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HOMENAGENS, NOVIDADES E ANIVERSÁRIO 
DE 16 ANOS DO SESCON CAMPINAS

  No dia 18 de outubro, abrimos às nossas portas para 
uma noite especial de homenagens, a começar pelo 
nosso querido e saudoso fundador Carlos José Tozzi, 
nosso primeiro presidente. É com muita honra que no-
meamos o nosso auditório, com o nome do Carlão. A 
homenagem, mais que merecida, foi feita em conjunto 
com a AESCON Campinas e com o Sindcon, nas quais 
Tozzi também atuou fortemente como diretor. Profis-
sional competente construiu uma trajetória exemplar 
na área contábil, que lhe rendeu muito respeito e várias 
premiações. Também era advogado, além de construir o 
prédio onde funciona a atual sede do Sescon Campinas, 
ocupou o cargo de presidente da AESCON Campinas 
e participou de diversas entidades sempre lutando em 
prol da classe contábil. 

  A noite especial teve ainda uma homenagem aos 
ex-presidentes do Sescon Campinas com o lançamento 
da nova galeria de fotos de ex-presidentes. E para en-
cerrar em grande estilo, um coquetel reuniu todos os 
presentes para celebrar os 16 anos do nosso sindicato.    

  Outra novidade, também anunciada no dia 18, foi o 
novo serviço do sindicato – o Sescon REGISTRO. Ofere-
cido em parceria com o Sescon São Paulo, com o obje-
tivo de oferecer serviços de registro público de empre-
sas mercantis, visando simplificar, racionalizar e agilizar 
o processo de abertura, alteração e baixa de empresas, 
ampliando a rede de atendimento ao usuário. Além de 
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serviços de fotocópias, certidões, dentre outros. 
  No dia 28 de outubro, o Sescon Campinas realizou 

mais um Talk Contábil, desta vez em parceria com a Al-
terdata. O tema bem atual, “eContador”, seguiu a ten-
dência dos nossos outros Talks e palestras e despertou 
a atenção do público.

  Nesta edição você confere também mais sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 13.709/2018, no 
artigo Direito na Contabilidade, no qual participo como 
como coautor com a advogada Dra. Giovanna Feres 
Crotti, especialista em Proteção de Dados. A lei começa 
a valer em agosto de 2020, com o objetivo de proteger 
os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos 
cidadãos e valerá para todos os tipos de empresas. Vale 
a pena conferir!
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Em outubro, a equipe do Sescon Campinas também vestiu rosa, 
reforçando a importância da conscientização para prevenção 
do cancêr de mama. 
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Sescon Campinas homenageia seu fundador e comemora 16 anos
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Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas 
ou elogios sobre a Revista Sescon Cam-
pinas. Sua opinião é muito importante 
para nós!

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: assessoriadeimprensa@sescon-
campinas.org.br

EDIÇÃO
ANTERIOR
X Nº 103

OS PREÇOS PARA ANÚNCIO CAÍRAM!

SOLICITE OS NOVOS VALORES LIGANDO NO

TELEFONE: (19) 3239-1845

Talk Contábil
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Dia: 27 de novembro (quarta-feira) 

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

CURSO “SPED REINF”

4

Conteúdo programático: Informações a 

serem declaradas na EFD – Reinf (Sistemas 

SPED, Sistema eSocial, introdução a EFD-Reinf, 

empresas obrigadas e cronogramas, tributos 

envolvidos, retenções na fonte entre outras); 

apresentação, análise dos eventos e os leiautes 

do sistema da EFD-Reinf – Versão 2.0; PJ/

agroindústria; análise e Explicação das Tabelas de 

Códigos da EFD-Reinf; obra/empreitada sujeitos 

a retenção de contribuição previdenciária; Demais 

procedimentos para Preenchimento e Envio da 

EFD-Reinf e DCTFWeb / DARF.

NOVEMBRO

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

Objetivo:  SPED, Reinf, Retenções Previdenciárias e 
Retenções Federais

Dia: 21 de novembro (quinta-feira) 

Horário: 09h00 às 13h00

Carga Horária:  4 horas

CURSO “BLOCO K - NOVAS REGRAS”

Conteúdo programático: EFD – ICMS/IPI; 

principais características do leiaute dos Blocos 0, 

C, D, E, G, H, 1, 9; Bloco H – Inventário; Bloco K – 

Livro Controle da Produção e do Estoque; Estudo 

dos novos Registros: Registro 0210, Registro 

K001, Registro K100, Registro K210; Registro K215; 

Registro K270; entre outros. 

Objetivo:  Analisar as novas regras estabelecidas 
para a escrituração do Bloco K do Sped Fiscal – Livro 
Registro de Controle da Produção e do Estoque, de 
acordo com o leiaute

SESCON CAMPINAS E OMIE 
REALIZAM 4° TALK CONTÁBIL

Data: 27 de novembro (quarta-feira)

Horário: às 08h00 (credenciamento das 08h às 

08h15; abertura às 08h15 e início do Talk às 08h30)

Local: Sescon Campinas Auditório, Rua Walter 

Schimidt, 175 (Estacionamento gratuito no local)

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível

ANOTE NA AGENDA

Pontuação: AUD:7 | ProGP:7 | PERITO:7 | PREVIC: 
7   ProRT: 7

Tema: Upskilling e Reskilling na era da inovação: 
Uma visão contábil
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Inscrições: www.sesconcampinas.org.br, vagas 

limitadas

Palestrante: Taína Souza

A Key Account Manager na Omie é formada em 

Administração de Empresas pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e especialista em Customer 

Service pela PUC. Apaixonada por tecnologia e 

entusiasta pela evolução do mercado de contabilidade, 

há 5 anos desenvolve insights para Contadores 

prosperarem com suas empresas. Conectando pessoas, 

negócios e parcerias estratégicas.
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SESCONCAMPINAS notícias

TALK CONTÁBIL TEM COMO 
TEMA O “ECONTADOR”

  No dia 28 de outubro, o Sescon Campinas realizou 

o seu 3º Talk Contábil do ano, desta vez em parceria 

com a Alterdata, com o tema “eContador - Como En-

frentar a Contabilidade Online”. O palestrante Hugo 

Dias, gerente da Alterdata São Paulo, falou sobre as 

mudanças na profissão contábil geradas pela tecno-

logia e sobre a importância do contato direto com o 

cliente.

  Hugo foi assistido por uma plateia atenta e enfati-

zou que a tecnologia deixou de ser um privilégio e 

status, fazendo parte da rotina dos profissionais. Ele 

também abordou o risco da sobrevivência empresa-

rial que aumenta quando não se observa e se consi-

dera o que acontece ao redor. Outros pontos focados 

foram a evolução da contabilidade, perfis de clientes, 

nova geração de consumidores, contabilidade digital 

e online, estudo de caso (contabilidade online), con-

tabilidade tradicional, as três engrenagens da redu-

ção de custos e aumento do lucro, finalizando com 

eContador, o que o futuro nos reserva.

 “Realmente um assunto do momento (...), ou você 

pratica ou fica pra atrás” Délio Machado, contador da 

VLD Auditoria e Assessoria Contábil de Hortolândia.

  “Uma palestra excelente, que abriu a mente de todo 

o público, com uma linguagem de fácil entendimento, 

quebrando paradigmas. Foi muito bom!” Queline Silva 

de França, analista contábil, da Contax de Campinas.

  “A palestra trouxe um novo conceito e também uma 

nova necessidade para a classe contábil” Daniel Fonta-

na, contador do escritório DFG Empresarial Assessoria 

Contábil de Campinas.

“Uma palestra proveitosa com um novo conteúdo, tec-

nologias que estão surgindo e que estão sendo cada 

vez mais utilizadas. Valeu a pena!” Gabriel Stocco Zam-

pieri, contador do escritório São Benedito de Campinas.

 Confira alguns depoimentos de quem esteve presente:
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SESCON CAMPINAS HOMENAGEIA SEU 

FUNDADOR E COMEMORA 16 ANOS

AUDITÓRIO RECEBE O NOME DE CARLOS JOSÉ TOZZI EM NOITE ESPECIAL, EX-

PRESIDENTES TAMBÉM SÃO HOMENAGEADOS E NOVO SERVIÇO É ANUNCIADO

N
o dia 18 de outubro, o Sescon Campinas abriu às suas portas para uma noite especial de homenagem ao 

seu saudoso fundador e primeiro presidente Carlos José Tozzi. A partir desta data, o nome do auditório do 

Sescon Campinas leva o nome de Tozzi. A homenagem foi realizada em conjunto com as entidades par-

ceiras – AESCON Campinas e com o Sindcon - Sindicato dos Contabilistas de Campinas e Região - nas quais Tozzi 

também foi diretor e contou com a participação de seus familiares, amigos e colegas de profissão. A bela trajetória 

foi recordada por meio de discursos e também por um vídeo do Sindcon.

  
A noite especial teve ainda uma homenagem aos ex-presidentes do Sescon Campinas – Tozzi, José Homero Adabo, 

atual vice-presidente Administrativo e Edison Ferreira Rodrigues, atual diretor Financeiro, passam a integrar a nova 

galeria de fotos dos ex-presidentes da casa. 

  
Mas estas não foram as únicas surpresas, o presidente do Sescon Campinas Rodrigo de Abreu Gonzales anunciou o 

mais novo serviço do sindicato – O Sescon REGISTRO, serviço de coleta de documentos empresariais em parceria 

com o Sescon São Paulo (que você confere na página 10 desta edição). E para fechar a noite em grande estilo, todos 

foram convidados para um coquetel em celebração aos 16 anos do Sescon Campinas. Confira a cobertura fotográ-

fica abaixo:

Fotos: Plínio Moraes Júnior
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Fotos: Plínio Moraes Júnior
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SESCONCAMPINAS serviços

SESCON CAMPINAS APRESENTA SEU 
NOVO SERVIÇO O “SESCON REGISTRO”

O Sescon Campinas tem um novo serviço para você:   
o Sescon REGISTRO. O serviço é fruto de uma parceria 
do sindicato com o Sescon São Paulo com o objetivo 
de oferecer serviços de registro público de empresas 
mercantis, visando simplificar, racionalizar e agilizar o 
processo de abertura, alteração e baixa de empresas, 
ampliando a rede de atendimento ao usuário. “A ideia 
é que tudo isso seja feito de forma acelerada em um 
prazo de 24 a 48 horas de seu protocolo. O serviço 
também concede descontos especiais para as empre-
sas associadas ao Sescon Campinas,” ressalta Tatiana 
Fabretti Greguel diretora Social do Sescon Campinas. 

Quem quiser utilizar o serviço deverá primeiro aces-
sar o site do Sescon Campinas www.sesconcampinas.
org.br e clicar na aba superior da página principal em 
“Sescon REGISTRO”, lá o usuário encontra todas as in-
formações sobre o serviço, a documentação exigida 
e realiza o pagamento. Depois é só procurar pelo ser-
viço, localizado na Rua Irmã Serafina, 863 – 2º andar 
Salas 21 e 22, Centro, de Campinas, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h para entregar os 
documentos necessários, juntamente com o compro-
vante de pagamento do serviço, não há necessidade 
de agendamento prévio.

A colaboradora Seluy Sinésio Freire, experiente nes-
se tipo de atendimento, fará o atendimento. Além de 
receber os documentos, a colaboradora fará uma vista 
prévia da documentação, assim como a conferência 
dos requisitos relacionados ao tipo de ato solicitado e 
acompanhará o processo. Caso os requisitos cumpram 
as exigências, a documentação é enviada via malote 
para a Jucesp, os malotes são recepcionados diaria-
mente até as 10 horas da manhã. “Dentro da nossa 
gestão há uma preocupação muito grande de oferecer 
serviços que realmente façam a diferença para toda 
nossa base. E este é o caso do novo serviço Sescon 
REGISTRO, um serviço de contador para contador”, 
afirma Rodrigo de Abreu Gonzales, presidente do Ses-
con Campinas. 

“A expectativa é que, estando tudo em dia, em um 
prazo de 24 horas à 48 horas, o cliente já receba o 
processamento do seu pedido, que deve ser retirado 
no mesmo local”, acrescenta Seluy.  

Para consultar os serviços oferecidos e os documentos 
necessários, acesse o site: 

https://sesconcampinas.org.br/sescon-registro/

Serviço 
 Sescon REGISTRO
 Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h
 Endereço: Rua Irma Serafina, 863 – 2º andar Salas 21 e 
22 – Centro – Campinas
 Fone: (19) 99657-6820 ou (19) 3231-0208
 E-mail: sesconregistro@sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

Por: Giovanna Feres Crotti, 
Advogada especializada em Proteção de Dados 

pela Universidade de Lisboa; Direito Societário pela 
Fundação Getúlio Vargas; e Compliance e Governan-
ça Corporativa pelo INSPER. Profissional Certificada 

em Compliance Corporativo e Ética (CCEP-I); ISO 
37001 e Certificação Green Belt. Experiência na área 
Jurídica e de Compliance em empresa multinacional 

americana. Vivência na Europa, como consultora 
em Compliance e Proteção de Dados. Sócia Sênior 
em Compliance e Proteção de Dados na Camilotti 

Castellani Sociedade de Advogados. Palestrante em 
Conferências em países da comunidade Europeia; e

Rodrigo de Abreu Gonzales, 
advogado e contador, cofundador da DSG Sociedade

de Advogados e presidente do Sescon Campinas

A 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 

13.709/2018, começa a valer em agosto de 

2020, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos.

A LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 
NOS ESCRITÓRIOS DE 
CONTABILIDADE

DIREITO NA CONTABILIDADE

A referida lei elenca uma série de normas que ofere-
cem às pessoas naturais maior controle sobre seus da-
dos e uma efetiva segurança contra o uso indevido por 
parte de organizações ou pessoas mal-intencionadas.

  Para garantir a proteção pretendida, aqueles que 
tratam dados pessoais deverão se adequar para cum-
prir com todas as limitações, requisitos mínimos, prin-
cípios, entre outras regras trazidas pela LGPD.

  Pelo texto da lei, dado pessoal é qualquer informa-
ção relacionada à pessoa natural identificada ou iden-
tificável, ou seja, qualquer dado pelo qual sua empre-
sa consiga identificar um indivíduo. Para se firmar um 
entendimento mais prático, montamos o questionário 
abaixo. 

  Como saber se eu faço tratamento de dados pes-
soais no meu negócio? 

  Você trata dados se coleta, armazena, modifica, 
atualiza, elimina, transfere, classifica, utiliza, acessa, re-
produz, arquiva etc., qualquer tipo de dado pessoal. 
Por exemplo: nome, CPF, endereço, e-mail, dados ban-
cários, sexo, estado civil etc.

  Meu escritório é pequeno ou sou autônomo, devo 
cumprir esta Lei? 

  Sim. Devem cumprir a lei todas as pessoas naturais 
ou jurídicas de direito público ou privado, que tratem 
dados pessoais, desde que: (i) a operação de trata-
mento ocorra no Brasil; (ii) ou ofereçam bens e servi-
ços à indivíduos localizados no Brasil, (iii) ou tratem/
coletem dados de indivíduos localizados no Brasil, in-
dependente do porte da empresa, mercado de atua-
ção, ou outras características da organização.

  Como devo me adequar? 
  O correto é implementar um programa de gover-

nança. Este programa deve observar os requisitos e 
princípios de tratamento, os direitos dos titulares, as 

regras de segurança e sigilo dos dados, assim como as 
boas práticas previstas na LGPD. 

  O que de fato muda para empresas contábeis? 
  Um profissional de contabilidade lida com dados 

pessoais de indivíduos todos os dias em diversas situ-
ações e por isso, deve ter muita atenção aos requisi-
tos da lei. Existem muitos pontos críticos que devem 
ser observados, em seguida elencamos dez deles: (i) 
verificar se o sistema interno contratado atende os re-
quisitos de segurança da LGPD; (ii) verificar acessos 
ao sistema (incluindo através de dispositivos móveis); 
(iii) garantir backup de informações; (iv) avaliar situ-
ação e acesso à arquivos físicos; (v) estruturar regras 
de armazenamento de dados (tempo, local, finalidade, 
eliminação); (vi) adequar sites e e-mails; (vii) elabo-
rar e implementar políticas e procedimentos internos; 
(viii) efetuar treinamentos aos colaboradores e parcei-
ros; (ix) avaliar terceiros que recebem dados pessoais 
tratados pelo escritório; (x) verificar autorização dos 
titulares dos dados, antes de receber ou transferir es-
tes dados.

  Quem vai garantir o cumprimento destas regras? 
  Já foi aprovada a criação de uma Autoridade Na-

cional de Proteção de Dados (ANPD), órgão federal 
que vai editar normas e fiscalizar procedimentos sobre 
proteção de dados pessoais. Além da ANPD, a LGPD 
estabelece que os organismos de defesa do consumi-
dor também poderão receber petições/reclamações 
relacionadas à proteção de dados. 

  Posto isto, para os próximos meses, as organizações 
deverão dedicar tempo para se adequarem à LGPD, já 
que a não adequação pode acarretar diversas pena-
lidades (multas altas; medidas corretivas; bloqueio e 
eliminação de dados; entre outras). Uma organização 
preparada irá encontrar vantagens competitivas pe-
rante clientes atuais e futuros a serem prospectados. 
Os clientes exigirão que seu negócio esteja em con-
formidade com a Lei, visto que em caso de violações, 
ambos poderão responder solidariamente pelo ato. 
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

EFÍGIE 
EDUCACIONAL

  A Efígie Educacional é mais um vantajoso convênio 
do Sescon Campinas. A empresa foi criada com foco 
na área educacional para atender expectativas de de-
senvolvimento profissional e cultural dentro e fora do 
Brasil. A Efígie atua através de parcerias para realiza-
ção de cursos e seminários elaborados para cada seg-
mento, além de viabilizar suporte para IES (Instituição 
de Ensino Superior). 

  Por meio do convênio com o Sescon Campinas, 
associados e seus colaboradores têm direito a vários 
benefícios, como: a 10% de desconto no seguro via-
gem, 5% de desconto nas taxas de cursos e cursos 
de línguas no exterior, 5% de desconto nas taxas para 
programas internacionais e 5% de desconto nas taxas 
para high school no exterior e online.

  São diversas opções de roteiro oferecidas pela Efí-
gie: Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados 
Unidos, França, Inglaterra, Itália, entre outros destinos. 
A empresa cuida dos mínimos detalhes, como chip 
para celular (Estados Unidos, Canadá e Europa), mon-
tagem de roteiro de viagem, moeda e cartão, passa-
gens aéreas, seguro viagem, Toefl – ITP, visto/passa-
porte, entre outros. E tem mais, entre os programas 
oferecidos estão:

• Programa Experience Learning: nele os participan-
tes recebem certificado das próprias universidades 
estrangeiras ou de organizações internacionais parcei-
ras na formatação dos programas em parceria com a 
Efígie; 

• Programa Duplo Diploma: une os currículos brasi-
leiro e americano. As disciplinas comuns são conva-
lidadas do currículo brasileiro para o americano. As 
disciplinas americanas que não constarem no currícu-
lo brasileiro serão ministradas por professores ame-
ricanos, num ambiente virtual, com professores da 
Franklin e auxílio de um professor tutor da própria es-
cola, aqui do Brasil onde o aluno estuda; 

• Programa de Aconselhamento Educacional da Efí-
gie: é um serviço estruturado para atender alunos que 

Parcerias & Convênios
precisam de assessoria para aplicação em univer-
sidades internacionais. De maneira individualizada, 
a empresa acompanha o aluno em todas as etapas 
para a construção de um bom currículo acadêmi-
co e pessoal, orientando-o a descobrir seus poten-
ciais, pontos fortes e habilidades. 

Para saber mais, acesse:   http://efigie.com.br/ 

 Quer conhecer mais convênios do Sescon Campi-
nas? Acesse o site: 

https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 

ESCRITÓRIO VISÃO CONTÁBIL LTDA. 
– ME
Rua Erasmo Braga, 467 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
visaocon@uol.com.br 
(19) 3242-1611

PLANECON SOLUCES FISCAIS E CONTÁBEIS EI.
Avenida Barão de Monte Alegre, 180 
Jardim Bonfim, Campinas (SP)
cristiane.muniz@planeconcontabilidade.com.br
(19) 3212-1928 e (19) 3213-3025

CARLOS EUGÊNIO PARREIRA CAM-
POS - ME 
Rua Barão de Jaguara, 1091 
Centro, Campinas (SP)  
carlos@3cssolucoes.com.br 
(19)3232-6541

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

RENATA BERALDO  
Rua Conceição, 233 
Centro, Campinas (SP)  
scrimadm1@gmail.com 
(19) 99172-1977

LUIS GUILHERME BONANI VIEIRA 
PALMA 
Rua Doutor Antônio Galízia, 181 
Cambuí, Campinas (SP) 
lgpalma@bpalma.com.br 
(19) 3381-2671 

JP5 GESTÃO CONTÁBIL LTDA. 
Avenida Aírton Senna da Silva, 295 
Vila Jequitibás, Campinas (SP) 
joseluiz@jp5.com.br 
(19) 3307-5700 e (19) 99201-3800 

ANÁLISE EMPRESARIAL CONTABILIDA-
DE EIRELI  
Rua Artur Bernardes, 129 
Nova Campinas, Campinas (SP)
selma.blanco@analiseempresarial.com.br
(19) 2117-1300 e (19) 2117-1326

A R MARIOTO CONTABILIDADE EIRELI
Avenida Campos Salles, 890 
Centro, Campinas (SP) 
mariotoassociados@gmail.com 
(19) 2513-5492 e (19) 3304-9492

WHB CONTABILIDADE LTDA. 
Avenida Francisco Glicério, 305 
Vila Lídia, Campinas (SP) 
maria@whbcontabilidade.com.br 
(19) 2514-0026 e (19) 3304-0923 

NECT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA. 
Rod. Engenheiro Ermenio de Oliveira 
Penteado, Sn, Helvetia, Indaiatuba, (SP)
esartori@cpfl.com.br 
(19) 3756-8020 e (19) 3756-8488

APPLICATA ASSESSORIA CONTABIL 
LTDA. 
Rua Dos Estudantes, 82 
Jd. Santa Amélia, Hortolândia (SP) 
aplicatacontabil@ig.com.br 
(19) 3504-1115 

NELSON MACIEL MATTOS 
R Teodoro Baima, 45 
Jardim Proença, Campinas (SP) 
nmmattos@terra.com.br 
(19) 3231-7756

TETRIS CONTABIL LTDA. 
Rua Tomás Gonçalves Gomide, 140 
Parque Industrial, Campinas (SP) 
tetris@tetriscontabil.com.br 
(19) 3272-2710 e (19) 3367-4450

U.A.C. CONTABILIDADE EIRELI 
Rua Independência, 594 
Cidade Nova I, Indaiatuba (SP) 
erica@uniaoac.com.br 
(19) 2516-5320 e (19) 2518-5330

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!
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