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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CONTABILIDADE

A cada dia que passa a nossa vida torna-se mais 
digital, e na área contábil não poderia ser diferente. 
As novas tecnologias trazem agilidade, economia de 
tempo, confi abilidade e agregam vantagens compe-
titivas, quando bem utilizadas. É o que mostraremos 
na reportagem de capa desta edição. 

O avanço da tecnologia é tão rápido, que muitas 
vezes é difícil saber que serviços e produtos escolher, 
mas com orientação e planejamento esta escolha 
fi ca mais segura. E seja qual for ela, uma coisa é certa, 
o jeito de se fazer contabilidade está mudando numa 
velocidade jamais vista, quem não se especializar e 
adotar as novas tecnologias, em breve não consegui-
rá mais atuar no mercado.

Um dos assuntos mais discutidos no momento - a 
Reforma Trabalhista - será o tema de uma palestra 
realizada no Sindicato em parceria com a Emerencia-
no, Baggio e Associados – Advogados. Este também 
será o tema do Artigo Direito na Contabilidade, que 
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BASE TERRITORIAL DO SESCON CAMPINAS
18 cidades da Região Metropolitana de Campinas

nesta e nas próximas edições falará sobre este assun-
to, que terá um grande impacto na vida de todos os 
trabalhadores formalizados.

Nesta edição você acompanha também, a apre-
sentação do Coral Sescon Campinas na Sociedade 
Hípica 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
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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

CURSOS PRESENCIAIS

OUTUBRO

Este curso abordará: a legislação; conceito de 
Substituição Tributária e suas espécies; responsabi-
lidade tributária; fato gerador normal e presumido; 
operações interestaduais; base de cálculo da Subs-
tituição Tributária Base; entre outros assuntos. 

Dia: 30/10 (segunda-feira)

Horário: das 09h às 18h

Carga Horária: 8h

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMSSETEMBRO

O objetivo deste curso é a compreensão dos arti-
gos, súmulas e jurisprudências e suas lacunas. Além 
do entendimento da legislação com as relações tra-
balhistas, o cenário contencioso e os processos tra-
balhistas, sendo destinado a todos os profi ssionais 
e empresários, pois abrange a legislação trabalhista 
como um todo. 

Dia: 20/09 (quartas-feiras)

Horário: das 19h às 23h

Carga Horária: 16h

AVANÇADO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
(Atualizado com a Reforma Trabalhista)

Curso de Formação de Auditor Interno ISO 9001

O curso tem o objetivo de capacitar os partici-

pantes, numa abordagem prática, sobre as prá-

ticas contábeis de acordo com as novas Nor-

mas Brasileiras de Contabilidade. A capacitação 

é voltada para profi ssionais da contabilidade, 

analistas contábeis, assistentes contábeis e de-

mais interessados. O conteúdo programático 

incluirá: conceitos gerais; conceito de pequena, 

média e grande empresa; conjunto completo 

das Demonstrações Contábeis obrigatórias etc.

Dia: 21/10 e 28/10 (sábado)

Horário: das 09h às 18h

Carga Horária: 16h

PRÁTICAS CONTÁBEIS DE ACORDO 
COM AS NOVAS NORMAS DO IRFS

“O curso foi elaborado e apresentado de ma-
neira clara e objetiva. O instrutor tinha amplo 
conhecimento e facilidade para transmitir 
seus aprendizados e experiências.” 

“Está de parabéns a instituição. Muito bom o 
curso, ótimo professor, espero voltar”

Letícia Rodrigues Toledo, Escritório Contábil 
Bela Vista LTDA.

Jennifer Thaís P. M. Silva, Escritório Palermo 
Contabilidade LTDA.

Curso de Marketing Contábil

Curso de Contabilidade Básica

DEPOIMENTOS
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS ON-LINE DA UNIFENACON

Confira ao lado mais cursos 
on-line da UNIFENACON

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

O conteúdo programático incluirá: regimes de tri-
butação (lucro real, presumido e Simples Nacional); 
vedação de mudança de regime etc.

Dia: 24/10 (terça-feira)

Horário: das 14h às 17h

Carga Horária: 3h

FORMAS DE TRIBUTAÇÃO PARA 2018

O conteúdo programático abordará perfi l do profi s-
sional de processamento de folha de pagamento, co-
municação, plano de estudos; conceitos e muito mais.

O conteúdo programático incluirá: cronologia das 
Normas Tributárias do ICMS;  defi nição de contri-
buinte e não contribuinte; responsabilidade Tribu-
tária e muito mais.

Dia: 21/11 (terça-feira)

Dia: 12/12 (terça-feira)

Horário: das 14h às 17h

Horário: das 14h às 17h

Carga Horária: 3h

Carga Horária: 3h

FERRAMENTAS PARA O ANALISTA DE 
FOLHA DE PAGAMENTO

ABC DO ICMS E ATUALIZAÇÕES

Fórum interativo: das 17h às 18h em tempo real

Fórum interativo: das 17h às 18h em tempo real

Fórum interativo: das 17h às 18h em tempo real
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SESCONCAMPINAS ARTIGO DIREITO NA CONTABILIDADE

Muito se tem falado sobre a Reforma Traba-
lhista, porém é importante esclarecer a base 
jurídica por trás das notícias. A chamada Re-

forma Trabalhista se contextualiza pela Lei nº 13.467, 
de 13 de julho de 2017, sancionada pelo Presidente da 
República, que entrará em vigor no dia 12 de novem-
bro de 2017 e alterará diversos dispositivos da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), trazendo pro-
fundas mudanças no processo trabalhista e nas rela-
ções individuais e coletivas de trabalho.

Independente de um juízo de valor sobre as altera-
ções, o fato é que a CLT foi criada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo pre-
sidente Getúlio Vargas, durante o período do Estado 
Novo, sendo que, dois anos antes, em 1941, Getúlio 
criara a Justiça do Trabalho. Quase celebrando seus 
75 anos, foi fruto de um momento econômico pecu-
liar de nosso pais, que exigia uma legislação total-
mente protetiva ao trabalhador eminentemente rural, 
que chegava às cidades com o início da industrializa-
ção brasileira, numa realidade de ambientes de traba-
lho despreparados, jornadas de trabalho de 18 horas 
e utilização indiscriminada da mão de obra infantil.

Desde então, já se passaram quase 3/4 de um sé-
culo e muitas coisas mudaram:  surgiu a internet, a 
tecnologia das coisas, as gerações X, Y, Z e agora os 
Millennials, nascidos num mundo onde a Informação 
é “Just in time”, a privacidade é quase inexistente e 
quem ainda a mantêm como um bem precioso é dig-
no de desconfiança. 

Neste cenário atual, foi sancionada a Lei nº 
13.467/2017, com grande apoio da classe empresarial, 
mas sobretudo trazendo profundas alterações nas re-
lações de trabalho e agora, independente de posicio-

Quem tem medo da 
Reforma Trabalhista?

PARTE I

namentos ideológicos, é hora de se adequar.
Pensando nisto, trarei algumas das novidades nes-

ta coluna, vamos a primeira:
A primeira é o novo Art. 10-A.  “O sócio retirante res-

ponde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas 
da sociedade relativas ao período em que figurou como 
sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos de-
pois de averbada a modificação do contrato, observada 
a seguinte ordem de preferência: (grifo meu)

Esta nova previsão é direcionada aos casos em 
que o ex-sócio, mesmo após décadas de sua saída da 
empresa, tem uma surpresa desagradável de ver bens 
bloqueados, por uma RT (Reclamação Trabalhista). O 
referido artigo, impôs uma limitação temporal à res-
ponsabilidade do sócio retirante, pois com a vigência 
da nova lei, caso já transcorrido os dois anos da aver-
bação da retirada1, ele não poderá mais ser responsa-
bilizado, por outro lado, é um limitante ao reclamante 
em ver seu crédito alimentar insatisfeito. 

O que parece2 também é que o artigo ao referir-se 
a “relativas ao período em que figurou como sócio”, 
limitou a responsabilidade às verbas não quitadas, 
relativas ao período que o sócio permaneceu na so-
ciedade e não há dívida total como entendem al-
guns Juízes atualmente.

Na próxima edição continuarei este artigo, focan-
do em outras alterações que a nova legislação tra-
rá, algumas processuais ou técnicas, mas sobretudo 
que afetarão diretamente o cotidiano das empresas 
e dos trabalhadores.

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

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

1 Se omitindo quanto a retirada por documentos particulares.

2 Parece, pois vamos ter que aguardar o entendimento do Judiciário sobre esta redação nova, o que ocorrerá apenas com a entrada em vigor da nova lei. 
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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

HORA DO LAR
Da experiência traumática, envolvendo uma 

ação trabalhista por parte de uma ex-empre-
gada doméstica, surgiu um inovador serviço 

de SaaS (Software at a Service), que proporciona alto 
índice de automatização no segmento do mercado do-
méstico, trazendo como retorno a redução de custos 
operacionais. Estamos falando do Hora do Lar. 

Atualmente a empresa oferece uma moderna plata-
forma e aplicativos de alta tecnologia para smartpho-
nes. E tem entre seus clientes, os escritórios de conta-
bilidade. Com sede no Brooklin em São Paulo, capital, 
o Hora do Lar conta com 10 funcionários e oferece um 
suporte on-line que funciona 24 horas por dia. 

“Com a nossa ferramenta os escritórios de conta-
bilidade conseguem automatizar toda a gestão e ge-
ração de documentos mensais para o empregador do-
méstico. Trata-se de um serviço que contém uma série 
de funcionalidades para tornar a relação empregador-
-empregado mais fácil e correta para ambas as partes,” 
explica Adriano Marques Garcias, CEO da Hora do Lar.

Parceria
A parceria com o Sescon Campinas começou neste ano. Por meio 
dela, o associado torna-se um parceiro do Hora do Lar passando a 
compor a carteira de clientes da empresa e tendo acesso as ferra-
mentas oferecidas com condições especiais, confi ra: 

Condições Normais Associado do Sescon Campinas

Pagamento desde o 
primeiro mês

1º mês grátis, para 
degustação

Adicional de R$5,00 para 
cada funcionário, a partir do 

segundo funcionário

Funcionários ilimitados, 
sem acréscimo algum

Preço mensal de R$32,90 Preço mensal de R$23,00

Para conhecer mais acesse: www.horadolar.com.br

SIMPLES E FUNCIONAL
O serviço funciona como relógio de ponto, regis-

trando os horários através do celular do empregado. 
“Baseado nos pontos registrados, o serviço calcula 
as horas extras e gera todos os documentos neces-
sários”, detalha Mauricio Marques Garcias, CEO da 
Hora do Lar.

O CEO do Hora do Lar acrescenta, que com a 
obrigatoriedade de utilização do eSocial para o lan-
çamento dos dados básicos para o cálculo dos tribu-
tos (inclusive de férias e 13º) e o fato deste sistema 
não ser integrável com os sistemas contábeis, houve 
um gasto maior de tempo e de custo para os escritó-
rios. “Nesse sentido, com o Hora do Lar o escritório 
de contabilidade resolve os dois problemas de uma 
só vez, já que não precisa de recursos para alimentar 
o eSocial e também pode oferecer uma ferramen-
ta de ponta, que praticamente eliminará o risco de 
ações Trabalhistas contra seus clientes, desde que 
utilizada em sua plenitude, ” ressalta Adriano.

www.sesconcampinas.org.br

www.horadolar.com.br
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SESCONCAMPINAS SESCON MAIS

CONHEÇA A NOSSA BASE

COSMÓPOLIS
Dados Municipais
67.960 habitantes
R$ 18.698,26 PIB (per capta)
0,769 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:

A cidade de Cosmópolis tem o seu nome derivado 
das palavras gregas cosmos (global) e polis (a 
cidade-estado grega), signifi cando “cidade do 

universo”. Dentro do Sescon Mais, Cosmópolis faz parte 
da Região de Artur Nogueira, que também inclui as cida-
des de Engenheiro Coelho, Holambra e Paulínia. A região 
já recebeu eventos como Declare Certo e as Campanhas 
de Inverno e de Natal.

 Junto com Artur Nogueira o município faz parte de 
uma ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico. Com 
173,05 hectares de área “destinada prioritariamente à 
proteção da biota nativa que em grande parte pode ser 
considerada muito rara na região” (Dec. 90.791/85). 

Uma ARIE conta com características naturais extra-
ordinárias ou abriga exemplares raros da biota regional, 
preferencialmente declarada – pela União, estados e 
municípios. A ARIE Matão de Cosmópolis é considerada 
a mais antiga Unidade de Conservação dessa natureza 
existente no Brasil. A unidade contém a presença de ani-
mais de vários animais, como a onça-parda.

Por este motivo em 2015 começou a ser implantado 
na Arie de Matão, o projeto Corredor das Onças, que se 
entende até a mata de Santa Genebra em Campinas. O 
corredor é uma conexão de trechos de fl oresta que per-
mite aos animais se deslocarem por áreas maiores, sem 
sair do seu hábitat natural, o que traz mais segurança a 
eles e aos seres humanos, além de promover o equilíbrio 
ecológico do local.

• 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:

mite aos animais se deslocarem por áreas maiores, sem 
sair do seu hábitat natural, o que traz mais segurança a 
eles e aos seres humanos, além de promover o equilíbrio 
ecológico do local.
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO
E INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOVA FASE DO SPED

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA

PORTAL ÚNICO DO COMÉRCIO EXTERIOR - PAGAMENTO CENTRALIZADO

SIMPLIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS

A Receita Federal anunciou em agosto medidas de simplificação 
e integração tributária, confira, as novidades:

A nova fase do Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped) proporcionará aos contribuintes a sim-
plificação no cumprimento das obrigações acessó-
rias, gerando um melhor ambiente de negócios para 
as empresas. Além disso, o compartilhamento de in-
formações entre os fiscos promoverá maior eficiência 
na captação e no tratamento das informações presta-
das pelos contribuintes. 

O projeto da Nota Fiscal de Serviços eletrônica 
(NFS-e) visa à regulamentação de um padrão na-
cional para emissão de NFS-e, à construção de um 
repositório para controle das NFS-e expedidas e à 
disponibilização de emissor de nota público, inclusive 
em versão mobile, nos termos do protocolo de co-
operação assinado no âmbito do ENAT. Atualmente 
coexistem cerca de 5.570 legislações e Notas Fiscais 
de Serviços diferentes, uma para cada município. As 
empresas enfrentam o grande desafio de conhecer e 
adimplir tantas obrigações acessórias distintas.

O objetivo do projeto é aumentar a competitivida-
de das empresas brasileiras pela racionalização das 
obrigações acessórias (redução do custo-Brasil), o 
que inclusive fomentará novos investimentos. Além 
disso, o projeto beneficia as administrações tributá-
rias padronizando e melhorando a qualidade das in-
formações, racionalizando os custos governamentais 
e gerando maior eficiência na atividade fiscal.

O Portal Único do Comércio exterior é uma plataforma que racionaliza a atuação dos órgãos intervenien-
tes no Comércio Exterior, sendo o único ponto de entrada para encaminhamento de documentos ou dados 
exigidos para importação, exportação ou trânsito de bens, simplificando e integrando o desembaraço das 
mercadorias e aumentando a participação do Brasil no comércio internacional.

O despacho sobre águas e o pagamento centralizado são dois dos projetos que integram o Portal Único. O 
Portal irá propiciar uma grande celeridade no trânsito das cargas pela Alfandega e garantir uma redução de 
38% do tempo para exportar e 41% do tempo para importar, representando uma redução de custo em média 
de 0,8% do valor da mercadoria ao dia.

No evento, foram assinados protocolos de cooperação entre Estados e a Receita Federal para o desenvol-
vimento do pagamento centralizado no Portal Único do Comércio Exterior. A expectativa é abreviar em ao 
menos dois dias o tempo para exportar e importar, e reduzir em média 0,38% do valor da mercadoria ao dia.

O ambiente de negócios nacional ainda convive 
com mais de 30 declarações regionais, que possuem 
alto nível de redundância com as informações presta-
das ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

O compromisso das Administrações Tributárias a 
fim de racionalizar a prestação das informações e de-
senvolver funcionalidades de integração, substituindo 
as declarações e os formulários estaduais pelo Sped, 
conforme protocolo de cooperação assinado no âmbi-
to do ENAT, é um dos elementos chaves do aumento 
de eficiência e melhoria do ambiente negocial.

A simplificação do cumprimento das obrigações 
tributárias em nível federal e estadual visa à desburo-

Fonte: Portal da Receita Federal (https://idg.receita.fazenda.gov.br/)

cratização e reduz a quantidade de informações exi-
gidas, as horas gastas e o custo Brasil, nivelando os 
padrões brasileiros àquele dos países com ambiente 
econômico equivalente.
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3º PORCO 
NO ROLETE 
DO SESCON 
CAMPINAS 
No domingo, dia 06 de agosto, aconteceu no Ses-

con Campinas a 3º edição do Porco no Rolete. 
Além do cardápio saboroso e caprichado, quem 

compareceu pode se divertir no bingo e escutar música 
de qualidade. O evento reuniu a diretoria do Sindica-
to, funcionários, amigos e familiares, além de parceiros 
do Sescon Campinas. “Mais uma vez tivemos êxito em 
nosso evento. Gostaria de agradecer a toda a equipe 
do Sescon Campinas que se empenhou bastante para 
que tudo fluísse bem e que esta edição do Porco no 
Rolete fosse muito elogiada pelo público. Agradeço 
também aos nossos diretores, que estiveram presentes, 
nossos parceiros, familiares e amigos, em especial aos 
presidentes dos Sescons São Paulo, Rio de Janeiro e Sul 
Fluminense, que vieram de longe, especialmente para 
prestigiar esta edição, estreitando ainda mais o relacio-
namento entre estes Sescons ”. Edison Ferreira Rodri-
gues, presidente do Sescon Campinas.

SESCONCAMPINAS PORCO NO ROLETE
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SESCONCAMPINAS PORCO NO ROLETE

“Gostei do evento, achei ótimo e bem familiar. O 
Sescon Campinas é para nós uma referência óti-
ma, a estrutura de vocês é fantástica e o presiden-
te do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues 
sempre acolheu bem a minha gestão. O relacionamento 
do Sescon Rio de Janeiro com o Sescon Campinas e 
também como o Sescon São Paulo é ótimo”. Arnaldo 
dos Santos Júnior, presidente do Sescon Rio de Janeiro.  
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“É sempre uma alegria estar aqui presente, com 
a equipe do Sescon e também com presidentes 
de outros Sescons. O evento promove um rela-
cionamento social, que foge um pouco da nossa 
labuta diária, que é uma luta constante, pois vivemos 
num momento no país cheio de atribulações e nosso 
trabalho é justamente trazer de volta a segurança e 
confiança neste Brasil”, William de Paiva Motta, presi-
dente do Sescon Sul Fluminense.

“O evento já incorpora o calendário da entidade 
e quando isso acontece é porque temos procura 
por parte dos associados, o que é um sinal de que 
ele foi bem feito e as pessoas estão gostando. Pa-
rabenizo o Sescon Campinas por mais este evento. Não 
temos nada parecido em São Paulo e acho que esta 
é uma característica do interior, no qual as pessoas se 
aproximam mais e há este congraçamento entre elas, o 
que é muito bom ”. Márcio Massao Shimomoto, presi-
dente do Sescon São Paulo. 
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A   tire a primeira calculadora, quem pensa que 
seu modo de trabalhar não passará por algu-
ma inovação tecnológica num curto espaço de 

tempo. A área contábil é prova desta mudança. Em um 
mundo cada vez mais digital, inovações voltadas ao se-
tor agregam vantagens competitivas, aumentam a agi-
lidade e a eficiência. Entre as beneficiadas estão tam-
bém as Micro e Pequenas Empresa (MPEs), que passam 
a contar com soluções cada vez mais acessíveis.  

Existem 529.776 profissionais contábeis ativos 
no País (entre contadores e técnicos). 

61.038 empresas contábeis registradas 

A grande maioria das empresas contábeis é 
formada por empresas de pequeno e médio porte. 

Existem 13.950 empresas de TI no Brasil

93% delas são micro e pequenas empresas

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade 

Fonte: Pesquisa do Mercado Brasileiro de Software e Serviços/ ABES – Associação 
Brasileira das Empresas de Software (2016). 

Prof. José Vicente de Souza 
Filho, diretor da Faculdade 
de Ciências Contábeis da 
PUC-Campinas

SESCONCAMPINAS CAPA

INOVAÇÕES 
MUDAM O DIA A DIA 
DA CONTABILIDADE E 
IMPULSIONAM EMPRESAS 
DE TODOS OS PORTES

A profissão está em alta no mercado e uma das ra-
zões apontadas são as grandes mudanças que a Con-
tabilidade tem passado, tanto por parte da legislação 
quanto pelas novas tecnologias, assumindo lugar de 
destaque na sociedade.  

“Estas empresas assumem um papel fundamental 
para o desenvolvimento de nossa sociedade, incluindo 
as MPEs, que precisam e muito desse suporte, ” enfatiza 
o presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodri-
gues, que ressalta: “no Brasil mais de 90% das empresas 
são micro e pequenas, representando um nicho muito 
grande de oportunidades. Neste contexto, as empresas 
de serviços contábeis têm aí um papel fundamental, que 
é ajudá-las a se organizarem e crescerem. Tudo isso, via 
de regra é feito com a ajuda da tecnologia”. 

O presidente do Sescon Campinas lembra, que 
muitas são as soluções tecnológicas voltadas para 

facilitar a vida do pequeno empresário, que tem que 
focar todo o seu tempo em seu negócio. “Por meio 
dessas soluções, as empresas de tecnologia acabam 

ajudando também as empresas de contabilidade. 
Uma vez que toda a movimentação pode ser integra-
da ao sistema de contabilidade, facilitando a vida dos 
dois, contadores e empreendedores ”, reforça Edison.

O diretor da Faculdade de Ciências Contábeis 
da PUC-Campinas Prof. José Vicente de Souza Fi-
lho reforça, o quanto as tecnologias deixam nossa 
vida mais digital. “Assim, pensando na nossa Ciência 
Contábil e o quanto a mesma tem se modificado por 
conta das novas tecnologias. Num passado não mui-
to distante, na década de 80, os lançamentos con-
tábeis eram elaborados por meio de um funcionário 
que classificava o documento, colocando as origens 
e aplicações de recursos correspondentes, outro que 
digitava a ficha tríplice, o encarregado líder do se-
tor que conferia as enviava as fichas separadamen-

te entre o débito e o crédito 
para cada técnico efetuar os 
lançamentos nas máquinas de 
Mecanografia, além dos fina-
lizadores dos demonstrativos 
contábeis, que dependiam 
destes lançamentos no livro 
diário e razão, elaborados ma-
nualmente para o fechamento 
do balanço”. Não tardou muito 
para que toda essa estrutura 
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Marcelo Lombardo, CEO do Omie

SESCONCAMPINAS CAPA

mudasse, no final da década os processos passaram 
a ser processados por meio magnético e o antigo da-
tilógrafo passou a digitador. 

“Neste século em especial, as novas tecnologias têm 
se expandido aceleradamente, do Imposto de Renda 
elaborado em formulário, passando por disquetes que 
eram entregues na Receita Federal, para o mundo di-
gital atual, onde tudo pode ser feito em smartphones 
sem sair do escritório. É a era da nota fiscal eletrônica, 
do SPED- Sistema Público de Escrituração Digital, do 
e-Lalur- Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real, 
do ECF Escrituração Contábil Fiscal, Bloco K, e e-So-
cial,” resume o diretor da PUC-Campinas.  

Se por um lado a revolução digital fez com que 
fizéssemos mais com menos, incluindo a extinção de 
cargos, para o diretor da PUC-Campinas, o mundo di-
gital é repleto de janelas de oportunidades de cres-
cimento profissional. “Não podemos ficar parados no 
tempo, pois a tecnologia veio para ficar e está cada 
vez mais enraizada no fazer contábil. É esperado de 
todos os profissionais de contabilidade, o continuo 
aperfeiçoamento, contando pontuação junto aos 
órgãos de classe como CRC-Conselho Regional de 
Contabilidade, IBRACON-Instituto dos Auditores In-
dependentes”, enumera.

Neste novo panorama há vantagens e desvanta-
gens reforça o diretor da PUC. As primeiras são o sur-
gimento de novas especialidades na área contábil, o 
continuo aperfeiçoamento do profissional de contabi-
lidade e as informações para tomada de decisão em 
tempo oportuno. Já os pontos negativos seriam a dis-
ponibilidade de tempo para especializações, o tempo 

muito curto para maturação das novas aprendizagens 
e o custo dos aperfeiçoamentos necessários.

INOVAÇÕES: Uma lacuna e uma oportunidade 
As novas tecnologias, que facilitam o dia a dia dos 

escritórios contábeis, beneficiam diretamente seus 
clientes. De uma necessidade presente no mercado sur-
giu um ERP focado em pequenas e médias empresas, o 
Omie. “Percebemos, que não existiam ferramentas ade-
quadas ao perfil do empresário brasileiro, assim como 
não existiam ferramentas que integrassem empresas e 
contadores, ” explica o CEO do Omie Marcelo Lombardo. 

O ERP desenvolvido oferece uma plataforma com-
pleta de gestão empresarial na nuvem para controlar 
todos os processos financeiros, de CRM, vendas e ser-
viços, além de emissão de boletos e NF-e. O sistema é 
muito fácil de ser operado e todas as informações fis-
cais e contábeis são integradas automaticamente com 
o contador, independente do software que ele utilize. 

“Utilizar o Omie é muito simples, pois ele é bas-
tante intuitivo, uma vez que é orientado para o pro-
cesso. A interface com o 
usuário também é muito 
legal, permitindo que a 
tarefas sejam executadas 
de maneira prazerosa. Um 
fator importante é o cus-
to do sistema, bastante 
acessível, comparado com 
todos os recursos que ele 
proporciona. Outra quali-
dade é a mobilidade; por 
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estar totalmente na nuvem, conseguimos acessá-lo de 
qualquer lugar e em qualquer momento, ” revela Mar-
cos Cândido, diretor presidente Contactus Assessoria 
Empresarial e coordenador do Sescon Mais na Região 
de Valinhos (SP).

A Contactus possui uma carteira de 240 clientes, a 
grande maioria formada por micro, pequenas e médias 
empresas, nas mais diversas atividades e tributações. 
Segundo o presidente da Contactus, quando a ferra-
menta é instalada em um cliente, gera muita segurança 
e performance. “Uma vez que há nela uma área exclusi-
va para o contador, onde conseguimos importar todas 
as informações fi scais e contábeis do cliente de maneira 
automática ou sem a interferência do mesmo”, fi naliza.

A Tecnicont Consultoria Contábil, localizada em 
Campinas (SP), também adotou o Omie. Foi durante 
um café da manhã com empresários Contábeis, reali-
zado pelo Sescon Campinas, que o contador Reinaldo 
Arias da Tecnicont conheceu a inovação voltada para 
pequenas e médias empresas. “Resolvemos adotar o 
ERP da Omie devido a simplicidade do sistema, inte-
ratividade com o cliente e a integração proporcionada. 
Estamos desde abril utilizando o sistema como nossa 
ferramenta fi nanceira. E em agosto passamos a indicar 

também aos nossos clientes”, 
explica o contador. A maioria 
deles é formada por pequenas 
e médias empresas em vários 
ramos - comércio, indústrias e 
prestação de serviços como ad-
vogados, médicos, dentistas etc. 
Entre as vantagens apontadas 
pelo contador estão a economia 
de tempo ao eliminar várias eta-
pas do processo.

Outra empresa que enxergou esse nicho de mer-
cado e se especializou em inovações voltadas para 
o segmento Contábil, com soluções para pequenas e 
médias empresas é a Alterdata. “A empresa surgiu da 
necessidade dos contadores terem ferramentas que 
permitissem atender às demandas crescentes do go-
verno, com segurança e velocidade” conta Ricardo La-
zarin, gerente da Filial Alterdata Campinas.  

O sistema da área Contábil, o Pack, é utilizado por 
mais de 15.000 empresas contábeis em todo o país. 
Além disso, a empresa está entre as cinco maiores Sof-
tware Houses Brasileiras de produtos prontos (paco-
tes), contando com mais de 30 mil clientes e 500 mil 
usuários ativos em seus sistemas.  

SOLUÇÕES 
Com soluções que visam a inovação e simplifi cação 

das rotinas na resolução de problemas fi scais, contá-
beis, tributários e folha de pagamento, está a Questor. 
Jean Carlos Putz, diretor de Canais e Inteligência de 
Mercado da Questor Sistemas Inteligentes explica que 
essas buscam a redução de tempo, aumento de produ-
tividade, automatização e redução de custos. 

Entre os inúmeros produtos oferecidos está o Questor 
Pequenas Empresas, que faz o gerenciamento fi nancei-
ro, emissão de boletos, contas a pagar, contas a receber, 
caixa e bancos, permitindo ao pequeno empreendedor 
acesso a informatização com baixo custo.  Segundo o di-
retor, os clientes têm aprovado, a empresa conta com um 
índice de Satisfação em 97% - com um total de 224.023 
atendimentos avaliados por seus clientes. 

PRATICIDADE NA PALMA DA MÃO
O Hora do Lar é um inovador serviço de SaaS (Sof-

tware at a Service) que oferece uma moderna platafor-
ma e aplicativos de alta tecnologia para smartphone e 
tem entre seus clientes, os escritórios de contabilida-
de.  O serviço funciona como relógio de ponto, regis-
trando os horários através do celular do empregado. 
“Baseado nos pontos registrados, o serviço calcula as 
horas extras, adicionais e descontos, gerando o salário 

Ricardo Lazarin, gerente da Filial 
Alterdata Campinas

Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, CEO - Group PWA GGI
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vação foi desenvolvida por uma equipe de auditores e 
proporciona diversos benefícios, como redução de cus-
tos e otimização do tempo da equipe de trabalho.

Entre os escritórios certifi cados na ISO 9001:2008, 
que buscam migrar para a versão 2015 por meio da 
Destra, está o escritório Técnico Contábil São Bene-
dito, localizado em Artur Nogueira (SP), na região de 
Campinas. O escritório atende todos os tipos de clien-
tes, de domésticas a empresas de Lucro Real. 

Gabriel Stocco Zampieri, gerente Comercial, do 
escritório conta as vantagens que foram proporciona-
das pela ISO: “controles internos, como indicadores de 
cada área, que ajudam a analisar as que devem ser me-
lhoradas”.  O gerente enfatiza que a padronização dos 
processos foi algo muito produtivo para o escritório: 
“antes cada um tinha uma forma de realizar suas ativi-
dades, o que acarretava em um processo mais longo. 
Hoje com a padronização, o tempo foi encurtado. Além 
disso, a produtividade acaba sendo um diferencial, afi -
nal você ganha mais tempo para se dedicar aos seus 
clientes, não na parte operacional, mas no relaciona-
mento entre empresas”, revela. 
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da forma como a legislação atual exige. Além disso, 
ele gera todos os documentos necessários - contrato, 
recibos de pagamento, de vale transporte e de férias, 
entre outros -  e também avisa o empregado e o em-
pregador, através do celular sobre fatos importantes, 
como entrada em hora extra e adicional noturno e a 
data de pagamento de salário e de impostos, entre 
outros, “ detalha Mauricio Marques Garcias, CBO da 
Hora do Lar.   

Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, CEO - Group 
PWA GGI, localizado em São Paulo, capital, utiliza o 
aplicativo há quase um ano. Entre seus clientes, 70% 
deles MPEs, a solução foi bem recebida. “É um bom 
sistema, que proporciona segurança nas informações 
e nos cálculos, além de controles de prazos. Hoje 100% 
de nossos clientes de empregada doméstica estão uti-
lizando o Sistema”, revela o CEO do Group PWA GGI, 
que aponta também outra vantagem: a redução do 
tempo que o departamento pessoal precisa para se de-
dicar na elaboração das folhas e guias de pagamento. 

QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Criada para apoiar a implementação de sistemas 

de Gestão da Qualidade com o objetivo de agregar 
valor ao processo de seus clientes, está a Destra Con-
sultoria, localizada em Americana (SP). Na vanguar-
da, quando o assunto é inovação em consultoria, a 
empresa foi a primeira do Brasil a ser certifi cada na 
ISO 9001: 2015 pela SGS.

Entre as principais soluções oferecidas estão ferra-
mentas e normas internacionais, como ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, dentre outras, que trazem aos 
clientes importantes vantagens competitivas. 

“Possuímos um software próprio de Gestão da 
Qualidade, o Destra Manager, desenvolvido para faci-
litar a implementação e a manutenção de sistemas de 
Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e de Segurança 
e Saúde Ocupacional para nossos clientes”, expli-
ca Marcelo Martins, fundador da Destra. A ino-

17www.sesconcampinas.org.br
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Como se não bastasse as mais de 320 mil mor-
tes geradas, a guerra na Síria causou a maior 
tragédia humanitária já vista neste século – 

milhares de pessoas tiveram que abandonar as suas 
casas, contabilizando até o momento cerca de 5,5 mi-
lhões de refugiados. 

Muitos deles têm como destino o Brasil, que tem 
aberto as suas portas a essas populações, como base 
no histórico da imigração sírio-libanesa no país. A Re-
solução Normativa nº 17 publicada em 2013 facilitou a 
emissão de vistos aos refugiados sírios. A resolução foi 
renovada em 2015 e ao que tudo indica será renovada 
novamente neste ano.

Apesar dessa abertura, muitos ainda são os desafi os 
enfrentados pelos refugiados que chegam ao Brasil, um 
deles é a própria língua, somada ao fato de terem que re-
começar suas vidas novamente. A demógrafa do NEPO 
da UNICAMP, Marília Calegari estudou essa população. 
Ela aplicou 51 questionários junto a 255 entrevistados e 
acompanhou as famílias durante um ano no trabalho de 
campo. A pesquisa constatou que 62% dos refugiados, 
que chegam ao país possuem ensino superior, mas por 
desconhecimento e difi culdades de obter documentação 
e enfrentar as barreiras da nova língua não procuraram a 
validação de seus diplomas.                     

Em entrevista ao Jornal da Unicamp, a demógrafa, dis-
se que o Brasil registrou 9.689 refugiados em 2016 (eram 
8.863 no ano anterior), porém o número de solicitações foi 
bem maior passando de 28.670 em 2015 para 35.464 no 
ano passado. “Os refugiados no Brasil são de 79 naciona-
lidades, sendo 72% homens, 28% mulheres e 43% entre 18 
e 29 anos. Um detalhe que chama a atenção é que 100% 

REFUGIADOS 
EM FOCO NA 
UNICAMP

dos solicitantes sírios são reconhecidos, o que se deve à 
Resolução Normativa nº 17, facilitando a emissão de vistos 
para refugiados dessa nacionalidade. ” 1

Os dados do estudo estão sendo utilizados como base 
para o grupo, criado pelo reitor Marcelo Knobel, que rea-
lizará um plano de trabalho de dois anos para a Cátedra 
Sérgio Vieira de Melo na Unicamp. O objetivo é estimular 
o debate e a produção de conhecimento sobre o tema 
dos refugiados e tornar a universidade um ponto de apoio 
para essas populações.  

A Cátedra é uma iniciativa do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) para tra-
balhar em parceria com diversas universidades e pro-
mover a educação, pesquisa e extensão acadêmicas 
sobre a questão dos refugiados. O nome é uma home-
nagem ao brasileiro vítima de um atentado no Iraque, 
que trabalhou com refugiados na ONU.

A presidente do GT-Cátedra, Rosana Baeninger reve-
lou em entrevista ao Portal da Unicamp2 que o GT monta-
do por Knobel conta com duas características inovadoras. 
A primeira é a multidisciplinaridade, por unir membros de 
diferentes unidades, o que também ajudará na continuida-
de futura da Cátedra. A segunda é incluir representantes 
de outras instituições parceiras da Universidade, como a 
Secretaria Municipal dos Direitos da pessoa com defi ciên-
cia e cidadania, da Prefeitura de Campinas. Entre as ações 
previstas está a contribuição para a formulação de políti-
cas públicas e a revalidação de diplomas para refugiados 
pela Unicamp. Além disso, o GT pretende promover se-
minários e ofi cinas que reúnam os refugiados da cidade 
para, por exemplo, desenvolver o domínio da língua por-
tuguesa ou troca de experiências.

1Jornal da Unicamp – Extraído em 17/08/2017: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/especial/demografa-mergulha-no-cotidiano-de-refugiados-sirios-
-em-sao-paulo.

2 Extraído em 16/08/2017:  http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/06/19/unicamp-tera-catedra-dos-refugiados-gt-comeca-trabalhar
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CORAL APRESENTA-SE 
NA HÍPICA CAMPINAS

SESCONCAMPINAS CORAL

Dando sequência a sua agenda de apresentações, o 
Coral Sescon Campinas marcou presença no I Encon-
tro de Corais da Sociedade Hípica de Campinas, que 

aconteceu no dia 18/08. O evento contou também com a par-
ticipação do Coral da Hípica, do Coral Horizonte Azul, Coral 

I Encontro de Corais da Sociedade Hípica de Campinas

Nota na Goela e Coral Vozes em Pauta. 
Confira na foto!

Na próxima edição, você confere como foi a 
apresentação na Serra da Mantiqueira em São 
Francisco Xavier (SP), ocorrida no dia 27/08. 
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Mas não se engane, o 
problema é ainda maior, 
pois muitas vítimas não 
chegam sequer a regis-
trar queixa ou demoram 
muito tempo para fazê-la.

A violência contra a 
mulher não é apenas físi-
ca, pela defi nição adotada 
em 1994 na Convenção de 
Belém do Pará ela é mais 
ampla: “a violência contra 
a mulher é qualquer ação 
ou conduta, baseada no 
gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físi-
co, sexual ou psicológico 
à mulher, tanto no âmbito 
público como no privado”.

Sem dúvida, a Lei Ma-
ria da Penha, criada há 
mais de 10 anos, repre-

SESCONCAMPINAS BATOM

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER,

UM PROBLEMA QUE 
PRECISA TER FIM

Nas últimas três décadas cerca de 106.093 mil mulheres 
foram assassinadas no Brasil, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Somente no interior paulis-

ta diariamente são registradas nas delegacias 233 queixas de 
violência contra a mulher. Todos os dias, um grande número 
de mulheres, jovens e meninas são submetidas a alguma for-
ma de violência, no Brasil e no mundo:

Fundação Perseu Abramo/2010

9º Anuário da Segurança Pública/2015

Violência contra a mulher: feminicídios 
no Brasil (Ipea/2013)

Dados compilados em maio de 2017 
Dossiê Violência contra as Mulheres:
www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/

a cada

5 espancamentos
2 minutos

a cada1 estupro
11 minutos

a cada1 feminicídio
90 minutos

relatos179
de agressão
por dia

sentou um grande avanço para o Brasil, contudo, ainda há mui-
to o que se fazer para acabar com a violência de gênero. 

Feminicídios
Em 2016 a luta contra este tipo de violência teve mais um 

aliado, a ONU Mulheres lançou as diretrizes nacionais para in-
cluir a perspectiva de gênero nas investigações de assassinatos 
– o feminicídio. “O feminicídio é a instância última de controle 
da mulher pelo homem: o controle da vida e da morte. Ele se 
expressa como afi rmação irrestrita de posse, igualando a mu-
lher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; 
como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, 
por meio da violência sexual associada ao assassinato; como 

Aplicativo ajuda a combater a 
violência contra a mulher

   Com o objetivo de tentar evitar casos 
de violência contra a mulher, um startup 
de Campinas, formada por estudantes e 
ex-alunos da PUC e da Unicamp desen-
volveram o aplicativo gratuito “Nearbee”, 
que fornece ajuda rápida com apenas um 
clique conectando pessoas próximas e 
autoridades, indicando a localização exa-
ta da vítima. Uma esperança a mais, para 
prevenir e punir a violência de gênero. 
Saiba mais em: http://www.nearbee.com.
br/seguranca/mulheres.

destruição da identidade da mulher, pela mu-
tilação ou desfi guração de seu corpo; como 
aviltamento da dignidade da mulher, subme-
tendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou 
degradante.” (Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito sobre Violência contra a Mulher, Rela-
tório Final, 2013).

O Brasil ocupa a quinta posição em núme-
ros de feminicídios, em um ranking de 83 na-
ções. São 4,8 assassinatos para cada 100 mil 
mulheres no país, segundo o Mapa da Violência 
2015 (Cebela/Flacso).

Ainda de acordo com o Mapa da Violência, 
entre 1980 e 2013, 106.093 brasileiras foram ví-
timas de assassinato. Somente em 2013, ocor-
rem aproximadamente 13 homicídios femininos 
diários, totalizando 4.762 assassinatos de mu-
lheres registrados no país. Os dados indicam 
que os homicídios envolvendo mulheres vem 
aumentando. De 2003 a 2013, por exemplo, o 
número de vítimas do sexo feminino subiu de 
3.937 para 4.762, o que equivale a mais de 21% 
em apenas 10 anos.
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Aanálise de balanço e financeira de uma empre-
sa qualquer é uma tarefa relativamente sim-
ples, mas de suma importância para o gestor, 

ou mesmo para apresentar para instituições financeiras, 
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 financeiro. 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:
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www.sesconcampinas.org.br

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

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

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 Organização 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

José Luiz Martini Palermo
End: Avenida Airton Senna da Silva,
295 - Vila Jequitibás
CEP: 13026-305 - Campinas/SP 
Tel: (19)3307-5700
joseluiz@jp5.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

 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

MS Assessoria Contábil e Informática Ltda.
End: Avenida Baden Powell, 876 – Jd. 
Nova Europa
CEP: 13040-093 - Campinas/SP
Tel: (19) 3579-3121
fiscal@msacont.com.br
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CONHEÇA OS DESCONTOS E BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS DO SESCON CAMPINAS!
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Consultoria Júridica Trabalhista.

Descontos de parceiros e convênios;
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MOTIVOS PARA SE ASSOCIAR AO SESCON CAMPINAS:
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PARA RELACIONAMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR
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Somos o Sindicato Patronal que representa a atividade 
econômica exercida por sua empresa e desenvolve 
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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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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
palermo@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

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

Contec Contabilidade Técnica Ltda.
Rua Máximo Biondo, 492, Centro 
Sumaré/SP 
Tel: (19) 3367-9185
contec@contabilcontec.com.br

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

Escritório Contábil Sete Estrelas Ltda. 
Endereço: Rua Jundiai, 53 - Centro
CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP
Fone: (19) 3876-3104
natalia@setestrelas.com.br 

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
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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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SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

REUNIÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE 
FISCAL – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

REUNIÃO DE PRESIDENTES DA REGIÃO SUDOESTE 
DA FENACON, Representantes

REUNIÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO

7º GESCON SESCON-SP

Data: 10/08/2017
Local: Sede Sescon-SP, São Paulo/SP
Representante Sescon Campinas: presidente Edison 
Ferreira Rodrigues

Data: 07/08/2017
Local: Hotel Golden Tulip, São Paulo/SP
Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira 
Rodrigues e vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales

Data: 10/08/2017
Local: Sede Sescon-SP, São Paulo/SP
Representante Sescon Campinas: presidente Edison 
Ferreira Rodrigues 

Data: 07 e 08/08/2017
Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo/SP
Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira 
Rodrigues e vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales
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