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ALCANÇAMOS A EDIÇÃO NÚMERO 100! 

Começo a nossa conversa com três importantes 
ações da nossa diretoria. No mês de junho, tivemos a 
Assembleia Geral Ordinária, que aprovou as contas do 
ano de 2018, e também a Assembleia Geral Extraordiná-
ria, que constituiu a Comissão de Negociação Coletiva. 
Esta formada por mim e pelos diretores José Homero 
Adabo e Murillo Ramella Ércoles, a qual negociará a 
próxima Convenção Coletiva 2019/2020. Recebemos 
ainda o vice-presidente Administrativo da Aescon – SP, 
Jorge Luiz Segeti para conversar sobre novos produtos 
e serviços a serem oferecidos aos nossos associados, 
em breve novidades! 

Neste mês de julho você acompanha a edição nú-
mero 100 desta publicação. Há cerca de 10 anos a nossa 
revista tem levado até você informações sobre o Ses-
con Campinas, prestação de serviços, artigos técnicos 
e reportagens, trazendo mensalmente temas relevantes 
de interesse de nossos representados, por meio de edi-
ções impressas em meses alternados e edições mensais 
online. A publicação conta ainda com um Mídia Kit, com 
diversos formatos de anúncios e condições especiais 
para a sua marca aparecer por aqui. Para conferir, basta 
entrar em contato com a nossa equipe.

  Dando continuidade aos nossos eventos patroci-
nados, na noite de 17 de junho, o Sescon Campinas e 
a Alterdata realizaram a palestra master “eSocial sem 
Medo.” Durante a ocasião, o palestrante Alexandre Ne-
ves, que atua no departamento de Alianças da Alter-
data Software, falou para um público de cerca de 100 

pessoas sobre o impacto do eSocial nas empresas; cui-
dados com os erros de informações; REINF; DCTF Web 
e muito mais. 

    Na reportagem de capa falaremos sobre a Ges-
tão de Riscos, componente fundamental para a sobre-
vivência das empresas no mercado. Administrar riscos 
é importante, pois todas as empresas estão sujeitas a 
eles. O problema é que são poucas as organizações que 
tem essa consciência ou que adotam uma gestão eficaz 
nessa área. Dentre os aliados para se alcançar a eficácia, 
estão as certificações ISO e também a adoção de um 
sistema de gerenciamento que envolva a todos, incluin-
do a alta diretoria.

  A ética é outro tema importante que trazemos nes-
te mês, no artigo Contabilidade em Foco, escrito por 
nossa vice-presidente Lilian Ricci Ghizzi. Nele, Lilian re-
força que a profissão contábil é o esteio para uma me-
lhor distribuição de renda no país e como profissionais 
contábeis responsáveis devemos ter uma conduta mo-
ral ilesa junto aos nossos clientes e toda a sociedade. 
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CURSO PRESENCIAL

Dia: 05/07 (sexta-feira)

Dia: 11/07 (quinta-feira)

Dia: 27/08 (terça-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  8 horas

CURSO PRÁTICO LUCRO REAL

CURSO PRÁTICO DCTFWEB X EFD-REINF

CURSO PRÁTICO TERCEIRO SETOR – PPP 
– NOVAS PRÁTICAS

4

Objetivo: orientar os participantes como 

apurar e recolher o IRPJ e a CSLL das empresas 

tributadas pelo lucro real, com base na Lei nº 

12.973/2014 e IN RFB nº 1.700/2017.

Objetivo: entender a nova metodologia de 

informações e recolhimentos previdenciários 

relacionados aos tomadores e prestadores de 

serviço (retenção previdenciária), desoneração da 

folha de pagamento, contribuições do produtor 

rural pessoa jurídica e clube de futebol, visando 

à preparação para o mais complexo produto do 

SPED, conhecido como eSocial, EFD – REINF e 

DCTF WEB).

Requisitos: curso voltado para contabilistas, 

profissionais e empresários da Contabilidade, 

gestores das entidades do Terceiro Setor.

Conteúdo programático: pessoas jurídicas 

obrigadas à apuração do lucro real; manifestação 

pelo regime de tributação; dedução dos 

incentivos fiscais; distribuição de lucros; 

cruzamento de informações da Receita Federal do 

Brasil; lucro real trimestral; apuração do imposto; 

compensação de prejuízos fiscais; pagamento do 

imposto; tributação da contribuição social sobre 

o lucro líquido; valores que não entram na base 

de cálculo; tratamento contábil e reflexo fiscal por 

meio da Lei 12.973/2014; dentre outros assuntos. 

Conteúdo programático: características do 

terceiro setor; Parcerias Público Privadas – EPP; 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao 

terceiro setor; aspectos contábeis aplicados ao 

Terceiro Setor; principais lançamentos contábeis; 

projetos, parcerias e convênios: Leis 13.019/14 e 

13.204/15; e Contrato de Gestão.

JULHO

AGOSTO

www.sesconcampinas.org.br

Conteúdo programático: EFD – REINF – 

Retenções Previdenciárias (interpretação da 

Lei nº 9.711, que dispõe sobre as normas de 

retenção previdenciária); nova metodologia de 

informações para retenções previdenciárias; 

serviços; tomadores e prestadores; decisões 

judiciais em relação a retenção previdenciária; 

responsabilidade solidária X retenção e EFD 

REINF; informações sobre desoneração sobre a 

folha de pagamento; produtores rurais pessoa 

jurídica, como informar a REINF; clube de futebol 

– formas de recolhimento e informações;

processos judiciais X EFD REINF; DCTF WEB 

(tributos declarados EFD REINF); créditos; 

prazo para envio; multas/penalidades; DCTF 

sem movimento; retificadora; compensação x 

PER/DCOMP; DCTF – critérios para pagamentos 

previdenciários; emissão de guias de pagamento 

(DARF); multas; retificação e Exclusão da DCTF; 

entre outros assuntos.
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CURSO PRÁTICO DE DCTFWEB

5

Depoimentos: 

“Ótimo facilitador, ótima didática e 
esclarecimentos. Muito simpático! Nada 
cansativo.”, Bianca Sevilha Campos, 
escritório Carlos Eugênio Parreira 
Campos – ME.

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos/   

www.sesconcampinas.org.br
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ESOCIAL SEM MEDO É 

TEMA DE PALESTRA
Na noite de 17 de junho, o Sescon Campinas e a Alterdata realizaram a palestra master “eSocial sem Medo,” para um púbico 

atento, formado por cerca de 100 pessoas, a maioria profissionais da área Contábil. A palestra faz parte dos eventos patrocina-

dos do Sescon e a entrada foi 1kg de alimento não perecível, que foi doado para o Projeto Tive Fome (www.projetotivefome.

com.br).

  O palestrante Alexandre Neves atua no 

Deptº de Alianças da Alterdata Software, orien-

tando empresários, profissionais contábeis e 

estudantes no entendimento de diferentes tec-

nologias e informações de mercado. Administra-

dor de empresas, pós-graduado em Inteligência 

Artificial e Machine Learning, Neves abordou de 

forma didática os detalhes deste programa de-

senvolvido pelo Governo Federal, que visa unir o 

envio dos dados dos trabalhadores em um único 

local.

  Os temas apresentados durante a pales-

tra foram: o impacto do eSocial nas empresas; 

cuidados com os erros de informações; fiscali-

zação; SPED; faseamento dos prazos para eSocial; certificado digital e procuração; caminho dos eventos; faseamentos (cadas-

tros, não periódicos, periódicos - Folha de Pagamento); REINF; DCTF Web; quem está obrigado; e arquivamentos.

  Durante a noite Neves reforçou, que o eSocial pressupõe uma relação de responsabilidade entre contador e seu cliente, 

na qual ambos têm suas obrigações.

  Caroline Ap Pereira dos Santos, assistente de Departamento Pessoal na Ômega Contabilidade disse ter saído satisfeita 

da palestra. “Achei muito interessante, pois abordou tudo, o tema geral, não ficou somente no que é o eSocial, explicou vários 

pontos. Principalmente, em relação a 

multa, então achei bem produtiva.” 

Para Maria Inês Rodrigues Lopes, au-

xiliar Contábil do Escritório Contábil 

Diniz, a palestra foi boa do início ao 

fim. “Gostei da palestra, achei mara-

vilhosa”, disse Maria. Aline Alves da 

Costa Martinez, auxiliar de escritório 

da Veiga & Postal, também achou a 

palestra ótima. “Eu já tinha feito um 

curso de eSocial, mas a palestra foi 

muito boa, pois complementou o 

que eu sabia. Foram duas horas mui-

to produtivas, aprendemos muita 

coisa.” 

SESCON campinas

Alexandre Neves (palestrante), Rodrigo Gonzales (presidente/Sescon Campinas) e Ricardo Lazarim (gerente Alterdata)
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capa

QUANDO A GESTÃO DE 
RISCOS FAZ DIFERENÇA 

  Todas as empresas estão sujeitas a riscos, que podem 

impactar em maior ou menor grau suas operações, produtos 

ou serviços. Não é por acaso, que os riscos também devem 

fazer parte da gestão de qualquer negócio, a área de Gestão 

de Riscos trata justamente disso.

  Apesar da afirmação, na prática nem sempre isso acon-

tece da forma correta ou simplesmente não acontece. Um 

estudo da Marsh Risk Consulting, divulgado em 2018, revelou 

que 36,2% das empresas brasileiras declararam que pouco 

praticam políticas do tipo ou que estão no estágio inicial des-

sas práticas. 

  Entre os obstáculos para a implementação da Gestão de 

Riscos nas organizações, segundo o III Benchmark de Ges-

tão de Riscos da América Latina, publicado pela Marsh Risk 

Consulting em parceria com o RIMS (The Risk and Insurance 

Management Society), em 2018, estão: 

Já os facilitadores, identificados dentro das organizações 

pelo estudo são: contar com um manual; capacitação e sen-

sibilização de pessoal; adotar modelos de controle interno; 

registro sistemático da Gestão de Riscos; aval e patrocínio 

da alta gerência; fornecer elementos de decisão em projetos 

estratégicos; prestação de contas por parte da Gestão de 

Riscos; planos de tratamento de riscos administrados pelos 

donos dos processos e por responsáveis pelo risco; gestão de 

riscos envolvida na governança corporativa; gestão de riscos 

como parte do planejamento estratégico; riscos e planos de 

ação centralizados na direção de riscos.

  Benefícios

  Uma gestão de riscos eficaz ajuda a organização a atin-

gir seus objetivos; colabora para a identificação de ameaças e 

oportunidades; para o atendimento às normas internacionais 

e requisitos legais e regulatórios pertinentes; para a melho-

ria de controles; da governança; da eficácia; minimiza perdas; 

colabora para a prevenção de acidentes e muito mais. Estes e 

outros itens fazem parte da ISO 31000: 2018, que trata espe-

cificamente do assunto. 

  Organizações Contábeis

  Como já mostrado, adotar medi-

das para reduzir ou eliminar riscos é 

fundamental para a continuidade de 

qualquer negócio. Inúmeros são os 

riscos, que podem afetar um escritório 

contábil, dentre eles temos: mercado; 

flutuações na economia; decisões po-

líticas; novas legislações e obrigações; 

ataques de hackers; relacionamento 

interpessoal; falhas humanas; falta de 

documentação por parte de clientes; 

perda de prazos durante a entrega 

de obrigações; falta de manutenção; 

falhas de comunicação; problemas fi-

nanceiros; concorrentes etc.

  Segundo The Comitee of Spon-

soring Organizations (COSO), enti-

dade sem fins lucrativos, dedicada à 

melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efetivida-

de dos controles internos e governança corporativa, risco é a 

possibilidade de um evento ocorrer e afetar negativamente a 

realização dos objetivos do negócio. 
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Problemas de cultura na organização

O tema é visualizado como algo que deve ser "cumprido"
por requisito, mas não por estratégia

 Falta de conhecimento chave na organização sobre o
gerenciamento de risco e sua importância

Falta de consciência da equipe da organização

 Falta de orçamento

 Falta de capacidade operacional

 Falta de apoio da alta administração

Falta de equipe treinada

 Outros

Título do Gráfico
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  Durante o último Summit Contábil, realizado em Campi-

nas pelo CRC-SP, no mês de abril, o Gerenciamento de Risco 

esteve entre os temas de um dos painéis. Na ocasião, Antonio 

Edson Maciel dos Santos, membro de Comitê de Auditoria Es-

tatutário no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas - citou 

COSO e definiu este tipo de gestão como um processo condu-

zido em uma organização pelo conselho de administração, di-

retoria e demais profissionais, aplicado no estabelecimento de 

estratégias, formuladas para identificar em toda a organização 

eventos em potencial, capazes de afetá-la, incluindo formas de 

administrá-los. 

  Existem três linhas de defesa para um gerenciamento efi-

caz de riscos e controles, e estes envolvem a alta administra-

ção, são eles: controles da gerência e medidas de controle in-

terno; controle financeiro, segurança, gerenciamento de riscos, 

qualidade, inspeção e conformidade e para finalizar, auditoria 

interna.

  Ainda segundo COSO, controle interno é um processo 

formado por cinco elementos, que estão inter-relacionados: 

ambiente de controle; avaliação e gerenciamento dos riscos; 

atividade de controle; informação e comunicação; e monito-

ramento.

O palestrante trouxe cases famosos, dentre eles, o da Vale 

do Rio Doce, com o rompimento da Barragem de Brumadinho 

(MG), o que provocou centenas de mortes. Santos comentou 

os “sete pecados” da Vale, apurados pela revista Exame, de 20 

de abril deste ano, que explicam bem, porque o Gerenciamen-

to de Riscos não funcionou, foram eles:  1) Controles que não 

controlam; 2)  Governança truncada;  3)  Lentidão pós-Mariana;  

4)  Excesso de curto-prazismo;  5) Timidez ao abraçar a sus-

tentabilidade; 6) Selo “para inglês ver”; 7)  Miopia na agenda 

política.

NBR ISO 9001:2015 e Análise SWOT

  A Análise SWOT é outra importante ferramenta para veri-

ficar a posição estratégica da empresa. O termo SWOT é uma 

sigla oriunda do idioma inglês (Strengths), Fraquezas (We-

aknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Thre-

ats). A ferramenta é utilizada para analisar o ambiente, sendo 

usada como base para gestão e planejamento estratégico. 

Dentro da ISO 9001:2015, a Análise SWOT está presente no 

requisito 6 – Planejamento - a norma também aborda no requi-

sito 6.1 – as ações para abordar riscos e oportunidades. A ISO 

vê o risco com efeito da incerteza nos objetivos de forma tanto 

negativa, quanto positiva.

  “Quando vamos elaborar a nossa análise de riscos preci-

samos pensar em dois aspectos. Primeiro se é um ambiente 

interno ou externo. Sendo um ambiente interno, podemos 

dividi-lo em duas partes: pontos fortes e pontos fracos. E no 

caso do externo, em ameaças ou oportunidades,” explica 

Matheus Martins, consultor da Destra Consultoria. O con-

sultor enfatiza que os pontos fracos são aqueles que preci-

sam ser melhorados ou corrigidos dentro de uma empresa. 

Como, por exemplo: falha de comunicação, falha de inter-

net, falta de energia etc. Pensando no ambiente externo, as 

ameaças podem incluir desde clientes, fatores econômicos, 

fornecedores, governo, legislação e demais fatores externos 

que possam impactar na organização. Já os pontos for-

tes (ambiente interno) são os diferenciais competitivos de 

uma organização e as oportunidades (ambiente externo), 

incluem eventos favoráveis a organização. Portanto, nestes 

dois casos torna-se necessário adotar ações para que am-

bos aconteçam e sejam estimulados ainda mais.

  Após analisar todos esses fatores é possível, verificar 

como estes poderão impactar ou agregar algo a organiza-

ção, levando-se em conta dois aspectos em relação aos ris-

cos:  1) Quais as probabilidades desse risco acontecer?  2) 

Quais são as consequências, caso o risco realmente acon-

teça?  Respondidas as perguntas, o próximo passo é definir 

qual o grau desse risco.  “Caso o risco tenha um grau alto, 

temos que adotar ações para corrigí-los e mitigá-los. No 

caso de pontos fortes ou oportunidades, precisamos adotar 

ações para que estes aconteçam ou até para melhorá-los,” 

reforça Martins. 

Um exemplo seria trabalhar os riscos de grau alto e seve-

ro por meio do PDCA* e como boa prática elaborar planos 

de contenção para os demais riscos. Outra ação seria avaliar 

se as ações adotadas foram eficazes, tanto para reduzir ou 

mitigar pontos fracos e ameaças, como também avaliar a 

eficácia das ações para aproveitar um ponto forte e perse-

guir oportunidades.

   Martins finaliza, lembrando que possuir uma Certifica-

ção como a ISO 9001:2015, além de contribuir de forma efi-

caz para o gerenciamento de riscos é sempre um diferencial 

competitivo importante para as organizações, que se soma 

aos seus pontos fortes. 

*PDCA: é um método iterativo de gestão de quatro passos, utilizado para 

o controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também conhecido 

como o Ciclo Deming e inclui: (Plan) Planejamento, (Do) Execução, (Check) 

Verificação, (Act) Ação. 
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No dia 31 de maio, o Sescon Campinas recebeu coralistas de quatro corais, que soltaram a voz no 1º Encontro de Corais 

Sescon Campinas. Tendo como entrada 1kg de alimento não perecível, o evento reuniu cerca de 100 pessoas, que tiveram a 

chance de acompanhar um show de música de boa qualidade e de muito talento.

O primeiro grupo a se apresentar foi o coral anfitrião - Coral Voz Livre, apoiado pelo Sescon Campinas. O coral é regido 

pelo maestro Hipólito Ribas e trouxe no repertório as músicas: Canções e momentos (Milton Nascimento e Fernando Brant / 

Arr.: Hipólito Ribas); Alguém cantando (Caetano Veloso / Arr.: André Protasio); Por enquanto (Renato Russo / Arr.: Eduardo 

Dias Carvalho); Nunca deixe de sonhar (Gonzaguinha / Arr.: Hipólito Ribas); Harmonia (Sá & Guarabira / Arr.: Hipólito Ribas).

O corais convidados, que se apresentaram em seguida foram: Grupo Vocal Canto Livre, sob a regência de Jairo Perin Silvei-

ra, que trouxe no repertório Milton Nascimento e clássicos da bossa-nova como Garota de Ipanema; Coral Cântarus, formado 

por servidores da Receita Federal de Campinas, sob a regência de Cesar Kalau, que iniciou sua apresentação com Love Of my 

life, de Freddie Mercury; o Grupo Vocal Conviva Voz sob a regência de Maria Lúcia Borreli Cerqueira, com acompanhamento 

do violão de Olavo Sérgio Budney, que trouxe clássicos como Rosa Morena, de Dorival Caymmi, encerrando à noite com Close 

to you de Hal David e Burt Bacarach. 

SESCONCAMPINAS notícias

1º ENCONTRO DE CORAIS 
SESCON CAMPINAS

CONFIRA AS IMAGENS!
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A Revista Sescon Campinas chega à sua 100ª edição. Criada há mais de 10 anos, além de registar a história do sindicato, a 

Revista tem como missão levar aos representados do Sescon e ao público em geral, informações interessantes e atuais, infor-

mar sobre os eventos, ações e serviços promovidos pelo sindicato e muito mais. 

Os conteúdos são disponibilizados por meio de notícias de utilidade pública; grade de cursos e eventos; artigos técnicos na 

área contábil e jurídica; entrevistas e reportagens sobre gestão, inovações empresariais, T&I, legislação e temas que tem relação 

com o dia a dia das empresas; coberturas de eventos na área, etc.

SESCONCAMPINAS especial

REVISTA CHEGA À 
EDIÇÃO NÚMERO 100!

   Nossa história

   Tudo começou há 10 anos como um boletim informa-

tivo com poucas páginas, que foi ganhando forma e trans-

formou-se numa revista. Desde de julho de 2016, a edição 

impressa passou a ter periodicidade mensal e passou a ser 

distribuída em diversas regiões do país. Neste período tam-

bém, a revista ganhou o universo digital, sendo publicada no 

site do sindicato, disponível hoje no endereço: www.sescon-

campinas.org.br/revista/. 

  Após diversas mudanças estruturais e de conteúdo, em 

2017, um novo projeto gráfico trouxe mais visibilidade e pro-

fissionalismo a publicação, que passou a contar um mídia-kit 

com mais espaços e formatos destinados à veiculação de 

anúncios. Em 2018, com a reformulação do site institucio-

nal do Sescon, a revista alcançou também as redes sociais. 

Atualmente a publicação online mantém sua periodicidade 

mensal e a revista mantém também edições impressas em 

meses alternados. Confira duas das capas, que ajudaram a 

contar a história da nossa revista.
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

VAMOS FALAR SOBRE ÉTICA

CONTABILIDADE EM FOCO

S
egundo o filósofo Mario Sergio Cortella: “é ne-
cessário cuidar da ética para não anestesiarmos 
a nossa consciência e começarmos a achar que 

tudo é normal.” Alguma relação com o nosso dia a dia? 

Com o que vemos nas mídias? Com a cultura brasileira?  

Diante da crise que enfrentamos no Brasil - econômica 
e política - a cada dia encontramos assuntos ou fatos, 
que através da corrupção, desvirtuam os conceitos que 
trabalhamos. São justificativas apresentadas tão desca-
bidas, que nos fazem acreditar que esse tipo de com-
portamento seja tido como “normal”. Ao mesmo tempo 
são esquemas traçados, envolvimento de pessoas que 
colaboram com os mecanismos, que nos deixam atôni-
tos cada vez mais! 

  Como ser éticos em nossa profissão? Sendo ela o es-
teio para uma melhor distribuição de renda no país? 
Sendo os profissionais da contabilidade responsáveis 
pela apuração da arrecadação de impostos, como ser-
mos imunes aos atos ilícitos e ao mesmo tempo sermos 
éticos, tendo uma conduta moral ilesa junto aos nossos 
clientes e toda a sociedade?

  Como líderes em nossos ambientes de trabalho, nos-
sos escritórios e perante nossos colaboradores, a postu-
ra ética deve prevalecer dentro do padrão esperado. A 
transparência e a confiança junto aos clientes reflete o 
profissionalismo que a profissão exige. É lógico que exis-

Ética e valores caminham lado a lado, acompanham a 
nossa vida, nossa formação pessoal e profissional. Atra-
vés dos modelos que encontramos nesse caminhar, que 
vem da família, berço da nossa formação, de professores, 
modelos e até de ídolos

 Por: : Lilian Ricci Ghizzi, empresária contábil, 
delegada da Delegacia Regional do CRC-SP 

e vice-presidente do Sescon Campinas

tem influencias sociais que interferem nas decisões dos 
gestores. Mas um grande exercício de ética, é a conscien-
tização dos malefícios que isso pode acarretar.

  Atualmente muitas empresas aderiram ao Complian-
ce, inclusive este foi o tema de capa, da edição anterior 
da Revista Sescon Campinas. São procedimentos de ro-
tina que protegem as atividades da empresa através de 

diretrizes estipuladas, envolvendo 
toda a equipe, relatórios estratégi-
cos estabelecidos prevendo regras 
para a garantia da organização. A 
base da estrutura para a implanta-
ção do Compliance dentro da em-
presa é a ética, os valores definidos, 
e o objeto de ser de uma empresa, 
envolvendo todos os departamen-
tos e gestores.

  O Compliance pode e deve ser 
aplicado em todos os planos de ne-
gócios, desde os mais simples até os 
mais complexos. Este é um dos pa-
péis do profissional de contabilida-
de, incentivar tais procedimentos e 
acompanhar através das atividades 
diárias do escritório, até a apresen-

tação dos relatórios contábeis.
  Em fevereiro de 2019, o Código de Ética do Profissio-

nal da Contabilidade foi atualizado, o documento entrou 
em vigor, a partir de 01/06 deste ano. Atualizado, tor-
nou-se mais dinâmico, acompanhando a nova realidade. 
Incluindo sugestões dos profissionais da classe contábil 
e podendo ser acessado através do site do CFC. O inte-
ressante é que o código de Ética se tornou uma Norma 
Contábil e agora tem força de lei (NBCPG01).

  Diante deste novo panorama e da realidade brasileira, 
a importância da postura ética do profissional contábil, 
determinará os novos caminhos da sociedade, da nação 
como um todo. Justiça, ética e moral são fundamentais 
para seguir em frente. De mãos dadas seremos mais for-
tes para os desafios que enfrentaremos, assim como de-
veremos moldar nossos jovens para que eles tenham o 
discernimento de justiça. Afinal, a ética não está somente 
em nossa profissão, mas em nossa vida!
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

CIEE 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

  Você sabia que por meio do convênio do Sescon Campinas 
com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola – as em-
presas associadas têm até 25% sobre o valor da Contribuição 
Institucional vigente por estudante ativo/mês, que estiver reali-
zando estágio em suas empresas?

  O novo conveniado do Sescon Campinas é especialista no 
assunto e já encaminhou mais de 730 mil jovens para vagas 
de estágio e aprendizagem, somente no primeiro trimestre de 
2019. Os números expressivos são resultado do aprimoramento 
no atendimento aos estudantes, que passou pelo lançamento 
de um novo Portal (www.ciee.org.br), mais prático e intuitivo, 
tendo como aliado a tecnologia utilizada por gigantes como 
Google e Netflix.

  CIEE em números 
 Atualmente são mais de 324 mil estagiários e 85 mil aprendi-

zes atendidos em todo o país. Além disso, foram abertas mais 
de 120 mil vagas em 21 estados brasileiros. A estatística é das 
unidades administradas pelo CIEE SP (RJ, MG, SC, RS, PR, ES 
e PE são autônomos). Entre os diversos programas mantidos 
pelo CIEE estão:

• Estágio – o CIEE foi fundado com foco na promoção de es-
tágios em empresas para estudantes. Hoje, atua como agente 
de integração em acordo com a Lei do Estágio (nº. 11.788/2008) 
promovendo a inserção dos jovens no mundo do trabalho;

• Aprendizagem - criada em 2000, a Lei da Aprendizagem 
(n° 10.097/2000) determina que uma cota entre 5% e 15% das 
vagas das empresas consideradas de médio e grande porte 
seja destinada aos jovens entre 14 a 24 anos incompletos, sen-
do estes estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico 
ou formados. Com a intenção de selecionar e encontrar esses 
jovens, o CIEE juntamente com a Fundação Roberto Marinho, 
criou o programa Aprendiz Legal;

• Outro programa é o “Inclui CIEE” - uma expansão de um 
serviço oferecido pela entidade desde 1999, em conformidade 
com a Lei da Inserção da Pessoa com Deficiência. Graças ao 
programa mais de 40 mil jovens com necessidades especiais 
foram contratados a vagas de estágio, aprendizagem e empre-
go; 

• CIEE Saber Virtual - conta com 15 cursos gratuitos e online, 
o serviço é aberto para jovens de todo o Brasil, cadastrados no 
(www.ciee.org.br) e tem o objetivo de preparar melhor os can-
didatos para o começo da construção de uma carreira;

• Espaços de Cidadania - são cinco unidades, sendo duas na 
capital paulistana, uma no interior do Estado na cidade de Ara-
ras, uma em Taguatinga, no Distrito Federal e uma em Manaus 
(AM). Nos espaços situações do cotidiano são transformadas 
em painéis temáticos para propiciar debates;

• CIEE em Movimento - para apresentar e explicar tudo o que 
o CIEE oferece aos estudantes, instituições de ensino e empre-

Parcerias & Convênios

sas, foi criado o CIEE Móvel, carro personalizado 
da marca. Por meio dele, o centro consegue dar 
visibilidade aos programas, aumentar a inclusão 
de estudantes vulneráveis em áreas remotas do 
país.

  Sobre o CIEE:
  O CIEE existe há 55 anos, é uma entidade de 

assistência social, de caráter filantrópico, sem fins 
lucrativos e que não tem qualquer vinculação com 
os governos. O centro é dirigido por um conselho 
composto por educadores, profissionais liberais 
e empresários, todos voluntários. O Centro pro-
move o acesso e a integração ao mundo do tra-
balho a adolescentes e jovens por meio da ofer-
ta de programas de estágio e aprendizagem. É 
também uma entidade qualificada para ministrar 
os encontros de capacitação socioprofissional a 
aprendizes. O CIEE é mantido por contribuições 
de empresas e órgãos públicos parceiros nos pro-
gramas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e 
adolescentes beneficiados. Para saber mais: ht-
tps://portal.ciee.org.br/
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
Gomes Hoffmann Cursos e Treinamen-
tos Ltda. 
Rua José Guatemosin Nogueira, 25
Cambuí, Campinas (SP) 
shp@gh.adv.br 
(19) 3231-9544, (19) 3733-9544

Anchieta Serviços Contábeis e Fiscais 
Eireli 
Rua Batista Perozo, 53
Jardim Boa Esperança, Paulínia (SP) 
anchieta@anchietacontabil.com.br 
(19) 3874-3854

Computare Brasil - Serviços Contábeis 
Rua Celso Egídio Sousa Santos, 697 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
financeiro@computarebrasil.com.br 
(19) 3794-4545, (19) 3794-4546

Peres & Baticioto Assessoria Contábil 
Ltda. 
Rua Barbosa da Cunha, 117 
Jardim Guanabara, Campinas (SP) 
natalia.consoni@peresebaticioto.com.br
(19) 3365-1606, (19) 3365-1607

Seixas Contábil Ltda. 
Rua Desembargador Campos Maia, 
186 
Jardim Dom Bosco, Campinas (SP) 
seixasjr@terra.com.br 
(19) 3255-5600

Otimizei Contábil Ltda. 
Rua Serra D’água, 178 
Jardim São Fernando, Campinas 
(SP) 
contato@otimizeicontabil.com.br 
(19) 3037-5763, (19) 98148-0046

Ehrenberg e Rodrigues Serviços Con-
tábeis 
Rua João Guimaraes Baia, 45 
Parque Industrial, Campinas (SP)
financeiro2@empresainteligente.com.
br 
(19) 3272-6891, (19) 3273-6601

Dalmo Otacílio Arten 
Rua Barão de Jaguara, 1091, 
Centro, Campinas (SP) 
deptopessoal.arten@gmail.com 
(19) 3237-1983 

Alcala Assessoria Contábil e Empresa-
rial 
Rua Rui Barbosa, 606 
Centro, Americana (SP) 
contato@alcalaadm.com.br 
(19) 3475-4499

Gestrate Assessoria Contábil Ltda. 
Me 
Rua Antônio Marcos Pensamento da Sil-
va, 10, Real Parque, Campinas (SP) 
gestrate@gestrate.com.br 
(19) 3384-7504

Silveira Assessoria Contábil Ltda. 
Rua Jerônimo Pattaro, 160, 
Barão Geraldo, Campinas (SP) 
 
financeiro@silveiraassessoria.com.br
(19) 3749-8996, (19) 99777-0294 

Contabilize Assessoria e Consultoria 
Con. 
Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade, 
08, Jd. C Elíseos, Campinas (SP)  
contabilizecontador@uol.com.br 
(19) 3227-5596, (19) 3268-5379

Inter Control Assessoria Contábil 
Ltda. 
Rua Barão de Paranapanema, 146
Bosque, Campinas (SP) 
contato@intercontrolcontabil.com.br
(19) 3259-1577

RP Serviços Contábeis Eireli 
Rua Fioravante B Maglio, 248 
Vila Nova Valinhos, Valinhos (SP) 
vania@veigaepostal.com.br 
(19) 3871-6211, (19) 3871-8959 
 

VC Empresa de Contabilidade 
Ltda. 
Rua Presidente John Kennedy, 11
Centro, Vinhedo (SP) 
financeiro@vinhedocontabil.com.br 
(19) 3876-0756 (19) 3876-6733 

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

DUARTE CONTABILIDADE
  Localizada em Americana (SP), há mais de 25 anos, a Duarte Contabilidade trabalha com uma filosofia voltada 

para a qualidade, cumprimento de prazos, sigilo, eficácia na entrega e planejamento personalizado. Trabalhando 
sempre “no” cliente e “para” o cliente. Entre seus fundadores, está o contador Valmir Duarte, que além de dirigir 
todos os trabalhos do escritório, trabalhou como professor universitário, diretor da ACIA e facilitador do SEBRAE. 
Atualmente, Duarte atua como consultor da ACIA, auxiliando empresários do comércio de Americana. Ele é o grande 
incentivador da capacitação de sua equipe, do bom relacionamento interpessoal e do foco total no cliente.

  A Duarte Contabilidade conta hoje com 35 colaboradores e atende empresas de todos os segmentos. Entre os 
principais serviços prestados, estão: Contabilidade, Fiscal, Departamento Pessoal, Imposto de Renda, Societária, 
Assessoria Tributária e Compliance. 

 Uma das suas especialidades são as empresas do setor Farmacêutico. Com grande concorrência e complexidade 
de operações, que exige atenção aos mínimos detalhes. É um dos segmentos mais complexos quando falamos em 
tributação, mas, também é onde as oportunidades de economia de impostos são maiores. A Duarte orgulha-se de 
ser especialista nesse setor, com profundo conhecimento no conceito de antecipação de impostos e contribuições.  

  Para o escritório, ser associado ao Sescon Campinas é importante pois o sindicato patronal o auxilia com infor-
mações e aprimoramento, oferecendo cursos e eventos para a área Contábil. 

  Para conhecer mais sobre a Duarte Contabilidade, acesse: www.duartecon.com.br.
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