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RETROSPECTIVA 2019
  Nesta última edição, preparamos para a matéria de capa 

nossa tradicional retrospectiva do ano. Tivemos um 2019 com 
muitos desafios, um verdadeiro teste de resiliência e criativida-
de, mas continuamos firmes, lutando e acreditando na força 
de diretores comprometidos e competentes, em nossos ideais 
e em no nosso importante papel da representação.

  Inovando, neste ano fechamos uma política anual de pa-
trocínio, trazendo grandes players do mercado de tecnologia 
e serviços para nos apoiar, resultando nos eventos Talks Contá-
beis, Dia do Contador e Palestras Master, todos de muita quali-
dade e oferecidos gratuitamente aos representados.

  Promovemos a Campanha do Declare Certo na região e 
participamos como apoiadores de diversos outros eventos da 
Fenacon, CRC-SP, AESCONs de nossa base, Sindcon Campi-
nas, Sescon-SP etc. Além de representar a categoria em de-
mandas junto às municipalidades e a Receita Federal.

   No início do ano, promovemos uma campanha para o 
aumento dos associados com a novidade de isenção da anui-
dade ao associado que indicasse duas outras empresas para 
se associar. E neste ano já aprovamos uma nova faixa de valo-
res (-50%) para empresas com até cinco funcionários, sempre 
com o intuito de prestigiar nossos associados e aumentar o 
quadro associativo. 

  Após muitas reuniões em São Paulo, fechamos a Conven-
ção Coletiva de Trabalho e estamos trabalhando em Acordos 
Coletivos que possam beneficiar nossas categorias. Buscan-
do uma melhor comunicação com nossa base, terceirizamos 
nossa comunicação (antes internalizada) à agência com ex-
periência sindical, possibilitando ampliar nosso alcance com 
qualidade e foco.

  Criamos comissões envolvendo diretores e associados, 
dentre elas:  Comissão de Educação, Convênios, Patrocínios 
e Associativa, sempre com o objetivo de envolver o maior nú-
mero de mentes pensantes nas decisões.  

  Ainda em 2019 fechamos convênios com mais de 70 em-

presas e criamos um novo serviço em parceria com o Sescon-
-SP, o Sescon REGISTRO, que com preços menores para asso-
ciados, possui em sua essência um diferencial de qualidade de 
atendimento. 

  Após todas as realizações, celebramos os 16 anos do Ses-
con Campinas em evento conjunto com as entidades de conta-
bilidade de Campinas e região, onde usufruímos de momentos 
emocionantes, como a nomeação de nosso auditório com o 
nome de nosso fundador, Carlos José Tozzi e a criação da nova 
galeria de fotos em homenagem aos nossos ex-presidentes.

  Apresentadas algumas de nossas realizações, é impor-
tante dizer que nosso maior desafio foi, ciente de nossa mis-
são, equilibrar nossas ações com as limitações orçamentárias 
de uma realidade pós-Reforma Trabalhista, com a supressão 
da obrigatoriedade sindical, diminuição do quadro de funcio-
nários, enxugamento total da máquina e pensamento voltado 
para novas receitas, tudo com um acompanhamento financei-
ro minucioso, pauta fixa nas reuniões de diretoria. 

  Por isto mencionei que o início de 2019 foi um ano de resili-
ência e criatividade, mas apesar de todos os desafios, continuo 
acreditando muito na força da entidade, calcada na dedicação 
dos seus diretores, na força dos associados, na dedicação dos 
colaboradores e no apoio dos parceiros, pois o nosso diferen-
cial está muito além de ter uma sede maravilhosa, e sim de en-
tregar um bom trabalho à categoria, o nosso diferencial está 
em nós!

Feliz Ano Novo!
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O Sescon Campinas celebra a chegada do Natal, tempo de  
renovar as esperanças e se contagiar com a alegria do mo-
mento presente, visando um futuro bom. 
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Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas 
ou elogios sobre a Revista Sescon Cam-
pinas. Sua opinião é muito importante 
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Dia: 06 (sexta-feira)

Horário: 08h30 às 17h30

Carga Horária:  8 horas

Objetivos: O curso será ministrado de forma a 

apresentar de forma prática e objetiva as novas regras 

do ICMS e as novidades na Nota Fiscal Eletrônica; 

abordar as novidades como a partilha do ICMS nas 

operações destinadas a não contribuintes (Emenda 

Constitucional nº 87/2015 e Convênio ICMS nº 93/2015).

Conteúdo programático: Aspectos básicos 

do ICMS, normas gerais de ICMS, créditos fiscais 

admitidos; operações interestaduais com não 

contribuintes do ICMS; Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 

com as novidades da versão 4.0; principais operações 

fiscais com de Notas Fiscais Eletrônicas

CURSO PRÁTICO “ATUALIZAÇÃO DO ICMS 2020” 
PROCEDIMENTOS CORRETOS NA NFE E APURAÇÃO

Público Alvo: Profissionais que atuam na área 

fiscal, nos departamentos de compras e financeiro, 

tais como contadores, auditores, técnicos em 

contabilidade, gerentes, supervisores, assistentes e 

demais profissionais interessados.

CURSO PRÁTICO “BLOCO K- NOVAS REGRAS”

ACONTECEU!

CURSO PRÁTICO “PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO”

No dia 22 de outubro foi ministrado o curso 

“Planejamento Tributário” na sede do Sescon Campinas.

No dia 21 de novembro foi ministrado o curso “Bloco K - 

Novas Regras” na sede do Sescon Campinas.
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INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br
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CONFIRA OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS QUE FORAM 
NOTÍCIA NA REVISTA SESCON CAMPINAS DESTE ANO:

JANEIRO

Sescon Campinas firma novos Convênios
Buscando oferecer um serviço cada vez melhor para as empresas associadas, o Sescon Campinas mais uma vez inovou e 

firmou convênios com diversas empresas das mais variadas áreas, como academias de ginástica, beleza e estética, calçados, 

ensino, sistemas, lazer, patentes, alimentação, consultoria, saúde e bem-estar, seguros, sistemas, serviços e produtos diversos. 

Graças ao novo serviço, os associados e também seus funcionários têm ao seu dispor descontos em serviços e produtos ofe-

recidos pelas empresas conveniadas. Para consultar o benefício e as empresas conveniadas, basta acessar o site do sindicato 

em: https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/

FEVEREIRO

Comitiva italiana visita o Sescon Campinas
No dia 05/02, o Sescon Campinas recebeu a visita da comitiva formada por 29 empresários e contadores italianos, participan-

tes do II Road Show – International Desk - evento promovido pela Fenacon com o objetivo de promover a internacionalização.

MARÇO

Declare Certo acontece na região
A Região de Campinas recebeu mais uma vez a Campanha Na-

cional do Declare Certo, evento criado pela Fenacon e organizado 

na Região pelo Sescon Campinas, com o objetivo de orientar gra-

tuitamente à população sobre o preenchimento correto da Decla-

ração de Imposto de Renda Pessoa Física. A campanha aconte-

ceu nas cidades de Americana, Sumaré, Itatiba e Campinas. Esta 

foi a 8ª edição da campanha na cidade sede do Sescon Campinas, 

onde recebeu o apoio de um time de contadores voluntários, da 

equipe da Receita Federal de Campinas, além da PUC Campinas. 
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Receita Federal participa de Declare Certo
Assim como nos anos anteriores, a Receita Federal de Campinas uniu-se a Campanha Nacional do Declare Certo, organizada 

na Região pelo Sescon Campinas. A equipe esteve presente na cidade sede do Sescon, no dia 06/04, prestando diversos ser-

viços gratuitos, como: Fornecimento do número do recibo de entrega das últimas Declarações do Imposto de Renda Pessoa 

Física - DIRPF; cópias de Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF (Recomenda-se que, quem for utilizar este 

serviço que leve um pen drive para gravação da cópia); inscrição no CPF - Cadastro Pessoa Física para dependentes de de-

clarantes do Imposto de Renda. (Confira a relação de documentos necessários abaixo); e orientações sobre a destinação do 

Imposto Renda para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente. 

ABRIL
Summit Contábil acontece em Campinas

No dia 03 de abril, Campinas recebeu um grande evento do segmento contábil: O Summit Contábil reuniu profissionais de todo Estado 

de São Paulo para debater temas como a Lei Geral de Proteção de Dados, Ética Empresarial, Blockchain e muito mais. O encontro foi foi 

voltado para profissionais, empresários e estudantes de contabilidade de diversas cidades e foi realizado pelo Instituto Paulista de Contabi-

lidade (IPC), com organização do CRCSP, além de entidades como: CFC, Fenacon, Sescon e AESCON SP, FENACONTE-SP, SINDICONT-

-SP, IBRACON, APEJESPW, Academia Paulista de Contabilidade,ANEFAC, Associação dos Contadores Municipais de São Paulo, CNPL e 

FEBRAPAM. O Summit contou também com o apoio do Sescon Campinas, da AESCON Campinas e do Sindcon Campinas.

MAIO

Receita Federal realiza palestras sobre as Novidades da DIRPF 2019
A Receita Federal de Campinas esteve no Sescon em duas ocasiões para falar sobre as 

novidades da DIRPF 2019. As palestras foram ministradas pelo auditor da Receita Federal 

de Campinas Rodrigo Guerra e a entrada foi 1Kg de alimento não perecível, que foi doado 

a uma entidade beneficente. O evento contou ainda com o apoio de duas empresas par-

ceiras do Sindicato, a Conferir e o Ei Advanced.

Sescon Campinas realiza seu primeiro Talk Contábil 
A “Tecnologia e o Futuro da Contabilidade” foram os assuntos tratados no 1° Talk Contábil, realizado no Sescon Campinas em parceria 

com a Omie, no dia 15 de maio, no auditório do sindicato. Durante a palestra, José Adriano Vendemiatti, responsável pelo Sucesso do 

Cliente na Omie S/A. buscou responder perguntas que inquietam os profissionais da área como: o que o futuro reserva para sua profis-

são; qual o futuro do mercado contábil; como extrair o melhor da contabilidade online e da contabilidade tradicional; como se posicionar 

frente à nova tendência de contabilidades online de baixo custo; como ser um contador digital que sabe se valer das novas tecnologias, 

sem deixar de lado a ética e a contabilidade consultiva; como oferecer novos serviços aos seus clientes, agregando mais valor a eles.
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Sescon Campinas sedia Encontro de Corais
No dia 31 de maio, o Sescon Campinas recebeu coralistas de 

quatro corais, que soltaram a voz no 1º Encontro de Corais Ses-

con Campinas. O evento teve como entrada 1kg de alimento não 

perecível e 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, regido por Hipólito Ribas e apoiado pelo Sescon Campinas. Os corais convidados, que se apresentaram em seguida 

foram: Grupo Vocal Canto Livre, sob a regência de Jairo Perin Silveira, Coral Cântarus, formado por servidores da Receita Federal de 

Campinas, sob a regência de Cesar Kalau e o Grupo Vocal Conviva Voz sob a regência de Maria Lúcia Borreli Cerqueira.

JUNHO

Palestra master tem como tema “eSocial sem Medo”
Na noite de 17 de junho, o Sescon Campinas e a Alterdata realizaram 

a palestra master “eSocial sem Medo,” para um púbico atento, forma-

do por cerca de 100 pessoas, a maioria profissionais da área Contábil. 

A palestra faz parte dos eventos patrocinados do Sescon e a entrada 

foi 1kg de alimento não perecível, que foi doado para o Projeto Tive 

Fome. O palestrante Alexandre Neves atua no Deptº de Alianças da Alterdata Software e abordou de forma didática os detalhes 

deste programa desenvolvido pelo Governo Federal, que visa unir o envio dos dados dos trabalhadores em um único local. Os temas 

apresentados durante a palestra foram: o impacto do eSocial nas empresas; cuidados com os erros de informações; fiscalização; 

SPED; faseamento dos prazos para eSocial; certificado digital e procuração; caminho dos eventos; faseamentos (cadastros, não 

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

JULHO

AGOSTO

Revista Sescon Campinas alcança edição número 100

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, informar sobre os 

eventos, ações e serviços promovidos pelo sindicato e muito mais. Os conteúdos são disponibilizados por meio de notícias de utilida-

de 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. A edição 

pode ser conferida mensalmente no site do sindicato, no endereço: www.sesconcampinas.org.br/revista/. 

Segundo Talk Contábil lota auditório

Aconteceu no dia 14 de agosto, no auditório do Sescon Campinas, mais 

um Talk Contábil, desta vez organizado pela empresa parceira Alterdata 

Software. O tema desta segunda edição foi “Ação Gestão e Resultado” 

e o palestrante foi Hugo Dias, gerente da Alterdata São Paulo. O Sescon 

Campinas agradeceu a presença de todos e seus parceiros - Omie, Des-

tra Consultoria, Connectabil Campinas e Contmatic Phoenix Oficial. 

Pais e filhos dividem o mesmo amor a profissão

Em agosto, mês que se comemora o Dia dos Pais, a Revista Sescon Campinas foi em busca de pais e filhos que dividem além da sua 

história de vida, o mesmo amor a profissão, seja seguindo o mesmo ofício ou dividindo as responsabilidades dentro da mesma em-

presa. A edição contou as histórias dos diretores do Sescon Campinas Tatiana Fabretti Greguel, Guilherme Pagotto e Murillo Ramella 

Ercoles, que comprovam mais uma vez o quanto os pais são exemplos poderosos para seus filhos. 
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Dia do Contador é comemorado com Happy hour

No dia 25 de setembro, o Sescon Campinas realizou um Happy 

Hour especial em comemoração ao Dia do Contador.  O evento 

aconteceu logo após a palestra da OMIE que ocorreu na mesma 

data. A celebração foi aberta pelo diretor do Sescon Campinas 

Guilherme Pagotto de Souza, que deu um bonito depoimento 

sobre sua experiência profissional na área contábil.
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SETEMBRO

Palestra master lota auditório

Vendas foi o tema da palestra master que lotou o auditório do 

Sescon Campinas, na noite do dia 25 de setembro. Realizada 

pela OMIE, com o tema “Como Vender Serviços Contábeis,” a

palestra falou também sobre pesquisa, investigação das neces-

sidades, criação de soluções, planos, e muito mais. O palestran-

te Gilberto Cunha Junior, Head da Omie Academy e Franquias 

MOVE na Omiexperience, conduziu o público a diversos ques-

tionamentos. Gilberto lembrou que é sempre muito importante 

ouvir o cliente, conhecer a sua história, conversar, para criar uma 

relação de proximidade e mais do que isso, inovar e oferecer so-

luções para a necessidade daquele cliente. 

Convenção Coletiva 2019/2020 é firmada

Após uma intensa negociação, foi firmada a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2019/2020, com vigência em agosto de 2019 a julho de 

2020,  para as cidades de: Americana, Artur Nogueira, Campinas, 

Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Itatiba, In-

daiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, 

Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Confira no 

site www.sesconcampinas.org.br os principais índices econômicos.

OUTUBRO

Sescon homenageia ex-presidentes e comemora aniversário de 16 anos

No dia 18 de outubro, o Sescon Campinas abriu às suas portas para uma noite especial de homenagem ao seu saudoso fundador e primei-

ro vice-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 parceiras – 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 Sindicon.

À 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 passaram a integrar a nova galeria de fotos dos ex-presidentes da casa. 

E para fechar à noite em grande estilo, todos foram convidados para um coquetel em celebração aos 16 anos do Sescon Campinas.
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3º Talk Contábil

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 Enfrentar a Contabilidade Online”. O 

palestrante Hugo Dias, gerente da Alterdata São Paulo, falou so-

bre as mudanças na profissão contábil geradas pela tecnologia e 

sobre a importância do contato direto com o cliente.

Sescon Campinas passa a oferecer novo serviço

O Sescon Campinas tem um novo serviço para você é o 

Sescon REGISTRO. O serviço é fruto de uma parceria do 

sindicato com o Sescon São Paulo – feita com o objeti-

vo de oferecer serviços de registro público de empresas 

mercantis, como visando simplificar, racionalizar e agilizar 

o processo de abertura, alteração e baixa de empresas, 

ampliando a rede de atendimento ao usuário. Quem quiser 

utilizar o serviço deverá primeiro acessar o site do Sescon 

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

NOVEMBRO

Campanha da sacolinha de Natal é iniciada!
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SESCONCAMPINAS notícias

Postos de Coleta

  - Campinas

 Sede do Sescon Campinas (Rua Euryclides de Jesus Zerbini, 1815 – 

Pq. Fazenda Sta. Cândida, Campinas/SP). Informações telefone (19) 

3239-1845, WhatsApp (19) 99687-2865 ou pelo e-mail assistente@

sesconcampinas.org.br.

  - Sumaré

Associação Recanto Tia Cecilia (Rua Justino França, 544 – Jardim 

São Carlos, Sumaré/ SP). Informações pelo fone (19) 3828-6998 ou 

e-mail aescon.sumare@hotmail.com

    A entrega das sacolinhas acontece na segunda semana de de-

zembro e poderá ser conferir aqui na Revista Sescon Campinas e 

também nas redes sociais do sindicato.

 Informações

  Os interessados em participar devem entrar em contato com o 

Sescon Campinas pelo telefone (19) 3239-1845, WhatsApp (19) 

99687-2865 ou pelo e-mail assistente@sesconcampinas.org.br.

SESCON CAMPINAS REALIZA MAIS UMA 

CAMPANHA DA SACOLINHA DE NATAL
LEMA DESTE ANO É “DOE UM POUCO DE AMOR E 
RECEBA GRATIDÃO DE QUEM TANTO PRECISA”

 O Sescon Campinas iniciou em novembro mais uma campanha da Sacolinha de Natal, que neste ano chega à sua 8ª edição, com o 

lema: “Doe um pouco de amor e receba gratidão de quem tanto precisa.” Para participar, basta entrar em contato com o sindicato para 

apadrinhar uma criança. A campanha acontecerá na cidade sede do sindicato, Campinas e também na cidade de Sumaré, onde recebe 

o apoio da Aescon Sumaré. As entidades participantes deste ano nas respectivas cidades são: Creche Mãe Cristina e a ARTC- Associação 

Recanto Tia Cecília.

  A Creche Mãe Cristina foi fundada em Campinas, no ano de 1977 e atualmente atende 140 crianças de 0 meses a 6 anos e 11 meses. No 

local, as crianças recebem todo o carinho e cuidados necessários, enquanto suas mães estão trabalhando. Para saber mais, acesse: http://

www.crechemaecristina.org.br/ .

  A ARTC- Associação Recanto Tia Cecília é uma entidade não go-

vernamental, sem fins lucrativos, que visa o atendimento de crianças 

carentes de Sumaré. A entidade tem como missão promover o ple-

no desenvolvimento de crianças e adolescentes através da educa-

ção, assistência social e garantia de direitos básicos, visando o cuida-

do, desenvolvimento educacional e social. Para saber mais acesse: 

https://recantotiacecilia.wixsite.com/meusite-1/quem-somos

Como participar?

  Para participar você deve apadrinhar uma ou mais crianças das 

entidades participantes. A data limite para receber as doações 

em um dos Postos de Coleta é até o dia 6 dezembro. 

  Cada criança apadrinhada deverá ser presenteada com uma 

sacolinha de Natal, formada por um kit contento: um brinquedo 

e uma troca de roupa. Todos os itens precisam ser novos.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

ACADEMIA

40+

Parcerias & Convênios

Nossos Convênios

Quer conhecer mais sobre os convênios disponi-
bilizados no Sescon Campinas? 

Visite o site:

https://sesconcampinas.org.br/nossos-conve-
nios/

ESPECIALISTA EM PESSOAS COM 40 ANOS OU 

MAIS E EM PESSOAS QUE NÃO SE ADAPTAM BEM 

AS ACADEMIAS TRADICIONAIS

A Academia 40+ conveniada ao Sescon 
Campinas é especializada em pessoas com 
40 anos de idade ou mais e em pessoas exi-
gentes, que não se adaptam bem as aca-
demias tradicionais. Por meio do Convênio 
com o Sescon Campinas, associados e tam-
bém seus funcionários contam com descon-
tos e vantagens exclusivas. Confira:

• Duas aulas experimentais gratuitas 
de Musculação e ou Pilates, no período de 
sete dias corridos;

• Avaliação Física gratuita, incluindo 
a Avaliação da Composição Corporal de 
Bioimpedância e envio de arquivo ao avalia-
do, que poderá utilizar em consulta médica 
ou com nutricionista;

• 5% em qualquer plano da academia 
(mensal, semestral e anual).

Criada em 2008, a academia oferece uma 
supervisão integral do aluno, somada a um 
método exclusivo de treino de Musculação, 
Pilates e Aeróbico. O ambiente também é di-
ferenciado, sendo agradável, sem espelhos 
ou músicas altas.

  A Musculação é feita em circuito de reve-
zamento com até oito alunos por aula, mo-
nitorados por dois instrutores. Já o Pilates 
pode ser individual ou em grupo, feito por 
um Personal Training e Fisioterapeutas es-
pecializados em pessoas acima de 40 anos.

  A 40+ está presente em diversas cida-
des do país. Na região ela conta com unida-
des em: Campinas (Bairros: Centro, Cambuí, 
Guanabara, Mansões Santo Antônio, Nova 
Campinas e Proença), Indaiatuba (Vila Ma-
ria) e Valinhos (Parque Nova Suíça).

  Para conhecer mais, acesse: 
 https://www.40mais.com.br/
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  A JP5 Gestão Contábil Ltda. surgiu da união de três 
contadores: José Luiz Palermo, Bruno Palermo e Alberto 
Tanaka, que decidiram unir às suas experiências e habi-
lidades para tornarem-se sócios no início de 2017. “Nós 
três somos contadores formados com experiência de 
anos na área, onde atuamos também como diretores e 
funcionários,” explica Bruno Palermo.

  Localizada em Campinas, a JP5 conta com uma es-
trutura de 200 m² e nove colaboradores treinados, que 
atendem clientes de diversos ramos de atividades na 
prestação de serviços e na área comercial. Totalmente 
informatizado, o escritório utiliza os melhores progra-
mas para o desenvolvimento dos serviços prestados nas 
áreas de: Departamento Administrativo, Departamento 
Contábil, Departamento Financeiro, Departamento Fis-
cal, Departamento Pessoal, Departamento Societário e 
Imposto de Renda Pessoas Física e Jurídica.

  Entre os diferenciais estão o atendimento: “É primor-
dial um bom atendimento aos nossos clientes, sempre 
visando o seu entendimento do que significa uma em-
presa de contabilidade que se preocupa com o seu cres-
cimento e com o futuro de uma empresa saudável. Pro-
curamos orientar com excelência nossos clientes com 
análises e explicações para que não tenham dúvidas em 
escolher a melhor solução para o seu negócio,” diz Bru-
no.

  A empresa realiza um atendimento rápido e ágil e sua 
diretoria e funcionários participam constantemente de 
cursos de reciclagem para uma maior capacitação den-
tro de suas áreas de atuação. “Estamos sempre à pro-

SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
SYNTHESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA.
Avenida Barão de Itapura, 1518 
Botafogo, Campinas (SP) 
mara@e-synthesis.com
(19) 3231-5551 e (19) 3234-4228

CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA.
Rua Plínio Aveniente, 78
Jd. Sta. Genebra II, Campinas (SP) 
contplan@contplancontabil.com.br 
(19) 3289-0800 e (19) 3289-0811

BSP SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL 
S/S L.
R João Coletto, 275
Jd. São Jorge, Valinhos (SP) 
rh@bspcontabil.com.br 
(19) 3237-6138 e (19) 3871-9124 

DAGOBERTO SILVÉRIO E GONZALES, 
SOCIED. 
Rua Manoel Erbolato, 32 
Jardim Paraíso, Campinas (SP) 
financeiro@dsgadvogados.com.br 
(19) 3251-9558 

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

JP5 GESTÃO CONTÁBIL LTDA.

LOPES & MARTIN ORGANIZAÇÃO CON-
TÁBIL S.
Rua Serra Azul, 117 
Jardim Nova Europa, Campinas (SP)
ariana@lopesemartincontabilidade.com.br
(19) 3203-6440 e (19) 3738-7777 

OZAKI CONTABILIDADE LTDA.
Rua Therezinha Navarro da Silva, 45 
Jardim do Bosque, Hortolândia (SP)
ozaki@ozaki.com.br 
(19) 3809-6969 e (19) 99501-6215

CORSI CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
LTDA.
Rua Pedro Antônio Pierro, 128
Vila Sônia (Sousas), Campinas (SP) 
fabiana@corsi.com.br 
(19) 3258-1003 e (19) 3758-5888 

RP SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI 
Rua Fioravante B. Maglio, 248 
Vila Nova Valinhos, Valinhos (SP) 
vania@veigaepostal.com.br 
(19) 3871-6211 e (19) 9767-5654

ANCHIETA SERVIÇOS CONTÁBEIS E 
FISCAIS EI.
Rua Batista Perozo, 53 
Jardim Boa Esperança, Paulínia (SP) 
anchieta@anchietacontabil.com.br 
(19) 3874-3854 

ALCALA ASSESSORIA CONTÁBIL E 
EMPRESARIAL
Rua Rui Barbosa, 606
Centro, Americana (SP) 
pessoal_ass@alcalaadm.com.br 
(19) 3475-4499 e (19) 98111-1575

CONTEC CONTABILIDADE TÉCNICA LTDA.
Rua Máximo Biondo, 492 
Centro, Sumaré (SP) 
contec@contabilcontec.com.br 
(19) 3367-9185 e (19) 3873-1115

GESTRATE ASSESSORIA CONTÁBIL 
LTDA. ME 
Rua Antônio Marcos Pensamento da Silva, 10 
Real Parque, Campinas (SP) 
rodolfo@gestrate.com.br 
(19) 3384-7504 

KNIGHT AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
Rua Lions Club, 139 
Vila Nova, Campinas (SP)
edison@knight.srv.br 
(19) 99604-1248

INTER CONTROL ASSESSORIA CONTÁBIL 
LTDA.
Rua Barão de Paranapanema, 146
Bosque, Campinas (SP) 
contato@intercontrolcontabil.com.br 
(19) 3259-1577 

EHRENBERG E RODRIGUES SERVIÇOS 
CONTÁBEIS
Rua João Guimarães Baia, 45 
Parque Industrial, Campinas (SP)
financeiro2@empresainteligente.com.br
(19) 3272-6891 e (19) 3342-7167 

cura do novo para chegarmos à excelência com caráter 
e honestidade,” enfatiza Bruno, que finaliza explicando 
qual a importância de ser associado ao Sescon Campi-
nas: “Sempre devemos valorizar as entidades que po-
dem e devem atuar em nosso benefício, contando com 
sua relevância na sociedade. Participamos de cursos e 
palestras administradas pelo Sescon Campinas, que nos 
ajuda a aperfeiçoar sempre mais nossos objetivos e tra-
balho”.

  Para conhecer mais sobre a JP5, acesse: www.jp5.
com.br.

MENTOR CONTABILIDADE E ASSESSO-
RIA EMPRE.
Rua Prof. Fauze Calil, 7
Centro, Monte Mor (SP) 
aline@mentorcontabilidade.com.br 
(19) 9222-9835 
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