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DECLARE CERTO ENCERRA CICLO DE 
ATENDIMENTOS EM CAMPINAS

E  
m abril demos início a mais uma Campanha 
do Agasalho. Assim como nos anos ante-
riores, a campanha acontece em Campinas 

por meio do Sescon Batom e na Região através do 
Sescon Mais. Para participar, basta doar roupas e 
cobertores novos ou em bom estado. Contamos 
com a solidariedade de todos! Confi ra nesta edi-
ção quais são as entidades participantes, nossos 
apoiadores e onde encontrar os postos de coleta 
da campanha para levar sua doação.

A cidade sede do Sescon Campinas, foi a últi-
ma da RMC a receber o Declare Certo deste ano. O 
evento nacional da Fenacon foi realizado na região 
pelo Sescon Campinas e aconteceu na cidade no 
dia 07 de abril, com a presença de contadores vo-
luntários, alunos e professores da PUC Campinas, 
além da equipe da Receita Federal.    

Outras seis cidades da RMC participaram do 
Declare Certo, durante o mês de março por meio 
do Sescon Mais, foram elas: Americana, Indaiatuba, 
Itatiba, Pedreira, Sumaré e Valinhos, como mostra-
mos na edição passada. Agradecemos a todos os 
apoiadores     do evento.

O Sindicato destaca ainda, o trabalho dos con-
tadores voluntários, que prestaram um importante 
serviço de utilidade pública, orientando a popu-
lação sobre o preenchimento correto da DIRPF e 
agradece a todos os nossos participantes. Assim 
como no ano anterior, a principal dúvida foi sobre 
quem estava obrigado a declarar o IRPF. Outras 
dúvidas frequentes foram referentes à rendimentos 
do trabalho e outros rendimentos, renda de depen-
dentes, pensão, aposentadoria e imóveis.  Ano que 
vem tem mais!

Nesta edição você acompanha também, nossa 
agenda de cursos de maio e muito mais!

Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS
MAIO

Dias: 09/05, 16/05, 23/05, 30/05, 11/06 e 21/06

Dia: 11/05 (sexta-feira)

Dia: 14/05 (segunda-feira)

Horário: 9h às 18h

Horário: 9h às 18h

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 48 horas

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

Pontuação: Aud. 8 / Perito 8

PRÁTICO ANALISTA DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL

CURSO PRÁTICO FATURAMENTO 
E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS 
ELETRÔNICAS - VERSÃO 4.0

CURSO PRÁTICO ITG 1000 - MODELO 
CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Conteúdo Programático: práticas de 
Departamento Pessoal e Legislação; cálculos 
Trabalhistas; rescisão de contrato; encargos 
Trabalhistas; SEFIP/GFIP; e CAGED;

Conteúdo Programático: noções básicas de 
Direito Tributário; aspectos básicos do ICMS; 
aspectos básicos do IPI; processo produtivo; Código 
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP); Nota 
Fiscal Eletrônica NF-E; amparos legais na emissão de 
Notas Fiscais; Obrigações Acessórias; novidades das 
recentes notas técnicas (com as regras da nova Versão 
4.0); ICMS procedimentos para 2017 em vista do 
Convênio 93/2015; 

Conteúdo Programático: conceitos gerais 
sobre: pequenas e médias empresas; mensuração 
no reconhecimento inicial e subsequente; 
ativos fi nanceiros e passivos fi nanceiros; ativos 
não fi nanceiro e passivos não fi nanceiros; 
compensação de saldos; demonstrações 
contábeis obrigatórias; e aspectos contábeis.
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Dia: 10/05 (quinta-feira) 

Horário: 8h às 18h 

Carga Horária: 9 horas

REFORMA TRABALHISTA NA PRÁTICA

Conteúdo Programático:  como estudar a 
Legislação Trabalhista; fi gura do empregador; 
contrato de trabalho; duração; períodos de 
descanso; férias; remuneração; rescisão de 
Contrato de Trabalho; direito coletivo; dano 
extrapatrimonial – dano moral trabalhista; 
maternidade; segurança e medicina do trabalho; 
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br   
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CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

MAIO

Lançamento: 15/05 (terça-feira)
Horário: das 14h às 18h
Carga Horária: 3 horas
Pontuação: EPC-CFC
Fórum interativo: das 17h às 18h (em tempo real 
horário de Brasília). 
Objetivo:  RPJ e CSLL, Lucro Real; procedimentos 
na mudança para o Lucro Presumido; apuração 
trimestral; apuração anual; IRPJ e CSLL – Lucro 
Presumido; exemplos comparativos entre Lucro Real e 
Lucro Presumido etc.

“IRPJ, CSLL E LUCRO REAL”
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

SESCON CAMPINAS INICIA MAIS 
UMA CAMPANHA DO AGASALHO

O slogan deste ano é: 
O AMOR É MAIS FORTE QUE O FRIO!

As doações podem ser feitas em diversos postos de 
coleta da RMC até o dia 30 de maio

A Campanha do Agasalho 2018 do Sescon Campinas já começou, as doações 
podem ser entregues até o dia 30 de maio em diversos postos de coleta localizados 
em Campinas e Região, formados por escritórios contábeis, comércios e presta-
dores de serviço em geral. Em Campinas a campanha é coordenada pelo Sescon 
Batom, grupo social do Sescon Campinas, formado por mulheres. Nas demais cida-
des, a ação é realizada pelo Sescon Mais em sete regiões da área de cobertura do 
Sindicato. 

O QUE DOAR?
Poderão ser doados roupas, agasalhos, cobertores, calçados em bom estado 

ou novos. 
ONDE DOAR?
Para contribuir, basta levar sua doação até a sede do Sescon Campinas ou em 

um dos postos de coleta, disponibilizados nas sete regiões do Sescon Mais.
 
A seguir, conheça quais são as entidades benefi ciadas neste ano.
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Fraternidade Toca de Assis – 
Unidade Casa de Nazaré – Governo 
Geral das Filhas da Pobreza do 
Santíssimo Sacramento

Fraternidade que nasceu junto à 
Igreja Católica e que tem como 
carisma a adoração ao Santíssimo 
Sacramento, e o amor aos pobres 
abandonados de rua.

Para saber mais, acesse:
http://tocadeassis.org.br/a-toca

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Valinhos (APAE)

A APAE Valinhos tem como 
missão promover e articular ações, 
atendimento especializado e apoio 
às famílias, visando a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas 
com defi ciência intelectual. 
Contribuindo para a construção de 
uma sociedade justa e inclusiva. 

Para saber mais, acesse: 
http://www.apaedevalinhos.org.br/

Projeto Semear

Organização religiosa sem fi ns 
lucrativos tem como missão levar 
o evangelho as crianças, levando 
amor e valores as crianças que 
frequentam o projeto. Atua com 
a evangelização infantil, por meio 
de músicas, dinâmicas, realiza 
refeições e ações sociais.

Facebook: 
projetosemearamericana

CIASPE

Organização não governamental, 
fi lantrópica, sem fi ns lucrativos, 
fundada por um grupo de pais de 
crianças e adolescentes especiais e 
por voluntários. 

Para saber mais, acesse: 
http://ciaspe.org.br/

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Sumaré (APAE)

A APAE Sumaré é uma associação 
beneficente de assistência social sem 
fins lucrativos, que visa dar apoio 
educacional, cultural, assistencial 
e de saúde, tendo por missão 
“Articular ações de defesa de direitos, 
prevenção, e a inclusão social da 
pessoa com deficiência intelectual”.

Para saber mais, acesse:
http://sumare.apaebrasil.org.br/

SASAN Grupo de Assistência 
Social de Artur Nogueira

A SASAN é uma entidade, que 
assiste as famílias nogueirenses em 
situação de vulnerabilidade social 
prestando auxílio emergencial.

Para saber mais acesse:
https://www.facebook.com/sasan.
entidade

APOIADOR APOIADOR

APOIADOR APOIADOR APOIADOR

CAMPINAS VALINHOS AMERICANA

INDAIATUBA SUMARÉ ARTUR NOGUEIRA

REGIÃO DE REGIÃO DE

REGIÃO DE REGIÃO DE REGIÃO DE
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• 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:

SESCONCAMPINAS SESCONMAIS
M

A
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 C
A

PA

Sociedade Itatibense para o Bem-
Estar Social (SIBES)

A SIBES é uma entidade sem fi ns 
lucrativos, que atende crianças, 
adolescentes e suas famílias, 
garantindo-lhes oportunidades 
qualifi cadas que estimulem o seu 
pleno desenvolvimento. O trabalho 
acontece por meio de atendimentos 
psicológicos em grupo. 

Para saber mais, acesse:
http://www.sibesitatiba.org/

CRAS Pedreira
Centro de Referência de
Assistência Social
Telefone (19) 3893 1984 / 3852 1365

Lar Feliz - Jaguariúna
O abrigo é um lar para 45 crianças, de 0 a 17 
anos,  que precisam encontrar a esperança 
de um futuro melhor. No Lar Feliz as 
crianças aprendem a viver em comunidade 
e contam com apoio de uma equipe de 
funcionários dispostos a ajudá-las. 
Site: www.larfeliz.com.br

APOIADOR APOIADOR

ITATIBA PEDREIRA
REGIÃO DE REGIÃO DE

PARA SABER MAIS SOBRE NOSSOS POSTOS DE 
COLETA, VISITE O SITE: 

www.sesconcampinas.org.br

L A R  F E L I Z
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

NOVOS PROCEDIMENTOS 
PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS BÁSICOS
DE ENTREGA (DBE)

Nossa Fonte:

Atualmente a entrega de DBE (inscrição, alteração e baixa) em uma unidade de atendimento da Receita 
Federal (CAC ou Agência) é realizada com o DBE original e com uma via do(s) contrato(s) autenticada em car-
tório. Tais documentos fi cam arquivados na respectiva repartição.      

A exigência de cópias autenticas e outros atos em cartório demandam custos diretos e indiretos,  que são, 
costumeiramente, associados à burocracia e ao “custo Brasil”. Em consonância com o Mapa Estratégico da 
Receita Federal, com o Decreto nº 9.094 de 2017 que dispõe sobre a simplifi cação do atendimento no serviço 
público e considerando o art. 16, § 3º da Instrução Normativa RFB 1634/2016 (IN do CNPJ): 

Art. 16. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas: 
(...) 
§ 3º O DBE e os demais atos e documentos comprobatórios podem ser digitalizados pela administração 

tributária, passando a ter o mesmo valor probante de seus originais, nos termos do art. 64-B do Decreto nº 
70.253, de 6 de março de 1972. 

Desde o dia  02 de abril de 2018, o Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita 
federal do Brasil em Campinas passou a receber os DBE de CNPJ (inscrição, alteração e baixa) com digitaliza-
ção no protocolo geral. 

O recebimento de DBE com digitalização imediata implicará que o contribuinte traga ao CAC o DBE e o 
contrato/atualização/distrato originais, não necessitando do trabalho e custo de providenciar cópias autenti-
cadas em cartório. Com tal procedimento A Receita Federal reduzirá a quantidade de papel em arquivo físico 
corrente. 

O contribuinte ou representante irá ao CAC com os originais, ocasião em que será emitida a senha ENV, os 
documentos serão digitalizados, será criado um dossiê atendimento em nome do CNPJ ou do CPF responsá-
vel pela inscrição. Todos os documentos digitalizados serão imediatamente devolvidos ao contribuinte ou seu 
representante legal. 

Inicialmente o CAC Campinas deixará as duas opções ao contribuinte: 

(1) dar entrada no DBE em papel com cópias autenticas ou; 

(2) dar entrada com os originais por digitalização. 

Importante salientar que as normas do e-processo e do Decreto 8.539/2015 consideram a cópia autenticada 
em cartório após a digitalização uma cópia simples, por isso não há a opção de digitalização de cópias auten-
ticas em cartório para análise de DBE. 
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SESCONCAMPINAS ENTREVISTA

COMO SURGIU O  CONTABILIDADE SEM CHATICE?

QUAL O OBJETIVO DO CANAL?

CONTABILIDADE
SEM CHATICE

A Revista Sescon Campinas entrevistou a mineira Fernanda Rocha, representante da nova geração de conta-
dores inconformados por serem considerados por muitos um “mal necessário”. Formada em contabilidade pela 
PUC Minas, com especialidade em Controladoria, Fernanda sabe inovar, após trabalhar no escritório da família, 
fundou a Fatto Contabilidade em 2012 e atualmente está à frente da startup Nucont. Criada em meio a recente cri-
se econômica, a startup tem um software próprio para empresas contábeis, no qual balancetes são transformados 
em gráfi cos e indicadores, voltados para a tomada de decisão, transformando a contabilidade em algo mais visual 
e entendível do ponto de vista dos clientes. 

E tem mais, Fernanda é a criadora do canal do YouTube “Contabilidade sem Chatice”, com mais de 3,8 mil 
inscritos e conta com diversos grupos no WhatsApp e também marca presença em outras redes sociais, como 
Facebook e Instagram. Seu público é formado por contadores que desejam ser protagonistas se posicionando 
como agentes da mudança. O sucesso nas redes sociais gerou a criação do movimento “Contabilidade sem Cha-
tice #CSC” reunindo contadores de todo o país em prol de uma contabilidade baseada na entrega de valor e na 
tomada de decisão.  

Fernanda:
Criei o Contabilidade sem Chatice (CSC) em 2016, a partir da minha revolta de ser desvalorizada como 
contadora. Cansada de ser tratada como mal necessário, decidi fazer diferente. O canal surgiu logo depois 
que eu consegui provar para mim mesma que é possível ganhar dinheiro com a contabilidade, sem ser com 
a burocracia, sem ser com imposto e com a chatice. Quem acha a contabilidade chata, normalmente são 
os próprios empresários, porque eles associam a contabilidade a impostos. A CSC nasceu, justamente para 
mostrar que a contabilidade pode não ser chata. A verdadeira contabilidade não é, é uma ferramenta que 
ajuda o empresário a ganhar mais dinheiro, a ter mais resultado e a tomar decisões melhores.

Fernanda:
É poder contar essa experiência que estou contando para você agora. Nos meus vídeos eu comecei a mos-
trar como eu fi z para sair de uma situação fi nanceira péssima para uma situação confortável de faturamento 
duplicado e quantidade de clientes duplicada. Eu comecei a contar a minha história, as coisas que eu estava 
fazendo lá na Fatto e que estavam dando resultado. A forma com que eu falava, o jeito com que eu trazia 
essa realidade chamou muito a atenção dos contadores, porque ninguém estava falando sobre isso e nem 
usando o tipo de linguagem que eu estava usando. Então, eu comecei a atrair pessoas que compactuavam 
com essa ideia, mas estavam desconectadas, pois acreditavam que somente elas pensavam assim. Do canal 
surgiu vários grupos no WhatsApp. E hoje o #CSC é um movimento, com mais de 3 mil inscritos no YouTu-
be. O CSC também faz encontros presenciais, regionais, o último que fi zemos foi em março e reuniu quase 
400 contadores em 16 cidades brasileiras. 

Fernanda Rocha
Entrevistada
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VOCÊ ENCONTROU UM CAMINHO PARA SE 
COMUNICAR COM SEU PÚBLICO, MAS AINDA HÁ MUITO 
CONSERVADORISMO ENTRE OS CONTADORES, NÃO HÁ?

QUE TEMAS VOCÊ PROCURA ABORDAR E COMO
OS ESCOLHE?

FAZ TODO O SENTIDO, O QUE VOCÊ DISSE. PARA 
FINALIZAR QUER DEIXAR ALGUMA MENSAGEM OU FOCAR 
EM ALGO QUE NÃO PERGUNTEI?

O QUE VOCÊ DIRIA PARA AQUELES QUE FALAM 
ERRONEAMENTE QUE A PROFISSÃO CONTÁBIL 
DESAPARECERÁ NO FUTURO E COMO DEVE SER O 
PROFISSIONAL NUM FUTURO ATÉ PRÓXIMO?

Fernanda:
Conservadorismo com certeza tem, por isso que eu me destaquei. Justamente, porque quem estava can-
sado do conservadorismo me encontrou. O CSC é composto essencialmente por contadores que não são 
conservadores ou que são menos conservadores. O meu público é formado por contadores que tem uma 
visão de mais alcance. Os conservadores normalmente não gostam de mim até me xingam.

Fernanda:
Meu tema é voltado para empreendedorismo contábil. Então, o meu púbico é formado por empresários 
contábeis e estudantes por usar uma linguagem mais jovial. O meu foco é fazer o contador sair da caxinha 
dele, parar de reclamar e ser proativo, ser protagonista e se posicionar de uma forma melhor perante a so-
ciedade, ou seja, parar de ser o cara que só cuida dos impostos e ter uma postura mais gerencial. Abordo 
temas como vendas, gestão de processos internos, relacionamento com o cliente. A escolha dos temas é 
feita pelo próprio CSC. Eu acompanho os grupos de WhatsApp com muita avidez e os temas que são dis-
cutidos neles, que eu vejo que são as maiores dores dos contadores, ali está a minha fonte de inspiração.

Fernanda:
O que eu quero dizer como mensagem fi nal é que tanto CSC, quanto o Nucont vem corrigir uma anomalia que 
acontece no Brasil, em que o contador faz de tudo, menos contabilidade. Cuidar da parte tributária da empresa 
é algo que sim, a gente cuida, precisa cuidar, mas na verdade a verdadeira essência da contabilidade, não é a 
parte fi scal e sim a parte gerencial. Usar a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão, é isso que 
aprendemos na faculdade e estudamos o tempo todo e é o que precisamos voltar a fazer. 

Para saber mais, acesse o site: 
www.contabilidadesemchatice.com.br ou o You Tube: Fernanda Rocha Contabilidade sem Chatice   

Fernanda:
Eu não acho que é totalmente errôneo dizer que a profi ssão de contador desaparecerá no futuro. Até 
no meu canal, o vídeo o mais visto, com 10 mil visualizações, é o que diz que o contador será extinto em 
2025. O contador que hoje entrega somente obrigações assessórias e impostos, tem chance de ser varrido 
do mercado, porque isso é algo que a tecnologia já faz e cada dia mais fará muito melhor do que um ser 
humano. Se o contador continuar sendo esse agente do governo, que entrega guia e folha, a chance dele 
desaparecer do mercado é muito grande. Por isso, que o CSC e o Nucont reafi rmam muito bem essa ques-
tão de que o contador precisa fazer diferente daquilo que a máquina faz. Ele precisa fazer por exemplo, um 
relacionamento com o cliente, um relacionamento consultivo de proximidade, que faça diferença na vida 
desse empresário e que ele consiga tomar decisões melhores e mais assertivas na empresa dele. O conta-
dor do futuro é aquele cara que se posiciona próximo ao seu cliente, numa relação muito mais consultiva e 
muito menos fi scal e tributária.

SESCONCAMPINAS ENTREVISTA
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CAMPINAS FECHA CRONOGRAMA 
DO DECLARE CERTO

DEPOIMENTOS

SESCONCAMPINAS

No sábado, 07 de abril, a cidade de Campinas recebeu mais um Declare Certo, foi a sétima vez que o evento 
ocorreu na cidade. Para ajudar gratuitamente quem tem dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física (DIRPF), um time de contadores voluntários orientou a população sobre o preenchimento da Declaração.

Assim como nos anos anteriores o evento aconteceu no Largo da Catedral, Centro, das 8 até às 13 horas.
A Receita Federal de Campinas também esteve presente prestando serviços gratuitos, como: fornecimento 

do número do recibo de entrega das últimas Declarações do IRPF; cópias de declarações; inscrição no Cadastro 
Pessoa Física (CPF) para dependentes de declarantes do IR, a partir de 8 anos de idade; e orientações sobre a 
destinação do IR para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente. 

A novidade neste ano foi a participação de alunos e professores da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC 
Campinas, que acompanharam os contadores nos esclarecimentos à população. 

Assim como no ano anterior, a principal dúvida tem sido quem está obrigado a declarar o IRPF. Dúvidas refe-
rentes a rendimentos do trabalho e outros rendimentos que devem ser declarados, renda de dependentes, pensão 
e aposentadoria e sobre imóveis também foram mais frequentes.

“Achei o atendimento muito bom, como eu estava desempregado, sem renda, queria saber 
se teria que declarar e ela me esclareceu certinho, foi além das expectativas”, Roberto Kim.

“Foi bom o atendimento esclareceu a minha dúvida, que era sobre quem teria que decla-
rar,” Gilmara da Silva dos Santos, auxiliar de Apoio Logístico.

“Achei o atendimento excelente. No ano passado também estive aqui, temos sempre 
uma duvidazinha. A minha era sobre essa modificação que teve sobre a declaração com-
plementar de imóveis, mas não é obrigatória ainda, só no ano que vem”, Adilson José 
Calvo, aposentado.

“O atendimento foi ótimo, tinha bastante dúvidas e ele esclareceu muito bem. E eram 
diversas, porque fazemos a declaração para toda a família, foi muito bem explicado”, Adair 
Guedes Batista, aposentada estava com Albertina Bárbara Guedes da Cunha, no evento.

CAMPINAS FOI A ÚLTIMA CIDADE A RECEBER O EVENTO 
NO DIA 07 DE ABRIL
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SESCONCAMPINAS
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SESCONCAMPINAS

Equipe Sescon Campinas e diretoria

Presidente do Sescon Campinas e equipe da Receita Federal

Professores e Alunos da PUC Campinas
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SESCONCAMPINAS VOCÊ SABIA?

AUDITÓRIO

Com 120 lugares, o auditório do Sescon Campinas é 
ideal para seu treinamento corporativo e/ou palestra. 
O espaço possui ar condicionado, projetor e tela retrá-
til, equipamento de som e banheiros.

SALA DE REUNIÕES

Com 10 lugares, a sala de reunião do Sescon Campi-
nas está equipada com TV, Wi-Fi, Flip Chart, ar condi-
cionado e banheiro privativo.

SALAS DE AULA

O Sescon Campinas conta com três salas de aula 
com 40 lugares cada, as salas são equipadas com pro-
jetor, Wi-Fi e ar condicionado, localizadas em andar re-
servado com banheiros.

MEZANINO

Espaço amplo ideal para rodadas de negócios, co-
queteis, exposições etc. conta com banheiro e ar con-
dicionado.

PARA LOCAR, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:  
(19) 3239-1845 

LOCACAO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

O Sescon Campinas possui uma excelente infraestrutura disponível para locação, que se encaixa em qualquer 
demanda, seja ela uma palestra, workshop, treinamento, curso, reunião, coffee business etc. Nossos espaços de 
locação são equipados e contam com a assistência de nossos funcionários. E o grande detalhe é o estacionamento 
gratuito, fechado e com capacidade para até 60 carros. 

E tem mais, as locações estão abertas a todos, não associados e a associados, estes últimos contam descontos 
exclusivos. Confira mais e faça uma visita para conhecer nossos espaços pessoalmente!

VOCÊ SABIA?
SESCON CAMPINAS CONTA COM ESPAÇOS 

DIFERENCIADOS PARA LOCAÇÕES



17www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS CIDADANIA

Nunca na história, tantas pessoas tiveram que deixar 
tudo para atrás, segundo o Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Refugiados (ACNUR), cerca de 65,6 
milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a 
sair de casa. A cada minuto quase 20 pessoas são des-
locadas a força devido a confl itos ou perseguições. Para 
piorar, em muitos casos elas não conseguem nem come-
çar uma nova vida, há 10 milhões de pessoas apátridas, a 
elas foram negadas a nacionalidade e o acesso a direitos 
básicos como educação, saúde, emprego e liberdade de 
circulação. 

De acordo com o ACNUR, a proporção de mulheres 
refugiadas tem aumentado nos últimos anos, chegando 
a 49% do contingente total de refugiados. Este grupo é 
considerados pelo ACNUR, como extremamente vulne-
rável. Algumas mulheres têm necessidades mais especí-
fi cas de proteção em decorrência da grande quantidade 
de núcleos familiares liderados por mães solteiras. Além 
disso, refugiadas sofrem violências específi cas por serem 
mulheres.

Pensando nisso, a ACNUR lançou uma campanha de 
arrecadação de fundos para atender as necessidades 
especiais das mulheres refugiadas grávidas ou que 
tenham fi lhos. A campanha acontece por meio de 
doações on-line. O dinheiro arrecadado é revertido para 
ações de atendimento a pré-natal e pós-parto, assim 
como ações que garantam acesso a alimentação e 
serviços básicos de saúde de mães e bebês. 

CAMPANHA DA ONU 
AJUDA MÃES REFUGIADAS

O site da campanha é o: 
https://doar.acnur.org/acnur/maes.html. 

Dúvidas sobre os procedimentos de doação podem 
ser encaminhadas para o e-mail: 
ONU_refugiados@unhcr.org.

  
REFUGIADOS NO BRASIL

Segundo dados divulgados pelo CONARE no relatório 
“Refúgio em Números”, o Brasil reconheceu, até o fi nal 
de 2017, um total de 10.145 refugiados de diversas nacio-
nalidades. Desses, apenas 5.134 continuam no território 
nacional, sendo que 52% moram em São Paulo, 17% no 
Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os sírios representam 
35% da população refugiada que escolheu permanecer 
no Brasil.

O ano de 2017 foi o maior em número de pedidos de 
refúgio, desconsiderando a chegada dos venezuelanos 
e dos haitianos. Foram 13.639 pedidos no ano passado, 
6.287 em 2016, 13.383 em 2015 e 11.405 em 2014.

 No total, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimen-
to da condição de refugiado no Brasil em 2017. Os ve-
nezuelanos representam mais da metade dos pedidos 
realizados, com 17.865 solicitações. Na sequência estão 
os cubanos (2.373), os haitianos (2.362) e os angolanos 
(2.036). Os estados com mais pedidos de refúgio são 
Roraima (15.955), São Paulo (9.591) e Amazonas (2.864), 
segundo dados da Polícia Federal.

DE ACORDO COM A ACNUR, A PROPORÇÃO 
DE MULHERES REFUGIADAS AUMENTOU 

NOS ÚLTIMOS ANOS, CHEGANDO A 49% DO 
CONTINGENTE TOTAL DE REFUGIADOS
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SESCONCAMPINAS BATOM

Por muitos anos, o Brasil foi considerado o campeão mundial das cesáreas, em 2010, o número de cesaria-

nas alcançava a absurda marca dos 50% do total de partos realizados no país. E somente cinco anos mais 

tarde, esse número começou a registrar queda de 1,5 ponto porcentual em comparação com o ano anterior, 

segundo dados do Ministério da Saúde. 

Os números ainda são extremamente altos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afi rma que não há jus-

tifi cativa médica para uma taxa de cesáreas superior a 15%. O alerta é válido, pois a cesárea é uma medida 

utilizada, somente em alguns casos, pois sem justifi cativa médica real aumenta em 120 vezes a probabilidade 

de problemas respiratórios em recém-nascidos e triplica o risco de morte da mãe.    

Algumas indicações de cesárea em trabalho de parto ocorrem quando: há prolapso de cordão; descola-

mento prematuro da placenta com feto vivo; placenta prévia parcial ou total; apresentação córmica (situação 

transversa) durante o trabalho de parto; ruptura de vasa praevia; e herpes genital com lesão ativa no momen-

to em que se inicia o trabalho de parto. Ou seja, aquela história de cordão umbilical enrolado no pescoço, 

cesárea anterior, bacia estreita, falta de dilatações etc. não são considerados pela Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia, como motivos reais para a realização de uma cirurgia cesariana.

QUEDA NA REDE PÚBLICA E
AUMENTO NA REDE PRIVADA 

O Ministério da Saúde criou recentemente o sistema de monitoramento 
on-line para acompanhar a quantidade de partos cesáreas nos serviços 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Medida visa reduzir a realização desse 
tipo de procedimento quando desnecessário, fazendo com que a equipe 
e gestante discutam o plano de parto para que seja feita a escolha pelo 
melhor tipo de procedimento para não colocar em risco a vida da mãe e 
do bebê. 

A estabilização das cesarianas no sistema público é consequência de 
uma série de medidas, como a implementação da Rede Cegonha, com 
investimentos em Centros de Parto Normal; qualifi cação das maternida-
des de alto risco; maior presença de enfermeiras obstétricas na cena par-
to, entre outras. Destaca-se a ação da Agência Nacional de Saúde (ANS) 
junto às operadoras de planos de saúde com estratégia Parto Adequado.

Contudo, quando o assunto é saúde privada, a taxa de cesárias fi ca 
em torno de 85%. O número extremamente alto é resultado de diversos 
fatores, como medo de sentir dor, desconhecimento e em muitos casos 
falsas justifi cativas passadas pelos próprios profi ssionais da saúde, com 
o objetivo de induzir as mulheres a escolherem o  parto com dia e a hora 
marcadas, mais “adequadas”, a rotina de todos, o que é sempre preocu-
pante, uma vez que a saúde é deixada de lado em troca da comodidade 
e até de fatores econômicos. Gerando uma geração que nasce muitas 
vezes aos fi ns de semana e não no momento certo de nascer.

BRASIL AINDA LUTA 
PARA DIMINUIR 

NÚMERO DE CESÁREAS 
DESNECESSÁRIAS
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SESCONCAMPINAS CORAL

MAESTRO CONTA COMO ESCOLHE O 
REPERTÓRIO DO CORAL SESCON CAMPINAS

A Revista Sescon Campinas entrevistou o maes-
tro do Coral Sescon Campinas Wilson Nascimen-
to, que contou um pouco mais sobre como é feita 
a escolha do repertório e outras curiosidades so-
bre o Coral, confira: 

COMO VOCÊ ESCOLHE O REPERTÓRIO DO CO-
RAL SESCON CAMPINAS?

Wilson: o repertório depende muito do coro, ou 
seja, depende das pessoas que cantam. A escolha 
começa primeiramente com o meu gosto pessoal, 
do que eu gosto, o que eu já ouvi, o que eu aprendo, 
pesquiso muito e depois, vou sentindo o coro e o 
que as pessoas gostam. Cantamos para quem? Para 
adultos, jovens, crianças? 

QUAL O REPERTÓRIO PARA ESTE ANO?
Wilson: neste cantaremos mais The Beatles, as 

músicas não são difíceis e as pessoas gostam e 
como estamos no Brasil, música brasileira também.

- DEPOIS DA ESCOLHA, COMO É O PROCESSO DE 
ENSAIOS ATÉ QUE OCORRA UMA APRESENTAÇÃO? 

Wilson: Sou bastante exigente e cobro mesmo a 
presença das pessoas nos ensaios. Tenho no coral 
um grupo que é muito frequente e pontual e isso 
ajuda. Fazer a arte, desenvolver a arte exige disci-
plina e respeito ao outro. Se estou lá, então chego 
no horário. Por exemplo, uma pessoa que falta no 

ensaio, fica sem cantar uns 15 dias, por isso, sem-
pre cobro a presença. 

O fazer música ajuda muito a ter disciplina, a 
postura, o sentar corretamente ou o estar em pé 
corretamente, o bom uso do ar, o bom uso da voz, 
enfim a disciplina gera música. 

- QUAIS OS PONTOS POSITIVOS DESTE CORAL, 
QUE O AJUDA NESSE TRABALHO?

Wilson: Começa com o local de ensaio (Audi-
tório do Sescon Campinas), parece simples, mas 
não é, às vezes, é difícil encontrar um local para 
o ensaio e isso nós temos. O segundo ponto são 
as pessoas, nosso coral cresceu bastante, cres-
ceu em número e em qualidade. Vieram algumas 
pessoas com prática em coral e isso ajuda muito. 
Além disso, algumas pessoas vieram da igreja e 
trazem também essa prática.

Então cada um traz a sua prática ou quem 
não tem vai desenvolvendo no ensaio e vamos 
crescendo. Lembro que quando começamos, as 
pessoas não tinham prática de coral. Hoje vá-
rios do coral cantam em outros coros. E isso 
aumenta a capacidade que as pessoas têm de 
cantar em vozes diferentes e não se perderem. 
Como fazemos a capela, que é sem instrumen-
tos, a dificuldade é sempre maior.
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

CULTURA E TURISMO
NÃO FALTAM POR AQUI

A cidade de Americana passa a contar com sua primeira feira noturna, realizada na Praça, Fernando Costa, localizada em 

frente ao Cemitério da Saudade, no bairro São Manoel, às terças-feiras. 

No total, 38 feirantes estão cadastrados pela Prefeitura de Americana, moradores do município, participam da atividade 

que será semanal. Na feira noturna é possível encontrar barracas de hortifruti, pastel, tapioca, crepe, roupas, acessórios, 

brinquedos, pão caseiro, pão de queijo, derivados do milho, produtos mineiros, utilidades domésticas, yakissoba, produtos 

naturais, cosméticos, salgados, entre outros. Informações sobre a programação no site da Prefeitura: 

https://www.americana.sp.gov.br.

Para realização da feira, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) providenciou algumas intervenções 

no local, como demarcação das barracas, podas de árvores e disponibilização de pontos de energia para iluminação das 

barracas. A atividade vai contar com sanitários químicos e presença da Guarda Municipal de Americana (Gama). 

A aguardada mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista já está em sua 23ª edição. O evento 

ocorre de 27 de abril a 10 de junho e terá como cenário a Fazenda Argentina, pertencente à Unicamp (Universidade Estadual 

de Campinas), reforçando a política da Campinas Decor de recuperar imóveis de patrimônio público. 

A bela propriedade localizada ao lado da Rodovia Campinas-Mogi Mirim (Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n – 

Campinas - próxima ao CPqD), abriga mais de 50 ambientes internos e externos, preparados por renomados profi ssionais do 

setor na cidade e região, mostrando as tendências e o que há de mais moderno em artigos para decoração, revestimentos, 

mobiliário, luminotécnica, automação residencial e tudo o que envolve esse universo.

SERVIÇO:
Campinas Decor 2018 - de 27 de abril a 10 de junho

Onde: Fazenda Argentina - Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n, Campinas, SP (próximo ao CPqD)
Horários: de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 22h (bilheteria fecha às 21h)

Ingressos: R$ 35,00; estudantes e idosos pagam R$ 17,50 e crianças de até 12 anos não pagam 
Passaporte Campinas Decor: R$ 70,00, com visitas ilimitadas

Serviços disponíveis: restaurante, café, brinquedoteca e estacionamento com manobrista
Telefone para informações: (19) 3255-7744

www.campinasdecor.com.br

AMERICANA

CAMPINAS

FEIRA NOTURNA

DECOR 2018
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

A Prefeitura de Jaguariúna está oferecendo uma ofi cina de artesanato no CRAS Cruzeiro do Sul. O Centro de Referência 

de Assistência Social faz parte da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna através do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e oferece para os benefi ciários dos Programas PAIF, Renda Cidadã, Benefício 

de Prestação Continuada, uma ofi cina de artesanato. As aulas acontecem todas as quartas-feiras a partir das 13h, com a 

facilitadora Eliete de Mello.

A ofi cina tem como objetivo estimular a criatividade e promover a convivência, reforçando a adesão e o compromisso 

dos usuários com o serviço ofertado, e ainda, busca o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Para se inscrever é necessário entrar em contato com o CRAS através dos telefones (19)3867 – 3918 / (19) 3867 – 4046 

ou se dirigir até a unidade situada na rua Rita Vilela de Andrade Lima, 257 – bairro Cruzeiro do Sul, de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17 horas.

Nas tardinhas da primeira quinta-feira de cada mês é a música que dá o tom na Prefeitura de Nova Odessa. O projeto 

Música ao Cair da Tarde acontece, às 16 horas, no Saguão da Prefeitura Municipal. O objetivo é permitir que os servidores 

públicos municipais terminem o seu dia de trabalho ao som de música de qualidade, bem como os cidadãos ainda presentes 

no Paço no fi m do dia.

JAGUARIÚNA

NOVA ODESSA

OFICINA DE ARTESANATO

PROJETO MÚSICA AO CAIR DA TARDE



24 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

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

Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

C    ontinuando a apresentar algumas das prin-
cipais alterações promovidas pela Reforma 
Trabalhista, Lei nº 13.467/2017, que entraram 

em vigor desde novembro de 2017, nesta edição 
falaremos sobre remuneração, equiparação salarial 
e cargo de confiança.

– Remuneração (arts. 457, §§ 2º e 4º e 458, § 5º):

  A nova Lei coloca fim à discussão sobre o be-
nefício que integra ao salário. Pela redação, não 
importa se são parcelas pagas com habitualidade 
ou não, elas não integraram a base de cálculo sala-
rial. Essas parcelas são:

• ajuda de custo;
• auxílio alimentação, vedado seu pagamento em 
dinheiro;
• diárias para viagens;
• prêmios (concedidas pelo empregador em for-
ma bens, serviços ou valor);
• abonos; e
• assistência médica/odontológica, ainda que 
quando concedidos em diferentes modalidades 
de planos e coberturas.

- Equiparação salarial (art. 461):

As alterações desta norma visaram resolver al-
guns abusos pela interpretação da regra anterior 
relativa à “equiparação salarial”. Portanto, a partir 
deste marco normativo, a caracterização da equi-
paração salarial deverá observar os seguintes re-
quisitos:

• é necessário que a atividade seja prestada no 
mesmo estabelecimento empresarial;

• além do tempo na função não superior a 2 
anos, será igualmente necessário que a diferença 
do tempo de serviço seja inferior a 4 anos;

• vedada a indicação de paradigmas remotos, 
ainda que o contemporâneo tenha obtido a vanta-
gem em ação judicial.

• discriminação por sexo ou etnia irá gerar o 
pagamento de multa, em favor do empregado, no 
valor de 50% do limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.

- Cargo de confiança (art. 468, § 2º):

SALÁRIO, EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL E CARGO DE 
CONFIANÇA

REFORMA TRABALHISTA

Independentemente do tempo de exercício do 
cargo de confiança, a gratificação adicional (40%) 
não irá incorporar o contrato de trabalho, podendo 
ser retirada com a reversão do empregado ao seu 
cargo efetivo.

Alteração que possibilita o retorno de um tra-
balhador que não se adequou ao cargo de con-
fiança ao seu anterior cargo, com a retirada da 
gratificação (Plus), sendo que, muitas vezes, pela 
proibição da retirada do adicional (legislação atu-
al), não restava outra alternativa à empresa, em 
razão do custo, senão à demissão (muitas vezes de 
um ótimo funcionário, mas que não tem aptidão à 
liderança).
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Francisco de Assis Amâncio
Contador,

empresário contábil e
diretor do Sescon Campinas

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

E-SOCIAL: UMA 
OPORTUNIDADE

CONTABILIDADE EM FOCO

Em breve as informações originárias no departamen-
to de Pessoal serão entregues de maneira centrali-
zada, em uma única declaração. A fiscalização pela 

administração pública será mais abrangente e veloz, erros 
e omissões serão punidos com multas e espera-se a extin-
ção de várias obrigações, como: SEFIP, RAIS e DIRF.

Parte do SPED está focado nas informações relativas 
aos trabalhadores, quer sejam folha de pagamento, co-
municações de acidente de trabalho, escriturações fiscais, 
informações sobre o FGTS, contribuições previdenciárias 
e vínculos. Na prática será a entrega centralizada da infor-
mação já gerada no escritório de contabilidade e nas em-
presas por softwares e aplicativos utilizados nas rotinas 
trabalhistas e fiscais.

O projeto promete facilitar o trabalho dos contadores 
e poderá representar uma boa oportunidade para o apri-
moramento da prestação de informações trabalhistas e 
previdenciárias.

As empresas deverão adequar suas rotinas de manei-
ra a cumprir as exigências e a contabilidade deverá estar 
capacitada para cumprir esta obrigação. Itens que dificul-
tam a prestação, como a atualização de folhas de paga-
mento já encerradas ou a negligência de processos, por 
exemplo, deverão ser evitados.

Alguns pontos devem ser considerados para a facilitação 

da implantação do e-Social: a identificação de todos os 
procedimentos, amparados pelas normas legais e do 
e-Social, quer sejam referentes à contratação, demissão, 
férias, licenças, horas extras e demais, podem ser revistos 
e/ou definidos e implantados; os aplicativos geradores da 
folha de pagamento já estão capacitados para enviarem 
as informações necessárias aos entes fiscalizadores, este 
é o tempo de checar se os campos para cadastro no siste-
ma estão preenchidos corretamente; assim como a che-
cagem do preenchimento de campos do aplicativo, uma 
revisão nas informações cadastrais dos colaboradores 
também é imprescindível; a equipe deverá estar capacita-
da no funcionamento do e-Social, com conhecimento das 
regras e penalidades, rotinas e procedimentos; e também 
o cliente deverá estar ciente das características da obriga-
ção, sua participação tornará o cumprimento da regra um 
procedimento simples e mais barato.

Seja como for, a regularização com inteligência fiscal 
de acordo com a lei, representa a opção mais barata do 
que a permanência em situação irregular.
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

SESCON NA MÍDIA

EPTV / G1 EPTV / G1

Band Campinas

Baixa entrega da DIRPF - Correio Popular

REUNIÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

REUNIÃO DE PRESIDENTES JUBILEU DE PRATA SESCON ESPÍRITO SANTO

Data:  19/04
Local: Sescon São Paulo

Representante Sescon Campinas: vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales

Data: 23/03
Local:  Vitória/ES

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues 
e vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales
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