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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

ANO DE MUDANÇAS
E DESAFIOS
Começo a nossa conversa, lembrando da importância de manter suas contribuições sempre em dia,
por meio delas você ajuda a fortalecer o seu sindicato e consequentemente à sua empresa. O dinheiro das
contribuições é revertido para atividades e serviços
voltados para a evolução das mais de 60 categorias
representadas pelo Sescon Campinas, presentes em 18
cidades da Região Metropolitana de Campinas.
Graças as contribuições conseguimos dar continuidade ao sério trabalho desenvolvido há mais de 15 anos
pelo sindicato, que tem como objetivo principal defender os interesses das empresas de serviços contábeis e
empresas de assessoramento, perícias, informações e
pesquisas. Confira mais sobre este assunto e fique por
dentro de tudo o que o Sescon Campinas tem feito.
Entre as novidades que marcam esta edição, está a
nova seção “Viajando”, estreada por membros da nossa diretoria voluntária. Você também pode participar,
basta enviar uma sugestão no e-mail: revista@sesconcampinas.org.br. A ideia é contar em uma página, mais
sobre aquela viagem que deixou saudade ou marcou a
sua vida, sem esquecer de anexar uma bela foto.
Para fechar o ano, você acompanha também a nossa retrospectiva 2018, com certeza este foi um ano de
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muitas mudanças e desafios. Em 2019 não será diferente, estamos trabalhando para oferecer aos nossos representados novos serviços, parcerias, cursos e muitas
outras novidades.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos
que colaboraram com a nossa 7ª Campanha da Sacolinha de Natal, foram mais de 860 crianças beneficiadas
em 11 entidades assistenciais da Região de Campinas. A
colaboração de cada um, já está fazendo a diferença no
Natal dessas crianças!
Estas são algumas das notícias que você acompanha nesta edição, ano que vem tem mais!

Suplentes: Antonio Candido Vieira A
Barbosa; Dalmo Otacilio Arten; José Luis
Raymundo da Silva.

Boa leitura e Boas Festas!

Rodrigo de Abreu
Gonzales
Presidente do
Sescon Campinas
Gestão 2018-2021
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS
DEZEMBRO

FOTOS

PALESTRA PARCELAMENTO FGTS – DICAS
E ORIENTAÇÕES

IFRS PARA PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS 2018

Dia: 12/12/2018 (quarta-feira)
Horário: das 8h30 às 12h00 (8h30 às 9h00 credenciamento e coffee break)

Palestrantes: Beatriz Vieira Santello Mendes,
graduação em Automação de Escritório e
Secretariado, pós-graduada em Gestão de
Negócios e André Fernandes Augusto, graduação
em Economia e pós-graduação em Gestão de
Pessoas. Ambos assistentes Sêniores especialistas
em Parcelamento de FGTS, tanto na questão da
contratação como com relação ao controle e
manutenção do parcelamento.

Temas abordados: agente Operador do
FGTS x agente Fiscalizador; parcelamento; como
confessar um débito; o que fazer diante de uma
Notificação do Ministério do Trabalho; como
controlar o pagamento das parcelas; como é
calculada a atualização dos valores devidos ao
FGTS; como efetuar o pagamento das parcelas;
entre outros.
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

DEPOIMENTOS
Curso REINF – Retenção na Fonte (INSS IRF/PIS/
COFINS/CSLL)
“Muito bom, parabéns ao professor e demais
envolvidos,” Joel Alberto Fernandes Júnior
(Escola Salesiana São José).
“O professor tem total domínio do assunto e
passa o conhecimento de forma clara e objetiva,”
Renata k. Charme Pertilli (Transdata Indústria e
Serviços de Automação).
“O curso demonstrou excelente conteúdo e
o palestrante domina o conteúdo, passa o
conhecimento e desenvolve o entendimento
para o aluno,” Cássia C. Rodrigues (Organização
Contábil Nova Escrita).

INSCREVA-SE
JÁ PELO SITE:
www.sesconcampinas.org.br/cursos/
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS mais

CAMPANHA DA
SACOLINHA DE
NATAL PRESENTEIA
862 CRIANÇAS
A 7ª edição da Campanha da Sacolinha de Natal, do Sescon Campinas está presenteando neste
ano 862 crianças em nove cidades e 11 entidades da Região de Campinas. O sindicato agradece a todos
que abraçaram esta causa e colaboraram para tornar mais feliz o Natal dessas crianças. Para muitas, a
sacolinha será o único presente recebido durante essa época. Na próxima edição, você acompanhará a
cobertura completa das entregas das sacolinhas nas entidades.

A todos um Feliz Natal e Boas Festas!

Sugestões
de presentes
para o Natal:
Para seu inimigo, perdão.
Para um oponente, tolerância.
Para um amigo, seu coração.
Para um cliente, serviço.
Para tudo, caridade.
Para toda criança,
um exemplo bom.
Para você,
respeito.
Oren Arnold
Feliz Natal
São os votos da diretoria e de toda
a equipe do Sescon Campinas
www.
w w w . ssesconcampinas.org.br
e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS

CONHEÇA
NOSSOS DIRETORES
GESTÃO 2018-2021
Eles estão entre os 20 membros, que fazem parte da diretoria do Sescon Campinas, na gestão 2018 – 2021. Conheça mais sobre os diretores, que voluntariamente dedicam-se a este trabalho sério e comprometido, em prol das
categorias representadas:

Breno Acimar Pacheco Corrêa
DIretor Administrativo
Diretor da Primecont – Contabilidade LTDA.-ME. é contador e perito judicial. Breno já participou da diretoria em outras gestões e nesta defenderá a
transparência em todos os atos da presidência, bem como de toda a diretoria, com ampla divulgação de suas atividades e da informação ao associado
mais rápida.
Para Breno, participar da Diretoria do Sescon Campinas é uma honra: “sinto-me honrado em fazer parte de um Sindicato, onde aprendi o verdadeiro significado, de uma entidade que defende os direitos dos empresários
de contabilidade, e que tem colaborado em muito com o desenvolvimento
profissional de nossos colaboradores. O Sescon trouxe muitos cursos para
nossos colaboradores, com valores bem subsidiados, contribuindo em muito para a reciclagem dos profissionais, inclusive com a implantação do ISO
9001”.

Osvijomar de Seixas Queiroz Júnior
Vice-Presidente Financeiro
Diretor da Seixas Contábil LTDA; contador e advogado é graduado na
PUC Campinas em Ciências Contábeis e em Ciências Jurídicas e Sociais, faz
parte da diretoria desde a primeira gestão da entidade, há 15 anos atrás.
Seixas acredita que é importante que todos colaborem para manter a entidade em destaque, buscando que ela seja reconhecida e respeitada tanto
nos segmentos governamentais como também perante as demais entidades
representativas de suas categorias. “Já conseguimos muito nestes 15 anos,
mas esse é um trabalho que tem que avançar todos os dias, não podemos
acreditar que o trabalho para este reconhecimento esteja concluído. Temos
que buscar intensificá-lo cada vez mais”.
Para ele, participar da Diretoria do Sescon Campinas é muito importante: “É muito importante a participação na entidade, que está à frente dos
destinos da categoria, ainda mais agora que o movimento sindical terá que
buscar novas vertentes para poder manter seu equilíbrio financeiro e poder
representar bem as atividades que congrega”.
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José Antônio Gobbi Júnior
Suplente da Diretoria Executiva
Contabilista e administrador-responsável pela Gobbi Contábil LTDA.-ME. É
técnico em Contabilidade e tem participado da diretoria em outras gestões.
Uma das ideias que pretende defender nesta gestão é a retomada das reuniões da Câmara Setorial.
Para ele participar da diretoria do Sescon Campinas é: “a possibilidade de
adquirir/transmitir conhecimento e experiências junto a outros profissionais
da área, além de fortalecer o Sescon como órgão de representação de nossa
classe empresarial”.

Francisco de Assis Amâncio
Suplente da Diretoria Executiva
Sócio - FSXP Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. é contador formado
pela PUC Campinas. Francisco já fez parte da diretoria em outras gestões. Na
nova diretoria deseja participar de alguma comissão ou equipe focada em
desenvolvimento de novos serviços, produtos e parcerias, que possam ser
ofertadas aos associados.
Para Francisco participar da Diretoria do Sescon Campinas é um desafio e
um privilégio: “apenas com a união e a participação ativa de seus membros,
seja nas negociações, seja na representatividade junto aos órgãos tributários, de registro e de controle profissional, é que as instituições atravessarão
este período de muitas mudanças, consolidando-se como estruturas sólidas
e reconhecidas. Participar da gestão que atravessará este período representa tanto um desafio quanto um privilégio”.

Antonio Candido Vieira A Barbosa
Suplente do Conselho Fiscal
Diretor da Macc Contabilidade S/S é bacharel em Ciências Contábeis. Antonio Candido é também um dos coordenadores do Sescon Mais, responsável pela Região de Itatiba. Antonio diz se identificar com o trabalho desenvolvido na área de educação continuada e pretende defender essa bandeira
na nova gestão.
Para ele participar da Diretoria do Sescon Campinas representa uma maneira de promover o fortalecimento da sua categoria.

Claudia Letícia de Andrade Di Fonzo
Suplente da Diretoria Executiva
Diretora técnica e socioproprietária na empresa Contmais Assessoria Contábil, Cláudia é bacharel em Ciências Contábeis. Na diretoria do Sindicato
pela primeira vez, pretende trazer o Selo PQEC para Campinas e Região.
Para ela participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “trazer melhorias
para à nossa classe, com benefícios e informações”.

CONHEÇA MAIS DIRETORES NA PRÓXIMA EDIÇÃO!
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS Convenção coletiva

NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS 2018/2019
ORIENTAÇÕES PARA A BASE FEAAC
A RECOMENDAÇÃO ÀS EMPRESAS, CASO TENHAM INTERESSE, É QUE REALIZEM A
ANTECIPAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS CLÁUSULAS ECONÔMICAS, COM BASE NA
CONVENÇÃO COLETIVA 2018/2019 CELEBRADA PELO SESCON CAMPINAS NESTE ANO.
O Sescon Campinas tem informado aos seus representados, que ainda não foram encerradas as negociações coletivas de trabalho para as bases territoriais:
Campinas, Valinhos, Indaiatuba, Sumaré, Monte Mor,
Hortolândia, Americana, Nova Odessa, Jaguariúna, Pedreira, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho,
Holambra, Santo Antonio de Posse e Paulínia, todas representados pela FEAAC – Federação dos Empregados
de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São
Paulo.
O Sescon Campinas reitera que integra Comissão de
Negociação Coletiva estadual, da qual participam também o Sescon São Paulo e o Sescon Baixada Santista e
que neste ano, já aconteceram mais de 15 reuniões presenciais na cidade de São Paulo, sendo três delas no mês
de novembro.
O sindicato ressalta ainda que o entrave nas negociações leva em conta reivindicações dos sindicatos
profissionais não aceitas pela Comissão de Negociação Coletiva, dentre elas: a obrigatoriedade do envio
das informações rescisórias para sua eficácia e validade
jurídica, o que no entendimento da Comissão, trata-se
da mesma obrigação da homologação, extinta pela Reforma Trabalhista, o que caracterizaria um retrocesso à
modernização, ressaltando-se que não há impeditivo legal dos empregados se socorrerem à assistência jurídica
do seu sindicato para a devida conferência das verbas
rescisórias;
“Permanecemos abertos para celebrar a Convenção
Coletiva de Trabalho 2018/2019, de forma equilibrada e
sempre observando os aspectos de uma mediação conclusiva, com vistas a garantir segurança jurídica a todos
os envolvidos e beneficiados pela Convenção, motivo
pelo qual já foram firmadas pelos participantes da comissão, Convenções Coletivas com grande parte das bases laborais do Estado de São Paulo, como Capital (EAA-SP) e SEAACs Jundiaí (incluindo as cidades de Itatiba
e Vinhedo, da área de cobertura do Sescon Campinas),
Bauru, Franca, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto e respectivas regiões,”
afirmou Rodrigo de Abreu Gonzales presidente do Sescon Campinas.
Considerando a continuidade das negociações com a
10

FEAAC, representando os SEAACs em relação as demais
cidades de nossa base, reiterando: Campinas, Valinhos,
Indaiatuba, Sumaré, Monte Mor, Hortolândia, Americana,
Nova Odessa, Jaguariúna, Pedreira, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Santo Antonio
de Posse e Paulínia e o fato do distanciamento da data-base 1º de agosto sem que haja Convenção Coletiva
de Trabalho firmada, Rodrigo recomenda que às empresas, caso tenham interesse, que realizem a antecipação
do reajuste salarial e demais cláusulas econômicas, com
base na convenção coletiva 2018/2019 celebrada pelo
Sescon Campinas neste ano, conforme quadro abaixo:
•
PISO SALARIAL E VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: 4%
•
PISO SALARIAL E VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: 4%
•
REAJUSTE E DEMAIS CLÁUSULAS ECONÔMICAS: 3,61%
•
PISO SALARIAL PARA AS FUNÇÕES DE OFFICE BOY - CBO 4122-05; RECEPCIONISTA - CBO 4221-05;
FAXINEIRO - CBO 5143-20; PORTEIRO - CBO 5174-10;
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CBO 5143; COPEIRA
- CBO 5134-25; ATENDENTE DE NEGÓCIOS - CBO 253225; ENTREVISTADOR DE PESQUISAS DE CAMPO - CBO
4241-15: R$ 1.264,00
•
PISO SALARIAL – DEMAIS FUNÇÕES: R$
1.347,00
•
VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: 19,90
•
ADICIONAL DE PERMANÊNCIA: 60,10
•
AUXÍLIO-CRECHE: 322,00
•
LIMITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-PREVIDENCIÁRIO: R$ 2.313,75
•
SEGURO DE VIDA: 14.918,00
“A recomendação trata-se de antecipação de reajuste
até que as negociações sejam finalizadas e que se estabeleça uma Convenção Coletiva 2018/2019, para que as
empresas não acumulem retroativo a este título”, finaliza
o presidente do Sescon Campinas, que reforça, que em
caso de dúvidas, as empresas devem procurar o sindicato e assim que houver novidades, estas serão divulgadas
a todos.
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SESCONCAMPINAS espaço receita federal

RECEITA FEDERAL
COMPLETA 50 ANOS
No dia 20 de novembro, a Receita Federal comemorou 50 anos de criação. Muitos cidadãos já tiveram contato direto com a Receita Federal ao fazer a inscrição
no CPF, entregar uma declaração de Imposto de Renda,
receber uma encomenda do exterior ou apresentar a
declaração de bens adquiridos em uma viagem internacional. A atuação da Receita Federal, porém, vai muito
além. A Instituição está presente no dia a dia das empresas, na economia, no comércio exterior e nos serviços públicos.
Órgão específico, singular e subordinado ao Ministério da Fazenda, a Receita Federal exerce funções essenciais para que o Estado possa cumprir seus objetivos. É
responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, e aqueles
incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte
significativa das contribuições sociais do País. São esses recursos que financiam os serviços que o Estado
brasileiro oferece aos cidadãos.
A Receita Federal também subsidia o Poder Executivo Federal na formulação da política tributária brasileira, previne e combate à sonegação fiscal, a corrupção,
o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e de animais em extinção
e outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. A Instituição ajuda a melhorar o ambiente de
negócios do País.
Ao exercer a Administração Aduaneira, a Receita Federal controla e fiscaliza o fluxo internacional de bens,
mercadorias e veículos. A Aduana brasileira é um importante instrumento de política econômica em prol da
sociedade e tem como missão prover segurança, confiança e facilitação para o comércio internacional.
Tecnologia e inovação
Nascido em 1968, o Órgão é marcado pela inovação.
Já no começo de sua história, unificou os quatro Departamentos que formavam a Direção-Geral da Fazenda
Nacional: Imposto de Renda, Rendas Internas, Rendas
Aduaneiras e Arrecadação. A estrutura baseada em tributos foi substituída por outra, que destacou as funções do Fisco e dividiu-se entre Fiscalização, Arrecadação, Tributação e Informações Econômico-Fiscais.
A mudança promoveu maior integração entre Fisco e
contribuintes, facilitando o cumprimento espontâneo
das obrigações tributárias e o acesso às informações
pessoais privativas de interesse de cada cidadão.
A trajetória da Receita Federal é marcada pela modernidade, em especial nas últimas décadas, com o advento da internet. O Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), lançado em 2005, trouxe confor-

to e conveniência para a obtenção de serviços e é hoje o
responsável pelo maior volume de atendimentos prestados pela Receita Federal.
De onde estiver, o contribuinte tem acesso a inúmeros
serviços via computador, tablet ou smartphone. Além do
Portal e-CAC, acessado via site, a Receita Federal disponibiliza os aplicativos Meu Imposto de Renda, Viajantes,
Pessoa Física, CNPJ, MEI, e-Processo, Normas, Importador
e Carnê Leão. Esses programas permitem, por exemplo,
acompanhar a declaração do Imposto de Renda, declarar
bens adquiridos em uma viagem e consultar processos
digitais.
A Fiscalização tributária e aduaneira também ficou
mais eficiente com o uso da tecnologia. Ferramentas
como escrituração digital, mineração de dados, análise de
risco, reconhecimento facial e escâneres de alta resolução
permitem focar com mais precisão casos de pendências
ou irregularidades.
A Receita Federal em São Paulo
O primeiro Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal foi aprovado em 1969. A estrutura inicial incluía
dez Superintendências, 50 Delegacias, 19 Inspetorias, 59
Agências e 642 Postos espalhados pelo País. No Estado
de São Paulo, o primeiro Regimento Interno instituiu a Superintendência, com sede na cidade de São Paulo, como
Órgão regional. Na época, foram criadas dez Delegacias,
em São Paulo, Santos, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Também foram instaladas nove Agências, oito Inspetorias e 131 Postos.
Hoje, a Receita Federal tem 27 Delegacias no Estado
de São Paulo. Na capital, há seis grandes Delegacias especializadas nas áreas de Fiscalização, Instituições Financeiras, Comércio Exterior, Maiores Contribuintes, Administração Tributária e Pessoas Físicas. Há ainda Alfândegas na
cidade de São Paulo, no Porto de Santos e nos aeroportos
de Guarulhos e Viracopos. A estrutura conta também com
58 Agências, um Posto de Atendimento e uma Inspetoria.
Em 50 anos, a Instituição mudou para ficar sempre
nova e já se prepara para os desafios de novos tempos,
seja prospectando ferramentas tecnológicas e investindo
no aperfeiçoamento profissional de seus servidores, seja
adotando medidas para simplificar e racionalizar os processos de trabalho.
Para saber mais, acesse o vídeo elaborado pelo Receita: https://www.youtube.com/watch?v=AUQHJSVMwh4

Fonte: Assessoria de Imprensa
da Receita Federal
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capa

RETROSPECTIVA 2018
2

O ano de 2018, ano em que o Sescon Campinas completou 15 anos, foi marcado por muitas mudanças, a começar
pela Reforma Trabalhista, que exigiu que os sindicatos passassem a se reinventar em muitos aspectos. Somado a
esse cenário, tem-se o eSocial, que já está promovendo uma verdadeira mudança de cultura nas empresas. Mas este
é apenas o começo, 2018 também foi o ano da posse da nova diretoria do Sindicato, gestão 2018-2021, que iniciou
seus trabalhos motivada e pretende trazer muitas novidades em 2019, marcando um novo tempo na história do Sindicato. Confira agora quais foram os principais acontecimentos que marcaram o ano do Sescon Campinas.

JANEIRO
2018 começou com diversas capacitações

MATÉRIA DE CAPA

O início de 2018 foi marcado por diversas capacitações, já no mês de janeiro o Sescon Educação realizou os
cursos de Atualização do ICMS (Novidades para o ano de
2018), Formação de Analista Fiscal e Simples Nacional.
Este foi só o começo de um ano repleto de novidades
envolvendo o Sescon Educação.

FEVEREIRO
eSocial empresarial está promovendo mudanças na cultura das empresas
Quando o assunto é inovação, o eSocial coloca o Brasil em um patamar acima de muitos países mais ricos e
avançados. Instituído pelo Decreto nº 8373/2014, o sistema visa a desburocratização, aprimora a fiscalização
e também a proteção dos trabalhadores, ao unificar e
padronizar informações, reduzindo custos e tempo da
área contábil das empresas, na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O Sescon
realizou e apoiou em 2018 cerca de 12 eventos (cursos,
palestras e workshops) sobre o tema.

MARÇO

Receita Federal participou do Declare Certo em 4 cidades
Assim como em edições anteriores, o Declare Certo
deste ano contou com o apoio da Receita Federal de
Campinas, que também participou de forma voluntária
nas cidades de sua área de cobertura (Campinas, Indaiatuba, Sumaré e Valinhos), prestando diversos serviços
gratuitos. Dentre eles, a emissão de CPF para os dependentes dos declarantes, a partir de 8 anos de idade.

Mulheres se destacam também na contabilidade
Elas já representam 42% dos profissionais atuantes da
área Contábil, segundo dados do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Um bom exemplo, são as diretoras do Sescon Lilian Ricci Ghizzi e Tatiana Fabretti Gregel, que se destacam com muita competência na área.
12
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A tendência para os próximos anos é de crescimento desse percentual, uma vez que, cada vez mais mulheres se
interessam pela área. Um levantamento feito pelo Curso de Ciências Contábeis da PUC Campinas, com mais de 40
anos de tradição, revelou que o interesse das mulheres pela área vem crescendo muito e chega a superar o público
masculino.

Novo site do Sescon Campinas
O site do Sescon Campinas foi totalmente reformulado e está de cara nova! Mais responsivo, interativo e atualizado. Para visitar a página, acesse o endereço: www.sesconcampinas.org.br.

Gestão da Qualidade
O Sescon Campinas deu início no mês de fevereiro, a implementação dos requisitos para a obtenção da Norma
NBR ISO 9001:2015. O Sindicato é certificado na ISO 9001:2008, desde 2016. Com esse objetivo, a Destra Consultoria, parceira do Sindicato, realizou, no dia 09/02, um treinamento e uma prova com a equipe sobre as mudanças
exigidas pela nova versão, que foi conquistada no mês de setembro, após uma auditoria.

ABRIL

Receita Federal tirou dúvidas sobre a DIRPF no Sescon Campinas
O Supervisor Local do Programa do Imposto de Renda
da Receita Federal na Delegacia de Campinas, Rodrigo
Guerra falou, no dia 14/03, sobre as novidades na Declaração de Imposto de Renda 2018 e tirou as dúvidas dos
presentes, a maioria deles formada por representantes
de empresas contábeis.

Mês da mulher contou com ação no CAISM

Sescon Cidadania entregou doações
O Sescon Cidadania entregou ao CTI Moriah, os alimentos arrecadados durante a última palestra realizada pela
Receita Federal no Sescon Campinas, no dia 14/03 sobre as Novidades da DIRPF 2018.

Declare Certo 2018 esclareceu gratuitamente dúvidas sobre a DIRPF
Organizado pelo Sescon Campinas, o evento teve início no dia 03 de março e seguiu até o dia 07 de abril. Com o
objetivo de tirar as dúvidas da população sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), mais uma
vez o Sescon Campinas uniu-se a campanha nacional da FENACON do Declare Certo e com o apoio de escritórios,
entidades e universidades somado a um time competente de contadores voluntários tirou as dúvidas de centenas
de pessoas em áreas públicas de diversas cidades da Região.

MAIO
Sescon Campinas iniciou mais uma Campanha do Agasalho
O slogan deste ano foi O AMOR É MAIS FORTE QUE
O FRIO! As doações puderam ser entregues em diversos
postos de coleta da RMC até o dia 30 de maio. Em Campinas a campanha foi coordenada pelo Sescon Batom
e nas demais cidades, a ação foi realizada pelo Sescon
Mais, envolvendo sete regiões da área de cobertura do
Sindicato
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Em comemoração ao mês da mulher, o Sescon Batom
realizou no dia 12 de março, mais uma oficina de beleza
e autoestima com as pacientes em tratamento de câncer
no CAISM, da Unicamp. Diversas mulheres participaram
da ação que trouxe mais cor e alegria para essas guerreiras! Durante a manhã foram entregues os batons e lenços arrecadados na última campanha realizada pelo grupo.
Além disso, as mulheres receberam uma lembrancinha preparada com carinho pelo Sescon Batom e uma foto feita
na hora por Plínio Moraes Júnior da Fotografe Audiovisuais, após a caprichada produção.

capa

JUNHO

Sescon Campinas apoiou 4° Workshop
APDP sobre o “eSocial e seus Impactos”
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.

Formulário ajudou empresas na implantação do eSocial
Devido à baixa adesão ao eSocial, que será obrigatório para todas as empresas do país. Até junho o projeto
contava com baixa adesão e uma das explicações pode
ser a dificuldade de se compreender 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 e o enviou aos seus associados.

MATÉRIA DE CAPA

Sescon Cidadania conta com empréstimo de cadeiras de roda e banho
Muitas são as causas e imprevistos que podem levar uma pessoa a precisar de ajuda para se locomover. A boa notícia é que os associados do Sescon Campinas e seus familiares 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.

JULHO
Sescon Campinas entregou certificados a
PUC Campinas e ao Unisal Americana
O Sescon Campinas 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.

Sescon entregou doações da Campanha de
Agasalho
O Sescon Campinas entregou, em junho, as doações
arrecadas durante à sua Campanha do Agasalho 2018,
que teve como slogan: o amor é mais forte que o frio! A
campanha contou com mais de 40 postos de coleta e
nove entidades beneficiadas, em nove cidades da RMC.

Prestação de Contas Eleitorais 2018
O diretor do Sescon Campinas Breno Acimar Pacheco Corrêa, enfatizou no artigo Contabilidade em foco sobre o
tema.
No artigo ele reforçou que: “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 candidato 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 profissional de contabilidade, assinando em conjunto a prestação de contas”.
14
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Sescon Campinas conta com Comissão de
Cursos

AGOSTO

Preocupado em oferecer sempre conteúdo de qualidade e em dia com o mercado aos seus associados e
também a toda a comunidade, o Sescon Campinas conta
com uma Comissão de Cursos, que tem o objetivo de se
reunir mensalmente para atualizar a grade mensal de cursos oferecidos por meio do Sescon Educação. Esta grade
pode ser consultada todos os meses na Revista Sescon
Campinas e também no site do Sindicato.

Sescon Campinas promoveu e apoiou eventos sobre eSocial

dos:
•
•
•
•
•
•

Buscando oferecer suporte e informação à sua base, o
Sescon Campinas promoveu e apoiou cursos e palestras
em sua sede sobre o eSocial. Confira os eventos realiza15/06 - Café Temático: “eSocial do início ao fim - Tudo o que você precisa saber,” da ABRH;
18/06 – Curso presencial “E-Social - Legislação e Previdência”;
26/06 - Palestra Sage eSocial;
11/07 - Palestra eSocial 2018 - Novidades da nova alteração, da Sage e Caixa Econômica Federal;
17/07 – Curso-online (Unifenacon) - Implantação do eSocial 2.4.02 - Por onde começar?;
21/07- Segunda edição do curso presencial - “E-Social - Legislação e Previdência.”

Coral Sescon Campinas completou 7 anos

Sescon Cidadania doou alimentos ao CTI Moriah
O Sescon Campinas doou os alimentos arrecadados durante duas palestras realizadas em sua sede sobre o eSocial
ao CTI Moriah. As doações foram feitas no dia 03/07, com os alimentos arrecadados na palestra sobre o eSocial,
realizada pela ABRH Regional Campinas em parceria com o Sescon Campinas. E no dia 16/07, com os alimentos arreceados durante a palestra do e-Social realizado pelo Sage e Caixa Econômica também em parceria com o Sescon
Campinas.

COMTUR apresentou nova diretoria
A apresentação da nova diretoria e do Plano de Trabalho do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo de Americana) aconteceu em agosto, com a participação da consultora Rosângela Gallo Agostinho (presidente do COMTUR)
e de Joseane Silveira supervisora do Sescon Campinas, que também integra da diretoria do Conselho.

SETEMBRO
Revista especial trouxe balanço da Gestão
2015 – 2018
Seguindo o exemplo da primeira gestão (2012-2015),
a segunda gestão (2015-2018) presidida por Edison
Ferreira Rodrigues marcou a história do Sescon Campinas, como um período de intenso crescimento e de
inovação, com foco em ações que estimularam a Educação, este foi um dos assuntos da revista especial de
setembro.

Nova Gestão iniciou trabalhos
Antes mesmo de tomar posse oficialmente, a nova
gestão 2018 - 2021 do Sescon Campinas, já começou a
trabalhar em prol do Sindicato, presidida por Rodrigo
de Abreu Gonzales.
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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O Coral Sescon Campinas, primeiro Coral de um Sescon, completou 7 anos no mês de agosto. Criado pelo saudoso
ex-diretor Social Carlos Luiz Barroso Ehrenberg, em agosto de 2011, o coral tem o objetivo de usar a força da arte
como uma poderosa ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

capa

OUTUBRO

Treinamentos de imersão sobre eSocial e
Reinf
Nos dias 18 e 19 de setembro, o Sescon Campinas realizou dois treinamentos inéditos de imersão sobre os
temas: eSocial e Reinf, respectivamente. Para a ocasião,
o sindicato trouxe do Rio de Janeiro, o professor e especialista no assunto Ricardo Nogueira. Os treinamentos
foram bem avaliados pela maioria dos participantes.

Evento comemorou o Dia do Contador
O Dia do Contador (22 de setembro), foi comemorado
com uma tarde descontraída de palestras e Happy Hour.
O evento, ocorreu no dia 21/09 e foi realizado pelo SinHotel, com apoio do Sescon Campinas e da Roperbras,
parceira do sindicato.

15 anos do Sescon Campinas e posse da nova diretoria
A Festa que celebrou os 15 anos e a posse da diretoria, Gestão 2018-2021, foi marcada por muita emoção e público recorde. Cerca de 300 pessoas, estiveram no Via Appia, em Valinhos, no dia 28 de setembro, para participar da
grande noite. O evento realizado pelo sindicato, com a organização da Máxima Comunicação, mais uma vez foi um
sucesso.
A noite teve como momento central o cerimonial, que incluiu o discurso de despedida do ex-presidente Edison
Ferreira Rodrigues, que assumiu o cargo de diretor Financeiro na nova gestão e foi homenageado pelo excelente
trabalho com uma placa de agradecimento. Logo em seguida, foi a vez da diplomação e do discurso de posse do
novo presidente Rodrigo de Abreu Gonzales, também marcado pela emoção e seguido da posse dos membros da
nova gestão.

Sescon Social realizou evento sobre Outubro Rosa

NOVEMBRO

O Sescon Social realizou no dia 24/10, um evento especial sobre o Outubro Rosa, com uma programação
completa dedicada às mulheres. A entrada foi um batom
e/ou um lenço de cabeça (novos), que foram doados as
pacientes em tratamento de câncer no CAISM da Unicamp, no dia 31/10. Cerca de 50 pessoas participaram do
evento, que ainda sorteou diversos brindes.

Comissão de Negociação Coletiva trabalha o ano todo
Comissão de Negociação Coletiva de Trabalho reúne-se mais de 15 vezes neste ano. Uma das principais
missões do Sescon Campinas é lutar pelos interesses
de seus representados para celebrar uma Convenção
Coletiva de Trabalho equilibrada. Neste ano não foi diferente. As negociações foram intensas, totalizando mais de
15 reuniões presenciais na cidade de São Paulo, na sede do Sescon São Paulo

Sindicato ajuda a manter Serviço de apoio ao MEI em Campinas
O Sescon Campinas, em parceria com a AESCON Campinas e o Sindicon Campinas por meio de um convênio
com a Prefeitura Municipal, ajudam a manter um importante serviço de atendimento e apoio voltado à abertura de
MEIs e orientações contábeis, na Casa do Empreendedor, que funciona no mesmo endereço do CPAT, do Centro de
Campinas.

Campanha de Natal 2018 presenteará 862 crianças
O Sescon Campinas iniciou à sua Campanha de Natal 2018. A campanha completou neste ano sua 7ª edição,
sempre com o objetivo de tornar mais feliz o Natal de centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social
na Região de Campinas. A campanha acontece na cidade sede em Campinas e também nas sete regiões do Sescon
Mais, totalizando nove cidades e 11 entidades beneficentes. As entregas acontecerão nas duas primeiras semanas de
dezembro.
16
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MANTENHA SUA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EM DIA

A IMPORTÂNCIA
DE UM SINDICATO
AO SEU LADO!

Você deve se perguntar, o que o Sescon Campinas faz e para aonde vai o dinheiro das suas contribuições?
Este dinheiro ajuda a fortalecer à sua empresa, ao ser revertido para atividades e serviços voltados para a evolução
das categorias representadas, presentes em 18 cidades da Região Metropolitana de Campinas.
O Sescon Campinas foi criado há 15 anos, com objetivo principal de defender os interesses das empresas de serviços contábeis e empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas. Sua missão é desenvolver um ambiente amplo de negociação nos dissídios coletivos dessas categorias, além de proporcionar a evolução tecnológica,
sociocultural e ética de seus representados.
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS especial

MAS O QUE O SESCON CAMPINAS FAZ NA PRÁTICA?
•

Representatividade

O Sindicato luta pela representatividade de suas categorias, trabalhando na defesa dos interesses das mesmas.
Desenvolvendo ao longo do ano um trabalho que tem como objetivo principal garantir a representatividade e igualdade de condições nas negociações ou acordos coletivos. Também acompanha projetos de Lei em andamento no
Congresso Nacional, impondo resistências àqueles contrários aos interesses dos empresários e incentiva a aprovação dos favoráveis;

•

Consultoria Jurídica

Os associados têm à sua disposição consultoria Jurídica Trabalhista gratuita;

•

Sescon Educação

Por meio do Sescon Educação é oferecido inúmeros treinamentos e atualizações para empresas associadas, funcionários e clientes, com valores exclusivos, através de cursos presenciais e on-line, palestras e workshops com
temas atuais.

•

Gestão da Qualidade

Formado por meio da parceria com a Destra Consultoria, o Gestão em Grupo é um programa voltado aos associados do Sescon Campinas para a redução de despesas, otimização do tempo, criação de procedimentos, além
obtenção da Certificação ISO 9001 em até 9 meses.

•

Central de Compras

Oferece aos associados mais de 4.000 itens de escritório e papelaria, com diferencial de prazo e entrega sem frete
em até 48 horas, com preços até 20% abaixo do mercado e inúmeras promoções.

•

Certificação Digital

Oferece o serviço em dois postos de atendimento e também in company, com descontos especiais a associados.
Além disso, profissionais de contabilidade tem à disposição um canal exclusivo de atendimento e condições especiais para quem deseja comprar lotes de certificados, entre outros.

•

Parcerias

As diversas empresas parceiras do sindicato, oferecem inúmeros produtos e serviços com condições especiais,
em áreas como: Informática, Tecnologia, Saúde e Bem-Estar, Estética, Transporte, Seguros, Educação, Materiais de
Escritório, Certificações, Saúde e Segurança do Trabalho, Automação etc. A meta é alcançar mais de 100 empresas
parceiras em breve.

•

Divulgação e facilidades para sua empresa se destacar

Associados têm à sua empresa divulgada no site do Sindicato e ainda contam com descontos exclusivos para
anunciar na Revista Sescon Campinas.

•

Locação de Espaços

Aos associados são oferecidos descontos e condições especiais em serviços de locação de espaços totalmente
equipados, incluindo estacionamento (auditório, salas de aula, sala de informática, sala de reunião e mezanino).

Tudo isso é feito sem receber nenhuma verba municipal, estadual ou federal, contando com a experiência e valores
de uma diretoria voluntária. Por isso, quanto mais você apoiar o seu sindicato Patronal, melhor será a representatividade de sua empresa e, consequentemente, maiores serão as chances de resultados positivos e benefícios para as
categorias representadas.
18
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SESCON cidadania

MORIAH RECEBE
ALIMENTOS
ARRECADADOS EM
PALESTRAS
O Sescon Campinas doou alimentos arrecadados em
duas palestras gratuitas ao CTI Moriah. A primeira doação ocorreu no dia 24/10, após a palestra sobre o eSocial - Implantação de Forma Consciente, ocorrida no dia
17/10. Já no dia 03/12, foram doados os alimentos arrecadados no dia 06/11, durante a palestra “Benefícios Da
Previdência Social”.

Confira mais sobre o dia-a-dia do Sescon Campinas no
Facebook: @sesconcampinasoficial

w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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Coral Sescon Campinas

CORAL TEM
NOVO REGENTE
Luiz Hipólito Ribas é o novo maestro do Coral Sescon
Campinas. Formado em Regência, em 1998, pela Unicamp, Hipólito Ribas, como é conhecido, já acompanhava o trabalho do Coral Sescon Campinas há alguns anos
e se diz fã do grupo. “Sempre gostei muito e achei este
Coral interessante tanto pela qualidade técnica quanto
pela afinação apurada,” explica.
Para Hipólito Ribas assumir o Coral Sescon Campinas
é mais um desafio. “O momento de transição de troca
de regentes é delicado, porque sempre existe uma identidade muito grande dos cantores com o seu regente e
no coro isso é muito evidente,” diz o novo regente, que
acrescenta, que apesar do pouco tempo no grupo, já foi
muito bem recebido. “Fizemos um ensaio e eu gostei

Experiência é o que não falta

muito, fui muito bem acolhido, achei que eles estão com

A primeira vez em que o maestro participou de um

vontade de cantar e dar continuidade ao trabalho e isso

coral, foi quando ainda era estudante. Nascido no Para-

é muito importante”.

ná, na cidade de Ponta Grossa, ele teve a oportunidade

O próximo passo do maestro é fazer essa transição,

de cantar no coral da universidade, na época em que

que envolve desde a maneira como o regente costuma se

cursava Administração de Empresas. Mal sabia, que a

comunicar com o coral, incluindo todo o gestual quanto

música ocuparia uma posição importante no seu futuro

conhecer mais as peculiaridades dos coralistas. “Costu-

profissional.

mo sentir primeiro o que o grupo gosta de cantar, além

A paixão pela arte falou mais alto e Hipólito Ribas

disso, como regente temos a obrigação de expor aos co-

decidiu cursar música na Unicamp. “Na época trabalha-

ralistas todo tipo de música, pelo menos algumas peças

va como bancário para me manter, enquanto estudava

de vários estilos e depois vemos o que funciona melhor

música e tudo deu tão certo, que eu consegui uma trans-

e o que corresponde melhor as características do gru-

ferência na agência para trabalhar à noite, que era justa-

po. Contudo, a princípio, o repertório será bem eclético,

mente o que eu precisava”.

podemos cantar de tudo - música renascentista, música

Outras oportunidades surgiram e o maestro passou a

internacional, música brasileira, ‘spiritual’ - mas acredito

viver somente da música, construindo uma carreira sólida

que a base seja a música brasileira, tanto por sua riqueza

e especializando-se na regência de corais. O novo regen-

quanto pelos desafios que ela oferece”.

te já trabalhou com dois corais na Sanasa de Campinas

Hipólito Ribas ressalta ainda, que esse trabalho leva

– um adulto e um infantil e atualmente trabalha regendo

a uma avaliação constante, o que é fundamental para a

diversos corais na Região. Entre eles, o Coral da Unimed

continuidade do grupo. “Nós propomos e vamos avalian-

Campinas, da Tetra Pak de Monte Mor, da empresa far-

do, pois acredito que o repertório seja importantíssimo

macêutica Takeda de Jaguariúna, com o Coral da Igreja

para a manutenção dos cantores no coral. Se eles gostam

Santo Antônio, localizada em Campinas e com o Coral

e se identificam com o repertório que propomos, temos

do Sindicato do Professores também de Campinas.

grandes chances deles continuarem por mais tempo no
grupo, trazerem convidados e criarem uma identidade
para o coral, esta é a nossa meta”.
20
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VIAJANDO

BON VOYAGE
Por: Marcelo Viaro Berloffa,
Contador, mestre em contabilidade pela PUC-SP,
membro do Conselho Fiscal do Sescon Campinas
e coordenador do Sescon Mais - Região de
Pedreira.
Infelizmente viajar não é barato. Se o desejo for um

administração pública dar às costas aos rios. Talvez pela

destino fora do nosso rico país, aí então é que o sonho

abundância e pela falsa sensação de que eles nunca se

pode ficar ainda mais distante, dada a desvalorização

esgotarão. Mas como é triste ver tanta riqueza servindo

cambial da nossa moeda. Mas, confesso, a realização

de lixeira e coleta de esgoto, e ter a clara sensação de

não reside tão longe. Em determinado ano fizemos uma

quantos anos luz, os países desenvolvidos estão à nossa

viagem para os parques da Disney, claro que foi fantás-

frente.

tica, sem dúvida, porém, no ano seguinte, por diversas

Bem, enfim, dizem que antes de morrer a sua vida

razões, fomos para uma pousada rural em Lindóia/SP. Se

inteira passa diante dos seus olhos. Faça com que va-

compararmos os valores investidos nessas duas viagens,

lha a pena assistir! Dedico esse texto ao meu querido Ir.:

sem condições de mensurar a diferença uma da outra, é

Celso Luis Cavicchia, profissional da contabilidade, com

óbvio, mas podem ter certeza que foi tão bom quanto,

registro ativo desde 20/01/1972 e que desde então vem

principalmente, para as crianças, sobretudo para a me-

honrando essa maravilhosa profissão. Que possamos ter

nor, Naomy, na época com 4 anos.

a oportunidade de conviver por muitos anos e de conhe-

Apesar dos altos custos, devemos nos programar

cer lugares maravilhosos nesse mundo afora.

para realizar grandes conquistas, também no aspecto
emocional. Uma viagem é capaz de recarregar suas baterias para enfrentar os desafios de mais um ano. E você
deve, também, programar passeios mais curtos durante

Quer participar da Seção Viajando?
Envie um e-mail para: revista@sesconcampinas.org.br

o ano, de modo a buscar energias, eliminar pequenos focos de stress e para estreitar as relações afetivas com
seus filhos, esposa/marido. Segundo Antônio Carlos Jobim, “a gente só leva da vida a vida que a gente leva!”
Por isso, assim que compreendemos essa famosa frase
que virou música interpretada por Leila Pinheiro, vamos
descobrir que um dia a mais é, na verdade, um dia a menos em nossa cronologia.
Recentemente fiz uma viagem para alguns países da
Europa e o que me chamou muita a atenção, além da
qualidade de alguns itens básicos como toalhas e guardanapos de papel – lá, realmente, você só precisa de
duas unidades para enxugar as mãos – foi o culto ao rio,
sim, “culto”. Valorizam, respeitam, preservam e exploram as riquezas naturais, utilizando, principalmente, os
rios e os canais como fonte de recurso e atração turística
para milhares de visitantes. Essa postura me provocou
uma comparação imediata com o nosso maravilhoso
país, entretanto, nós, ao contrário dos lugares que tive
a oportunidade de visitar, vemos em muitas cidades a
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS nossos parceiros

PREMA
BUFFET
Parceria
Criado com o comprometimento de encantar clientes,
o Prema Buffet proporciona uma experiência superior
de sabor, qualidade e excelência em atendimento. Tudo
isso, com um cardápio criativo e original, que valoriza
a gastronomia brasileira. Resultado da experiência de
mais de duas décadas da socioproprietária Lisnéia Patella, mais conhecida como Lis.
“Iniciei minha carreira na gastronomia há mais de 26
anos, com experiência em cozinha industrial, restaurantes e importantes buffets de Campinas e Região. Tive a
oportunidade de residir, conhecer e aprender a cultura,
riqueza e sabores da culinária Amazônica. Possuo formação superior em administração de empresas e vários
cursos na área de gastronomia, além de uma vasta vivência em planejamento, coordenação e supervisão na
operação de alimentos e bebidas em eventos socais e
corporativos,” diz Lis, que conta que a paixão e dedicação pela gastronomia surgiram ainda na infância com
influência de seu avô, que ensinou o valor nutritivo dos
alimentos e a importância de uma boa alimentação. “A
comida precisa ter alma, sabor, delicadeza, qualidade e
uma bela apresentação,” enfatiza Lis.
O Prema Buffet oferece serviços personalizados e
com sofisticação para os mais variados eventos sociais,
empresariais e petit comitê, como cafés da manhã, almoços, jantares, brunchs, coquetéis, ilhas gastronômicas
e espaços temáticos. A equipe bem treinada é especializada e está pronta para atender os públicos mais exigentes.
De olho nas tendências, o Prema Buffet acompanha as mudanças de hábitos alimentares, oferecendo
também opções vegetarianas, funcionais e superfoods.
“Contamos como produtos orgânicos frescos e selecionados. Além de fornecedores locais, oferecendo uma
culinária sustentável e saudável,” ressalta.
A qualidade é outra preocupação constante, por isso,
há todo um cuidado com a matéria prima utilizada, alinhado aos fornecedores de produtos orgânicos, artesanais e in natura.
Tudo isso para oferecer um produto artesanal, feito
à mão, com criatividade e amor pela culinária: “onde as
ideias cozinham e a alma tempera.”
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Para os associados do Sescon Campinas o Prema Buffet oferece 10% de desconto na contratação de seus serviços.
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SESCONCAMPINAS

EMOÇÃO MARCA O DISCURSO
DO NOVO PRESIDENTE
CONFIRA, O DISCURSO DO NOVO PRESIDENTE
DO SESCON CAMPINAS, RODRIGO DE ABREU
GONZALES, FEITO DURANTE A SOLENIDADE DE
POSSE, NO ÚLTIMO DIA 28/09, DURANTE O JANTAR DE
ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO SINDICATO:
“Boa noite senhoras e senhores,
Esta é uma noite de muita emoção, mas também de muita responsabilidade, pois ser indicado para presidir um
Sindicato do porte do Sescon Campinas, representa um grande desafio.
Hoje, celebramos a posse de uma nova gestão, para o triênio de 2018/2021 e, principalmente, celebramos os 15
anos do Sescon da Região Metropolitana de Campinas, ou simplesmente Sescon Campinas.
Nestes 15 anos, o Sescon já teve grandes presidentes, dentre eles o querido Carlão Tozzi, em memória, que me
convidou a participar da entidade no ano de 2006, em chapa então encabeçada pelo meu amigo, José Homero
Adabo.
O Sescon Campinas é um sindicato patronal que tem em sua base territorial 18 cidades, representa mais de 60
categorias econômicas e faz parte do Sistema Fenacon, que representa em todo Brasil 37 Sescons e Sescaps.
A Fenacon, que tem à sua frente como presidente, o amigo Sérgio Approbato Machado Júnior, que tomou posse
em agosto deste ano com o slogan: “Desenhando NOVOS Caminhos, Superando NOVOS Desafios”, muito apropriado ao momento em que vivemos e que vai ao encontro dos desafios que esta nova gestão do Sescon Campinas
enfrentará.
É muita responsabilidade sentar na cadeira de presidente e saber de toda história e respeito que o Sescon Campinas conquistou ao longo
desses 15 anos.
Responsabilidade
ainda maior, pelo atual
momento histórico do
sindicalismo
brasileiro,
profundamente impactado pelo fim da obrigatoriedade da Contribuição
Sindical.
De modo repentino, sem um período de
adaptação ou compensações, suprimiram nossa
maior fonte de custeio,
apesar da manutenção
de nossas obrigações
constitucionais perante
os representados.
Restou evidente nas
manifestações dos minisw w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

CONTABILIDADE EM FOCO

A IMPORTÂNCIA DA
CONTABILIDADE NAS
PEQUENAS
E MÉDIAS EMPRESAS

Q

uando se fala em pequena e média empresa,
logo pensamos naquela empresa tipo “caseira”, aquela empresa com apenas um proprie-

tário ou sociedade do marido e a esposa, sendo que a
microempresa é aquela que tem um faturamento anual
de até 360.000,00 e a pequena empresa pode ter um

Por: Breno Acimar Pacheco Corrêa,
Diretor Administrativo do Sescon
Campinas e Conselheiro do CRC-SP

a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Resultado;
c) Demonstração do Resultado Abrangente;
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
ou Dem. Lucros Prejuízos Acumulados;
f) Notas Explicativas.

faturamento de até 4.800.000,00 ano. Segundo dados
do SEBRAE, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por nove em cada dez empregos gerados no
Brasil nos primeiros cinco meses deste ano. Por estes
números já se demostra que a contabilidade não deve
ser deixada de lado, ao contrário, do que a maioria de
seus proprietários pensam, a escrituração contábil é essencial desde o início da atividade.
Ali será demonstrado, o capital investido, a forma de
investimento e como será gerido esse investimento, seja
na prestação de serviço, comércio ou indústria.
Além de ser regulada pelas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TG 1000, estas empresas merecem
uma atenção especial e é aqui que entra o trabalho do
profissional da contabilidade, que através dos dados coletados e contabilizados ajudarão seus proprietários a
gerenciar seu negócio, o que através da contabilidade
simplificada conforme as normas, facilitará o gerenciamento, trazendo mais transparência á sua empresa, bem
como, retratar as origens e aplicações dos seus recursos.
A manutenção da contabilidade não é um luxo, e nem
deve ser deixada em segundo plano, ela é fundamental
para as tomadas de decisões. Até mesmo para um financiamento junto a uma entidade financeira, ou se os
sócios precisam apresentar rendimentos, para aquisição
de bens próprios. É justamente, através da contabilidade
que se terá acesso as estas informações.
Como a contabilidade está baseada em princípios e
não em regras fiscais, mesmo as empresas de pequeno
e médio porte, precisam oferecer relatórios confiáveis
para atender interessados, tais como credores ou investidores. De acordo com a norma acima citada, segue os
Relatórios Contábeis exigidos:

A contabilidade também está sendo exigida pelo fisco,
haja vista o SPED, ECD e ECF principalmente. Sabe-se
que a RFB (Receita Federal do Brasil), mantém grupos
de trabalho, que discutem e estudam constantemente
as alterações dos pronunciamentos contábeis, visando
adequar os instrumentos fiscalizatórios, a partir da contabilidade.
É bom lembrar que a opção pelo Simples Nacional
não retira a obrigatoriedade da escrituração contábil. As
vezes é cometido esse engano, inclusive alguns profissionais passam a seus clientes essa informação, que é
totalmente errada.
Veja como a contabilidade pode ajudar na solução de
litígios, a partir de dados confiáveis extraídos dos registros contábeis bem elaborados, servindo muitas vezes,
para resolver feitos na própria justiça, inclusive em casos
de desapropriação ou quebra de contrato de aluguel por
exemplo, com a contabilidade em dia, é possível provar
uma demanda de lucros cessantes. Numa perícia então,
a contabilidade é fundamental para elucidar a lide.
A contabilidade também é necessária para a prevenção de fraudes e detecção de desvios como, por exemplo, apurar concessão de benefícios indevidos, ou até
mesmo, se um determinado sócio está camuflando retiradas.
Enfim, a contabilidade é um instrumento de gestão
fundamental, e toda a empresa que pretende se manter
no mercado, tem a obrigação de manter a escrita contábil em dia, inclusive as Pequenas e Médias Empresas.

w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

CAMPETRO ENERGY
Data: 07/11
Local: Expo Dom Pedro - Campinas
Representante Sescon Campinas: Breno Acimar Pacheco Corrêa diretor Administrativo

REUNIÃO DA REGIÃO SUDESTE
Data: 09/11
Local: Sescon Minas Gerais
Representante Sescon Campinas: Rodrigo de Abreu Gonzales presidente

ENCONTRO DE GERENTES DO SISTEMA FENACON
Data: 28/11
Local: Brasília - DF
Representante Sescon Campinas: Edison Ferreira Rodrigues diretor Financeiro

I CONGRESSO FENACON E II ACR
Data: 29 e 30/11
Local: Brasília - DF
Representantes Sescon Campinas: Rodrigo de Abreu Gonzales presidente e
Edison Ferreira Rodrigues diretor Financeiro
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