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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

ANIVERSÁRIO, SÉRIE DE PALESTRAS
E AÇÃO SOCIAL SÃO DESTAQUES
Nesta edição você acompanha a cobertura completa de nosso Jantar de Aniversário. O evento, que
celebrou os 14 anos do Sescon Campinas, aconteceu
no dia 29 de setembro e foi um sucesso.
Mais uma vez, agradeço a todos que participaram e principalmente a todos aqueles que fazem
o Sescon Campinas ser o que ele é hoje, uma entidade séria e comprometida com seus associados e
com a sociedade.
Uma boa notícia que destacamos nesta edição é a recertificação do Sescon Campinas na ISO
9001, versão 2008. A auditoria de manutenção,
ocorreu no dia 06/09, sendo realizada pela SGS, e
contou com o acompanhamento da nossa parceira, Destra Consultoria.
Como comentei na edição anterior, o Sescon
Campinas realizou em sua sede, uma série de palestras sobre a Reforma Trabalhista. O evento teve a
parceria da Emerenciano, Baggio e Associados – Advogados e lotou o nosso auditório. A palestra também estará acontecendo em algumas das regiões
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do Sescon Mais. É o Sescon Campinas, sempre comprometido em levar informação atual e de qualidade
para a sua base!
Nesta edição você acompanha também, a apresentação do Coral Sescon Campinas em São Francisco Xavier (SP) e na Sinagoga em Campinas; a ação
do Sescon Cidadania, que entregou alimentos ao CTI
Moriah e muito mais!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS
OUTUBRO

DEPOIMENTOS

PRÁTICAS CONTÁBEIS DE ACORDO COM
AS NOVAS NORMAS DO IFRS

“Ótimo curso, superou as expectativas”
Viviane Pegolo Dias Soares, Cercibis
Consultoria Financeira e Contábil

Dias: 21 e 28/10 (sábados)
Horário: das 9h às 18h
Carga Horária: 16h

Curso Precificação de Serviços Contábeis

O curso tem o objetivo de capacitar os participantes, numa abordagem prática, sobre as práticas
contábeis de acordo com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade. O conteúdo programático inclui: conceitos gerais de pequena, média e grande
empresa, conjunto completo das Demonstrações
Contábeis Obrigatórias; reconhecimento dos ativos, passivos, receitas e despesas; CPC 01 - Redução ao valor recuperável dos ativos; CPC 04 - Ativo
intangível; CPC 06 - Operações de arrendamento
mercantil; CPC 16 – Estoques; CPC 20 - Custo dos
empréstimos; Tributação e normas contábeis; entre
outros assuntos.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS
Dia: 30/10 (segunda-feira)
Horário: das 09h às 18h
Carga Horária: 8h

CURSOS ON-LINE DA UNIFENACON
OUTUBRO

FORMAS DE TRIBUTAÇÃO PARA 2018
Dia: 24/10 (terça-feira)
Horário: das 14h às 17h
Carga Horária: 3h
Fórum interativo: das 17h às 18h em tempo real
Conteúdo Programático: Regimes de tribu-

tação (lucro real, presumido e Simples Nacional); Vedação de mudança de regime tributário;
principais itens a serem observados na escolha
do regime de tributação; vantagens e desvantagens que cada forma de tributação oferece;
Obrigações Acessórias de cada regime tributário / Lucro presumido – principais aspectos;
Simples Nacional – principais aspectos
Lucro real trimestral e anual, entre outros assuntos.

Entre os temas abordados estão: Legislação; Conceito de Substituição Tributária; responsabilidade Tributária; fato Gerador normal e fato gerador
presumido; operações interestaduais; Base de Cálculo da Substituição Tributária; Cálculo do ICMS
da Substituição Tributária – Operações Internas e
interestaduais e Substituto do Simples Nacional;
Mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição
Tributária; Inaplicabilidade do regime de substituição tributária; entre outros assuntos.

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

NOVEMBRO

FERRAMENTAS PARA O ANALISTA DE
FOLHA DE PAGAMENTO
Dia: 21/11 (terça-feira)
Horário: das 14h às 17h
Carga Horária: 3h
Fórum interativo: das 17h às 18h em tempo real
Conteúdo Programático: Perfil do profissional
de processamento de folha de pagamento, comunicação, plano de estudos; Conceitos, legislação,
prazos, documentos, análise jurídica para composição dos cálculos acessórios de folha de pagamento: créditos e débitos, formas legais de remunerar,
tipos de salários (estudo de viabilidade); estudo da
tabela de rubricas do eSocial; estudo técnico dos
adicionais e seus procedimentos legais e práticos;
Equiparação salarial; Composição da folha de pagamento, prazos, inovações do eSocial; Planejando
a implantação do eSocial na folha de pagamento e
seus reﬂexos; entre outros assuntos.

DEZEMBRO

ABC DO ICMS E ATUALIZAÇÕES
Dia: 12/12 (terça-feira)
Horário: das 14h às 17h
Carga Horária: 3h
Fórum interativo: das 17h às 18h em tempo real
Conteúdo Programático: Cronologia das Normas Tributárias do ICMS; Definição de Contribuinte e não contribuinte; Responsabilidade Tributária
– ICMS; Fato Gerador; Base de Cálculo; Alíquotas;
Partilha do DIFAL em 2017 a 2019; Categorias Especiais de Tributação; Crédito de ICMS – Situações
permitidas e situações vedadas; Contribuinte Devedor Contumaz – Ação fiscal implantada em algumas
UFs; Simples Nacional – Novas Regras gerais para
2018 – ICMS; Obrigação acessória para o Simples
Nacional – DeSTDA – Regras Gerais e muito mais..

Confira ao lado mais cursos
on-line da UNIFENACON
INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: WWW.SESCONCAMPINAS.ORG.BR
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SESCONCAMPINAS ARTIGO DIREITO NA CONTABILIDADE

PARTE II

Quem tem medo da
Reforma Trabalhista?
Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales

V

oltando a Reforma Trabalhista, continuarei focando neste artigo outras alterações, que a nova
legislação trará, a partir do dia 11 de novembro.
Começo pelo banco de horas que poderá ser formalizado via contrato individual de trabalho e a compensação de jornada que passa de semanal para mensal, com
a inclusão dos parágrafos 5º e 6º no art. 59 da CLT, que
tratam da duração diária do trabalho. Vejamos:
“§ 5º - O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual
escrito, desde que a compensação ocorra no período
máximo de seis meses. ”
§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada
estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito,
para a compensação no mesmo mês” (grifo meu).
Com a atual CLT, a compensação de horas deveria
ocorrer dentro da semana, ou seja, é uma alteração
gigantesca na forma de apuração, permitindo ao empresário programar a jornada de seus empregados
não só de forma semanal, mas sim, em um ciclo mensal, trazendo maior ﬂexibilidade a todos e facilitan-
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Contador, advogado e vice-presidente do
Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

do, por exemplo, a possibilidade de compensação de
dias ponte no mês.
Quanto ao banco de horas, na regra vigente, só é
permitido via Convenção Coletiva de Trabalho, sendo
agora permitido por uma simples previsão no contrato
de trabalho firmado entre empresa e empregado.
Estas são amostras das muitas alterações que a
nova legislação trará, algumas processuais ou técnicas e outras que afetam diretamente o cotidiano das
empresas e dos trabalhadores. Existindo, entre elas,
muitas outras, como o trabalho intermitente, o fim da
obrigatoriedade da homologação das rescisões no
sindicato dos empregados, a possibilidade de homologação judicial de acordos extrajudiciais, mas estes
serão assuntos para outro artigo.

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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SESCONCAMPINAS NOSSOS PARCEIROS

ÓTICA CS CRISLEN
A
história da Crislen começou no dia 5 de dezembro de 1995, quando Lenita Saciloto e
uma amiga realizaram o sonho de abrir sua
própria ótica. O projeto saiu do papel e a primeira loja
CS Crislen foi inaugurada em Piracicaba, no interior
de São Paulo, com a proposta de criar um novo conceito ao setor.
“Nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes
a visão de um novo mundo com serviços e atendimento
diferenciados. Temos a honra de oferecer marcas conceituadas no mercado em armações e solares como:
TIFFANY, PRADA, DOLCE GABANNA, RAYBAN, TOM
FORD, ROBERTO CAVALI, VICTOR HUGO, OAKLEY E
EMPÓRIO ARMANI, entre outras. E também a nossa
marca CS, com Lentes Digitais e lentes com a mais alta
tecnologia FREE FORM”, diz o gerente Regional da
ÓTICA CS CRISLEN, Carlos Abrantes.
Hoje, com 21 anos de experiência no mercado, a ótica
possuí um laboratório em Piracicaba e conta com 71 colaboradores e oito unidades, espalhadas pelo interior de
São Paulo. A marca está presente em Campinas (Shopping
Parque Dom Pedro), Araras (José Bonifácio, 741), Limeira
(Santa Cruz, 708), Piracicaba (Gov. Pedro de Toledo, 884),
Jundiaí (Praça da Matriz, 62 e Maxi Shopping) e em São
Carlos (Nove De Julho, 1083 e Av. São Carlos, 1385).

Em 2017, a Ótica Crislen passou pela revitalização
da sua marca e das suas lojas. O estudo do rebranding
foi iniciado no começo de 2017 e finalizado em agosto
com a inauguração da primeira loja com o novo conceito, na cidade de Limeira (SP). Uma loja mais moderna e confortável. Com o novo nome, ÓTICA CS Crislen,
e uma nova comunicação visual, mais atual. “Nossas
lojas mantém a altíssima qualidade dos serviços prestados, nossa principal bandeira”, revela o gerente.
PARCERIA
A parceria com o Sescon Campinas foi iniciada neste
ano e consiste em oferecer ótimos serviços, excelentes
produtos e benefícios para os associados. Aos associados do Sescon Campinas, a Crislen oferece exame de
acuidade visual periódico gratuito, com aparelho Optec 2000, executado na sede de sua empresa, evitando despesas com locomoção e ausências em dias produtivos. E tem mais, são oferecidos também palestras
com temas sobre doenças pertinentes aos olhos; atendimento e orientação de profissionais em estética, com
o objetivo de escolher o melhor produto oftalmológico
e aviamento de receitas com produção computadorizadas das lentes; showroom para apresentação dos produtos; e 15% de desconto nas compras efetuadas também na loja do Shopping parque Dom Pedro.

Divulgação

Para saber mais acesse: http://oticacs.com.br/
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SESCONCAMPINAS SESCON MAIS

CONHEÇA A NOSSA BASE

ENGENHEIRO
COELHO
C
om apenas 25 anos de emancipação política, a cidade de Engenheiro Coelho não para de crescer.
Com grande avanço nas áreas agrícola, industrial,
de serviços públicos e de infraestrutura, o município
apresenta uma das maiores taxas de crescimento populacional da RMC (Região Metropolitana de Campinas).
Levando-se em conta os dados dos últimos dois censos
do IBGE, a cidade foi a segunda, que mais cresceu na
RMC e a oitava no Estado de São Paulo, com um aumento de 56,7%, passando de 10.033 pessoas para 15.719.
Ainda segundo o IBGE, estima-se que a população tenha
alcançado a marca dos 19.497 mil habitantes, somente
neste ano.
A base da economia do município é a agricultura,
com destaque para a produção de laranja, de cana-de-açúcar, mandioca, hortaliças etc. Engenheiro Coelho
também abriga indústrias de grande e médio porte. Já a
composição do setor de serviços é diversificada, com a
maior participação das atividades imobiliárias e de serviços prestados às empresas, assim como o comércio,
que se encontra em franco desenvolvimento.
Creches e escolas compõem o quadro educacional,
junto com o campus da UNASP (Centro Universitário
Adventista de São Paulo). Mantendo, segundo a Prefeitura Municipal, as características de cidade pequena e
bem estruturada.
Engenheiro Coelho também chama a atenção entre
as cidades da região, sendo considerado um ótimo lugar para se viver. O município conta com bons níveis de
indicadores sociais, segundo o IPRS (Índice Paulista de
Responsabilidade Social).

Dados Municipais
19.497 habitantes (Estimada)
R$ 20.010,40 PIB (Per Capita)
0,732 IDMH
Fonte: IBGE 2010-2017

Dentro do Sescon Mais, Engenheiro Coelho faz parte
da Região de Artur Nogueira, juntamente com as cidades de Cosmópolis, Holambra e Paulínia. A região tem
recebido desde o ano passado, eventos como o declare
Certo, palestra SAT e participado de campanhas como a
do Agasalho e a de Natal.

Palestras sobre a Reforma Trabalhista acontecem nas
Regiões do Sescon Mais
Confira algumas das datas: 11/10 - Pedreira; 18/10 - Artur
Nogueira; 25/10 - Itatiba. Informações: www.campinas.org.br

REGIÕES DO SESCON MAIS E COORDENADORES:
• VALINHOS E VINHEDO
Marcos Fernando Cândido - Contactus Contábil
• AMERICANA e NOVA ODESSA
Elza Cassitas Sferra - AESCON Americana
• ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS, ENGENHEIRO COELHO, HOLAMBRA
e PAULÍNIA
Gustavo Arrivabene - Arrivabene Contabilidade e Assessoria
• PEDREIRA, JAGUARIÚNA e SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Marcelo Viaro Berloffa - Mek Contabilidade - AESCON Pedreira
• ITATIBA
Antônio Cândido Vieira. A. Barbosa - Macc Contabilidade
ACESCI (Associação dos Contabilistas e Empresas de serviços Contábeis
de Itatiba)
• SUMARÉ, MONTE MOR e HORTOLÂNDIA
Silvio Cesar Coltro - AESCON Sumaré
• INDAIATUBA
José Helio Luz - JHL Contabilidade

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

PUBLICADA VERSÃO
DEFINITIVA DO eSOCIAL
A plataforma de produção restrita do eSocial já está à
disposição dos empregadores desde 1º de agosto
O Diário Oficial publicou a Resolução CG eSocial nº
11 que dá publicidade ao novo leiaute do Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas (eSocial). A versão 2.4, que já incorpora
todas as alterações provocadas pela reforma trabalhista, estará à disposição das empresas para testes no início de novembro.
São poucas alterações em relação ao leiaute anterior, mas necessárias para contemplar a totalidade das
informações relacionadas a folha de pagamento das
empresas e aos eventos trabalhistas, que sofreram modificações com a reforma trabalhista, implantada pela
Lei nº 13.467, de 13/07/2017, e que começa a valer a partir de novembro.
Esta é a versão definitiva, que entrará em produção
plena no dia 1º de janeiro de 2018 e será obrigatória para
as grandes empresas com faturamento anual superior a
R$ 78 milhões. Os demais empregadores estarão obrigados a partir de 1º de julho de 2018.
A plataforma de produção restrita do eSocial já está
à disposição dos empregadores desde 1º de agosto. As

empresas de tecnologia já utilizavam aquele ambiente
desde 26 de junho. Atualmente, em torno de 2000 empresas estão utilizando aquele ambiente e realizando
testes e ajustes nos seus sistemas. A utilização do ambiente de testes é uma importante ferramenta colocada
à disposição dos contribuintes, permitindo o aperfeiçoamento dos sistemas internos das empresas.

Nossa Fonte: Site da Receita federal do Brasil http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/setembro/publicada-versao-definitiva-do-esocial
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

REFORMA TRABALHISTA
É TEMA DE PALESTRAS
NO SESCON CAMPINAS

U

m dos assuntos mais discutidos da atualidade a Reforma Trabalhista - implementada pela Lei
no. 13.467/2017, foi o tema da palestra “A Reforma Trabalhista: aspectos Gerais”, ministrada pela Emerenciano, Baggio e Associados – Advogados. O evento aconteceu na sede do Sescon Campinas e devido à
grande procura do público, foi realizado em duas ocasiões, nos dias 12 e 19 de setembro. A entrada foi 1 Kg de
alimento não perecível, que foi doado para a Associação Beneficente Pedra Viva - CTI Moriah.
O presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues agradeceu a presença de todos e
destacou a competência da Emerenciano e Baggio
no assunto. Para Adelmo Emereciano, advogado e
sócio do escritório, a parceria com o Sescon Campinas foi bem-vinda, pois permitiu que o escritório
conversasse diretamente com quem trabalha no dia
a dia com as modificações da Legislação Trabalhista. “Desta forma deixa-se de ver a Reforma Trabalhista como uma questão teórica e se começa de
fato a enxergar as oportunidades e as brechas nas
quais é possível construir vantagens, tanto para o
empregado quanto para o empregador, criando um
contrato de trabalho mais adaptado a situação de
cada empregado. Talvez este seja o grande valor
dessa Reforma”, diz o advogado.

Segundo a palestrante Cristina Buchignani, advogada e sócia da Emerenciano, Baggio e Associados Advogados, apesar da Reforma ser muito criticada por alguns
setores da sociedade, quem realmente estuda o assunto
chega à conclusão de que ela é benéfica e tornará a Justiça do Trabalho mais ágil e eficiente.
Para a contadora da FSXP Assessoria e Consultoria,
Silvia Helena Amâncio, a palestra foi muito boa. “Acredito que temos ainda muitas informações para colher,
mas foi de grande valia e muito esclarecedora. Acho que
um dos pontos que mais chamou a atenção de todos os
presentes, foi o pagamento das rescisões, pois os prazos
mudaram muito. Agora serão apenas dez dias para fazermos o pagamento e não há a necessidade da participação de um sindicato na homologação”, ressalta.
Andreia Cristiane Lagoeiro, auxiliar departamento
Pessoal, da Omega Contabilidade, também gostou da
palestra. “A palestra esclareceu muitos pontos, foi objetiva e ajudou a ter mais uma noção sobre esse assunto
tão importante hoje”.
O contador Nelson Maciel Matos, do Escritório N e M
Contabilidade, também estava presente e disse acreditar que haverá uma mudança de cultura com a Reforma.
“A palestra foi produtiva, abordou vários aspectos, que
mudarão a cultura do empresário do escritório Contábil
e também dos funcionários,” destacou.

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

SESCON CAMPINAS É
RECERTIFICADO NA ISO 9001

O

Sescon Campinas passou, no dia 06/09, pela
Auditoria de Manutenção da Certificação ISO
9001:2008, obtida em 2016. O Sindicato foi auditado por Edgard Roberto Ongarelli, da SGS, que não
encontrou nenhuma não conformidade e manteve a
certificação. A visita foi acompanhada pela equipe da
Destra Consultoria, que deu todo o suporte à equipe do
Sescon Campinas durante todo o processo.
Segundo Ongarelli, a manutenção da Certificação é
a prova de que o Sistema de Gestão da Qualidade realmente está funcionando e faz parte da cultura da equipe de colaboradores do Sescon Campinas. A meta agora é ampliar a gestão da qualidade na entidade fazendo
a migração para a versão 2015 da Norma em 2018.
Entre as principais vantagens que a Certificação ISO
proporciona as empresas estão:

• Melhor gestão dos processos de sua empresa, tornando-os mais assertivos, produtivos e eficientes (fazer
mais);
• Aumento na qualidade dos produtos e serviços prestados, melhorando-os continuamente (fazer melhor);
• Redução dos desperdícios, seja de matéria prima ou de mão de obra, o que diminui custos desnecessários,
seja ela de serviços, indústria, varejo, agronegócio ou terceiro setor (fazer com menos);
• Aumento da satisfação dos clientes, fornecedores, colaboradores, sócios e do mercado em geral (fazer para
quem interessa);
• Maior visibilidade da empresa e aumento das oportunidades de negócios (fazer para mais gente);
• Melhores resultados, tornando-a mais lucrativa e sustentável (fazer para ganhar).
O Sindicato disponibiliza por meio da parceria com a Destra Consultoria, um serviço exclusivo aos seus associados, o Gestão em Grupo, um programa voltado para a obtenção da Certificação ISO 9001 num período de nove
meses. Vale a pena conferir!

NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS
2017/2018

O

Sescon Campinas informa que as reuniões de
Negociação Coletiva, vem ocorrendo desde fevereiro, por meio da Comissão de Negociação
Coletiva e apesar dos esforços envolvidos, infelizmente,
até o presente momento não foi possível o fechamento
de uma Convenção Coletiva de Trabalho.
O Sescon Campinas acredita na Negociação Coletiva como o melhor caminho às partes envolvidas e
sabendo da preocupação de todos representados em
não criar passivos trabalhistas, orienta a antecipação do
índice de 2,08% (INPC/IBGE do período) a título de reajuste salarial, retroativo a 1º de agosto de 2017.
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“Reforçamos que toda e qualquer negociação apartada, neste momento, enfraquece a Comissão de Negociação Coletiva e historicamente, não tem sido uma
estratégica com bons resultados,” ressalta o presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, que
destaca que o Sescon Campinas informará a sua base,
assim que haja qualquer novidade.

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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SESCON
CAMPINAS
COMEMORA
14 ANOS COM
JANTAR DE
ANIVERSÁRIO

Seguindo a tradição, mais uma vez o jantar de aniversário do Sescon Campinas foi realizado em grande estilo.
O evento aconteceu no dia 29 de setembro, no Via Appia,
em Valinhos (SP) e contou com o bom gosto do Buffet
Cláudia Porteiro, que soube encantar com seu famoso Bacalhau Espiritual. Já a animação ficou por conta da Banda Company & Orquestra, que levou muitos para pista de
dança.
Uma novidade neste ano, foi a linda apresentação do
Coral Sescon Campinas, muito aplaudida por todos. Durante a solenidade, os convidados puderam assistir ao
novo vídeo institucional do Sescon Campinas. A festa teve
ainda, a presença de empresas, que participam do Gestão
em Grupo do Sindicato e receberam da Destra Consultoria a Certificação ISO 9001. Para fechar a noite, os convidados foram presenteados com um brinde ecológico e
como duas revistas institucionais, com destaque para a
Revista Especial de Aniversário deste ano.

“Acompanho o Sescon Campinas há anos, é uma
entidade muito bem organizada, um Sindicato
atuante, por isso, quero me filiar”, José Ferreira
de Carvalho, estatístico.

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r

13

SESCONCAMPINAS CAPA

”Estamos aqui mais um ano, prestigiando este
evento, gostaria de parabenizar o presidente
Edison e toda a diretoria por mais este ano de
conquistas e por tudo que conseguiram avançar,”
Dilézio Ciamarro, presidente do Sinditec.

“Para o Sescon Campinas e para o Edison, só tenho
elogios. Sabemos o quanto ele é perfeccionista,
assim como esta festa que ele faz. Na época em
que eu era presidente do Sescon Espírito Santo, fiquei até enciumado, porque ele me ultrapassou em
arrecadação, mas vemos que esse é o resultado do
trabalho que é feito na Região de Campinas, que é
muito bom”, Jacintho Soella Ferriguetto, vice-presidente da Região Sudeste da Fenacon.

“O Sescon Campinas vem ano a ano
conquistando pujança e ganhando na sua
administração. Nos últimos dois anos, nós
tivemos tanto o enfoque administrativo,
quanto o publicitário. Pois não basta trabalhar,
temos que mostrar o que estamos fazendo. O
Sescon, assim como toda à sua equipe, principalmente a área de Comunicação, agregaram
muito nesses últimos anos e isso é muito gratificante para nós, ” Rodrigo de Abreu Gonzales,
vice-presidente do Sescon Campinas.
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“Nós respeitamos muito o Sescon Campinas e
temos um bom relacionamento na prefeitura, no
que diz respeito às demandas dos contabilistas.
Estamos focados em melhorar os procedimentos
da prefeitura para que eles sejam melhor atendidos.
Então, fico muito feliz por participar deste evento tão
importante”, André Von Zuben, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas.

“Para mim tem sido uma experiência muito boa
participar da diretoria do Sescon Campinas, buscando benefícios, não somente para a nossa classe,
mas para toda a sociedade. Além da valorização
da classe, temos também o lado social de nosso
trabalho. Tudo isso tem sido uma experiência gratificante e que vem enriquecido a minha trajetória
profissional”, Antônio Cândido Vieira de Almeida
Barbosa, diretor e coordenador do Sescon Mais.

“O evento do Sescon Campinas é muito esperado, a
equipe sempre organiza brilhantemente o jantar. A
expectativa neste ano é um pouco diferente, estamos
como patrocinadores do evento. A Destra é uma grande parceira do Sescon Campinas e para nós isso é uma honra, pois o Sescon atua em defesa da classe empresarial e a
Destra também trabalha para desenvolver essas empresas”,
Luccas Duque, gerente Comercial da Destra Consultoria.

“Acredito que agora em que o Sescon Campinas completa 14 anos, ele se consolida aqui na Região Metropolitana de Campinas. O Sindicato tem uma história de representação muito forte, tem uma penetração também
muito grande. Essa consolidação vemos pelo nome
que permanece na mente das pessoas e das empresas.
Enfim, isso é fruto de um trabalho contínuo e árduo ao
longo de todos esses 14 anos, ” José Homero Adabo,
vice-presidente administrativo do Sescon Campinas.
“Primeiro é uma satisfação participar
deste evento, temos realmente que
comemorar. O nosso trabalho já é
árduo, temos uma responsabilidade
muito grande enquanto contadores em
nosso dia a dia. Como representante do
Sindicato dos Contabilistas e também
da Aescon Campinas, posso dizer que
as nossas entidades estão muito bem
relacionadas”, Gervásio de Souza, presidente da Aescon Campinas.

“Nossa parceria é muito importante, porque o Sescon Campinas é uma entidade séria de empresários
contábeis e nós como desenvolvedores de tecnologias para empresas contábeis atingimos com ela
o nosso público qualificado. A SCI prestigia todo o
Sistema Fenacon, presente em todo o Brasil. Nossa sede
está localizada em Blumenau (SC) e Campinas para nós é
uma cidade muito importante, por ser uma região estratégica dentro do Estado de São Paulo, por isso temos aqui a
nossa maior filial, ” Elinton Marçal, diretor de tecnologia e
Marketing da SCI - Blumenau (SC).

“Para nós da classe contábil é de suma importância estar presente num evento como este. Valoriza o profissional contador e também o contabilista, justamente num período em que estamos sendo muito exigidos
profissionalmente, diante de tantas mudanças que estão acontecendo em nosso país. Então, este evento
que o Sescon Campinas realiza, valoriza a nossa classe profissional e em especial a região onde atuamos,
que é a RMC”, José Roberto Melani, sócio-diretor da Contactus Contábil.

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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Aquela
sensação de
contabilidade
resolvida.
Há mais de 30 anos, a WK é
especializada no setor contábil
e está sempre preparada para
oferecer a melhor solução para
as demandas do segmento.

Com foco em gerar ganhos para o escritório,
a WK oferece o Programa de Parceria Contábil,
que integra processos, gera produtividade,
reduz riscos e retrabalho. Um sistema com alta
tecnologia e voltado especialmente para o setor
contábil e seus clientes que dispensa importações
e integrações off-line, pois tudo está sempre
atualizado para o escritório realizar o seu trabalho
com qualidade. As exigências de SPED, IFRS,
EFD-REINF e eSocial são atendidas com a precisão,
facilidade e expertise que só a WK pode oferecer
para sua empresa contábil.

CANAL AUTORIZADO WK
CAMPINAS (SP) E REGIÃO:

0800 47 3888 | wk.com.br

SESCONCAMPINAS CIDADANIA

ALIMENTOS
ARRECADADOS EM
PALESTRAS SÃO
ENTREGUES A MORIAH

N

o dia 20 de setembro, o Sescon Campinas entregou a Associação Beneficente Pedra Viva - CTI Moriah, 165 itens de cesta básica. Os alimentos foram arrecadados na série de palestras sobre o tema
Reforma Trabalhista, uma parceria do Sescon Campinas e da Emerenciano, Baggio e Associados -

Advogados. As palestras ocorreram em setembro, na sede do Sindicato. O resultado desta parceria foram dias
de muita informação, que agora resultam nos sorrisos de crianças que tanto precisam. Para saber mais sobre
a entidade e como ajudá-la, acesse o link: http://ctimoriah.blogspot.com.br/

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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SESCONCAMPINAS CORAL

Apresentações são destaque

VIAGEM A SÃO FRANCISCO XAVIER
E APRESENTAÇÃO EM SINAGOGA
EM CAMPINAS

N

o final de agosto o Coral Sescon Campinas viajou a
charmosa cidade de São Francisco Xavier (SP), localizada na Serra da Mantiqueira para participar, pelo
segundo ano consecutivo do Festival de Corais Vozes na
Mantiqueira. A apresentação foi um sucesso e também foi
muito aplaudida pelo público.
Já no dia 20 de setembro, foi a vez do Coral se apre-

sentar na Sinagoga da Sociedade Israelita
Brasileira de Campinas, localizada no Centro
da cidade. A apresentação ocorreu durante a
solenidade de fechamento do ano Judaico de
5777, que teve como lema: Sana Tová Umetuká: “um bom e doce ano”. Confira as fotos
das duas apresentações:

São Francisco Xavier

São Francisco Xavier

Sinagoga em Campinas

Sinagoga em Campinas
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Apresentação na Sinagoga em Campinas
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SESCONCAMPINAS BATOM

Apesar disso, a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher necessariamente terá a doença.
Criado para chamar a atenção para a prevenção do
câncer de mama, o Outubro Rosa, mais uma vez será o
foco da ação do Sescon Batom no Hospital CAISM da
Unicamp. Você acompanha a cobertura completa desta
ação na próxima edição.
Até lá, é muito importante falar sobre este assunto.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente em 2016 eram esperados 57.960 casos novos de câncer de mama no país.
A boa notícia é que cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como: praticar atividade física regularmente; alimentar-se de forma saudável; manter o peso
corporal adequado; evitar o consumo de bebidas alcoólicas; e amamentar.
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam
um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, alguns
têm seu desenvolvimento rápido enquanto outros são
mais lentos.
O Inca diz que não existe uma única causa para a
ocorrência do câncer. Contudo, pesquisas apontam a
idade, como um fator de risco para a doença (cerca de
quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos).
Outros fatores são:`

DETECÇÃO PRECOCE

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as
chances de tratamento e cura. Qualquer mulher pode
conhecer seu corpo e saber o que é e o que não é normal em suas mamas. Basta observar e apalpar as mamas mensalmente na busca por caroços ou qualquer
outra alteração. A maior parte dos cânceres de mama é
descoberta pelas próprias mulheres.
Além de estar atenta ao próprio corpo, o Inca recomenda que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem
sintomas) a cada dois anos. Já mulheres com risco elevado para câncer de mama devem conversar com seu
médico para avaliação do risco para decidir a conduta
a ser adotada.

Fatores ambientais e comportamentais;
Obesidade e sobrepeso após a menopausa;
Sedentarismo;
Consumo de bebida alcoólica;
Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios-X).
Fatores da história reprodutiva e hormonal
Primeira menstruação antes de 12 anos;
Não ter tido filhos;
Primeira gravidez após os 30 anos;
Não ter amamentado;
Parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos;
Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-progesterona);

20

www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

CONTABILIDADE EM FOCO

O BRASILEIRO É
EMPREENDEDOR
POR NATUREZA
OU POR
NECESSIDADE?

A

té recentemente a terceirização de atividade
fim era proibida no Brasil, sob o forte discurso
do “desmonte da CLT”, da “perda dos direitos
trabalhistas” e de toda sorte de protestos amplificados
pela facilidade com que o brasileiro circula notícias atualmente. A verdade é que uma certa Reforma Trabalhista foi aprovada e como toda mudança, talvez aqui
tenhamos oportunidades para negócios.
Como contador, sempre me alegro ao participar do
trâmite para registro de uma nova entidade, pois representa a realização de um sonho, um passo para o

Por Francisco de Assis
Amâncio, contador, empresário contábil e diretor
do Sescon Campinas

tema tributário complicado são apenas alguns dos
fatores que podem minar o sucesso empresarial e até
mesmo sufocar as novas empresas.
Como contabilistas devemos instruir nosso cliente
sobre as obrigações, que tanto a pessoa física quanto
a jurídica estarão sujeitas. Cabe ao cliente a decisão
de lançar-se no mercado ou não. Entretanto, uma entidade constituída tendo como pilares a ansiedade e
a empolgação, dificilmente resultará em um negócio
duradouro e lucrativo.
Que tenhamos novas empresas após as reformas,
é bom para o país, é bom para o empresário e é bom
para o nosso escritório, mas é nosso dever zelar pelo
patrimônio do cliente. E em muitos casos o melhor
planejamento, não representa a constituição de uma
nova empresa.

sucesso. Uma mudança de vida, como diz o comercial:
você sonhar com alguma coisa é muito bonito, quando
você dá passos na direção daquele sonho tem-se então
o planejamento. Pelo menos assim se espera.
Contudo, na prática nem sempre observamos este
planejamento nos novos empresários, geralmente o que
vemos é ansiedade e empolgação.
Em certa ocasião em uma reunião para constituição
de uma nova empresa, ouvi como resposta do empresário “não sei,” quando lhe perguntei qual era o custo de
cada unidade do principal produto que iria comercializar. E não se engane leitor, ao pensar que o “não sei” foi
porque o empresário julgava saber o preço, mas diante
das variantes do mercado se arriscava a dizer “não sei”.
Era um “não sei” categórico!
Continuar o procedimento de registro daquela entidade com certeza culminaria em um novo cliente para
o escritório. Mas, a grande pergunta era: “por quanto
tempo esse cliente estaria ativo? ”.
Não é raro recebermos no escritório, empresários
em apuros com suas entidades, que estão há muito
tempo sem cumprir com suas obrigações principais e
acessórias, converteram-se em sumidouros de recursos.
A falta de planejamento, desconhecimento do mercado, falta de capital de giro, altas taxas de juros, sis-
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS
AMERICANA

CAMPINAS

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

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

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

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

Alcala Assessoria Contábil e Empresarial
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
Escritório Técnico e Contábil São
Benedito
End. Rua Raul Grosso, 593 - Jd.
Ricardo Duzzi
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira/
SP
Fone: (19) 3877-1991
E-mail: benedito@etcsaobenedito.
com.br
G.C.Y. - Assessoria Contabil, Fiscal
Ltda.
End. Avenida XV de Novembro, 349
– Centro
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira / SP
Fone: (19)3877-1339
E-mail: gcycontabil@uol.com.br
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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@camargoegrigoletto.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 Martelinho, 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 Assessoria
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
Contábil Ltda.
End: Rua Doutor Theodoro Langaard,
461, sala 01 - Bonfim
CEP: 13070-760 - Campinas/SP
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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
Micromust do Brasil Ltda. - ME
End. Rua Rio Branco, 192 - Vila P L
Barros
CEP: 13060-382 - Campinas / SP
E-mail: secretaria@sesconcampinas.
org.br
Fone: (19)32391845
Mix Fiscal Inteligência Tributaria
Ltda.
End. Rua Francisco Xavier de Sousa
Júnior, 07 - Jardim das Paineiras
CEP: 13092-300 - Campinas / SP
Fone: (19) 2517-4001
E-mail: raelen@mixfiscal.com.br
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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
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

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 Ressurreição, 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

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

Weleson Henrique de A. Silva ME
End: Av. Baden Powell, 843 - Jardim
Nova EuropaCEP: 13040-093 - Campinas / SP
Fone: (19)3324-2934
E-mail: ws@wsassessoriacontabil.
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

COSMÓPOLIS

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

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

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

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

INDAIATUBA

Lógica Assessoria Contabil Ltda. EPP
End. Av Engenheiro Fabio Roberto
Barnabé, 1942 – Jd. Esplanada
CEP: 13331-630 - Indaiatuba / SP
Fone: (19) 3825-5196
E-mail: aline.financeiro@escritoriologica.com.br

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

Ricci-Ghizzi Serv. Contábeis Ltda.
End: Rua Gonçalves César, 320 - Jardim Guanabara
CEP: 13073-230 - Campinas/SP
Tel: (19) 3232-4222
diretoria@seucontabil.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

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

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

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

End: Rua Irmãos Santos Freire, 296 Jardim N. Hortolândia
CEP: 13183-272 - Hortolândia/SP
Tel: (19) 3865-1657
contab@mmscontab.com.br

ENGENHEIRO COELHO

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

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 Administração 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

ITATIBA

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

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

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

JAGUARIÚNA

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

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,

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
www.sesconcampinas.org.br
www. s e s co n c amp i n as .o rg . b r
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CONHEÇA OS DESCONTOS E BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS DO SESCON CAMPINAS!
MOTIVOS PARA SE ASSOCIAR AO SESCON CAMPINAS:
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 em cursos on-line e presenciais;
Aquisição de materiais de escritório através da Central
de Compras;
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;
Descontos de parceiros e convênios;
Participação em campanhas com sorteios
de brindes;
Gestão em Grupo para a certiﬁcação
ISO 9001;
Consultoria Júridica Trabalhista.

AGENDE UMA VISITA!
LIGUE PARA (19) 3256-7675 OU ENVIE UM E-MAIL
PARA RELACIONAMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

COMÉRCIO

(ICEA), que revela a disposição
em consumir neste momento, e
pelo Índice de Expectativas do
Consumidor (IEC), que aponta a
perspectiva das pessoas em comprar 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 tomar determinadas decisões”, ex-

A mesma confiança parece tomar conta do Comércio Varejista
da Região, o Índice de Confiança
do Consumidor (ICC) de Campinas 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 pesquisa varia entre 0 e 200 pontos,
sendo que abaixo de 100 significa pessimismo e, acima, otimismo. O ICC é composto pelo Índice
das Condições Econômicas Atuais

IBGE

Neste cenário, o Instituto Brasileiro 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 índice acumulado para o período janeiro-março de 2017, em comparação

ao mesmo período do ano anterior.
As categorias econômicas, que
apresentaram maior dinamismo
no trimestre foram: bens de consumo 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-

plicou a presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de Campinas e Região (SindiVarejista), Sanae Murayama Saito.
Apesar do otimismo, o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), em parceria com o
SindiVarejista, ainda revela as dificuldades causadas pela crise econômica. O levantamento apontou
que o setor de varejo de Campinas
fechou 7.973 vagas formais de trabalho entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2017.

meira; e de bens de capital agrícola
(29,8%) e para construção (26,4%),
na segunda. Por outro lado, os setores produtores de bens de consumo semi e não-duráveis (-0,6%)
e de bens intermediários (-0,4%)
assinalaram as taxas negativas no
índice acumulado do primeiro trimestre de 2017.
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SESCONCAMPINAS EVIDÊNCIA

REUNIÃO COM
SECRETÁRIO DO
EMPREGO E RELAÇÕES
DO TRABALHO JOSÉ
LUIZ RIBEIRO

Data: 30/08/2017
Local: Secretária do Emprego e Relações do Trabalho – São
Paulo/SP
Representantes Sescon Campinas: presidåente Edison Ferreira
Rodrigues, gerente Cristiane Ayala e consultora Rosângela Gallo

REUNIÃO DA COMISSÃO DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO
Data: 15/09/2017
Local: Sescon SP – São Paulo/SP
Representante Sescon Campinas:
presidente Edison Ferreira Rodrigues

REUNIÃO DA COMISSÃO DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO
Data: 25/09/2017
Local: Sede Sescon SP – São Paulo/SP
Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira
Rodrigues e vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales

COMEMORAÇÃO DO
DIA DO CONTADOR
Data: 25/09/2017
Local: PUC Campinas, Campus I
Representantes Sescon Campinas: vicepresidente administrativo José Homero
Adabo, diretor administrativo Breno
Acimar Pacheco Correa, vice-presidente
financeiro Osvijomar Seixas Queiroz
Júnior, diretora Lilian Ricci Ghizzi e
diretor Antônio luiz Franco.

SOLENIDADE PARA ASSINATURA DOS CONVÊNIOS ENTRE SESCON
SP, CONSIGLIO NAZIONALE DE COMMERCIALIST E ORDINE
COMMERCIALISTI DI ROMA
Data: 02/10/2017
Local: Sescon SP
Representante do Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues
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X ENCONTRO DAS EMPRESAS
DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO
SUL PAULISTA
Data: 28/09/2017
Local: Hotel Monte Real Resort - Águas de
Lindóia/SP
Representante do Sescon CampinasPresidente Edison Ferreira Rodrigues
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