas ações so-
cioeducativas em horário comple-
mentar a escola, proporcionando 
a descoberta e o desenvolvimento 
das suas habilidades físicas, emocio-
nais, cognitivas e a prevenção de si-
tuações de risco social. Além disso, 

atua para favorecer a integração só-
cio comunitária para que, tanto as 
crianças quanto as suas famílias sin-
tam-se aceitas, respeitadas e adap-
tadas ao seu meio;  

  Para saber mais acesse:
Facebook:@ieconstruindoosaber

Denominada Associação Bene-
ficente Pedra Viva – a CTI Moriah 
é uma entidade sem fins lucrati-
vos, fundada em 2005, na região 
do Jardim Conceição, Jardim Ali-
ne e Jardim Guedes, em Hortolân-
dia (SP), local de alto índice de 
criminalidade. Fundada pela Igre-
ja Evangélica Pedra Viva por meio 
da Associação Beneficente Pedra 
Viva, a Moriah atua prestando 

atendimento a crianças de 5 a 16 
anos em situação de risco social e 
também as suas famílias. 

  A Moriah oferece diariamen-
te para as crianças café da ma-
nhã, almoço e café da tarde. Além 
disso, a entidade realiza oficinas 
socioeducativas voltadas para a 
formação humana, educação cris-
tã, apoio escolar, atividades espor-
tivas, recreação direcionada, entre 

outras atividades. Para conhecer 
mais, acesse: Facebook/Cti Moriah

O Centro Socioeducativo Semen-
te Esperança é uma entidade be-
neficente que atende 90 crianças e 
adolescentes no Programa Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos de 6 a 14 anos e 11 meses. 
Localizada na região sul de Cam-
pinas, o Centro atende moradores 
das comunidades Paranapanema, 
Jardim São Fernando, Santa Eudo-
xia, Itatiaia, Tamoios, Jardim Baro-
nesa, Vila Lemos e Jardim Proença. 
Estas regiões também apresentam 

grande contraste social por terem 
em seu entorno bairros de alto po-
der aquisitivo. 

  A entidade visa contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores carentes da região, asse-
gurando prioritariamente, a efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à educação, ao esporte, ao la-
zer, à preparação para o trabalho, à 
convivência familiar e comunitária. 
Para saber mais, acesse:
http://sementeesperanca.org.br/

O Projeto Fé e Obras sur-
giu com o único objetivo de fa-
zer uma ação social no Natal de 
2015, entregando um kit de higie-
ne pessoal e um cachorro-quente 
as pessoas em situação de risco 
social na cidade de Sumaré (SP). 

O projeto cresceu e passou a 
receber doações e mais voluntá-
rios. Com isso foi possível servir 
20 marmitas quinzenais aos mo-

radores em situação de rua na 
cidade. Hoje são 58 marmitas, 
servidas sempre às segundas-fei-
ras. Além disso, o projeto já aju-
dou a fazer algumas internações 
e vem prestando apoio a muitas 
famílias em situação de risco so-
cial.

Para saber mais acesse:
Facebook / 
@projetofeeobras.sumare
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SESCONCAMPINAS ARTIGO

QuEro abrir uma EmPrESa? 
Quais tipos existem?

Atrás de uma grande 
ideia de negócio e já 
pensando na formaliza-
ção dele, o empresário 
encontra um cenário 

de muitas dúvidas em relação aos 
tipos jurídicos existentes, além de 
levar em consideração o impacto tri-
butário da nova empresa. 

É de extrema importância a ava-
liação do tipo jurídico a ser utili-
zado na abertura de uma empresa 
ponderando, primeiramente, quais 
os riscos que o empresário pode so-
frer e verificando qual permitirá 
maior facilidade jurídica, comercial 
e tributária. 

No intuito de clarear um pouco a 
visão empresarial, seguem os prin-
cipais tipos jurídicos existentes em 
nosso país:
Autônomo – são profissionais li-
berais que exercem profissão in-
telectual, de natureza cientifica, 
artística, literária de forma indivi-
dual, ou seja, sem contar com cola-
boradores. São exemplos: médicos, 
dentistas, advogados, engenheiros. 
Empresário individual – uma 
única pessoa constitui a empresa, 
sendo seu nome empresarial com-
posto pelo seu nome civil, ou por 
abreviações, podendo ser adiciona-
do uma atividade ou apelido. No 
que diz respeito ao aspecto jurídico, 
esta opção é tratada de forma ilimi-
tada, ou seja, bens pessoais e bens 
da empresa se misturam formando 
um único patrimônio. O empresário 
deve estar atento a dívidas junto a 
credores que possam ser executa-
das judicialmente. 

O MEi (Microempreendedor 
individual) juridicamente tam-
bém é considerado um Empresá-
rio Individual limitado a algumas 
atividades e ao faturamento de R$ 
60.000,00/ano.
EiRELi (Empresa individual 
Limitada) – forma jurídica criada 
em 2010, pode ser constituída tam-
bém por uma única pessoa física on-
de sua denominação social poderá 
ser seu nome civil, ou abreviações 
ou um apelido seguido de gênero e 
espécie, apelido este que deverá ser 
devidamente pesquisado na Junta 
Comercial do Estado da sede em-
presarial. Este tipo jurídico condi-
ciona ao empresário a aplicação de 
um capital social de 100 vezes o va-
lor do salário mínimo permitindo, 
de forma limitada, a separação do 
patrimônio do sócio e empresa. A 
administração da sociedade poderá 
ser exercida pelo próprio empresá-
rio ou por terceiros.
Sociedade Simples – constituí-
da de dois ou mais sócios que se 
juntam para exercer suas profissões 
intelectuais, científicas, literárias 
ou artísticas de forma econômica, 
porém não organizada, ou seja, ati-
vidades especializadas realizadas 
pelos próprios sócios e não por uma 
estrutura empresária com vários 
colaboradores e processos. Seu re-
gistro se dá em Cartório de Pessoas 
Jurídicas. São exemplos sociedades 
de contadores, engenheiros etc. 
Sociedade Empresária Limi-
tada (LtdA) – união de dois ou 
mais sócios para explorar ativida-
de econômica organizada para pro-

dução, circulação de mercadoria ou 
prestação de serviços constituindo 
elemento de empresa. Seu capital 
social é distribuído em quotas onde 
cada sócio é responsável pela sua 
parte correspondente, porém am-
bos respondem de forma solidária 
pela totalidade de sua integraliza-
ção.  

OUtROS tipOS SOCiEtáRiOS:
- Sociedade Anônima de 

Capital Fechado – Sociedade 
onde o Capital Social é distribuído 
em ações quase que sempre distri-
buída em poucos acionistas.
- Sociedade Anônima de Ca-
pital Aberto (S/A) – Sociedade 
onde o Capital Social é distribuído 
em Ações que podem ser negocia-
das em Bolsas de Valores e Pregões.

LEMbRE-SE: 
Em todos estes casos, seu contador 
é o melhor profissional a ser consul-
tado!

por: tatiana Fabretti Greguel
contadora e diretora Financeira: do 

Sescon Campinas.
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AMERiCAnA

Americanense Contabilidade
End: Rua marechal Deodoro, 100 - 
Centro - CEP: 13465-050 - Americana/
sP Tel: (19) 3471-3333 - E-mail:  
financeiro@americanense.com.br

Administração Contábil Alcala
End: Rua Rui Barbosa, 606 - Centro CEP: 
13465-280 Americana/sP 
Tel: (19) 3475-4499 - E-mail:  
financeiro_adm@alcalaadm.com.br

Alcala Assessoria Contábil e Empresarial
End: Rua Rui Barbosa, 606 - Centro CEP: 
13465-280 Americana/sP 
Tel: (19) 3475-4499
E-mail:   contato@alcalaadm.com.br

Duarte Contabilidade e Assessoria
End: Rua Argentina, 556 - jardim giras-
sol - CEP: 13465-690 Americana/sP 
Tel: (19) 3406-3845
E-mail: patricia@duartecon.com.br

Escritório de Assessoria Contábil Líder
End: Avenida Paschoal Ardito 994 - 
são manoel
CEP: 13472-130 - Americana/sP 
Tel: (19) 3478-9968
E-mail:  diretoria@lidercontabil.com.br

Escritório Contábil Universal Ltda.
End: Cuba, 590 - santo Antônio CEP: 
13465-773 - Americana/sP 
Tel:  (19) 3475-3434 - E-mail:
financeiro@escritoriouniversal.com.br

Escritório Contábil União Ltda.
End: Rua Washington luiz, 637 
CEP: 13465520   Americana/sP 
Tel:  (19) (19) 3462-1500 - E-mail: 
financeiro@escritoriouniao.cnt.br 
 
nova America Auditoria, 
Consultoria e Contabilidade
End: Av. Campos sales, 272 - Vila jones  
CEP: 13465-590 - Americana/sP
Tel: (19) 3475-9970 - E-mail: 
wiltontravaglia@novaamerica.net

pafaro Contabilidade Ltda.
End: Ibirapuera, 1632 - jardim Brasilia 
CEP: 13468-490 - Americana/sP
Tel: (19) 3406-3185
E-mail:  marilda@pafarocontabil.com.br

Zanini Auditoria Fisco Contábil 
End: Rua das Acácias, 271 - jardim são 
Paulo   CEP: 13468-150 - Americana/sP 
Tel: (19) 3475-7071 - E-mail:  
financeiro@zaniniauditoria.com.br

ARtUR nOgUEiRA

Arrivabene Contabilidade
e Assessoria S/S Ltda.
End: Rua10 de Abril, 526 - Centro CEP: 
13160-000 - Artur Nogueira/sP 
Tel:  (19) 3827-8080
E-mail: liliane@arrivabene.com.br

g.C.Y  -  Assessoria Contábil/Fiscal 
End: Av. XV de Novembro, 349 
santa Rosa 
CEP: 13160-000 
Artur Nogueira/sP Tel: (19) 3877-1339 
E-mail: gcycontabil@uol.com.br

Escritório técnico e 
Contábil São benedito

End: Rua Raul grosso, 593 - jd. Ricardo 
Duzzi  - CEP:  13160-000 - Artur Noguei-
ra/sP Tel: (19) 3877-1991 - E-mail: 
benedito@etcsaobenedito.com.br

CAMpinAS

Afin Assessoria Fiscal e Contábil Ltda.
End: Rua josé Paulino, 2236 salas 82 e 
83 - Vila Itapura CEP: 13023-102 Cam-
pinas/sP
Tel: (19) 3731-8636
E-mail:   tallita.souza1@yahoo.com.br

A&p Assessoria Empresarial Ltda.
End: Rua Alcides de godoy, 229 -
jardim Paraíso 
CEP: 13100-020 - Campinas/sP 
Tel: (19) 3231-2525 
E-mail:  aep@aepassessoria.com.br

Amj Serviços Contábeis S/S Ltda. 
End: Rua germânia, 349 - 
Bonfim CEP:13070-770  Campinas/sP
Tel: (19) 3212-2770 
E-mail:  ari@amjcontabil.com.br

Auditec Assessoria 
Empresarial S/C Ltda.
End: Rua Erasmo Braga, 901 - 
jadim Chapadão 
CEP: 13070-147 Campinas/sP 
Tel:  (19) 3201-2217
email: adalberto.auditec@uol.com.br

Arv Contábil e intermediações 
End: Rua Alecrins, 914 - Cambuí 
CEP: 13024-441 Campinas/sP
Tel: (19) 3251-3701
E-mail:   ariane@escritoriorosa.com.br

Camargo & grigoletto 
Contabilidade Ltda.
End: Rua Regente Feijó, 712 - Andar 4 sl 
44 - Centro CEP: 13013-905 - 
Campinas/sP
Tel:  (19) 3236-3812
E-mail: elizabeth.grigoletto@camargoe-
grigoletto.com.br

Consulcamp Auditoria 
e Assessoria Ltda.
End: Rua Conceição, 233 - Centro 
CEP: 13010-916 - Campinas/sP Tel:   (19) 
3231-0399
E-mail: gisele@consulcamp.com.br

Contador Assessoria Contabil Ltda.
End: Rua  Antônio   Bertho,  95 – jd. 
santa genebra   CEP: 13080120 Cam-
pinas/sP 
Tel: (19)3294-5618
E-mail: fscontador@lexxa.com.br

Contline Assessoria 
e Consultoria Contábil
End: Rua Rafael Andrade Duarte, 232 – 
Nova Campinas CEP: 13092-180
Campinas/sP Tel: (19) 3753-3033
E-mail:  contline2@contline.cnt.br

Contmais Assessoria Contábil Ltda.
End: Rua Antônio josé da silva 
martelinho, 192 - Parque Industrial 
CEP: 13031-580
Campinas/sP Tel: (19) 3325-9211
E-mail:  rh@contmaisassessoria.com.br

Contplan Contabilidade e planejamen-
to Empresarial
End: Rua Plínio Aveniente, 78 - jd. sta. 
genebra II CEP: 13084-767 - Campinas/

sP Tel: (19) 3289-0800 - E-mail: 
contplan@contplancontabil.com.br

dekiru Assessoria Contábil
End: Av. Andrade de Neves, 295 - 
Centro CEP: 13013-160 - Campinas/sP
Tel:  3237-0233
E-mail: financeiro@dekiru.com.br

dSg Sociedade de Advogados
End: manoel Erbolato, 32 – jardim Para-
íso CEP: 13100-033 - Campinas/sP
Tel:  (19) 3251-9558 - E-mail: 
financeiro@dsgadvogados.com.br 

Ehrenberg E Rodrigues 
Serviços Contábeis 
End: joão guimarães Baia, 45 - 
Parque Industrial
CEP: 13031-402 - Campinas/sP
Tel: (19) 3342-7167
E-mail:  
financeiro2@empresainteligente.com.br

Escritório Contábil Campinas
End: Rua general Osório, 1212 - 6 Andar 
Conj. 603 Centro CEP: 13010-111 
Campinas/sP
Tel: (19) 3233-7322
E-mail: 
escrcont.d.pessoal@sigmanet.com.br

Escritório Contábil Freire S/S Ltda.
End: Rua germânia, 825 - Bonfim
CEP: 13070-770 Campinas/sP
Tel: (19) 3243-1771
E-mail:  ecfreire.jo@gmail.com

Escritório Contábil 
nossa Sra. Auxiliadora
End: Barbosa da Cunha, 640 - 
jardim guanabara CEP: 13073-320 
Campinas/sP
Tel:  (19) 3241-0744
E-mail:  nsa.com@terra.com.br

Escritório Cunha Lima 
Sociedade Simples 
End: Avenida Francisco glicério, 1717 - 
Centro 
CEP: 13012-000 - Campinas/sP
Tel:  (19) 3733-5922
E-mail:  ecl1ltda@uol.com.br

Escritório Fenix Contabilidade 
End: general Osório, 1031 - Centro 
CEP: 13010-908 - Campinas/sP Tel:   (19) 
2513-0108 - E-mail:  
escritoriograndim@terra.com.br

Escritório taquaral 
Contabilidade S/S Ltda. 
End: Doutor mário Natividade, 96 - DAE 
CEP: 13026-670 - Campinas/sP
Tel:  (19) 3251-8577 - E-mail: 
tributos@escritoriotaquaral.com.br

Escritório Visão Contábil Ltda.
End: Erasmo Braga, 497 - jardim Cha-
padão CEP: 13070-147 - Campinas/sP
Tel: (19) 3242-1611
E-mail:  visaocon@uol.com.br

Fb contábil S/S Ltda.
End: Buarque de macedo,1623 - Vila 
Nova CEP: 13073-055 - Campinas/sP
Tel:  (19) 3308-5579
E-mail: fb.financeiro@fbcontabil.com.br

FCA - Fransal Contabilidade 
e Assessoria
End: saint Hilaire, 283 – Vila jequitibás, 

CEP: 13026-302 - Campinas/sP
Tel: (19) 3751-1090
E-mail: alfransal@fransal.com.br

Fraga Marketing e Serviços Ltda.
End: Avenida Andrade Neves, 2412- 
jardim Chapadão CEP: 13070-001 -
Campinas/sP
Tel: (19) 3243-7420
E-mail:  evelyn@fraga.com.br

FSxp Assessoria e Consultoria Contábil
End: Rua Doutor Theodoro langaard, 
461 Bonfim, CEP: 13070-760, 
Campinas/sP Tel: (19) 3213-8706
E-mail:  contato@fsxp.com.br

gestrate Assessoria Contábil Ltda.
End: Antônio marcos Pensamento da 
silva, 10 - Real Parque CEP: 13082-790 
- Campinas/sP
Tel:  (19) 3384-7504
E-mail: gestrate@gestrate.com.br

gobbi Contábil Ltda.
End: Alberto jackson Byington, 547 
- jardim Chapadão CEP: 13070-063 - 
Campinas/sP 
Tel:   (19) 3241-7155
E-mail:  gobbicontabil@uol.com.br

inter Control Assessoria Contábil
End: Barão de Parapanema, 146 - 
Bosque CEP: 13026-900 - Campinas/sP
Tel: (19) 3259-1577
E-mail: fernando.poli@rhpoli.com.br

J.J.A. Assessoria Fisco Contábil Ltda.
End: Rua Rafael Andrade Duarte, 350 
Vila Nova, CEP: 13092-380, Campinas/
sP Tel: (19)3705-3161
E-mail: erikadp@jja.com.br

J.O. de Rezende Contabilidade
End: Av. Princesa D’Oeste, 577 - jardim 
Proença CEP: 13026-137 - Campinas/sP
Tel: (19) 3232-9888
E-mail:  jorezende@jorezende.com.br

J.R.S. Vicinanca 
Serviços Contábeis Ltda.
End: Avenida Dona licínia Teixeira de 
sousa, 268 - Vila Proost de souza
CEP: 1303-3660 - Campinas/sP 
Tel: (19)3242-6539
E-mail: mariane@jrscontab.com.br

knight auditoria e consultoria Ltda. 
End: Rua lions Club, 139 - Vila Nova 
CEP:  13073-030- Campinas/sP
Tel: (19) 99604-1248
E-mail: edison@knight.srv.br

L A Ercoles Contabilidade Ltda.
End: Av. Francisco glicério, 305 -
Vila lídia CEP:  13026-501
Campinas/sP Tel: (19) 3232-0246
E-mail: laercoles@uol.com.br 

Luis Carlos Fabiano
End: Rua Ibsen da Costa manso, 341 - 
Chapadão - CEP:   13070-104 
Campinas/sP - Tel: (19) 2513-4633
E-mail: carla@solucoescontabeis.com.br

Lopes & Martin Organização Contábil 
Sociedade Simples Ltda.
End: Rua serra Azul, 117 - jardim Nova   
Europa  -  CEP: 13040-109 Campinas/sP
Tel: (19) 3203-6440 
E-mail:  regina.contadora@terra.com.br

SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS
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Massoti Contábil S/C Ltda.
End:  Rua  major  luciano  Teixeira,  236   
-  Bonfim 
CEP: 13070-746 Campinas/sP
Tel: (19) 3242-7997
E-mail:  massoticontabil@terra.com.br

Omega Contabilidade Ltda.
End: Rua Barão de jaguara, 655 - 
Centro - Cep: 1301-5925 - Campinas/sP 
Tel: (19)3734-1260 - E-mail: 
contador@omegacontabilidade.com.br

Organização Souza
e pagotto Sociedade
End: Rua Dr. Carlos de Campos, 730 - 
Vila Industrial CEP: 13024-500 - 
Campinas/sP Tel:  (19) 3272-5747
E-mail:  jonas@osp.com.br

Otranto informática 
e Contabilidade Sociedade
End: Avenida Doutor manoel 
Afonso Ferreira, 1111 - jardim Paraíso 
CEP: 13100-029 - Campinas/sP 
Tel:   (19) 3755-1110
E-mail: coorddp@otranto.com.br

palermo  Contabilidade   Ltda. 
End: Avenida josé Bonifácio, 270 
jardim Flamboyant - CEP: 13091-140 - 
Campinas/sP Tel:   (19) 3705-3800
E-mail: 
laudicea@palermocontabilidade.com.br

peres & baticioto 
Assessoria Contábil Ltda. 
End: Rua Barbosa da Cunha, 117 - 
jardim guanabara CEP: 13073-320
Campinas/sP Tel: (19) 3365-1606
E-mail: 
natalia.consoni@peresebaticioto.com.br

planecon Soluções Fiscais 
e Contábeis Ltda.
End: Av.  Barão de monte Alegre, 180  - 
são Bernando CEP: 13032-055
Campinas/sP
Tel: (19) 3213-3025
E-mail: cristiane.muniz@planeconcon-
tabilidade.com.br

primecont Contabilidade Ltda.
End: Rua serra D´água, 178 - 
jardim são Fernando CEP: 13100-335
Campinas/sP Tel: (19) 3231-2525 
E-mail: diego@primecont.cnt.br

prime Assessoria  Contábil
e  Administrativa
End: Rua  Barão de Parapanema, 146 - 
Bosque CEP: 13026-010 - Campinas/sP
Tel: (19) 3203-7250
E-mail: dp2@contabilidadeprime.com.br

Ricci-ghizzi Serviços Contábeis Ltda.
End: Rua gonçalves César, 320 - 
jardim guanabara CEP: 13073-230
Campinas/sP Tel: (19) 3232-4222
E-mail:  diretoria@seucontabil.com.br

Seixas Contábil Ltda.
End: Rua Desembargador Campos 
maia, 186 jardim Dom Bosco
CEP: 13076-630 - Campinas/sP 
Tel:  (19) 3255-5600
E-mail: seixasjr@terra.com.br

Silveira Assessoria Contábil Ltda.
End: jerônimo Pattaro, 160 – Barão 
geraldo CEP: 13084-110 - Campinas/sP
Tel: (19) 3749-8996
E-mail:
financeiro@silveiraassessoria.com.br

StC Serviços Contábeis Ltda. 
End: Frei Antônio de Pádua, 487 
jardim guanabara CEP: 13073-330
Campinas/sP Tel: (19) 3242-9273
E-mail: helaine@stccontabil.com.br

tecnicont Organizacao Contabil Ltda.
End: Rua Frei manoel da Ressurreição, 
508 - jd. Brasil
Cep: 1307-3027 Campinas/sP 
Tel: (19)3243-2244
E-mail: atendimento@tecnicont.com.br

Vieira nobre Contabilidade Ltda.
End: Av. Dr. Carlos de Campos, 357
Vila Industrial CEP: 13035-610 - 
Campinas/sP
Tel: (19) 3273-7625
E-mail: vagner@vieiranobre.com.br
 
VYM Assessoria Contábil
Fiscal e trabalhista
End: Av. Aquidaban, 766 - Bosque 
CEP: 13026-510 - Campinas/sP 
Tel:  (19) 3231-4311
E-mail:  fabricio@vym.com.br

COSMópOLiS

Ecin Contabilidade e 
Consultoria  Empresarial
End: Av. Ester, 283 - Centro
CEP: 13150-000 – Cosmópolis /sP
Tel:  (19) 3812-6470
E-mail:  jbalarin@cosmonet.com.br

EngEnhEiRO COELhO

nM Escritorio Contábil Ltda.
End: Rua Elvira martinati Forner, 154 - 
jd. Amália
Cep: 1316-5000 - 
Engenheiro Coelho / sP 
Tel: (19)3857-9366
E-mail: noemia@nmcontab.com.br

hOLAMbRA

Legere    Contabilidade    e    Assessoria 
End: Av. Rota dos Imigrantes, 447 - 
Centro CEP: 13825-000 - Holambra/sP
Tel: (19) 3802-2164
E-mail: oduvaldo@legere.com.br

hORtOLÂndiA

Escritório paraná Contabilidade 
End: Rua luiz Camilo de Camargo, 930 
lot. R. Campineiro 
CEP: 13184-420
Hortolândia/sP Tel: (19) 3504-3061
E-mail:adm@escritorioparana.com.br

Marlene Maria dos Santos
End: Rua Irmãos santos Freire, 296 - 
jardim N. Hortolândia 
CEP: 13183-272 - Hortolândia/sP 
Tel:  (19) 3865-1657
E-mail: contab@mmscontab.com.br

Organização Ozaki Contabilidade
End: Rua Therezinha Navarro, 45 - 
jardim do Bosque CEP:  13186-241
Hortolândia/sP
Tel: (19) 3809-6969
E-mail: tatiane_recepcao@ozaki.com.br

indAiAtUbA

dataconsult
End: Av. Presidente Vargas, 238 - 
Vila Vitória CEP:  13339-125
Indaiatuba/sP Tel: (19) 3834-2471
E-mail: financeiro@idataconsult.com.br

FAS group Assessoria 
Contábil e Corporatend 
End: Rua Regente Feijó, 170
Cidade Nova I 
Cep: 13334-090 - Indaiatuba / sP 
Tel: (19)3934-4046 
E-mal: anaoliveira@fasgroup.com.br

harmonia Contabilidade Ltda.
End. Rua Regente Feijó, 170
Cidade Nova I 
Cep: 13334-090 - Indaiatuba / sP
Tel: (19)3885-5622 
E-mail: dp@harmoniacontabil.com.br 

Lógica Assessoria Contábil
End: Av. Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 1942 - jar- dim Esplanada 
CEP: 13331-520
Indaiatuba/sP Tel: (19) 3825-5196
E-mail:
aline.financeiro@escritoriologica.com.br

nECt Servicos Administrativos Ltda.
End: Rodovia Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado, s/N - Helvética, 
Cep: 13337300 - Indaiatuba / sP 
Tel: (19)3756-8488
E-mail: esartori@cpfl.com.br

Salla Contabilidade S/S
End: Cinco de julho, 1110 - Centro 
CEP: 13330-220 – Indaiatuba / sP 
Tel:  (19) 3318-1773
E-mail:   rh@sallacontabil.com.br

itAtibA

MACC Contabilidade S/S
End: Alameda Dom Pedro II, 133
Vila santa Cruz 
CEP: 13251-510 Itatiba/sP
Tel: (11) 4894-7900
E-mail: candinho@macc.com.br

JAgUARiúnA

CpFL  total  Serviços   Administrativos 
End: Rua Vigato, 1620 - joão Aldo 
Nassif CEP: 13820-000 jaguariúna/sP
Tel:  (19) 3756-5170 
E-mail: esartori@cpfl.com.br

pAULÍniA

Anchieta Serviços  Contábeis  e  Fiscais  
End: Rua Batista Perozo, 53 
Complemento sala A - jardim Vista 
Alegre
CEP: 13140-000 Paulínia / sP
Tel: (19) 3874-3854 - E-mail:  

anchieta@anchietacontabil.com.br

pEdREiRA

MEk Contabilidade
End: Av. Dr. silvio de Aguiar maya, 499 
- Centro CEP: 13920-000 Pedreira / sP
Tel: (19) 3893-3123
E-mail:  marcelo@mekonline.com.br

SAntO AntôniO dE pOSSE

Lince  Contabilidade  
Sociedade   Simples 
End: Rua Dr. jorge Tibiriça, 700 - Cen-
tro CEP: 13830-000 santo Antônio da 
Posse/sP Tel: (19) 3896-1921 - E-mail: 
adm03@lincecontabilidade.com.br

SUMARé

heisei Contabilidade e 
Administração Condominial
End: Rua joão jacob Rohwedder, 113 - 
jardim Alvoráda CEP: 13170-584 suma-
ré/sP Tel: (19) 3306-8588
E-mail:   viviane@grupoheisei.com.br

Mult Control Consultoria 
Contábil Fiscal 
End: Av. da Amizade, 2675 - Parque Vir-
gílio Viel CEP:  13175-606
sumaré/sP Tel: (19) 3231-4095
E-mail:  charles@multcontrol.com.br

R. bazan Contabilidade
End: Dezesseis de Dezembro , 276 - 
Centro CEP: 13170-018 sumaré/sP
Tel: (19) 3883-1132
E-mail:   rh01@rbazan.com.br

Strategic Contabilidade Consultoria 
End: Avenida Rebouças , 2919 - Centro 
CEP: 13170-023 sumaré/sP
Tel: (19) 3873-4463 - E-mail: 
ncsantos@strategiccontabilidade.com.br

Viviane pegolo dias Soares
End: Av. Dos Pioneiros, 580 - Parque 
Villa das Flores
Cep: 1317-5668 sumaré/sP
Tel: (19)3294-2411 - E-mail: 
vivianesoares@cercibiscontabil.com.br    

VALinhOS

bSp Serviços e Assessoria  Contábil
End: Rua joão Coleto, 275 - jardim são 
jorge CEP: 13277-095 -  Valinhos/sP
Tel: 3871-9121
E-mail:  financeiro@bspcontabil.com.br

Contactus Assessoria Contábil
End: Rua dos Esportes, 486 - Vila Bisso-
to CEP: 13270-210 - Valinhos/sP
Tel: (19) 3869-2100
E-mail: marcos@contactusnet.com.br

Escritório Contábil Anselmi & trovatti  
End: Rua Campos salles, 357 - santa 
Cruz CEP: 13271-000 -  Valinhos/sP
Tel: (19) 3829-5488 - E-mail: 
contato@anselmietrovatti.com.br

SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

Junte-se a nós! Os associados adimplentes tem sua empresa divulgada na revista Sescon Campinas!
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SinDiCato EStrEita laçoS
com associados
No início do mês de 

maio, a assistente de 
Relacionamento do 
Sescon Campinas, Cé-
lia Andrade iniciou 

uma série de visitas as empresas 
associadas, com o objetivo de apro-
ximá-las ainda mais do Sindicato. 

Cada empresa foi presenteada com 
um kit do Sescon Campinas, con-
tendo o “Certificado de Associado”, 
uma agenda, revistas e diversos 
materiais com informações sobre o 
Sindicato e seus parceiros, com to-
dos os benefícios oferecidos. 

Durante a visita também foi en-

tregue o convite para o “Café da 
Manhã de Boas-Vindas aos Asso-
ciados Sescon Campinas, ” que 
aconteceu no dia 06 de junho, na 
sede do Sescon Campinas com a 
presença da diretoria do Sindica-
to.  Confira algumas das visitas 
abaixo:

A&p Assessoria 
Empresarial Ltda

Auditec Assessoria 
Empresarial S/C Ltda.

Contplan Contabilidade e 
planejamento Empresarial

Afin Assessoria Fiscal
e Contábil Ltda.

Camargo & grigoletto 
Contabilidade Ltda.

dSg Sociedade de Advogados

Amj Serviços
Contábeis S/S Ltda.

Consulcamp Auditoria
e Assessoria Ltda.

dekiru
Assessoria Contábil

Contmais 
Assessoria Contábil Ltda.

Ehrenberg e Rodrigues 
Serviços Contábeis
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Escritório Contábil
Freire S/S Ltda.

Fb Contábil S/S Ltda.

gestrate Assessoria 
Contábil Ltda.

peres & baticioto
Assessoria Contábil Ltda.

FCA - Fransal 
Contabilidade e Assessoria

gobbi Contábil Ltda.

Escritório taquaral 
Contabilidade S/S Ltda.

Fraga Marketing
e Serviços Ltda.

L A Ercoles
Contabilidade Ltda.

Escritório Visão Contábil Ltda.

FSxp Assessoria 
e Consultoria Contábil 

Luis Carlos Fabiano
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Massoti Contábil S/C Ltda.

planecon Soluções Fiscais
e Contábeis Ltda.

Silveira Assessoria 
Contábil Ltda.

Organização Souza
e pagotto Sociedade

prime Assessoria 
Contábil e Administrativa

StC Serviços Contábeis Ltda.

Otranto informática e 
Contabilidade Sociedade

primecont Contabilidade Ltda.

Vieira nobre
Contabilidade Ltda.

palermo Contabilidade Ltda.

Seixas Contábil Ltda.

VYM Assessoria Contábil 
Fiscal e trabalhista
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3º EnCOntRO dA REdE dE 
nOtÍCiAS – SiStEMA FEnACOn
data: 18 e 19/05/2017 
Local: Brasília/DF
Representantes sescon 
campinas: gerente cristiane 
Ayala e jornalista cláudia 
carnevalli

SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

i ASSEMbLEiA gERAL dO 
COnSELhO dE 
REpRESEntAntES - FEnACOn 
2017
data: 18 e 19/05/2017 
Local: Brasília/DF
Representantes sescon 
campinas: presidente edison 
ferreira Rodrigues, vice-
presidente Rodrigo de Abreu 
Gonzales e vice-presidente 
Administrativo José Homero 
Adabo

12ª JAntAR dO 
EMpRESáRiO dA ACiA

data: 20/05/2017 
Local: Espaço le 

Blanc - Americana/sP
Representantes 

sescon campinas: 
presidente edison 

ferreira Rodrigues e 
esposa maria cecília 

feres

REUniãO COMtUR dE 
AMERiCAnA

data: 30/05/2017 
Local: Americana/sP

Representante sescon 
campinas: gerente 

cristiane Ayala

REUniãO dA COMiSSãO dE 
nEgOCiAçãO COLEtiVA
data: 08/05/2017 
Local: sescon/sP
Representante sescon 
campinas: 
vice-presidente Rodrigo de 
Abreu Gonzales

SOLEnidAdE CERtiFiCAçãO pQEC 2017 – SESCOn Sp
data: 26/05/2017 

Local: Citibank Hall – são Paulo/sP
Representantes sescon campinas: presidente edison 

ferreira Rodrigues e esposa maria cecília feres

REUniãO dA COMiSSãO dE 
nEgOCiAçãO COLEtiVA

data: 26/05/2017 
Local: sescon sP

Representante sescon 
campinas: vice-presidente 

Administrativo José 
Homero Adabo
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