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APOIO A AÇÕES SOCIAIS 
E A EDUCAÇÃO

   Nesta edição você conhece mais sobre um novo 
serviço social, totalmente voltado aos associados do 
Sescon Campinas, é o nosso empréstimo gratuito de 
cadeiras de roda e de banho. O serviço surgiu após 
uma generosa doação feita por Paulo Bavini ao Sin-
dicato e está sendo revertido para aqueles associa-
dos ou familiares que enfrentam alguma dificuldade 
de locomoção. Os interessados em usufruir do novo 
serviço devem entrar em contato com o Sescon Cam-
pinas.

  Em maio entregamos aos alunos dos cursos 
de Ciências Contábeis e professores do UNISAL de 
Americana e da PUC Campinas, os certificados de 
participação no Declare Certo. O Sescon Campinas 
apoia atividades que visam contribuir com a educa-
ção e com certeza esta foi uma excelente oportuni-
dade extracurricular para que os alunos vivencias-
sem juntamente com nossos contadores voluntários, 
como orientar à população sobre a DIRPF.  Ano que 
vem tem mais!

  Falando ainda sobre educação, em junho você 
confere uma interessante análise, realizada com base 

em muita pesquisa, sobre a Reforma Trabalhista, ela-
borada pelo Centro de Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho (Cesit), da Unicamp, por meio do 
livro: “Dimensões críticas da reforma trabalhista no 
Brasil”, vale a pena conferir a publicação que pode ser 
baixada gratuitamente no site do Cesit.

   Nesta edição você fica sabendo ainda, como ser 
um patrocinador do jantar de aniversário do Sescon 
Campinas, sobre o nosso formulário para ajudar em-
presas na implantação do eSocial e muito mais!

Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS
JUNHO

Dia: 11/06 (segunda-feira)

Dia: 14/06 (quinta-feira)

Horário: 9h às 18h

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

CONCILIAÇÃO E ANÁLISE DE CONTAS 
CONTÁBEIS

EFC - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

Conteúdo Programático: objetivos da 

conciliação contábil; fontes para a busca de 

informações para conciliação contábil; conciliação 

das contas contábeis; ativo: caixa, bancos, aplicações 

financeiras, contas a receber, estoques, impostos a 

recuperar, adiantamentos, despesas antecipadas e 

imobilizados; passivo: fornecedores, financiamentos, 

salários a pagar, encargos a pagar, imposto a pagar, 

adiantamentos e provisões; capital social, prejuízos 

acumulados; custos; receitas; análise das Contas 

Contábeis, entre outros.

Conteúdo Programático: projeto SPED; 

ECF; Plano de Contas Societário; plano de 

Contas; recuperação da ECD (Sped Contábil); 

recuperação de saldos da ECF anterior (Bloco 

E); Blocos e registros da ECF; Bloco 0 – abertura 

do arquivo; Bloco C – recuperação de dados da 

ECD; Bloco E – recuperação de dados da ECF 

2016 e cálculo fiscal dos dados do ECD; Bloco J 

– plano de contas mapeamento; Bloco K – saldos 

das contas referenciais; Bloco L – Lucro Real; 

Bloco M – e-Lalur/e-Lacs; Bloco N – cálculo do 

IRPJ e CSLL;  Bloco P – Lucro Presumido; Bloco 

Q – demonstrativo de Livro Caixa (Obrigatório 

para 2.017); Bloco T – Lucro Arbitrado; Bloco 

U – imunes e isentas; Bloco X – informações 

econômicas; Bloco Y – informações gerais; e Bloco 

W – declaração País-a-País (Country-by-Country 

Report.
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Dia: 18/06 (segunda-feira) 

Horário: 09h às 18h

Carga Horária: 8 horas

ATUALIZAÇÃO DO ICMS - NOVIDADES 
DO ICMS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
E RICMS/SP

Conteúdo Programático:  Nota Fiscal 

Eletrônica NF-e; aspectos básicos do ICMS;  

normas gerais de ICMS; créditos fiscais admitidos; 

ICMS – procedimentos para 2018 – EC n° 87/2015 

e Convênio 93/2015; novos CFOP´s para o ano 

de 2018; e substituição Tributária do ICMS – 

novidades em 2018.

Curso Prático de Analista de Departamento 

Pessoal realizado em maio.

Pontuação: Aud. 8 / Perito 8 / ProGP 8 

Pontuação: Aud. 8 / Perito 8 / ProGP 8 
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

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

Dia: 18/06 (segunda-feira)

Horário: 09h às 18h

Carga Horária: 8 horas

Objetivo: ESocial – programa de informações para 

Receita, Mistérios do Trabalho e Previdência Social 

e Caixa; multas pela falta de informação; registro de 

eventos Trabalhistas – RET empregados existentes na 

empresa; formas de transmissão de arquivos; tabelas 

(cargos, jornada da empresa, estabelecimentos etc…); 

SEFIP como vai ficar depois do eSocial; eSocial  X 

folha de pagamento; encargos de acordo com o 

artigo 214 do Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa 

99/2012 e IN 1500/14 IRRF, considerando as rubricas 

em folha de pagamento; entre outros.

Dia: 20/06 (quarta-feira)

Horário: 09h às 18h

Carga Horária: 8 horas 

Pontuação: Aud. 8 / Perito 8 / ProGP 8 

Objetivo: contas a receber; controle de contas a 

receber; contas a pagar; tesouraria; e controles.

Lançamento: a partir de 26/06 (terça-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 3 horas

Pontuação: EPC-CFC

Fórum interativo: das 17h às 18h (em tempo real 
horário de Brasília). 

Objetivo:   microempresa e empresa de pequeno 

porte/ ITG 1000; demonstrações contábeis 

obrigatórias; pequenas e médias empresas / NBC 

TG 1000 (R1); demonstrações contábeis obrigatórias;  

entidades sem finalidade de lucros – ITG 2002 (R1); 

e procedimentos importantes no fechamento das 

demonstrações contábeis.

ESOCIAL - LEGISLAÇÃO E PREVIDÊNCIA

ROTINAS FINANCEIRAS

FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS DE EMPRESAS E ENTIDADES DO 
TERCEIRO SETOR 
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

O presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues entregou, no mês de maio, aos alunos de Ciências Contábeis 

e aos diretores Geraldo Biaggi, do UNISAL Americana e José Vicente de Souza Filho, da PUC Campinas, os certificados de 

participação no Declare Certo 2018. 

  “A participação dos alunos no Declare Certo é uma excelente oportunidade extracurricular para que eles entrem em 

contato com contadores e aprendam na prática como orientar corretamente à população, o Sescon Campinas apoia ações 

que visam contribuir com a educação como um todo”, ressalta o presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues.       

A entrega ocorreu primeiramente em Americana, no UNISAL - Campus Nossa Senhora Auxiliadora, durante a semana es-

pecial de palestras. Já na PUC Campinas, ela foi realizada no dia 09/05, no Campus I, após a palestra Governança Corporativa, 

ministrada pela ex-aluna da PUC Heloísa B. Bedicks, superintendente Geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), organização referência para o desenvolvimento das melhores práticas de Governança Corporativa. Estiveram presen-

tes na ocasião, o vice-presidente administrativo do Sescon Campinas José Homero Adabo, a diretora Lilian Ricci Ghizzi, o coor-

denador do Sescon Mais na Região de Pedreira Marcelo Berloffa, a supervisora Administrativo Joseane Silveira e a presidente 

do Sescon Batom Maria Cecília Feres. Confira as fotos:
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.

SESCON CAMPINAS ENTREGA 
CERTIFICADOS A PUC CAMPINAS E 

UNISAL AMERICANA

Unisal Americana

Puc Campinas Puc Campinas

Unisal Americana
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SESCONCAMPINAS

O Sescon Campinas foi um dos apoiadores do 4° Workshop APDP sobre o “eSocial e seus impactos.” A capacitação teve 

como objetivo promover a atualização e trazer novos conhecimentos para os profissionais da área contábil, sobre este tema 

que está mudando a cultura das empresas em todo o país. 

  O evento aconteceu no dia 23/05, no Sindcon Campinas. Estiveram presentes, o presidente do Sescon Campinas Edison 

Ferreira Rodrigues, o vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales, o diretor social Gustavo Arrivabene, a diretora Lilian Ricci 

Ghizzi, a supervisora Administrativo Joseane Silveira, o assistente de Marketing Caio Ferreira e o diretor da Fenacon Helio 

Donin Junior.

SESCON CAMPINAS APOIA 4° 
WORKSHOP APDP SOBRE O 

“ESOCIAL E SEUS IMPACTOS”
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SESCONCAMPINAS

  A partir de junho deste ano, o Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 

(eSocial), sistema único de coleta de dados trabalhistas, previ-

denciários e tributários será obrigatório para todas as empre-

sas do país.  Até o momento o projeto conta com baixa adesão 

e uma das explicações pode ser a dificuldade de se compreen-

der sua complexidade. 

  Pensando em auxiliar as empresas associadas quanto à 

captação e veracidade dos dados relativos aos funcionários, 

dos escritórios e também de seus clientes. O Sescon Campinas 

desenvolveu um formulário contendo informações necessárias 

para o cadastramento no eSocial, o qual já foi enviado aos seus 

associados.

  Alguns empresários ainda transferem erroneamente ao 

contador. A responsabilidade de fornecer as informações para 

alimentar o sistema. O presidente do Sescon Campinas Edison 

Ferreira Rodrigues reforça, a necessidade de mudança de cul-

tura por parte das empresas: “é normal escutarmos empresá-

rios dizerem que é para isso que eu pago um contador, trans-

ferindo toda a responsabilidade da empresa aos escritórios. O 

eSocial exige uma mudança de cultura e orientação para que 

cada um, empresário e contador, possa fazer a sua parte. Os 

escritórios terão que cobrar isso de seus clientes. As multas são 

altas e os escritórios também poderão ser responsabilizados”, 

diz Edison.

  Sobre o eSocial

Instituído pelo Decreto nº 8373/2014, o sistema visa a des-

burocratização, aprimora a fiscalização e também a proteção 

dos trabalhadores, ao unificar e padronizar informações, redu-

zindo custos e tempo da área contábil das empresas, na hora 

de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 

FORMULÁRIO AJUDARÁ 

EMPRESAS NA IMPLANTAÇÃO 

DO ESOCIAL 

O eSocial é um projeto conjunto do Governo Federal que 

integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, 

Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. Quando 

implantado na sua totalidade, a plataforma digital reunirá 

em um só sistema informações em tempo real de todos 

os trabalhadores do país, cerca de 44 milhões, dos setores 

público e privado. Para transmitir as informações é preciso 

utilizar um certificado digital.  

  Cronograma de implantação:

  Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior a 
R$ 78 milhões

• Fase 1: Janeiro/18 - Apenas informações relativas às 
empresas, ou seja, cadastros do empregador e tabelas

• Fase 2: Março/18: Nesta fase, empresas passam a ser 
obrigadas a enviar informações relativas aos trabalhadores 
e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos), 
como admissões, afastamentos e desligamentos

• Fase 3: Maio/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas 
de pagamento

M
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É
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A
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SESCONCAMPINAS

• Fase 4: Julho/18: Substituição da GFIP (Guia de Informa-
ções à Previdência Social) e compensação cruzada

• Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados 
os dados de segurança e saúde do trabalhador

  Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, 
MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados)

• Fase 1: Julho/18 - Apenas informações relativas às em-
presas, ou seja, cadastros do empregador e tabelas

• Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a ser obri-
gadas a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus 
vínculos com as empresas (eventos não periódicos), como 
admissões, afastamentos e desligamentos

• Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas 
de pagamento

• Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia de infor-
mações à Previdência Social) e compensação cruzada

• Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados 
os dados de segurança e saúde do trabalhador

   Etapa 3 - Entes Públicos

• Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações relativas aos ór-
gãos, ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas

• Fase 2: Março/19: Nesta fase, entes passam a ser obriga-
das a enviar informações relativas aos servidores e seus vín-
culos com os órgãos (eventos não periódicos) Ex: admissões, 
afastamentos e desligamentos

• Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio das folhas 
de pagamento

• Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de informa-
ções à Previdência) e compensação cruzada

• Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão ser envia-
dos os dados de segurança e saúde do trabalhador
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Para mais informações sobre
o formulário, ligue: (19) 3239-1845   
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL 
ALERTA TOMADORES 
DE EMPRÉSTIMOS 
SOBRE GOLPE

Nossa Fonte:

Notificação postal falsa exige pagamento de IOF 
para desbloqueio de valores junto a financeira

 

A Receita Federal identificou uma nova modalida-

de de golpe aplicado com uso do nome da Institui-

ção. Trata-se de notificação postal falsa por meio da 

qual se exige pagamento de IOF para desbloqueio de 

valores de empréstimo junto a financeira. 

 Como funciona o golpe 
O cidadão que contraiu ou está negociando um 

empréstimo ou financiamento junto a uma instituição 

financeira recebe, em sua residência, via correio, uma 

notificação/cobrança de IOF – Imposto Operacional 

Financeiro (sic) supostamente emitada pela Receita 

Federal. 

  O documento, falso, alega que o crédito/financia-

mento será desbloqueado mediante o recolhimento 

do imposto. Na correspondência, atribuída a auditor-

-fiscal da Receita Federal, há dados bancários para de-

pósito, além de assinatura falsa. 

  Como se proteger 
A Receita Federal informa que não fornece dados 

bancários para o recolhimento de tributos federais via 

depósito ou transferência. O recolhimento do Imposto 

sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou rela-

tivas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) é feito exclu-

sivamente via Documento de Arrecadação de Receitas 

Federais (Darf). Ademais, a cobrança e o recolhimento 

do IOF são efetuados pelo responsável tributário, ou 

seja, pela instituição que conceder o crédito. 

  Via de regra, os golpistas cometem erros que possi-

bilitam identificar que trata-se de um golpe. Fique atento 

a erros de português, informações confusas ou incorre-

tas e orientações desencontradas. Esses são alguns dos 

indícios de que a correspondência pode ser falsa. 

  Em caso de dúvidas, os contribuintes que forem ví-

timas deste golpe podem comparecer a uma unidade de 

atendimento da Receita Federal, pessoalmente, ou en-

viar denúncia à Ouvidoria-Geral do  Ministério da Fazen-

da, pela internet, no site http://idg.receita.fazenda.gov.

br/contato/ouvidoria. 

  Os indivíduos que aplicam o golpe - fazendo-se pas-

sar por servidores da Receita Federal - poderão respon-

der pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e 

falsa identidade, podendo responder, ainda, pelos danos 

causados à imagem da Instituição e do próprio servidor 

indevidamente envolvido. 
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DIMENSÕES CRÍTICAS 
DA REFORMA 
TRABALHISTA 
NO BRASIL

SESCONCAMPINAS ENTREVISTA

O Centro de Estudos Sindicais e de Economia do 

Trabalho (Cesit), da Unicamp lançou o livro “Dimen-

sões críticas da reforma trabalhista no Brasil”, organi-

zado pelos professores do Instituto de Economia (IE), 

José Dari Krein e Denis Maracci Gimenez. O lançamento 

ocorreu em abril e contou com a participação do Mi-

nistério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região. 

  O livro reúne estudos críticos a respeito da reforma 

trabalhista sancionada pelo Governo Temer em 2017, 

fundamentalmente com a aprovação da Lei 13.467/2017. 

Cada capítulo foi feito por meio de uma cuidadosa pes-

quisa de fontes, incluindo a análise de situações inter-

nacionais em reformas semelhantes implantadas e seus 

resultados.  Segundo os autores, ao alterar radicalmen-

te o sistema de regulação social do trabalho e de sua 

proteção, que se foi construindo no Brasil ao longo de 

décadas, a reforma, que integra um processo mundial 

de reorganização do modo capitalista, faz retroagir 

conquistas importantíssimas da classe trabalhadora, 

ameaçando também suas formas próprias de organi-

zação.

 Ainda segundo os autores, compreender o que sig-

nificam as medidas é crucial não apenas para o movi-

mento sindical e para os agentes públicos do mundo do 

Direito, mas para todos os que se sentem comprometi-

dos com a construção, no Brasil, de uma sociedade de-

mocrática e com a defesa de um patamar civilizatório 

mínimo de direitos que nos coloque, perante o mundo 

e a história, como um país que efetivamente superou a 

escravidão e as formas mais torpes de exploração do 

trabalho e das pessoas trabalhadoras.

  A Revista Sescon Campinas conversou com Denis 

Maracci Gimenez, um dos organizadores da publicação. 

Ele explica que o livro começou a ser elaborado em pa-

ralelo ao processo de discussão da Reforma Trabalhis-

ta, por meio de um Grupo de Trabalho (GT) no próprio 

Cesit, sob o comando do professor José Dario Krain. 

Além do GT, pesquisadores de outros centros da Eco-

nomia e pesquisadores do IFCH – Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas - juntaram-se ao grupo, que ga-

nhou formato de grupo de pesquisa, originando o livro. 

“Entre os temas tratados estão questões sobre desen-

volvimento e competitividade da economia brasileira, 

passando por questões como as relações da reforma 

trabalhista com a Política Social, financiamento da Pre-

vidência e até temas mais específicos jurídicos sobre a 

reforma,” detalha Gimenez.

  O título escolhido busca expressar várias dimen-

sões da reforma. “A ideia geral, que orienta a constru-

ção do livro baseia-se no argumento de que a refor-

ma, ao contrário daquilo que foi prometido ou levado 

à opinião pública, na verdade, não enfrenta nenhum 

problema mais significativo do desenvolvimento brasi-

leiro”, diz Gimenez. Segundo os pesquisadores, nem a 

reforma Trabalhista ou da Previdência criam condições 

para a retomada do crescimento econômico no país. 

Nossa ideia é chamar a atenção, mostrando 

que a reforma não resolve nenhum dos proble-

mas do desenvolvimento econômico brasileiro. e 

mais do que isso, não resolve nenhum dos pro-

blemas mais graves dos principais atores envol-

vidos, que são os empresários, os trabalhadores 

e o próprio governo,” diz Gimenez.   

Imagem: Reprodução
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   Para baixar a publicação:

  Acesse: www.cesit.net.br/lancamento-dimensoes-cri-

ticas-da-reforma-trabalhista-no-brasil-27-04/

SESCONCAMPINAS ENTREVISTA

  “Nós nos posicionamos desde o início, dizendo o 

seguinte: uma reforma, seja ela qual for, não tem esse 

poder de criar condições para a retomada do desen-

volvimento. A retomada do desenvolvimento do país 

depende de outras condições, que passam pela estra-

tégia de construção de um projeto nacional de desen-

volvimento econômico. O que é algo muito mais am-

plo, do que mexer no marco regulatório das relações 

de trabalho no Brasil. Nossa ideia é chamar a atenção, 

mostrando que a reforma não resolve nenhum dos pro-

blemas do desenvolvimento econômico brasileiro. e 

mais do que isso, não resolve nenhum dos problemas 

mais graves dos principais atores envolvidos, que são 

os empresários, os trabalhadores e o próprio governo,” 

diz Gimenez.   

  Em um dos capítulos os pesquisadores mostram 

que a reforma indica claramente o agravamento da 

questão fiscal, particularmente do problema do finan-

ciamento previdenciário, que tende a se agravar e fra-

gilizar as contas púbicas no tocante a arrecadação do 

Governo. “Do ponto de vista dos trabalhadores, a re-

forma piora, porque torna o mercado de trabalho que 

já é muito flexível e fundado em baixos salários, num 

mercado de trabalho ainda pior, com trabalhadores me-

nos protegidos e com uma insegurança muito maior. Já 

para os empresários não resolve um problema funda-

mental que é o problema do crescimento econômico. 

Na realidade, os empresários podem ter, por assim di-

zer, maior liberdade de uso e remuneração da mão de 

obra, mas isso não resolve os problemas fundamentais 

do desenvolvimento e do crescimento e, além disso, a 

reforma do jeito que foi aprovada e encaminhada, au-

menta a própria insegurança jurídica relativa as rela-

ções de trabalho”, enumera Gimenez.

  

O pesquisador destaca ainda a grande controvérsia 

sobre a constitucionalidade da reforma, levando a vá-

rios pontos de vista no tocante à Justiça do Trabalho e 

os juízes e as muitas dúvidas relativas à aplicação das 

novas regras. 

  “Em nenhum momento nós dizemos, que antes da 

reforma era tudo perfeito e nada precisava ser mexido, 

nós estamos falando aqui sobre dimensões críticas da-

quilo que foi feito. O que foi feito não resolve os prin-

cipais problemas, não aponta para uma melhor organi-

zação do mercado de trabalho. Tão pouco devolve as 

condições para o crescimento econômico do país, que 

todos nós desejamos”, enfatiza.

Retomada é complexa

Gimenez destaca que a retomada do crescimento 

no país é mais complexa, ainda mais após a crise inicia-

da em 2015. “Precisamos ter claramente uma política 

nacional de desenvolvimento. Digamos que no proces-

so de globalização, os países que tem se saído melhor 

nas últimas décadas são aqueles que efetivamente fi-

zeram políticas nacionais de desenvolvimento. Então, o 

caminho aqui para a retomada de fato é construir uma 

política que possa projetar o país no mundo globali-

zado e dinamizar a economia nacional a partir dessa 

projeção. Isso estou falando em termos gerais não é 

simples e inclusive uma das características das políticas 

nacionais dos países que praticam isso é um grande 

protagonismo do Estado. Isso quer dizer um papel mais 

ativo no que diz respeito a articulação de um projeto 

de desenvolvimento que passa por dentro dos bancos 

públicos, das empresas estatais, das suas articulações 

com o setor privado, é isso que pode dar espaço para 

conseguirmos de alguma maneira, caminhar no sentido 

da retomada do país,” finaliza.

Em nenhum momento nós dizemos, que an-

tes da reforma era tudo perfeito e nada precisa-

va ser mexido, nós estamos falando aqui sobre 

dimensões críticas daquilo que foi feito.  

Foto: Divulgação

Denis Maracci Gimenez, professor do IE/Unicamp 
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SESCONCAMPINAS

 Seja um parceiro/patrocinador do tradicional Jantar de Aniversário do Sescon Campinas, realizado há vários anos, 
em 2018 o evento comemora os 15 anos do Sescon Campinas. Neste ano, a comemoração será mais do que especial, 
marcada pela cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato - Gestão 2018 -2021.

A festa já tem data marcada para acontecer, dia 28 de setembro, no Via Appia em Valinhos (SP). Assim como 
nos anos anteriores a comemoração, bastante aguardada no meio empresarial, promete encantar as cerca de 300 
pessoas participantes. O jantar reúne empresários da Região Metropolitana de Campinas, incluindo autoridades de 
todo o país, e a grande imprensa. Além de um menu requintado, elaborado pelo buffet Claudia Porteiro, regado a 
bebidas de qualidade, a Banda Company & Orquestra levará muitos para a pista de dança. 

     
  Não deixe a sua empresa fora!

  Saiba mais pelos telefones e e-mail: 
  (19) 99783-1515 (Rosângela) ou (19) 3339-1845 / assistente@sesconcampinas.org.br  (Célia).

JANTAR DE ANIVERSÁRIO 
DO SESCON CAMPINAS
QUER DAR MAIS VISIBILIDADE À SUA 
EMPRESA NO MUNDO CORPORATIVO?
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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

SESCONCAMPINAS VOCÊ SABIA?
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SESCONCAMPINAS CIDADANIA

Muitas são as causas e imprevistos que podem levar uma pessoa a precisar de ajuda para se locomover. 

Às vezes, a dificuldade de locomoção é causada por situações momentâneas, mas que exigem cuidados, em 

outras, por condições mais delicadas. A boa notícia é que os associados do Sescon Campinas contam com 

um novo serviço, totalmente gratuito e voltado ao seu bem-estar, estamos falando do empréstimo gratuito 

de cadeiras de roda e de banho disponibilizados pelo Sindicato.

  O serviço surgiu graças a uma doação feita por Paulo Bavini. São oito cadeiras no total, sendo cinco de 

roda e três de banho. Todas voltadas para atender gratuitamente os associados e seus familiares que possu-

am alguma necessidade especial ou momentânea.

  O serviço já foi utilizado pela família do diretor José Antônio Gobbi Júnior, num momento difícil que en-

volveu a saúde de seu pai José Antonio Gobbi, falecido em abril deste ano. O diretor deixou um lindo depoi-

mento, que reproduzimos em parte, abaixo: 

 “Aos amigos do Sescon Campinas, 

(...)

Desejamos que este projeto de empréstimo se solidifique como apoio às famílias dos associados em mo-

mentos difíceis, onde receber a atenção e suporte desta entidade traz enorme conforto e gratidão à família. 

Que Deus abençoe a todos. Nossos sinceros agradecimentos. Recebam o abraço da Família Gobbi”

  

O comprometimento com os seus associados está entre os valores do Sescon Campinas, que também agra-

dece a confiança depositada, presta seus sentimentos a família Gobbi e se solidariza com todos aqueles que 

necessitem utilizar esse serviço. 

 É associado e quer utilizar o serviço?

 Entre em contato pelo e-mail assistente@sesconcampinas.org.br ou pelo telefone (19) 3239-1845.

 Imagens meramente ilustrativas.

EMPRÉSTIMO DE 
CADEIRAS DE 
RODA E BANHO

COMPROMETIMENTO COM ASSOCIADOS EM TODOS OS MOMENTOS
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SESCONCAMPINAS BATOM

  Segundo dados da PNAD Contínua 2017, pesqui-

sa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), entre 2016 e 2017, o percentual da população 

que realizava afazeres domésticos e cuidados no país 

subiu de 82,7% para 86,0%, o que equivale a 145 mi-

lhões de indivíduos. O aumento foi maior entre os ho-

mens 4,6 pontos percentuais, do que entre as mulhe-

res (2,0 p.p.) revelando que cada vez mais eles estão 

assumindo ou dividindo os afazeres domésticos e os 

cuidados com os filhos e outros membros da família. 

Contudo, o IBGE diz que as causas do aumento não 

podem ser atribuídas ainda a questões como mudan-

ças de cultura ou ao aumento do desemprego.  

  Apesar aumento nos percentuais, a PNAD reve-

la que a diferença entre homens e mulheres ainda é 

alta. Quando analisamos o tempo dedicado a afaze-

res domésticos e cuidados de pessoas, a taxa de re-

alização dessas duas atividades foi de 92,6% para as 

mulheres e de 78,7% entre os homens. Além disso, 

elas se dedicam quase o dobro do tempo a essas ati-

vidades, com uma média de horas semanais de 20,9 

horas, enquanto para os homens a média ficou em 

10,8 horas por semana.

  Para a presidente da ONG Reprolatina, Margarita 

Díaz, pesquisadora das áreas de Sexualidade, Saú-

de Sexual e Reprodutiva, situações como essa ain-

da ocorrem, porque vivemos a influência da cultura 

machista, responsável por toda uma construção de 

papéis desiguais de poder, existentes entre homens 

e mulheres, na qual as mulheres são vistas como as 

principais responsáveis pelos cuidados com a casa, 

filhos e a família de forma geral.  

TEM AUMENTANDO A 
PARTICIPAÇÃO DELES, 
MAS ELAS AINDA SE 
DEDICAM O DOBRO DO 
TEMPO A ATIVIDADES 
DOMÉSTICAS E AOS 
CUIDADOS COM PESSOAS

  Para o professor do instituto de Física da USP, 

Paulo Artaxo, dividir as tarefas e os cuidados com os 

filhos é algo natural. “Contribuir é essencial, se você 

divide uma casa com alguém, você tem que dividir 

as tarefas também”.  Apesar da rotina corrida, Arta-

xo conta que faz de tudo um pouco em casa, des-

de cozinhar a passar pano no chão. “Faço o mesmo 

com os cuidados com a minha filha, troco fralda, dou 

mamadeira, sou eu quem dá banho todos dias, levo 

e busco na escola. Essas tarefas são naturalmente 

divididas com a minha esposa, é automático, nem há 

outra possibilidade,” enfatiza.

  O mesmo ocorre com o dentista Paulo Tarso Nery. 

“Dividimos as responsabilidades.  Eu sou responsá-

vel por lavar a louça, recolher o lixo, colocar nosso 

filho para tomar banho e fazer as tarefas escolares 

com ele. Também cuido da alimentação da cachorra, 

do gato e dos coelhos,” detalha Nery, que acrescen-

ta: “acho importante contribuir, já que minha esposa 

estuda e trabalha e eu trabalho só um período e não 

temos empregada, apenas faxineira”. Em relação ao 

tempo gasto Nery diz que como está acostumado à 

rotina de tarefas não gasta muito tempo com elas.

Outro exemplo de homens que cada vez mais divi-

dem as responsabilidades com os cuidados da casa 

vem do técnico em Manutenção Mecânica, Elton de 

Souza Leite. “Acho certo dividir algumas tarefas para 

não sobrecarregar a outra pessoa. Lavo a área exter-

na da casa, a garagem, lavanderia e sacada. Também 

lavo louça, mas não direto, às vezes, coloco a roupa 

para lavar,” diz. 

   



18 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS BATOM

Seja como for, mudanças tem ocorrido, o que cha-

ma a atenção na PNAD é acentuado o crescimento na 

realização de afazeres domésticos entre 2016 e 2017, 

passando de 81,3% para 84,4%, correspondendo a 

142,4 milhões de pessoas. O aumento foi mais intenso 

entre os homens (4,5 p.p.) do que entre as mulheres 

(1,9 p.p.). Ainda assim, existe uma grande diferença 

nas taxas de realização de afazeres domésticos entre 

homens (76,4%) e mulheres (91,7%)

 A pesquisa vai mais a fundo e mostra que enquan-

to entre as mulheres a maior taxa de realização de 

afazeres era observada para as cônjuges ou compa-

nheiras (97,0%), entre os homens, eram os respon-

sáveis pelo domicílio que mais realizavam afazeres 

(85,0%). Destaca-se, ainda, que, para os homens, 

quanto maior o nível de instrução, maior a taxa de 

realização, saindo de 73,0% no menor nível a 83,8% 

no nível superior completo.

   Já em relação aos cuidados, a PNAD indicou que 

de 2016 para 2017, o porcentual de pessoas que cui-

davam de outros moradores do domicílio ou de pa-

rentes que não moravam com elas cresceu de 26,9% 

para 31,5%, um aumento de 8,3 milhões de pessoas. 

  Neste caso, as mulheres também estão à frente, en-

quanto 37,0% das mulheres realizaram tais cuidados 

em 2017, entre os homens a proporção foi de 25,6%. 

Entre os adolescentes e jovens, de 14 a 24 anos houve 

a maior diferença na realização de cuidados – com 

33,6% das mulheres cuidando de outras pessoas e 

apenas 18,5% dos rapazes fazendo o mesmo.

  Contudo, houve um aumento dos filhos homens, 

que passaram a fazer mais essa tarefa, passando de 

12,7% em 2016 para 16,2% deles em 2017, um cresci-

mento de 27,6%. Já a taxa de participação das filhas 

ou enteadas subiu de 25,9% para 30,2% no mesmo 

período.

Afazeres Domésticos / IBGE

Cuidados com as pessoas / IBGE
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SESCONCAMPINAS CORAL

VOCÊ TAMBÉM PODE PARTICIPAR DO CORAL 
SESCON CAMPINAS

  “Quem canta seus males 

espanta,” diz o ditado popu-

lar! Venha fazer parte do Coral 

Sescon Campinas, não precisa 

ter experiência, nem saber ca-

tar, mas é preciso comprome-

timento com os ensaios. Para 

participar entre em contato 

com o Sindicato pelo telefone: 

(19) 3239-1845.  Antes de co-

meçar será feita uma audição 

com o maestro, Wilson Nasci-

mento para definir o timbre de 

sua voz. Os ensaios acontecem 

sempre as terças-feiras, à noite, 

auditório do Sescon Campinas.

Apresentação na Sinagoga de Campinas
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

CULTURA E TURISMO

NÃO FALTAM POR AQUI

  Desde 2017, a Prefeitura de Vinhedo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no último domingo de 

cada mês, o tradicional Passeio de Rolimã. O encontro é gratuito e ocorre das 9h às 12h, na Avenida Rosa Zanetti Ferragut, 

Jardim Itália, região do Portal. Os interessados devem, além do carrinho, utilizar também equipamentos de segurança. Para 

participar é preciso realizar inscrição com a equipe da Secretaria ou preencher a ficha de inscrição e entregá-la no local do 

evento. Quem preferir pode baixar a ficha no site da Prefeitura (www.vinhedo.sp.gov.br).

 O Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MACC) traz duas exposições simultâneas: “Bicho de corpo mole, mas 

de pele boa”, do artista valinhense Genivaldo Amorim, e “Passiflora Sapiens: vestes da Fragilidade”, do paulistano Élcio 

Miazaki, ambas com curadoria do também valinhense Fabio Cerqueira. A abertura será na quinta-feira, 24 de maio, às 19h, e 

a visitação gratuita segue até 15 de julho.

  Serviço: Terça-feira a sábado, das 10h às 18h; quinta-feira, das 10h às 21h; domingo, das 9h às 12h. Recomendado para 

todas as idades. Preço: Gratuito. Local: Museu de Arte Contemporânea de Campinas (Av. Benjamin Constant, 1633 – Centro).

VINHEDO

CAMPINAS

VINHEDO TEM PASSEIO DE ROLIMÃ 
TODO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS 

MACC CAMPINAS CONTA COM MOSTRAS SIMULTÂNEAS

 Foto: Leandro Ferreira
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SESCONCAMPINAS RMC EM FOCO

 O Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”, entidade referência em bom atendimento para toda a região e que já participou 

em 2016 e 2017 da Campanha do Agasalho do Sescon Campinas, estará promovendo no dia 16 de junho, sua tradicional 

Festa Junina, a partir das 15 horas, em sua sede, localizada na Rua Francisco Pintor Junior, nº 447, Parque Bela Vista.

   A direção da entidade informa que o público terá muitas atrações para se divertir e também colaborar com o Lar dos 

Velhos. “Convidamos a população pedreirense para prestigiar nossa Festa Junina, onde teremos comidas típicas, muita 

música e a Dança da Quadrilha com os nossos assistidos”, destacam os diretores da entidade.        

  Informações sobre a Festa Junina também podem ser obtidas através do telefone: (19) 3853-2137.

Em comemoração aos 150 anos de Sumaré, a Prefeitura abriu inscrições para o 1º Concurso Municipal de Fotografias, 

com o tema “Belezas da Cidade”. Segundo a Prefeitura, a iniciativa visa estimular o orgulho do sumareense pela cidade, por 

meio dos registros das belezas naturais, cenas e cenários que retratem um pouco da história e características do município. 

A participação é livre e as melhores imagens vão compor exposições que percorrerão todas as regiões de Sumaré durante 

as festividades no mês de julho. Além disso, as fotografias também serão destinadas ao acervo histórico do município.

  Cada pessoa poderá participar com duas fotografias e as inscrições devem ser realizadas de 28 de maio a 15 de 

junho. Podem ser enviadas fotos de patrimônios, paisagens, arquitetura, monumentos, costumes, trabalhos, religiosidade, 

gastronomia, artes, atividades desportivas, símbolos e outros aspectos de Sumaré, que ajudem a contar a história do 

município nestes seus 150 anos. Fotografias de pessoas só serão aceitas caso elas não sejam consideradas o foco principal. 

  As fotografias serão divididas nas categorias amador e profissional, e serão selecionadas de 12 a 24 fotos em cada 

categoria. As imagens dos participantes amadores serão impressas em papel fotográfico para exposição. Já as imagens da 

categoria profissional serão transformadas em quadros e também expostas em eventos e espaços públicos durante e após 

a comemoração dos 150 anos de Sumaré.

  Inscrições

  As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail reluz.sumare@gmail.com, constando como assunto “Concurso de 

Fotografia - Belezas da Cidade”; ou na própria Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, localizada à Rua Sebastião Raposeiro 

Junior, nº 261, Vila Yolanda e Costa e Silva. Os concorrentes deverão anexar/entregar até duas fotografias em formato digital, 

com identificação do local, data e hora da captura da imagem, além de ficha de inscrição e termo de autorização de uso de 

imagem.

  O regulamento do concurso, assim como as fichas de inscrições e declarações de uso de imagem, podem ser acessados 

e impressos por meio do site da Prefeitura de Sumaré (www.sumare.sp.gov.br), na aba da Secretaria de Cultura, Esporte e 

Lazer.

  O 1º Concurso Municipal de Fotografias é uma realização do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Comunicação 

Social e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

SUMARÉ

PEDREIRA

FESTA JUNINA DO LAR DOS VELHOS “FLAMÍNIO MAURÍCIO” 
DE PEDREIRA  ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JUNHO

SUMARÉ COMEMORA 150 ANOS COM CONCURSO 
FOTOGRÁFICO E ATIVIDADES
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SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

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

do Sescon Campinas
juridico@sesconcampinas.org.br

A 
Escrituração Fiscal Digital de Retenções 

e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) 

vem sendo chamada de “irmã” do eSocial 

e já está mexendo com a rotina das empresas e seus 

escritórios de contabilidade neste ano de 2018. Ela é 

mais simples e possui menor quantidade de eventos e, 

por isso, pouco se fala nela. Se de um lado o eSocial ain-

da levanta muitas dúvidas e questionamentos sobre o 

seu funcionamento, de outro a EFD-Reinf parece passar 

despercebida.

  Assim como o eSocial e a EFD-Reinf é mais um 

módulo de escrituração digital no âmbito do Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED, cujo conteúdo 

abarca a totalidade das informações que hoje são exigi-

das na DIRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e na 

GFIP – Informações à Previdência Social, além de ou-

tras declarações e formulários de outros órgãos ligados 

à administração pública Federal, como, por exemplo: 

RAIS, CAGED, CAT, entre outros. 

  A plataforma abarca ainda as retenções do contri-

buinte sem relação com o trabalho:

Programa de Integração Social – PIS; Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; 

Imposto de Renda – IR; Contribuição Social sobre o Lu-

cro Líquido – CSLL; e Previdência Social – INSS. 

  Todas essas informações que hoje são impostas 

aos contribuintes e empregadores estarão reunidas 

pela EFD-Reinf, que trabalhará em conjunto com o eSo-

cial, a partir de 2018.

  Assim, os dois módulos “irmãos” poderão cruzar in-

formações e verificar seus dados, o que irá causar uma 

mudança na rotina de trabalho dos escritórios de con-

tabilidade e das empresas atendidas por eles.

  Para compreender melhor o cronograma de im-

plantação da EFD-Reinf é importante conhecer o cro-

EFD - REINF ESTREIA À 
SOMBRA DO ESOCIAL

DIREITO NA CONTABILIDADE

nograma e faseamento do eSocial, que será feito de 

forma escalonada, entre janeiro de 2018 e janeiro de 

2019. Os grupos de contribuintes, são os seguintes:

• Janeiro de 2018: sociedades empresariais com fa-

turamento superior a R$ 78 milhões no ano de 2016;

• Julho de 2018: demais contribuintes, exceto órgãos 

públicos da administração, direta, autárquica e funda-

cional; 

• Janeiro de 2019: órgãos públicos da Administração 

direta, autárquica e fundacional.

  O cronograma da EFD-Reinf, que será implantado 

paralelamente ao eSocial, será feito em fase única para 

cada um dos grupos nos termos da Instrução Normati-

va da RFB nº 1701, de 14/03/2017, a seguir:

• Maio de 2018: para os contribuintes do primeiro 

grupo; 

• Novembro de 2018: para os contribuintes de se-

gundo grupo;

• Maio de 2019: para os contribuintes do terceiro 

grupo.

  Para finalizar é preciso ter claro, que a EFD-Reinf é 

tão importante quanto o eSocial e merece muita aten-

ção e preocupação das empresas e dos escritórios de 

contabilidade. Por ter menor quantidade de eventos, 

pouco se tem comentado a seu respeito, ocorre que 

por ser mais um módulo do SPED com certeza interfe-

rirá na rotina de trabalho de todos.
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Breno Acimar Pacheco Corrêa
Contador, perito Judicial, Conselheiro 

do CRC-SP e Diretor Administrativo do 
Sescon Campinas

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 
ELEITORAIS 2018

CONTABILIDADE EM FOCO

  M
uito oportuno em ano eleitoral tratarmos des-

te assunto - a Resolução do TSE 23.553 de 18 

de dezembro de 2017 - que dispõe sobre a 

arrecadação e os gastos de recursos, por partidos políticos 

e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 

2018.

  Esta resolução trouxe novidades, quanto à forma de ar-

recadação para este período eleitoral, ou seja, temos agora 

o financiamento coletivo, este novo modelo de arrecadação 

em favor do pré-candidato permite que, a partir de 15 de 

maio, já seja possível fazer a arrecadação através de institui-

ções, que promovam esse tipo de serviço. Sendo que estas 

entidades arrecadadoras devem estar cadastradas junto à 

Justiça Eleitoral para poder prestar seus serviços, forma-

lizando o contrato com o pré-candidato e definindo o seu 

tipo de remuneração.

  Estas entidades devem emitir recibos com o nome e 

o CPF dos doadores e manter controle para posteriormen-

te repassar ao seu contratante a relação das pessoas físicas 

que fizeram sua doação, assim que registrar sua candidatu-

ra, conforme a legislação.

  Se por ventura, o contratante (pré-candidato) desistir 

ou não conseguir homologar sua candidatura, os entes arre-

cadadores deverão devolver os valores recebidos para cada 

doador.

  Já está mais do que sabido, que no período eleitoral a 

cada dois anos, abre-se mais uma oportunidade de trabalho 

aos profissionais da contabilidade; portanto, é bom não se 

esquecer que ao ser contratado por um partido ou candi-

dato para elaboração da prestação de contas, o profissional 

deve firmar o contrato de prestação de serviços, conforme 

determinam a legislação eleitoral e resoluções do TSE, em 

consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade 

editadas pelo CFC.

  É sabido também, que a atual legislação determina a 

constituição de um advogado, que deve atuar junto ao pro-

fissional de contabilidade, assinando em conjunto a presta-

ção de contas.

  Vejam a responsabilidade sobre nossos ombros; em se 

tratando de arrecadação e doações devemos observar: o 

período de arrecadação; a origem dos recursos; quais são 

as pessoas autorizadas a doar e a situação das empresas 

nas campanhas; o que pode ser doado para uma campa-

nha; como as doações podem ser repassadas aos candida-

tos e partidos; quem não pode realizar doações - as chama-

das fontes vedadas; e recursos de origem não identificada 

(RONI). Devemos estar atentos também aos gastos eleito-

rais, verificando se o limite de gastos está sendo cumprido e 

se os documentos são hábeis para comprovar as despesas.

  Temos o dever de estar atentos e orientar o candidato 

ou partido sobre os limites de arrecadação e gastos estabe-

lecidos. Vejam aqui a importância do profissional da conta-

bilidade, além de cuidar da regularidade da documentação, 

tais como CNPJ, contas bancárias, recibos eleitorais etc. 

  Para finalizar é muito importante também se atentar 

para os prazos de prestação de contas, tanto das parciais 

quanto da final. A transparência no processo eleitoral é uma 

das maneiras de mudar o Brasil e nós contadores temos um 

papel fundamental nesse processo.

 Foto: Site TSE
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

SESCON NA MÍDIA

Jornal Correio Popular 
Coluna Società (Almir Reis)

Portal RAC / Jornal Correio Popular

REUNIÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Data: 17/05

Local:  Sescon São Paulo

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues, vice-presidente Dr. Rodrigo de 

Abreu Gonzales e vice-presidente administrativo José Homero Adabo



27www.sesconcampinas.org.br



28 www.sesconcampinas.org.br


