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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS MARCAM O MÊS

Começo anunciando a participação do Sescon 
Campinas no Conselho Municipal de Turismo de 
Americana – COMTUR – o órgão une o poder execu-
tivo e a sociedade civil, com o objetivo de fomentar 
o desenvolvimento turístico e de negócios de Ameri-
cana. A cidade faz parte da área de cobertura do Sin-
dicato e para nós é uma honra poder contribuir com 
o conselho. Fomentar o desenvolvimento da nossa 
base faz parte da nossa missão.

   Em maio deste ano, um cyberataque global a 
empresas de diversos países, incluindo o Brasil, fez 
com que o sistema de INSS fi casse suspenso por 
algumas horas e causou inúmeros transtornos para 
muitas empresas. Os ataques via internet preocupam 
todos os tipos de empresas, em especial as de conta-
bilidade, que trabalham com informações confi den-
ciais de clientes. 

  Saber como se proteger é mais que uma obriga-
ção, é uma necessidade e uma grande responsabili-
dade, uma vez que as pequenas empresas são o alvo 
preferido dos ataques.

No mês de julho o Sescon Batom realizou mais 
uma ação no CAISM da Unicamp. As pacientes da 
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BASE TERRITORIAL DO SESCON CAMPINAS
18 cidades da Região Metropolitana de Campinas

oncologia foram presenteadas com uma maquiagem 
feita por voluntários, um batom, um lenço e uma 
foto, esta última gentilmente cedida pela Fotografe 
Audiovisuais. A ação trouxe cor e autoestima as par-
ticipantes e emocionou a todos.

  Nesta edição você acompanha também, as úl-
timas apresentações do Coral Sescon Campinas e 
muito mais! 

Edison Ferreira 
Rodrigues

Presidente do 
Sescon Campinas
Gestão 2015-2018

Boa leitura!
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Caro leitor, evie-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

EDIÇÃO
ANTERIOR
VIII Nº 75

Divulgue seu produto, serviço, empresa, marca 
ou escritório na Revista Sescon Campinas.
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INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: www.sesconcampinas.org.br   

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

O conteúdo programático incluirá: aspectos es-
tratégicos de precifi cação; análise mercadológi-
ca; análise de risco; serviços tributários; serviços 
trabalhistas; tributação embutida nos honorários; 
elaboração e cálculo dos preços dos serviços re-
correntes e não recorrentes; entre outros assuntos.

Dia: 04/09 (segunda-feira)

Horário: das 09h às 18h

Carga Horária: 8h

PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CURSOS PRESENCIAIS

Neste curso você aprenderá: o que é estraté-
gia – importância do planejamento; diagnóstico 
- entendimento do contexto atual da empresa: 
gestão, estratégia vigente, situação econômi-
ca fi nanceira e mercadológica; formulação da 
estratégia - ideologia (missão, visão, valores e 
negócio); posicionamento estratégico; análise 
externa, análise interna; matriz swot e objetivos 
estratégicos; mapa estratégico: indicadores e 
iniciativas; painel de bordo (indicadores, metas, 
responsáveis); planos de ação e projetos); ge-
renciamento etc.

Dia: 14/09 (quinta-feira)

Horário: das 09h às 18h

Carga Horária: 8h

APRENDA A FAZER SEU 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O curso abordará: auditoria trabalhista e previden-
ciária; planejamento e estrutura do processo de au-
ditoria; passo a passo para a realização da audito-
ria; análises técnicas e de evidências; elaboração de 
relatórios de auditoria; plano de ação com foco no 
relatório; e-Social; entre outros assuntos.

Dias: 11/09 a 26/09

Horário: das 19h às 22h

Carga Horária: 18h

AUDITORIA TRABALHISTA E IMPLANTAÇÃO 
DO E-SOCIAL

O conteúdo programático incluirá temas como: ob-
jetivos da conciliação contábil; fontes para a busca 
de informações para conciliação contábil; conci-
liação das contas contábeis; ativo: caixa, bancos, 
aplicações fi nanceiras, contas a receber, estoques, 
impostos a recuperar, adiantamentos, despesas an-
tecipadas e imobilizados; passivo: fornecedores, fi -
nanciamentos, salários a pagar, encargos a pagar, 
imposto a a pagar, adiantamentos e provisões; pa-
trimônio líquido: capital social, reservas etc.

Dia: 13/09 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 18h

Carga Horária: 8h

CONCILIAÇÃO E ANÁLISE DAS 
CONTAS CONTÁBEIS

Este curso enfocará que os relacionamentos de 
trabalho são diferenciados por dois motivos: 
um é que não escolhemos nossos colegas, che-
fes, clientes ou parceiros; o outro é que, inde-
pendente do grau de afi nidade que temos com 
as pessoas do ambiente corporativo, precisa-
mos funcionar bem com elas para realizarmos 
algo juntos.

Dia: 16/09 (sábado)

Horário: das 9h às 18h

Carga Horária: 8h

GESTÃO DE RELACIONAMENTO NO 
AMBIENTE DE TRABALHO
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

16/10 - Curso de Substituição Tributária do 
ICMS

21/10 e 28/10 - Curso de Práticas Contábeis 
de acordo com as novas normas do IRFS

Outubro 2017

AGENDA:

CURSOS ON-LINE
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SESCONCAMPINAS ARTIGO DIREITO NA CONTABILIDADE

Tratei no artigo da revista anterior das limi-
tações de atuação da figura do Empresário 
Individual, a confusão patrimonial existente 

entre este e os bens da pessoa física do empreen-
dedor. Falei também das inovações trazidas pela Lei 
nº 12.441, de 11 de julho de 2011, que alterou o Código 
Civil, com a inclusão do art. 980-A, com a criação da 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, 
ou simplesmente EIRELI, figura jurídica já existente 
em outros países.

Mas ao final daquele artigo, foi deixada uma ques-
tão no ar, a de ser possível ou não, pessoa jurídica ser 
titular de uma EIRELI, vez que, o artigo 980-A, caput, 
do Código Civil, dispõe expressamente que a EIRELI 
“será constituída por uma única pessoa titular da to-
talidade do capital social”, não sendo realizada, pela 
Lei, distinção entre pessoa física ou jurídica, questão 
esta que passo a resolver.

  O Departamento de Registro Empresarial e Inte-
gração (DREI), se deparou com a mesma questão em 
2013, tomando partido da posição de não ser possí-
vel, uma Pessoa Jurídica ser titular de uma EIRELI 
-  publicando a Instrução Normativa DREI nº 10/13, 
que restringiu a titularidade de EIRELI apenas a pes-
soas físicas.

  Contudo, tal norma apenas proporcionou maior 
descontentamento por parte dos doutrinadores e 
operadores do Direito, precisando o judiciário se po-
sicionar, dado a notável insegurança jurídica e limita-
ção injustificada à atividade empresarial.

  Com isso, após inúmeras decisões contrárias do 
judiciário, o DREI, em 3 de março de 2017, reconsi-
derou sua posição ao publicar a IN 38, com o novo 
Manual de Registro de EIRELI, em vigor a partir de 
02/05/2017 no qual, em seu anexo V,  Item 1.2.5 CA-

É possível Pessoa Jurídica 
ser titular de uma EIRELI?

PARTE II

PACIDADE PARA SER TITULAR DE EIRELI, dispõe: 
“c) Pessoa jurídica nacional ou estrangeira, alteran-

do expressamente seu entendimento.”

Conclui-se por todo o exposto nos dois artigos, 
que o modelo jurídico trazido pela EIRELI, teve ta-
manho aceite pela sociedade organizada e pelo judi-
ciário, que atualmente, pode ser utilizado tanto pelo 
pequeno empresário individual, como por grandes so-
ciedades nacionais ou estran-
geiras que pretendam investir 
no Brasil, acabando com a 
utilização de sócios fictícios, 
para preenchimento da exi-
gência legal. Tratando-se 
de uma importante forma 
de desburocratizar a ati-
vidade empresarial em 
nosso país.

Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales
Contador, advogado e vice-presidente do 

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)
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SESCONCAMPINAS PARCERIAS

SESCON campinas   |  7

SEJA ASSOCIADO SESCON CAMPINAS
TENHA DESCONTOS E BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
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SESCONCAMPINAS NOSSOS PARCEIROS

PARCERIA

ES-GESTÃO

Com sede em Vitória (ES) e inúmeras fi liais em 
todo o Brasil, a ES-GESTÃO é a empresa que 
fornece o apoio técnico necessário à manuten-

ção da metodologia Ótima. A metodologia foi criada 
com o propósito de oferecer soluções de melhoria de 
desempenho aos clientes. Desenvolvida por Romeu 
Bonella e Rodrigo Piassi, dentro da Instituição de En-
sino FUCAPE Business School, com o apoio e incenti-
vo de Aridelmo Teixeira e Valcemiro Nossa, mentores 
da ES-Gestão, a Ótima passou a ser considerada um 
dos sistemas mais efi cientes existentes na atualidade, 
quando se trata de gestão e melhoria de desempenho 
nas organizações.
  “A metodologia Ótima veio para alavancar os resul-
tados da empresa, garantindo a qualidade necessária 
para alcançar seu objetivo fi nal. A Ótima é mais que 
uma ferramenta essencial, é uma ferramenta inteligen-
te que estimula a busca pela perfeição nos processos 
de negócio da empresa. Com ela, 15% do fl uxo encon-
tra-se na inteligência do software e 85% está na ges-
tão, que é feita pela ES-GESTÃO desde 2013”, revela 
Rodrigo Piassi, sócio fundador da ES-Gestão.
  “Nosso diferencial está na agilidade da estruturação 
dos processos operacionais com monitoramento e 
controle em tempo real de 100% das demandas. Exer-
cemos uma infl uência direta no comportamento dos 
colaboradores das empresas clientes, favorecendo um 
maior engajamento e integração do grupo. O objetivo 
é aumentar a performance e minimizar os riscos, esti-
mulando a liderança, o conhecimento, a governança e 
a cultura em cada colaborador das empresas clientes”, 
diz Rodrigo.
  Para alcançar esses objetivos a ES-Gestão conta com 
uma equipe dedicada na melhoria contínua dos ren-
dimentos e resultados das empresas clientes. “Nossa 
equipe fornece métodos e ferramentas de gestão que 

Parceria
 A parceria com o Sescon Campinas foi ini-
ciada em maio deste ano. “Por meio desta 
parceria o Sescon Campinas pode ofertar 
nossa solução para os seus associados e 
fi liados, com condições especiais, de for-
ma a oportunizar que esse grupo de em-
presas tenha acesso a esse sistema ino-
vador, que vem se apresentando como 
diferencial competitivo para as empresas 
que o utilizam, principalmente escritórios 
de contabilidade,” fi naliza Rodrigo.

Para conhecer mais acesse: esgestao.com.br

resultam no aumento da produtividade dos colabo-
radores, na mais elevada qualidade dos processos e 
na garantia da agilidade das entregas aos clientes”, 
garante Rodrigo.
  Por meio do Suporte Técnico de Gestão e o Su-
porte de Melhoria Contínua fornecido pela ES-GES-
TÃO, os clientes recebem atendimento para atuali-
zação e melhoria dos processos, identifi cação de 
gargalos, oportunidades de melhorias para elevar a 
produtividade das equipes e aumentar o desempe-
nho da empresa. 
  São três passos para otimizar os resultados da em-
presa com o ÓTIMA:
1º Mapeamento, modelagem e transformação 
dos processos;
2º Evidenciação das demandas em tempo real, 
no BAM (painel de gestão à vista);
3º Monitoramento e controle de prazos, metas 
e qualidade, evidenciando 100% das demandas 
de trabalho.

Foto: ES-Gestão
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SESCONCAMPINAS SESCON MAIS

CONHEÇA A NOSSA BASE

PAULÍNIA
Dados Municipais
100.128 habitantes
R$ 153.909,16 PIB (per capta)
0,795  IDMH
Fonte: IBGE 2016-2010

• 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

REGIÕES DO SESCON MAIS E COORDENADORES:

Paulínia está entre os maiores polos petroquí-
micos da América Latina, aqui está instala-
da a Replan (Refi naria Planalto de Petróleo). 

Segundo a Petrobras, a Replan é sua maior refi -
naria em capacidade de processamento de petró-
leo, com uma produção, que corresponde a 20% 
de todo o refi no de petróleo no país, processando 
cerca de 80% de petróleo nacional, grande parte 
proveniente da Bacia de Campos. 

  Esta característica trouxe ao município rique-
za e desenvolvimento, o que ajudou a atrair gran-
des indústrias como a Rhodia, Shell, Cargil, Du 
Pont, Asga, Eucatex. Zeneca Brasil, Hercules do 
Brasil, Exxon Química, entre outras.

  A boa infraestrutura municipal, localização pri-
vilegiada, diversos condomínios de luxo e áreas ar-
borizadas, tem ajudado a atrair também nos últimos 
anos muitos novos moradores.  Nos dois últimos 
anos Paulínia cresceu 2,48%, ocupando a primei-
ra posição em crescimento na RMC, passando de 
97.702 (2015) para 100.128 mil habitantes em 2016.

Sescon Mais – Paulínia ocupa a região de Ar-
tur Nogueira, juntamente com esta cidade, além 
de Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Holambra. A 
região já recebeu eventos como o Declare Certo e 
Campanhas como a do Agasalho e de Natal. 

Prefeitura Municipal de Paulínia
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SESCONCAMPINAS CAPA

SINDICATO FOMENTA

TURISMO REGIONAL
Desde o início deste ano, o Sescon Campinas 

tem participado do Conselho Municipal de Tu-
rismo de Americana – COMTUR. O Sindicato é 

representado por sua gerente Cristiane Ayala, que atua 
como Secretária Executiva no Conselho. “O COMTUR 
é um órgão que une os esforços entre o poder execu-
tivo e a sociedade civil, no sentido de opinar, sugerir 
e orientar o município sobre questões ligadas ao de-
senvolvimento turístico e de negócios de Americana”, 
explica a gerente do Sescon Campinas.

 Cristiane reforça que uma das fi nalidades do Sescon 
Campinas é justamente promover o desenvolvimento da 
região, por isso a participação no COMTUR de America-
na é uma excelente oportunidade para colocar isso em 
prática. “Por meio do Conselho ajudaremos a fomentar 
o desenvolvimento do Turismo Regional e de Negócios 
em Americana, uma região de grande importância eco-
nômica para nossa região. A ideia é  também divulgar o 
turismo em toda a nossa área de cobertura, começando 
por divulgar o que acontece em Americana”.

  “A participação do Sescon Campinas no COMTUR é 
de extrema importância, considerando que é um Sindi-
cato forte e representativo nas 18 cidades da sua base, 
incluindo Americana e como representante de mais de 
70 categorias de classe, não poderia fi car de fora, já 
que poderá em muito contribuir com o desenvolvimen-
to turístico e de negócios no nosso município,” afi rma 
a presidente do COMTUR Rosângela Gallo Agostinho. 

  O grupo reúne-se mensalmente e em julho realizou 
uma visita técnica, através do Projeto Raízes de Ame-
ricana, com o objetivo de complementar os trabalhos 
realizados pelo Plano Diretor de Turismo de Americana, 
que está pleiteando sua classifi cação como MIT (Municí-
pio de Interesse Turístico) para recebimento de verbas. 

  “A realização da visita técnica ao Roteiro Raízes 
contribuiu para que os representantes tivessem a opor-
tunidade de se capacitar e conhecer a história e a cul-
tura dos espaços turísticos da cidade de Americana, 
visto que as diretrizes que serão trabalhadas no Plano 
Diretor Turístico de Americana terá uma participação 
bastante relevante do COMTUR. Dessa forma, o muni-
cípio poderá se tornar um MIT’s Município de Interesse 
Turístico, no qual receberá verbas advindas deste tra-
balho, que já vem sendo estruturando junto ao COM-
TUR e a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana,” 

disse Roseli dos Santos, subsecretária da Unidade de 
Turismo de Americana.

  Confi ra quais são as atribuições do COMTUR: pro-
gramar e executar amplos debates sobre os temas de 
interesse turístico para o município;   diagnosticar e 
manter atualizado o cadastro de informações de inte-
resse turístico;   formular diretrizes básicas que serão 
observadas na política municipal de turismo; desenvol-
ver programas e projetos de interesse turístico visando 
incrementar o afl uxo de turistas ao Município de Ame-
ricana; apoiar a elaboração de um Plano Diretor do De-
senvolvimento Turístico para o Município de America-
na; estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado 
entre os serviços públicos municipais e os prestados 
pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infra-
estrutura adequada à implantação do desenvolvimento 
do turismo; promover e divulgar as atividades ligadas 
ao turismo e apoiar o Poder Executivo na realização 
de Festas, Feiras, Congressos, Seminários, Cursos e 
Eventos de relevância para o turismo; propor formas 
de captação de recursos para o desenvolvimento do 
turismo no Município; entre outras.

Foto: COMTUR

Visita Técnica ao Roteiro Raízes

Membros do COMTUR

Fotos: COMTUR
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

AUnião, por meio da Receita Federal, e o esta-
do de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP/SP), celebraram 

no dia 07 de julho, convênios de prestação de ser-
viços de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e de inter-
câmbio de informações. Os convênios foram assina-
dos pelo secretário da Receita Federal, auditor-fiscal 
Jorge Rachid, pelo governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e pelo secretário de Segurança Pública do 
estado, Mágino Alves Barbosa Filho. 

  O primeiro convênio possibilitará à SSP/SP pres-
tar serviços de inscrição e de alteração de dados ca-
dastrais no CPF, no momento da solicitação da emis-
são da 1ª ou 2ª via do Registro Geral (RG), devendo o 
número de inscrição no CPF ser incluído na carteira 
de identidade. O serviço será gratuito, permitindo 
que os cidadãos tenham acesso a este documento 
básico imprescindível de forma ágil. 

  Os 278 postos de identificação civil em todo o 
estado de São Paulo passarão a prestar os serviços 
relativos ao CPF, ampliando a rede de atendimento e 
facilitando a vida do cidadão, que não precisará mais 
se dirigir a dois postos de atendimento distintos para 
se inscrever ou alterar os dados do CPF e do RG. 

  A expectativa é de que a SSP/SP realize mensal-
mente cerca de 44 mil atos de inscrição e 36 mil atos 
de alteração no CPF e que o serviço esteja disponível 
para o cidadão a partir de outubro de 2017. 

  O segundo convênio permitirá o intercâmbio de 
informações entre os órgãos: a Receita Federal aces-
sará dados da base RG e a Secretaria de Segurança 
Pública acessará dados da base CPF. Esse intercâm-
bio trará mais consistência a ambos os cadastros e re-
duzirá substancialmente o risco de fraudes, uma vez 
que as informações fornecidas pelo solicitante serão 
confrontadas nos dois cadastros. 

  Além disso, o RG poderá ser usado como chave 
para as inscrições e atualizações do CPF pela Inter-
net, possibilitando que mais pessoas tenham suas so-

RECEITA FEDERAL E GOVERNO DE SP 
FIRMAM CONVÊNIO PIONEIRO DE EMISSÃO 
DO CPF NA CARTEIRA DE IDENTIDADE

Secretário da Receita Federal e governador de São Paulo assinaram 
também convênio para intercâmbio de informações entre os órgãos

licitações atendidas de forma conclusiva a distância. 
Isso porque, além do cadastro eleitoral já em uso, o 
sistema da Receita Federal poderá também confron-
tar os dados com a base RG. 

  “Sinto-me honrado de estar no dia de hoje fir-
mando este importante convênio com o estado de 
São Paulo. É um convênio pioneiro que dará seguran-
ça para nós responsáveis pelas bases de dados, no 
caso, a Receita Federal e a Secretaria de Segurança, 
e maior conforto aos cidadãos, aos contribuintes aqui 
do estado de SP”, disse Rachid durante a cerimônia, 
realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Go-
verno Paulista. 

Ele lembrou ainda que o estado de SP também 
foi o pioneiro no convênio de emissão de CPF nas 
certidões de nascimento. Hoje, as crianças que nas-
cem em São Paulo, já são registradas no CPF pelos 
cartórios.

Fonte: Assessoria de Comunicação Institucional da Receita 
Federal em São Paulo

Foto: Divulgação
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CYBERATAQUES 
PREOCUPAM EMPRESAS

SESCONCAMPINAS ESPECIAL T.I.

Em julho listas com supostos logins e senhas de 
usuários de e-commerces brasileiros tornaram-se 
públicas após um ataque de hackers na internet. 

Entre as empresas atacadas estavam grandes empre-
sas como Extra, Casas Bahia, Pontofrio, Netshoes, Cen-
tauro, PagSeguro, Terra e HostGator, segundo o alerta 
da Antecipe, plataforma de gerenciamento de vulnera-
bilidades de usuários. Em maio deste ano, um ataque 
global a empresas de 74 países, incluindo o Brasil, fez 
com que o sistema de INSS ficasse suspenso no país. 
Os cyberataques preocupam empresas em todo mun-
do, incluindo as de Contabilidade, que trabalham com 
dados de clientes. Manter uma infraestrutura de segu-
rança de TI ainda é um desafio para muitas empresas e 
as dúvidas de como se proteger de fato são várias.

  Segundo a pesquisa global da Citrix e do Pone-
mon Institute sobre infraestrutura de segurança de TI, 
83% das empresas em todo o mundo consideram que a 
complexidade organizacional é a causa do maior risco.  
A porta de entrada dos ataques muitas vezes ocorre 
por meio dos próprios funcionários, que não seguem os 
requerimentos de segurança corporativa, ao adotarem 
a chamada TI Invisível, ou seja, ao adquirir tecnologias 
e serviços, sem o aval da área de TI, com o objetivo de 
buscar maneiras mais simples de realizar o seu trabalho. 
E isto fica evidente, quando o colaborador acessa as 
informações da empresa em seus dispositivos móveis 
pessoais, por exemplo.

  Segundo a Kaspersky Lab, especializada em segu-
rança de software, o Brasil é o nono país que mais so-
fre ataques de hackers em todo o mundo, cerca de seis 
golpes por segundo (dados de 2016). Segundo estudo 
da Fiesp 59% dos ataques cibernéticos registrados no 
Estado de São Paulo, em 2015, tiveram como alvo a área 
de finanças das empresas. E mais de 60% deles, aconte-
cem em indústrias de pequeno e médio porte.  

  De acordo com estatísticas mais recentes da CERT.br 

- Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 
de Segurança no Brasil, mantido pelo NIC.br, do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil, os principais incidentes re-
portados em 2015 no país foram: 

• worm: notificações de atividades maliciosas rela-
cionadas com o processo automatizado de propagação 
de códigos maliciosos na rede.

• dos  (DoS --  Denial of Service): notificações de 
ataques de negação de serviço, onde o atacante utiliza 
um computador ou um conjunto de computadores para 
tirar de operação um serviço, computador ou rede.

• invasão: um ataque bem sucedido que resulte no 
acesso não autorizado a um computador ou rede.

• web: um caso particular de ataque visando espe-
cificamente o comprometimento de servidores Web ou 
desfigurações de páginas na Internet.

• scan: notificações de varreduras em redes de 
computadores, com o intuito de identificar quais com-
putadores estão ativos e quais serviços estão sendo 
disponibilizados por eles. É amplamente utilizado por 
atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite 
associar possíveis vulnerabilidades aos serviços habili-
tados em um computador.

• fraude: segundo Houaiss, é “qualquer ato ardiloso, 
enganoso, de má-fé, com intuito de lesar ou ludibriar 
outrem, ou de não cumprir determinado dever; logro”. 
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Esta categoria engloba as notificações de tentativas de 
fraudes, ou seja, de incidentes em que ocorre uma ten-
tativa de obter vantagem.

• outros: notificações de incidentes que não se en-
quadram nas categorias anteriores.

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com 
scam. Scams (com “m”) são quaisquer esquemas para en-
ganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter van-
tagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na 
categoria fraude.

A CERT.br costuma dizer que qualquer serviço, com-
putador ou rede que seja acessível via Internet pode ser 
alvo de um ataque, assim como qualquer computador 
com acesso à Internet pode participar de um ataque. 
Estes, por sua vez, costumam ocorrer com diversos ob-
jetivos, visando diferentes alvos e usando variadas téc-
nicas. Os atacantes podem ser motivados pela simples 
diversão ou até por ações criminosas.

Prevenção
Seja como for, o que define as chances de um ata-

que na Internet ser bem-sucedido ou não é o conjunto 
de medidas preventivas tomadas pelos usuários, desen-
volvedores de aplicações e administradores dos com-
putadores, serviços e equipamentos envolvidos. Segun-
do a CERT.br, se cada um fizer a sua parte, muitos dos 
ataques podem ser evitados ou, ao menos, minimiza-
dos. Confira as dicas:

• Quanto menor a quantidade de computadores vul-
neráveis e infectados, menos eficazes serão os ataques;

• Quanto mais consciente dos mecanismos de segu-
rança você estiver, menores serão as chances de suces-
so dos atacantes; 

• Quanto melhores forem as suas senhas, menores 
serão as chances de sucesso de ataques e, consequen-
temente, de suas contas serem invadidas;

• Quanto mais os usuários usarem criptografia para 
proteger os dados armazenados nos computadores 
ou aqueles transmitidos pela Internet, menores serão 

as chances de tráfego em texto claro ser interceptado 
por atacantes;

• Mantenha o sistema e os aplicativos sempre atualizados; 
• Cuidado com os e-mails de destinatários desco-

nhecidos, com links ou arquivos desconhecidos; 
• Use sempre um antivírus atualizado;
• Faça sempre um backup dos seus dados para não 

correr risco de perdê-los; 
  
    Para reportar um ataque ou saber mais, acesse: 

www.cert.br
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Sancionada no dia 13 /07, na íntegra, pelo pre-
sidente da República, Michel Temer, a Refor-
ma Trabalhista modificará mais de 100 itens 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Refor-
ma é vista por alguns como uma modernização das 
leis Trabalhistas e por outros como um retrocesso. 
Um dos principais pontos do texto é que os acordos 
coletivos de trabalho passarão a ter força de lei. “Na 
Constituição está dito, como direito dos trabalhado-
res, as convenções e acordos coletivos de trabalho 
[...] De modo que o que se fez foi regulamentar o 
dispositivo constitucional que, convenhamos, levou 
quase 30 anos para ser regulamentado”, apontou o 
presidente Michel Temer. 

  Um dos pontos defendidos pelo governo é que a 
atualização da lei trabalhista ajude a resolver o gran-
de volume de processos na Justiça do Trabalho.  Se-
gundo o juiz do Trabalho e coordenador do curso de 
pós-graduação do Instituto de Pós-Graduação e Gra-
duação (IPOG), Rodrigo Dias da Fonseca, a legislação 
trabalhista necessitava de vários ajustes, com vistas à 
sua atualização, pois a despeito de sua importância 
histórica, está em muitos pontos defasada e obsole-
ta, não conseguindo regular com segurança as mo-
dernas formas de prestação de trabalho no país. “Os 
elevados índices de desemprego e subemprego, alia-
do ao número estratosférico de reclamações traba-
lhistas submetidas anualmente à Justiça do Trabalho 
demonstram que passa da hora de se promover al-
terações necessárias a que tenhamos uma legislação 
mais adequada aos tempos em que vivemos. Essas 
alterações precisam atender a interesses e necessi-
dades nem sempre de fácil conciliação, quais sejam, 
a proteção e garantias ao empregado e a motivação 
para investimento, ” destaca Rodrigo. 

Confira algumas das principais mudanças:
• Jornada de trabalho: poderá ser negociada com 

o empregador e poderá ser de até 12 horas com 36 
horas de descanso. Os limites semanais e mensais 
não tiveram alteração.

• Tempo na empresa: não serão consideradas den-
tro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da 
empresa como descanso, estudo, alimentação, intera-
ção entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. 

• Transporte: o tempo gasto até o local de traba-
lho e o retorno, por qualquer meio de transporte, não 
será contabilizado pela jornada de trabalho.

• Horas trabalhadas: o trabalhador poderá fazer 
até duas horas extras por dia de trabalho, caso isso 
seja acordado com o empregador; 

• Intervalo intrajornada: poderá ser acordado com 
o empregador. Contudo, deve-se respeitar o limite míni-
mo de 30 minutos, nas jornadas superiores a seis horas;

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

REFORMA 
TRABALHISTA



15www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

• Criação de banco de horas: poderá ser negocia-
do com o empregador;

• Férias: poderão ser parceladas em até três vezes 
ao longo do ano. Contudo, os períodos não poderão 
ser menores que cinco dias corridos e um deles deve-
rá ser maior do que 14 dias. 

• Multa por falta de registro: haverá multa de R$ 
3 mil por trabalhador não registrado. Para as micro e 
pequenas empresas, a multa será de R$ 800;

• Trabalho intermitente: o contrato individual de 
trabalho poderá ser acordado verbalmente ou por 
escrito, por prazo determinado ou indeterminado. 
Este inclui a previsão de prestação de trabalho de 
forma intermitente, o que permite a contratação de 
funcionários sem horário fixo de trabalho. Neste caso, 
o contrato deverá ser por escrito e conter especifi-
camente o valor da hora de trabalho. Este valor não 
poderá ser inferior ao valor-horário do salário mínimo 
ou àquele pago aos demais na mesma função; 

• Home office: será comtemplado na legislação, 
com regras específicas, como o reembolso por des-
pesas do empregado;

• Contribuição sindical: antes obrigatória, será opcional;
• Demissão: quando o trabalhador pede demissão 

ou é demitido por justa causa, nos casos em que o 
contrato de trabalho é extinto de comum acordo, o 
trabalhador receberá metade do aviso prévio e me-
tade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Ele 
também poderá receber até 80% do valor depositado 
pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito 
ao seguro-desemprego;

• Processos Trabalhistas: os juízes poderão multar 
quem agir com má-fé em processos trabalhistas;

• Justiça do Trabalho: haverá maior rigor para a 
criação e alteração de súmulas;

• Mulheres: as grávidas deverão ser afastadas das 
atividades insalubres enquanto durar a gestação. Em 
casos de grau de insalubridade médio ou mínimo, 
um atestado, que recomende o afastamento poderá 
ser apresentado. O mesmo vale durante o período 
de amamentação.  

• Sucessão empresarial ou de empregadores: as 
obrigações trabalhistas passam a ser de responsabili-
dade do sucessor.

• Dano extrapatrimonial: ofensa contra o empre-
gado ou contra a empresa serão passíveis de repa-
ração. No caso da pessoa jurídica, quando houver 
ofensa à imagem, marca, nome, segredo empresarial 
e sigilo da correspondência. No caso da pessoa física, 
quando houver ofensa à honra, imagem, intimidade, 
liberdade de ação ou saúde. Em ambos os casos ca-
berá ao juiz fixar a indenização a ser paga.

O que não pode mudar:
FGTS, salário mínimo, 13°salário, seguro-desem-

prego, benefícios previdênciários e licença-materni-
dade, entre outros.
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Fundada em 1999 por Walkiria Camelo, a Hospitalha-
ços é uma ONG, que utiliza a fi gura do palhaço para 
levar sorrisos exclusivamente ao ambiente hospi-

talar, promovendo a humanização por meio da fi gura do 
Palhaço. O desafi o diário da Hospitalhaço é criar uma at-
mosfera mais leve, alegre e descontraída para os pacien-
tes, seus familiares e para os profi ssionais da saúde. 

  Atualmente a ONG atende 24 hospitais em 15 muni-
cípios, além disso mantém e administra seis brinquedote-
cas. Com 620 voluntários ativos, sendo 400 destes Palha-
ços Humanitários, a Hospitalhaços faz em média 32.000 
atendimentos mensais.

  Segundo a Hospitalahaços 95,7% dos profi ssionais de 
Saúde afi rmam que as crianças pedem a volta dos palha-
ços. Pesquisas indicam que este trabalho é positivo tanto 
para pacientes, familiares e acompanhantes quanto para 
os profi ssionais de saúde. As crianças, por exemplo, apre-
sentam evidências clínicas de melhora, fi cando mais à von-
tade com o ambiente hospitalar e mais colaborativas com 
os profi ssionais de Saúde. Os familiares e acompanhantes 
fi cam mais confi antes em relação à melhora das crianças e 
até passam a brincar mais com as elas. Já os profi ssionais 
de Saúde passam a buscar novas formas de aproximação 
com as crianças e a reconhecê-las mais como crianças do 
que como pacientes, além de se sentirem mais calmos e 
satisfeitos com o ambiente de trabalho.

  Em Campinas, os hospitais atendidos pela ONG são: 
CAISM (Unicamp), Centro Infantil Boldrini, Hospital Ouro 

HOSPITALHAÇOS LEVA 
SORRISOS AOS HOSPITAIS
Com 620 voluntários ativos, sendo 400 destes Palhaços Humanitários, a Hospitalhaços 
faz em média 32.000 atendimentos mensais.

Verde, Hospital das Clínicas (Uncamp), Hospital Celso 
Pierro, Hospital Municipal Dr. Mario Gatti e Hospital Vera 
Cruz. As demais cidades são: Indaiatuba: Hospital Muni-
cipal; Hortolândia: Hospital Mário Covas; Paulínia: Hospital 
Municipal; Valinhos: Santa Casa de Valinhos; Sumaré: Hos-
pital Estadual; Americana: Hospital Municipal; Tietê: Santa 
Casa de Tietê; Salto: Hospital São Camilo; Laranjal Pau-
lista: Santa Casa Laranjal Paulista; Cerquilho: Santa Casa 
de Cerquilho; Mogi-Guaçu: Hospital São Francisco, Santa 
Casa de Mogi Guaçu e Hospital Tabajara Ramos; Mogi-Mi-
rim: Hospital 22 de Outubro; São Paulo Capital: Hospital 
Sírio-Libanês e no Recife (PE): Hospital da Restauração.

  Para realizar suas atividades a ONG mantém um ba-
zar, onde recebe doações de roupas, calçados, acessórios, 
eletrodomésticos, eletrônicos, livros, CDs, DVDs, louças, 
objetos de decoração e brinquedos, que são convertidas 
em dinheiro e ajudam na manutenção da associação. Ou-
tras formas de ajudar a Hospitalhaços é patrocinando seus 
eventos, contratando suas palestras e workshops ou do-
ando parte do Imposto de Renda.

  Tem vontade de participar como voluntário?
  Para fazer parte das equipes de Palhaços é necessá-

rio se tornar um voluntário, passar pelo processo seletivo, 
fazer a formação e, somente depois disso tudo, começar a 
atuação nas equipes. Quem participa, garante que é muito 
gratifi cante.

  Para saber mais sobre este bonito trabalho, acesse: 
www.hospitalhacos.org.br.
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CORAL TEM AGENDA CHEIA
DE APRESENTAÇÕES

SESCONCAMPINAS CORAL

No mês de julho o Coral Sescon Campinas apre-
sentou-se em dois encontros de corais. A pri-
meira apresentação ocorreu durante o “III En-

contro de Corais Campinas e Região”, que aconteceu 
no sábado, 01/07, no Círculo Militar de Campinas. 

  No sábado seguinte, dia 08/07, foi a vez do Coral 
cantar na Estância Climática de Morungaba (SP), du-
rante o 19° Encontro de Corais da estância. O evento fez 
parte das comemorações dos 129 anos da cidade e con-
tou com a presença do prefeito Marquinho de Oliveira e 
da primeira dama Sônia de Oliveira. 

  E tem mais, a agenda de apresentações do Coral 
Sescon Campinas continua em agosto, com uma apre-
sentação na Hípica Campinas, no dia 18/08, e na encan-
tadora cidade de São Francisco Xavier, no dia 27/08. 
Confi ra as fotos das apresentações do mês de julho:

III Encontro de Corais Campinas e Região

19° Encontro de Corais da Estância de Morungaba
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SESCONCAMPINAS BATOM

AÇÃO AJUDA PACIENTES 
DO CAISM A RETOMAR SUA

OSescon Batom, grupo de mulheres do Sescon Campinas, esteve 
no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM da 
Unicamp para realizar mais uma Ofi cina de Beleza com as pa-

cientes atendidas na Oncologia do hospital. A ação aconteceu, no dia 
03/07, em parceria com a Ânggulo Eventos e contou com a participação 
de maquiadores voluntários.

  O objetivo foi ajudar a resgatar a autoestima das pacientes, que fo-
ram maquiadas e receberam de presente um lenço e um batom, doados 
durante a “Campanha de arrecadação de Lenços e Batons,” do Sescon 
Batom deste ano. E teve mais, cada participante pode levar também 
para casa uma linda fotografi a dela maquiada, gentilmente feita e im-
pressa na hora pela Fotografe Audiovisuais.

AUTOESTIMA
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SESCONCAMPINAS BATOM
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ANÁLISE DE 
BALANÇO

A IMPORTÂNCIA DA

Aanálise de balanço e fi nanceira de uma empre-
sa qualquer é uma tarefa relativamente sim-
ples, mas de suma importância para o gestor, 

ou mesmo para apresentar para instituições fi nanceiras, 
fornecedores e etc. Digo relativamente simples, porque 
consiste em apurar ou calcular índices, cujas fórmulas 
são padronizadas, como veremos logo abaixo.

  O resultado desta análise, uma vez bem manusea-
do, constitui um ótimo sistema de controle administra-
tivo, podendo inclusive trazer resultados mais precisos 
aos gestores de uma determinada empresa, dando a 
eles uma ferramenta poderosa de relacionamento con-
tábil ou fi nanceiro. Pois através dele se tem em mãos o 
diagnóstico da empresa revelados ali, pontos fortes e 
fracos de investimento, permitindo uma visão estraté-
gica dos planos da empresa, demonstrando suas limita-
ções e potencialidades.

  Devemos considerar e levar em conta para uma 
análise mais precisa, que cada empresa tem sua parti-
cularidade quanto a sua natureza jurídica, seu ramo de 
negócio, sua dimensão e alcance, as condições de giro 
do negócio, as condições econômicas e sua localização 
e mercado no qual atua.

  Os principais relatórios utilizados para a análise 
são o Balanço Patrimonial e a DRE - Demonstração do 
Resultado do Exercício - com eles podemos avaliar os 
índices conforme seguem:

1 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ – Evidenciam a situação fi -
nanceira da empresa.
Liquidez Corrente (LC) – Indica quanto a empresa 
possui em numerários e bens disponíveis para liquidar 
suas dívidas a curto prazo, um resultado bom deve ser 
maior que 1,00.
LC = AC/PC 
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
Liquidez Seca (LS) – Indica qual a capacidade da empre-
sa em pagar suas dívidas, desconsiderando o Estoque do 
Ativo Circulante, o resultado deve ser maior que 1,00.
LS = (AC-Est)/PC
AC = Ativo Circulante
Est = Estoques
PC = Passivo Circulante
Liquidez Imediata (LI) – Indica a capacidade imediata 
da empresa em liquidar suas dívidas com suas dispo-
nibilidades (caixa, bancos e aplicações fi nanceiras de 
liquidez imediata)
LI = Disponibilidades/PC
Liquidez Geral (LG) – Indica quanto a empresa possui 
em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo 
prazos para pagar todas as suas dívidas, como se a em-
presa fosse encerrar suas atividades naquele momento; 
quanto maior esse índice melhor.
LG= (AC + ANC) / (PC + PNC)
AC = Ativo Circulante
ANC = Ativo não circulante
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo não Circulante

2 -  ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – revelam o grau de 
endividamento da empresa em relação ao PL.
a) Participação de Capitais de Terceiros (PCT) – Indica 
o percentual de capital  de terceiros em relação ao pa-
trimônio líquido, quanto maior pior.
PCT = PL / (PC + PNC)
PL = Patrimônio Líquido
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

Por Breno Acimar Pa-
checo Correa, diretor 
Administrativo do Sescon 
Campinas, conselheiro 
do CRCSP e empresário 
contábil.
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b) Composição do Endividamento (CE) – Indica quan-
to da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto 
Prazo, quanto maior, pior.
CE = PC / (PC + PNC)
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

c) Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL) – Indica 
quanto do Patrimônio Líquido da empresa está apli-
cado no Ativo Permanente, evidenciando assim uma 
maior ou menor dependência de recursos de terceiros 
para manutenção dos negócios.
IPL = AP / PL
AP = Ativo Permanente
PL = Patrimônio Líquido

3. ÍNDICES DE RENTABILIDADE - O lucro é o objeti-
vo principal do empresário e uma maneira de avaliar 
um empreendimento. A avaliação do retorno financeiro 
da empresa objetiva evidenciar a rentabilidade sobre o 
capital investido e verificar se a empresa está obtendo 
sucesso econômico.
a) Retorno sobre Investimento (ROI) – indica o lucro 
que a empresa propicia  em relação aos investimentos, 

ou seja, determina o retorno lucrativo (ou não) que  
uma determinada empresa pode gerar.
ROI= LL / (AC + ANC)
LL = Lucro líquido
AC = Ativo Circulante
ANC = Ativo Não Circulante

b) Retorno sobre o Patrimônio (ROE) – Mede quanto 
de lucro uma empresa gera em relação aos investimen-
tos dos acionistas ou proprietários da empresa, assim, 
quanto maior o retorno, melhor.
ROE = LL / PL
LL = Lucro líquido
PL = Patrimônio Líquido

Pode-se perceber a importância em conhecer os 
principais indicadores financeiros para a análise, antes 
de qualquer investimento ou planejamento e tomada 
de decisões dentro de uma organização; porém, não 
devemos analisar isoladamente os índices para evitar 
equívocos quanto a sua interpretação. É preciso co-
nhecer profundamente sobre a atividade da empresa e 
sobre os motivos que levaram aos saldos apresentados 
nos relatórios contábeis.
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CONHEÇA OS DESCONTOS E BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS DO SESCON CAMPINAS!

Aquisição de materiais de escritório através da Central 
de Compras;

Descontos em cursos on-line e presenciais;

Consultoria Júridica Trabalhista.

Descontos de parceiros e convênios;

Gestão em Grupo para a certificação 
ISO 9001;

Participação em campanhas com sorteios 
de brindes;

MOTIVOS PARA SE ASSOCIAR AO SESCON CAMPINAS:

LIGUE PARA (19) 3256-7675 OU ENVIE UM E-MAIL 
PARA RELACIONAMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

AGENDE UMA VISITA!

Somos o Sindicato Patronal que representa a atividade 
econômica exercida por sua empresa e desenvolve 
ações de representação e sustentabilidade em prol das 
categorias representas;

Descontos nas locações dos Espaços Sescon Campinas 
(auditório, sala de reunião, mezanino e salas de aula);

Descontos na aquisição ou renovação do 
Certificado Digital (e-CPF, e-CNPJ e NF-e);

Inclusão dos dados da empresa associada na Revista 
Sescon Campinas e no nosso site;

Descontos em anúncios na Revista 
Sescon Campinas;
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AMERICANA

Americanense Contabilidade
End: Rua Marechal Deodoro, 100, sala 
02 - Centro
CEP: 13465-050 - Americana/SP Tel: 
(19) 3471-3333
financeiro@americanense.com.br

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

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

Duarte Contabilidade e Assessoria
End: Rua Argentina, 556 - Jardim 
Girassol
CEP: 13465-690 - Americana/SP 
Tel: (19) 3406-3845
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
diretoria@lidercontabil.com.br

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

Escritório Contábil União Ltda.
End: Rua Washington Luiz, 637 
CEP: 13465520 - Americana/SP 
Tel: (19) (19) 3462-1500
financeiro@escritoriouniao.cnt.br  

Nova América Auditoria, Consultoria e 
Contabilidade
End: Av. Campos Sales, 272 - Vila Jones  
CEP: 13465-590 - Americana/SP
Tel: (19) 3475-9970
wiltontravaglia@novaamerica.net

Pafaro Contabilidade Ltda.
End: Ibirapuera, 1632 - Jardim Brasília 
CEP: 13468-490 - Americana/SP
Tel: (19) 3406-3185
marilda@pafarocontabil.com.br

KTG Brasil Contábil Ltda.
End: Rua Major Rehder, 248, Vila 
Rehder
CEP: 13465-390 - Americana/SP
Tel: (19)3475-3610
dp@ktgbrasil.com.br 

Zanini Auditoria Fisco Contábil 
End: Rua das Acácias, 271 - Jardim São 
Paulo   
CEP: 13468-150 - Americana/SP 
Tel: (19) 3475-7071
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
liliane@arrivabene.com.br

G.C.Y-Assessoria Contábil/Fiscal Ltda.
End: Av. XV de Novembro, 349 Santa 
Rosa 
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira/SP
Tel: (19) 3877-1339 
gcycontabil@uol.com.br

Escritório Técnico e Contábil São 
Benedito 
End: Rua Raul Grosso, 593 - Jd. Ricardo 
Duzzi 
CEP:  13160-000 - Artur Nogueira/SP 

Tel: (19) 3877-1991
benedito@etcsaobenedito.com.br

CAMPINAS

AFIN Assessoria Fiscal e Contábil
End: Rua José Paulino, 2236 salas 82 e 
83 - Vila Itapura 
CEP: 13023-102 -  Campinas/SP
Tel: (19) 3731-8636
tallita.souza1@yahoo.com.br

A&P Assessoria Empresarial
End: Rua Alcides de Godoy, 229 - Jar-
dim Paraíso 
CEP: 13100-020 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-2525 
aep@aepassessoria.com.br

AMJ Serviços Contábeis SS Ltda. 
End: Rua Germânia, 349 - Bonfim 
CEP:13070-770 - Campinas/SP
Tel: (19) 3212-2770 
ari@amjcontabil.com.br

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

ARV Contábil e Intermediações Ltda. 
End: Rua Alecrins, 914 – Cambuí, sala 
1401 
CEP: 13024-441 - Campinas/SP
Tel: (19) 3251-3701
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
elizabeth.grigoletto@camargoegrigo-
letto.com.br

Computare Brasil - Serviços Contábeis 
Endereço: Rua Alecrins, 940 - sala 703 - 
Jardim Chapadão 
CEP: 13024-411 - Campinas/SP
Fone: (19)3794-4545
marilene@computarebrasil.com.br 

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

Contador Assessoria Contabil Ltda.
End: Rua Antônio Bertho, 95 – Jd. Santa 
Genebra
CEP: 13080120 - Campinas/SP 
Tel: (19)3294-5618
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
contline2@contline.cnt.br

Contmais Assessoria Contábil Ltda.
End: Rua Antônio José da Silva Marteli-
nho, 192 - Parque Industrial 
CEP: 13031-580 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3325-9211
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
contplan@contplancontabil.com.br

DF2R Assessoria Contabil Ltda.
Endereço: R Professor Francisco José 
de Oliveira N° 42 / Sala 1 - Piso Inferior 

- Cambuí 
CEP:13024-580 - Cidade: Campinas/SP
Tel: (19)2513-0900
wagner.ferraz@dfconsultorias.com.br

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

DSG Sociedade de Advogados
End: Manoel Erbolato, 32 – Jardim 
Paraíso 
CEP: 13100-033 - Campinas/SP
Tel: (19) 3251-9558
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
financeiro2@empresainteligente.com.br

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

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

Escritório Contábil N. Sra. Auxiliadora
End: Barbosa da Cunha, 640 - Jardim 
Guanabara 
CEP: 13073-320 - Campinas/SP
Tel: (19) 3241-0744
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
ecl1ltda@uol.com.br

Escritório Fênix Contabilidade Ltda.
End: General Osório, 1031 – Centro, conj. 
77 
CEP: 13010-908 - Campinas/SP 
Tel: (19) 2513-0108
escritoriograndim@terra.com.br

Escritório Taquaral Contabilidade 
End: Doutor Mário Natividade, 96  
CEP: 13026-670 - Campinas/SP
Tel: (19) 3251-8577
tributos@escritoriotaquaral.com.br

Escritório Visão Contábil Ltda.
End: Erasmo Braga, 497 - Jardim 
Chapadão 
CEP: 13070-147 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-1611
visaocon@uol.com.br

Eson Organizacao Contábil Eireli
Endereço: R Espanha N° 287 Sala: 9 - 
Vila Rossi Borgh E Siqueira
CEP: 13070-260 - Campinas/ SP
Tel: (19)2513-3232
pessoal3@esoncontabil.com.br

Exacthus Organização Contábil Ltda. 
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 
29 - Jardim Chapadão
Cep: 13070-172 - Campinas/SP
Fone: (19)3284-4000
veruska@exacthus.com.br

FB Contábil S/S Ltda.
End: Buarque de Macedo,1623 - Vila 
Nova 
CEP: 13073-055 - Campinas/SP
Tel: (19) 3308-5579
fb.financeiro@fbcontabil.com.br

FCA - Fransal Contabilidade e Asses-
soria
End: Saint Hilaire, 283 – Vila Jequitibás
CEP: 13026-302 - Campinas/SP
Tel: (19) 3751-1090
alfransal@fransal.com.br

Fraga Marketing e Serviços Ltda.
End: Avenida Andrade Neves, 2412, sala 
11 - Jardim Chapadão 
CEP: 13070-001 - Campinas/SP
Tel: (19) 3243-7420
evelyn@fraga.com.br

FSXP Assessoria e Consultoria Con-
tábil Ltda.
End: Rua Doutor Theodoro Langaard, 
461, sala 01 - Bonfim
CEP: 13070-760 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3213-8706
contato@fsxp.com.br

Gestrate Assessoria Contábil
End: Antônio Marcos Pensamento da 
Silva, 10 - Real Parque 
CEP: 13082-790 - Campinas/SP
Tel: (19) 3384-7504
gestrate@gestrate.com.br

Gobbi Contábil Ltda.
End: Alberto Jackson Byington, 547 - 
Jardim Chapadão 
CEP: 13070-063 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3241-7155
gobbicontabil@uol.com.br

Inter Control Assessoria Contábil Ltda.
End: Barão de Parapanema, 146, bloco 
C, conj. 11-12 - Bosque 
CEP: 13026-900 - Campinas/SP
Tel: (19) 3259-1577
fernando.poli@rhpoli.com.br

Isael - Assessoria Contabil Ltda.
Endereço: Rua Celso Egídio Sousa 
Santos, 509 - Jardim Chapadão 
CEP: 13070-057 - Campinas/SP
Fone: (19)3242-6009
soraia@isaelcontabilidade.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
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
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
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
edison@knight.srv.br

L A Ercoles Contabilidade Ltda.
End: Av. Francisco Glicério, 305, sala 
23 - Vila Lídia 
CEP:  13026-501 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3232-0246 
aercoles@uol.com.br 
Lopes & Martin Organização Contábil 
Sociedade
Endereço: Rua Serra Azul, 117 -  Jardim 
Nova Europa 
CEP: 13040-109 - Campinas/SP 
Fone: (19)3203-6440
regina.contadora@terra.com.br

Lopes & Martin Organização Contábil 
Sociedade Simples Ltda.
End: Rua Serra Azul, 117 – Jardim Nova 
Europa  
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CONHEÇA OS DESCONTOS E BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS DO SESCON CAMPINAS!

Aquisição de materiais de escritório através da Central 
de Compras;

Descontos em cursos on-line e presenciais;

Consultoria Júridica Trabalhista.

Descontos de parceiros e convênios;

Gestão em Grupo para a certificação 
ISO 9001;

Participação em campanhas com sorteios 
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MOTIVOS PARA SE ASSOCIAR AO SESCON CAMPINAS:

LIGUE PARA (19) 3256-7675 OU ENVIE UM E-MAIL 
PARA RELACIONAMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

AGENDE UMA VISITA!

Somos o Sindicato Patronal que representa a atividade 
econômica exercida por sua empresa e desenvolve 
ações de representação e sustentabilidade em prol das 
categorias representas;

Descontos nas locações dos Espaços Sescon Campinas 
(auditório, sala de reunião, mezanino e salas de aula);

Descontos na aquisição ou renovação do 
Certificado Digital (e-CPF, e-CNPJ e NF-e);

Inclusão dos dados da empresa associada na Revista 
Sescon Campinas e no nosso site;

Descontos em anúncios na Revista 
Sescon Campinas;
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CEP: 13040-109 - Campinas/SP
Tel: (19) 3203-6440 
regina.contadora@terra.com.br

Luís Carlos Fabiano
End: Rua Ibsen da Costa Manso, 341 - 
Chapadão 
CEP:   13070-104 - Campinas/SP
Tel: (19) 2513-4633
carla@solucoescontabeis.com.br

Massoti Contábil Ltda.
End:  Rua Major Luciano Teixeira, 236 
- Bonfim 
CEP: 13070-746 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-7997
massoticontabil@terra.com.br

Nexcon Assessoria Contabil Ltda. 
Endereço: Rua Guido Segalho, 539 - 
Jardim Eulina
CEP: 13063-020 - Campinas/ SP 
Fone: (19)3368-7180
fiscal@dgenet.com.br

Omega Contabilidade Ltda.
End: Rua Barão de Jaguara, 655 – 
Centro
Cep: 1301-5925 - Campinas/SP 
Tel: (19)3734-1260
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
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
coorddp@otranto.com.br

Palermo Contabilidade Ltda. 
End: Avenida José Bonifácio, 270 - 
Jardim Flamboyant
CEP: 13091-140 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3705-3800
laudicea@palermocontabilidade.
com.br

Peres e Baticioto Assessoria Contábil 
End: Rua Barbosa da Cunha, 117 - 
Jardim Guanabara 
CEP: 13073-320 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3365-1606
natalia.consoni@peresebaticioto.
com.br

Planecon Soluções Fiscais e Con-
tábeis
End: Av.  Barão de Monte Alegre, 180 
- São Bernardo 
CEP: 13032-055 - Campinas/SP
Tel: (19) 3213-3025
cristiane.muniz@planeconcontabili-
dade.com.br

Primecont Contabilidade Ltda.
End: Rua Serra D´Água, 178 - Jardim 
São Fernando 
CEP: 13100-335 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-2525 
diego@primecont.cnt.br

Prime Assessoria Contábil e Adminis-
trativo 
End: Rua Barão de Parapanema, 146, 
loja 09 - Bosque 
CEP: 13026-010 - Campinas/SP
Tel: (19) 3203-7250
dp2@contabilidadeprime.com.br

Ricci-Ghizzi Serv. Contábeis Ltda.

End: Rua Gonçalves César, 320 - Jar-
dim Guanabara 
CEP: 13073-230 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3232-4222
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
seixasjr@terra.com.br

Silveira Assessoria Contábil Ltda.
End: Jerônimo Pattaro, 160 – Barão 
Geraldo 
CEP: 13084-110 - Campinas/SP
Tel: (19) 3749-8996
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
helaine@stccontabil.com.br

Tecnicont Organização Contábil 
Ltda.
End: Rua Frei Manoel da Ressurrei-
ção, 508 - Jd. Brasil
Cep: 1307-3027 - Campinas/SP 
Tel: (19)3243-2244
atendimento@tecnicont.com.br

Tozzo Contabilidade Empresarial 
EIRELI
Endereço: Rua Coronel Joaquim José 
de Oliveira, 216 - Jardim Dom Bosco 
CEP: 13076-627 - Campinas/SP
Fone: (19)3255-2771 
dp@tozzocontabil.com.br 

Vieira Nobre Contabilidade
End: Av. Dr. Carlos de Campos, 357 - 
Vila Industrial 
CEP: 13035-610 - Campinas/SP
Tel: (19) 3273-7625
vagner@vieiranobre.com.br

VYM Assessoria Contábil Fiscal e 
Trabalhista
End: Av. Aquidaban, 766 - Bosque, 
cj 12
CEP: 13026-510 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-4311
fabricio@vym.com.br

COSMÓPOLIS

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

ENGENHEIRO COELHO

NM Escritório Contábil Ltda.
End: Rua Elvira Martinati Forner, 154 
- Jd. Amália
Cep: 1316-5000 - Engenheiro Coelho/
SP 
Tel: (19)3857-9366
noemia@nmcontab.com.br

HOLAMBRA

Legere Contabilidade e Assessoria 
Ltda.                
End: Av. Rota dos Imigrantes, 447 – 
Centro, sala 201
CEP: 13825-000 - Holambra/SP
Tel: (19) 3802-2164
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 
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
contab@mmscontab.com.br

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

INDAIATUBA

Dataconsult Contabilidade Ltda.
End: Av. Presidente Vargas, 238 - Vila 
Vitória 
CEP:  13339-125 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3834-2471
financeiro@idataconsult.com.br

Fátima Aparecida Antonio Navarro
End: Rua Ademar de Barros, 1063 - 
Centro
CEP: 13330-130 - Indaiatuba/SP
Fone: (19)3875-4208
gerencia@delphoscontabilidade.
com.br

Harmonia Contabilidade Ltda. 
End. Rua Regente Feijó, 170 - Cidade 
Nova I 
Cep: 13334-090 - Indaiatuba/SP
Tel: (19)3885-5622  
dp@harmoniacontabil.com.br
 
Lógica Assessoria Contábil Ltda.
End: Av. Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 1942 - Jardim Esplanada 
CEP: 13331-520 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3825-5196
aline.financeiro@escritoriologica.
com.br

NECT Serviços Administrativos Ltda.
End: Rodovia Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado, S/N - Helvética
Cep: 13337300 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19)3756-8488
esartori@cpfl.com.br

Salla Contabilidade S/S Ltda.
End: Cinco de Julho, 1110 – Centro, 
sala 02
CEP: 13330-220 – Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3318-1773
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
candinho@macc.com.br

JAGUARIÚNA

CPFL Total Serviços Administrativos 
End: Rua Vigato, 1620 - João Aldo 
Nassif, sala 08 
CEP: 13820-000 - Jaguariúna/SP
Tel: (19) 3756-5170 
esartori@cpfl.com.br

PAULÍNIA

Anchieta Serviços Contábeis e 
Fiscais  
End: Rua Batista Perozo, 53 - sala A - 
Jardim Vista Alegre

CEP: 13140-000 - Paulínia/SP
Tel: (19) 3874-3854
anchieta@anchietacontabil.com.br

PEDREIRA

MEK Contabilidade S/S Ltda.
End: Av. Dr. Silvio de Aguiar Maya, 
499 - Centro 
CEP: 13920-000 - Pedreira/SP
Tel: (19) 3893-3123
marcelo@mekonline.com.br

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Lince Contabilidade Sociedade 
Simples 
End: Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 700 - 
Centro 
CEP: 13830-000 - Santo Antônio da 
Posse/SP 
Tel: (19) 3896-1921
adm03@lincecontabilidade.com.br

SUMARÉ

Heisei Contabilidade e Administra-
ção Condominial
End: Rua João Jacob Rohwedder, 113 
- Jardim Alvorada 
CEP: 13170-584 - Sumaré/SP 
Tel: (19) 3306-8588
viviane@grupoheisei.com.br

Mult Control Consultoria Contábil 
Fiscal 
End: Av. da Amizade, 2675 - Parque 
Virgílio Viel 
CEP:  13175-606 - Sumaré/SP 
Tel: (19) 3231-4095
charles@multcontrol.com.br

R. Bazan Contabilidade
End: Dezesseis de Dezembro, 276 - 
Centro 
CEP: 13170-018 - Sumaré/SP
Tel: (19) 3883-1132
rh01@rbazan.com.br

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

VALINHOS

BSP Serviços e Assessoria Contábil
End: Rua João Coleto, 275 - Jardim 
São Jorge 
CEP: 13277-095 -  Valinhos/SP
Tel: 3871-9121
financeiro@bspcontabil.com.br

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

Escritório Contábil Anselmi & 
Trovatti  
End: Rua Campos Salles, 357 - Santa 
Cruz 
CEP: 13271-000 -  Valinhos/SP
Tel: (19) 3829-5488
contato@anselmietrovatti.com.br

VINHEDO

VC Empresa de Contabilidade Ltda. 
Endereço: Rua John Kennedy, 11, 
Centro
CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP
Fone: (19) 3876-6733
financeiro@vinhedocontabil.com.br 

Junte-se a nós! Os associados adimplentes têm sua empresa divulgada na Revista Sescon Campinas



25www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS

12  |  SESCON campinas

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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SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

REUNIÃO DE PRESIDENTES DA 
REGIÃO SUDESTE DA FENACON

REUNIÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO

Data: 07/07/2017
Local: Belo Horizonte/MG
Representante Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira 
Rodrigues

Data: 13/07/2017
Local: SESCON-SP
Representante Sescon Campinas: vice-presidente Rodrigo 
de Abreu Gonzales e vice- presidente Administrativo José 
Homero Adabo
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