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SESCONCAMPINAS PRESIDENTE

EM SETEMBRO COMPLETAMOS 

14 ANOS DE HISTÓRIA!
É sempre uma honra receber cada um de vocês 

em nosso Jantar de Aniversário, que já se tornou um 
evento tradicional, muito aguardado e comemorado 
por nós! Por isso, cada detalhe é pensando com mui-
to cuidado, buscando sempre surpreender e oferecer 
o que existe de melhor.

Este pensamento, pautado na melhoria contínua, 
faz parte da tradição do Sescon Campinas, desde a 
sua fundação há 14 anos atrás. E é também um sen-
timento presente em nossa equipe. Há mais de um 
ano, o Sescon Campinas recebeu a Certifi cação ISO 
9001. Com base na Política da Qualidade, o Sescon 
Campinas atua para representar e defender os inte-
resses gerais das categorias representadas, buscan-
do o atendimento aos requisitos e a melhoria contí-
nua na prestação de serviços por meio do Sistema de 
Gestão da Qualidade.

A missão é grande, entre os nossos representados 
estão 64 categorias, em 18 cidades, incluindo Campi-
nas e Região. Para atender cada vez melhor os inte-
resses gerais e também pontuais de cada região, foi 
criada há dois anos uma inovação – o Sescon Mais – 
que leva o Sindicato para mais perto dessas cidades. 

Para cumprir nossos objetivos a diretoria volun-
tária atua com seriedade e dedicação, assim como 
os coordenadores regionais do Sescon Mais e nos-
sos funcionários. Todos, sempre comprometidos em 
atender as demandas exigidas.

Além da importante missão de defender os in-
teresses das empresas e proteger os postos de em-
prego nas Negociações Coletivas de Trabalho, outra 
preocupação constante é oferecer vantagens, que 
façam a diferença no dia a dia dos nossos represen-

tados. Desta orientação foram criados serviços den-
tro do Sescon Campinas como a Central de Compras, 
Certifi cação Digital, Sescon Educação, Locação de 
Espaços, Orientação Jurídica, além de uma infi nida-
de de parcerias fi rmadas com empresas que prestam 
importantes serviços, muitos deles pautados em ino-
vações tecnológicas.    

E tem mais, o Sindicato também se preocupa com 
a dimensão social e cultural, a ação de grupos como 
o Coral Sescon Campinas, o primeiro Coral de um 
Sescon e do grupo de mulheres Sescon Batom são 
prova disso. Eventos comemorativos, que promovem 
união e integração, muitos deles com um fundo so-
cial e campanhas como, por exemplo, a do Agasalho 
e da Sacolinha de Natal, também são exemplos do 
nosso comprometimento com a sociedade. 

Nesta edição especial de aniversário, você co-
nhecerá um pouco mais sobre tudo isso. Espera-
mos que goste.

Edison Ferreira 
Rodrigues

Presidente do 
Sescon Campinas
Gestão 2015-2018

Boa leitura!
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SESCONCAMPINAS DIRETORIA

UM BREVE
HISTÓRICO
O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas da Região Metropoli-

tana de Campinas, mais conhecido como Sescon Cam-

Na linha de frente do Sindicato estão nossos diretores, todos eles voluntários, que atuam para fazer a diferen-
ça em prol das categorias representadas. Conheça na página ao lado quem são eles:

pinas, foi criado no dia 13 de setembro de 2003, por um 
grande grupo de empresários contábeis da Região Me-
tropolitana de Campinas para suprir uma necessidade 
da categoria, a criação de um Sindicato Patronal.
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SESCONCAMPINAS DIRETORIA

NOSSOS DIRETORES GESTÃO 2015-2018

Presidente: Edison 
Ferreira Rodrigues

Antônio Cândido Vieira 
de Almeida Barbosa

Antônio Carlos 
Martins

Francisco de 
Assis Amâncio

Antonio 
Luiz Franco

Lilian Ricci 
Ghizzi

Marcelo Viaro 
Berloff a

Vladimir 
Tozzo

José 
Adalberto 
Cardoso

Luiz Antonio 
Ércoles

José Antônio 
Gobbi Jr.

Dalmo Otacílio 
Arten

Vice-Presidente 
Administrativo: José 

Homero Adabo

Diretor Administrativo: 
Breno Acimar Pacheco 

Corrêa 

Diretora Financeira: 
Tatiana Fabretti 

Greguel 

Diretor Social: 
Gustavo Arrivabene

Vice-Presidente: 
Rodrigo de 
Abreu Gonzales

Vice-Presidente 
Financeiro: 
Osvijomar Seixas 
Queiroz Jr. 

DIRETORIA EXECUTIVA

SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIVOS

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL SUPLENTES



6 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS ESPECIAL

HOJEO SESCON CAMPINAS

A base territorial do Sescon Campinas é forma-
da por 18 municípios, incluindo além da sede 
em Campinas, as cidades de: Itatiba, Valinhos, 

Vinhedo, Indaiatuba, Sumaré, Monte Mor, Hortolândia, 
Americana, Nova Odessa, Jaguariúna, Pedreira, Artur 
Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 
Santo Antonio de Posse e Paulínia. 

Representando 64 categorias, atualmente o Sindica-
to conta com cerca de 13 mil filiados e 200 associados, 

a maioria destes, formada por empresas contábeis.
Por meio do Sescon Mais, uma inovação que tem 

o objetivo de levar o Sindicato para mais perto das 
cidades de sua área de cobertura, o Sescon está pre-
sente na região, mantendo o seu foco nas necessida-
des locais e levando campanhas, como a do Agasalho 
e a da Sacolinha de Natal, eventos e educação. Este 
trabalho é realizado por meio da importante contri-
buição de coordenadores locais voluntários. 
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DECLARE CERTO

Um dos eventos de maior visibilidade do Sescon 
Campinas neste ano, foi a Campanha Nacional 
do Declare Certo, da Fenacom. Realizada pelo 

Sescon Campinas nas sete regiões do Sescon Mais e 
na cidade sede, a campanha tem o objetivo de orientar 
gratuitamente a população sobre o preenchimento cor-
reto da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, 
por meio da orientação de contadores voluntários. 

Neste ano, o Declare Certo bateu todos os recor-
des das edições passadas, com mais de 800 pessoas 
atendidas, 200 delas somente em Campinas. Estive-
ram presentes nesta edição um time de mais de 50 
contadores voluntários. Outra novidade foi a presença 
em alguns municípios, de serviços como: aferição de 
pressão arterial e a presença de algumas prefeituras 
municipais através do PAT e do Procon. 

Além disso, houve a ampliação da parceria com ins-
tituições de ensino como o UNISAL de Americana e 

SESCONCAMPINAS ESPECAIL

Faculdade Anhanguera de Indaiatuba e com a Receita 
Federal de Campinas, que esteve nas cidades de Vali-
nhos, Sumaré, Indaiatuba e Campinas, prestando vários 
serviços gratuitos, como a emissão de CPF para os de-
pendentes dos contribuintes, a partir de 12 anos. 

• 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 campanha gerou mais de 33 
inserções espontâneas na mídia 
regional, que divulgou notícias 
sobre o Declare Certo e  sobre a 
declaração de IRPF com a parti-
cipação do presidente do Sescon 
Campinas Edison Ferreira Rodri-
gues. Incluindo entrevistas ao vivo 
para a Rádio CBN e Programa 
Bom dia Cidade (EPTV, fi liada da 
Rede Globo), além da cobertura 
no Jornal da EPTV 2ª Edição.

Entrevista ao vivo - Bom Dia Cidade (EPTV)

Presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues e equipe da Receita Federal de Campinas no Declare certo
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SESCONCAMPINAS ESPECIAL

NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A principal missão do Sescon Campinas é desenvol-

ver um ambiente amplo de negociação nos dissídios 
coletivos das categorias representadas, atuar em prol 
dos interesses de seus associados, além de proporcio-
nar a constante evolução tecnológica, sociocultural e 
ética dos mesmos.

Apesar da data base dos representados ocorrer no 
mês de agosto, o Sindicato inicia as negociações bem 
antes. Já no mês de fevereiro, aconteceram as primei-
ras reuniões da Comissão de Negociação Coletiva de 
Trabalho, fórum no qual são discutidas de forma cen-
tralizada com outros Sescons do Estado de São Paulo, 
as estratégias, pautas de reinvindicações e propostas.

O fórum realiza várias reuniões, todas na sede 

“Representar e defender os interesses gerais das ca-
tegorias representadas, buscando o atendimento aos 
requisitos e a melhora contínua na prestação dos servi-
ços por meio do sistema de gestão da qualidade”, esta 
é a Política da Qualidade adotada pelo Sescon Campi-
nas, norteada pela Certificação ISO 9001.  O Sindicato 
recebeu a Certificação no mês de outubro em 2016 e 
passou neste ano pela recertificação. 

A conquista revela a profissionalização constante 

do Sescon São Paulo, sempre com a presença dos 
membros da Comissão de Negociação do Sescon 
Campinas, formada pelo presidente Edison Ferrei-
ra Rodrigues, pelo vice-presidente Dr. Rodrigo de 
Abreu Gonzales e pelo vice-presidente Administra-
tivo José Homero Adabo. 

A estratégia de negociação centralizada, já utilizada 
há anos pelos Sescons, fortalece as categorias. Força 
esta que é primordial e necessária em qualquer nego-
ciação coletiva, principalmente no atual momento po-
lítico/econômico vivido pelo país.  Vale destacar que, 
historicamente é deste debate que tem surgindo as 
melhores negociações para as empresas, fora dele, as 
condições têm se mostrado desfavoráveis.

do Sescon Campinas.
“A ISO tem uma importância fundamental, graças 

à padronização que ela proporciona, além disso ela 
é uma garantia para os associados, fornecedores e 
todos que estão envolvidos com o Sescon Campi-
nas, de que as nossas rotinas e os nossos serviços 
têm um padrão de qualidade e de continuidade des-
se padrão, proporcionado a todos uma segurança 
fantástica, ” diz Edison.

ISO 9001

ISO 9001 - Gerente do Sescon Campinas Cristiane Ayala, vice-presidente do Sescon Campinas Rodrigo de Abreu Gonzales, auditor da SGS Edgard 
Roberto Ongarelli e Destra Consultoria Matheus Martins
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SESCONCAMPINAS ESPECIAL

O Sescon Campinas oferece diversos serviços com vantagens especiais aos seus associados. Confira:

• Descontos nas locações de espaços (auditório, sala 
de reunião, mezanino salas de aula, Laboratório de 
Informática). Nos últimos 12 meses 80 empresas 
utilizaram o serviço;

• Descontos em cursos (on-line e presenciais). Nos 
últimos 12 meses foram realizados cerca de 30 cur-
sos presenciais no Sindicato;

• Aquisição de materiais de escritório através da 
Central de Compras. Todos os meses uma média de 
20 empresas compram papel e materiais de escri-
tório por meio dela;

• Descontos na aquisição ou renovação do Certifica-
do Digital (e-CPF, e-CNPJ e NF-e). Nos últimos 14 
meses cerca de 3.600 pessoas utilizaram o serviço; 

Campanha do Agasalho em Indaiatuba

Campanha do Agasalho em Valinhos

Campanha de Natal Sumaré

Café da manhã com Empresários Contábeis 
em Campinas

Sescon Cidadania entrega de alimentos no Moriah

• Descontos em anúncios na Revista Sescon Cam-
pinas de periodicidade mensal, tiragem de 2.500 
exemplares e distribuição gratuita em todo o país;

• Descontos fornecidos por empresas. Atualmente O 
Sescon Campinas conta com 18 empresas parcei-
ras, que oferecem diversos serviços, muitos deles 
são inovações tecnológicas voltadas para as em-
presas de contabilidade;

• Participação em campanhas com sorteios de brindes;

• Gestão em Grupo para Certificação ISO 9001;

• Orientação Jurídica;

• Divulgação mensal do associado adimplente na Re-
vista Sescon Campinas e no site do Sindicato.   

NOSSOS SERVIÇOS 
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SESCONCAMPINAS ESPECIAL

SESCON BATOM   
A partir de uma necessidade de envolvimento 

apresentada pelas esposas dos diretores do Sescon 
Campinas surgiu, em 2012, a ideia de se criar um gru-
po feminino na entidade. Com foco na promoção de 
ações voltadas à fi lantropia e na valorização da mulher 
nos campos social, pessoal e profi ssional, foi criado o 
Sescon Batom.

Entre os eventos e ações promovidos pelo grupo, 
estão a campanha do Agasalho e a da Sacolinha de 
Natal, que desde o ano passado são realizadas tam-
bém nas cidades da região por meio do Sescon Mais. 

Outro evento que merece destaque é a Festa Juni-

na, que acontece na sede 
e a cada ano que passa 
torna-se maior. O evento 
tem como objetivo aju-
dar diversas entidades 

benefi centes. Desde de 2016, o grupo tem realizado 
também uma campanha de arrecadação de batons 
e lenços novos para as pacientes em tratamento de 
câncer no Hospital CAISM da Unicamp, onde são fei-
tas também com a participação de maquiadores vo-
luntários, ofi cinas de beleza para a promoção da au-
toestima das pacientes.

GRUPOS SOCIAIS
O Sescon Campinas conta com dois grupos sociais, conheça mais sobre eles:

CORAL SESCON CAMPINAS   
O primeiro Coral de um Sescon, o Coral Sescon 

Campinas foi criado pelo saudoso, ex-diretor Social 
Carlos Luiz Barroso Ehrenberg, em agosto de 2011. Re-
gido pelo maestro Wilson Nascimento, formado pela 
Unicamp, o Coral conta com um repertório variado, 
indo do erudito ao popular brasileiro. O grupo é mar-
cado pela diversidade, reunindo mais de 30 homens e 
mulheres de diversas idades e ocupações – médicas, 
professoras, contadores, donas de casa, estudantes etc. 

O Coral tem se apresentado em diversos Festivais 

de Corais da região, como em Campos do Jordão, São 
Francisco Xavier, Vinhedo, Morungaba e também em 
Campinas, levando sempre simpatia e música de boa 
qualidade. Uma das principais apresentações, acon-
tece durante o Sarau Cultural, um evento do Sescon 
Campinas, aberto ao público que proporciona acesso 
a diversas manifestações culturais. 

Coral Sescon Campinas no Sarau Cultural deste ano 

Festa Junina Sescon Batom 2017
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SESCONCAMPINAS JANTAR

2017
Neste ano para comemorar seus 14 anos, o Sescon 

Campinas repetiu devido ao sucesso de 2016, o mesmo 
local da festa. Realizado no dia 29 de setembro, no Via 
Appia, em Valinhos (SP), o Jantar de Aniversário contou 
mais uma vez com o bom gosto do requintado Buff et 
Cláudia Porteiro, que como sempre soube encantar. No 
cardápio, destaque para o famoso Bacalhau Espiritual. 

O eclético repertório musical da Banda Company 
& Orquestra, que levou muitos para a pista de dança 
na edição passada, mais uma vez fez sucesso. Além 
disso, a noite contou com a linda apresentação do 
Coral Sescon Campinas.

JANTAR

2017
Tradição em vários segmentos, in-

cluindo o contábil, o Jantar de 
aniversário do Sescon Campinas 

foi sempre muito elogiado devido ao seu 
bom gosto e estio. Surpreendendo a cada 
edição, ano passado não foi diferente, 
175 participantes marcaram presença na 
festa. Entre eles, a diretoria, funcionários, 
parceiros, do Sescon Campinas, além de 
autoridades de diversas localidades do 
Brasil e a imprensa, que cobriu o evento.

Durante a cerimônia de abertura, os convidados pu-
deram assistir ao novo vídeo institucional do Sescon 
Campinas. A noite contou ainda, com a Certifi cação das 
empresas que estão no Grupo ISO Fácil do Sindicato.

Nesta edição, o brinde corporativo foi elabora-
do pensando-se na sustentabilidade, uma caneca foi 
o presente escolhido, entregue com uma mensagem, 
que vale nossa refl exão: “Esta caneca é nosso presente 
para ajudar você a optar por escolhas mais sustentá-
veis. Ao trocar o copo plástico pela caneca, você con-
segue evitar um dos resíduos que mais poluí o meio 
ambiente e que se acumula aos milhares nos aterros 
sanitários, levando em média 200 anos para se de-
compor. Quer mais motivos? A produção de um único 
copo plástico utiliza muita água, petróleo e ainda gera 
a emissão de CO2 e outros gases que contribuem para 
o efeito estufa. Utilize nossa caneca. O planeta e gera-
ções futuras agradecem!“.



SESCONCAMPINAS PATROCINADORES

CONHEÇA MAIS SOBRE OS PATROCINADORES 
DO JANTAR DE ANIVERSÁRIO DE 14 ANOS

Empresa brasileira de tecnologia que trabalha exclusivamente para o mercado contábil, sendo especialista na cria-
ção de sistemas para este segmento e atuando em todo território nacional.

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perí-
cias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo

Softwares de gestão e soluções 
inteligentes para seu negócio. 
www.bematech.com.br

Empresa especializada em 
Assessoria Contábil e Financeira. 
contmaisassessoria.com.br/site/

Treinamentos e consultoria 
completa para obtenção da 
certifi cação ISO 9001.
www.destraconsultoria.com.br 

Sindicato dos Contabilistas
de Campinas
www.sindconcampinas.org.br 

Para conhecer mais acesse: www.sescon.org.br/

Para conhecer mais acesse: www.sc.inf.br


