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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

2020 AVANÇA COM NOVOS PRODUTOS
Iniciamos fevereiro com outra boa notícia, pensando sempre em oferecer um serviço de qualidade
e cada vez melhor, o Sescon Campinas mudou sua
Certificação Digital. O produto agora é fornecido
pelo Instituto Fenacon (IFEN), que agrega soluções
de Certificação Digital com a Fenacon|CD e conta
com inúmeros diferenciais. Entre eles, agilidade no
atendimento e suporte rápido. Além disso, o sindicato manteve o desconto para as empresas associadas
e o atendimento in company, assim como nos dois
Postos de Atendimento do Sindicato. A mudança
para uma certificadora exclusiva da classe contábil,
assim como a implementação do Sescon REGISTRO
são iniciativas do sindicato que busca oferecer novos
e maiores benefícios aos seus associados.
No dia 29 de janeiro, o Sescon Campinas promoveu a palestra gratuita “Como Preparar Seu Escritório de Contabilidade para a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD)”. A Lei nº 13.709/2018, começa a valer
em agosto de 2020 e tem como objetivo proteger os
direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos
cidadãos. Para garantir a proteção pretendida, todos
aqueles que tratam dados pessoais deverão se adequar, caso contrário terão que arcar com multas.

Nesta edição você confere também duas importantes entrevistas, a primeira delas realizada com o
presidente da Fenacon Sérgio Approbato Machado
Júnior, que fala sobre atuação política da nossa federação, os projetos para este ano, bem como sobre a
importância do trabalho dos Sescons e Sescaps que
dão força a Fenacon.
Nossa segunda entrevista é com o presidente da
FECONTESP, nosso parceiro Dagoberto Silvério da
Silva. Há mais de 20 anos ele atua como Diretor no
Sindicato dos Contabilistas de Campinas e Região,
além de ser diretor da AESCON Campinas em diversas gestões, com certeza Dagoberto será um importante interlocutor das reivindicações da nossa região
frente a federação.
Vamos ao Trabalho!
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A Revista Sescon Campinas é uma publicação mensal do Sescon Campinas
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Pesquisas da Região Metropolitana de
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Sescon Campinas adota Certificação Fenacon/CD

Entrevista com o presidente da Fenacon Sérgio
Approbato Machado Júnior

LEON PARK

Dagoberto Silvério da Silva assume presidência da FECONTESP

Confira algumas das empresas associadas ao Sescon Campinas

IMAGEM DO MÊS

Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas
ou elogios sobre a Revista Sescon Campinas. Sua opinião é muito importante
para nós!

No dia 29 de janeiro o Sescon Campinas em parceria com
a Fenacon CD sorteou um E-CNPJ A1 para os participantes
da palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados.

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: marketing@sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

FEVEREIRO

ACONTECEU!

CURSO PRESENCIAL IBDEC “CÁLCULOS DA FOLHA DE
PAGAMENTO”

Dia: 11 de fevereiro (terça-feira)
Horário: 08h30 às 17h30
Carga Horária: 8 horas
Objetivos: O curso Cálculos da Folha de Pagamento
foi desenvolvido para ensinar os alunos de forma prática
os proventos e descontos da Folha de Pagamento.
Conteúdo programático: Proventos (Salário,
Remuneração Variável / Comissões, Horas Extras,
Horas Extras no Descanso Semanal e Feriado,
Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade,
Adicional de Periculosidade; Desconto (DSR/
Descanso Semanal Remunerado, INSS, IRRF, Faltas,
Atrasos e Atestados Médicos.

CURSO PRESENCIAL IBDEC “MODERNIZAÇÃO DO
ESOCIAL”

Dia: 12 de fevereiro (quarta-feira)
Horário: 08h30 às 17h30
Carga Horária: 8 horas
Objetivos: Propiciar aos participantes conhecimentos
de forma clara e didática sobre as recentes alterações
e modernizações do eSocial propostas em agosto de
2019 como o novo FGTS, EFD-Reinf e DCTF-Web em
versões finais.
Conteúdo programático: O que é o eSocial;
eSocial, as alterações no Sistema e os Eventos
Trabalhistas; Obrigações e Guias a serem substituídas
ou alteradas pelo eSocial; O que é a EFD- Reinf; O que
é a DCTF WEB.
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TALK CONTÁBIL OMIE ACONTECE NO SESCON
CAMPINAS, TEMA FOI BPO FINANCEIRO
O tema foi “Como utilizar o BPO como diferencial
competitivo na sua contabilidade”
O primeiro Talk Contábil de 2020 de Campinas e Região
promoveu um bate de papo sobre inovação em gestão.
O Talk foi ministrado por Tainá Souza, Key Account Manager
na Omie, 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.
Confira alguns depoimentos de quem esteve presente:
“A palestra foi muito interessante, porque é um novo
mercado que estamos tendo que desbravar e aprender, enfim
vai agregar muito valor neste mundo digital que já está aí
e que precisamos nos adequar,” Jaqueline Barbosa Gomes,
contadora da Arimana Contabilidade de Campinas.
“A palestra foi muito boa, nosso escritório já atua somente no
segmento de BPO, somos parceiros da OMIE desde setembro
e já temos uma carteira com vários clientes. A palestra
contribuiu muito, deu mais informações e argumentos para
chegar até o cliente e ver que estamos no caminho certo,”
Alessandro Rodrigo Paiva, contador da Cubo Gestão de
Jundiaí.
“Nós já somos clientes OMIE, a palestra foi interessante e
bem esplanada pela Tainá e abriu portas para que possamos
aplicar o BPO com os nossos clientes,” Reinaldo Arias,
contador da Tecnicont de Campinas.
“Achei a palestra muito interessante, um conteúdo bem
explicativo e uma nova oportunidade de trabalho e de
crescimento na área contábil,” Valéria Soares Claus, contadora
da Assessoria Contábil Paraíso do Verde de Nova Odessa.
“A OMIE está se reinventando cada vez mais, já faz três
anos que somos parceiros dela, nada a reclamar, muito pelo
contrário, a OMIE faz um trabalho maravilhoso. Eu já tenho
o curso de BPO, mas a palestra trouxe mais informações e
insights para trabalharmos cada vez melhor,” Acássio Arcanjo
Alves, contador JM Alves Contabilidade de Campinas.
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Período de 27/01/20 até 28/03/20
Duas turmas: Segunda e terça ou aos Sábados

Poucas Vagas!
contato@chicursos.com.br

19 99180.1048 (Campinas)

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

SESCON CAMPINAS PROMOVE
PALESTRA SOBRE LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS
Na noite de 29 de janeiro, o Sescon Campinas promoveu a palestra
gratuita “Como preparar seu escritório de contabilidade para a Lei
Geral De Proteção De Dados (LGPD)”. Os palestrantes José Renato
Camilotti advogado e consultor jurídico e Giovanna Feres Crotti advogada especializada em Proteção de Dados falaram sobre os elementos fundamentais da LGPD, da experiência de aplicação da legislação na Europa, de casos concretos
e diretrizes para boas práticas de conduta, focando na realidade dos escritórios de contabilidade.
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 13.709/2018, começa a valer em agosto de 2020 e
tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos. A
lei elenca uma série de normas que oferecem às pessoas naturais maior controle sobre seus dados
e uma efetiva segurança contra o uso indevido por parte de organizações ou pessoas mal-intencionadas.
Pelo texto da lei, dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável, ou seja, qualquer dado pelo qual sua empresa consiga identificar um indivíduo.
Para garantir a proteção pretendida, todos aqueles que tratam dados pessoais deverão se adequar
para cumprir com todas as limitações, requisitos mínimos, princípios, entre outras regras trazidas
pela LGPD e descumprimentos poderão levar à multas.
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SESCON CAMPINAS ADOTA
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
FENACON/CD
Fornecida pelo Instituto Fenacon,
o novo produto conta com
tecnologia mais avançada,
melhores preços e diversos
diferencias, além de manter o
desconto para associados e o
atendimento in company

MATÉRIA DE CAPA

Um dos mais tradicionais serviços do Sescon Campinas está ainda melhor, a Certificação Digital oferecida, agora é
fornecida pelo Instituto Fenacon (IFEN), que agrega soluções de Certificação Digital com a Fenacon|CD. “Muitos são os
diferenciais que influenciaram neste upgrade para a Certificação da Fenacon/CD, entre eles, a credibilidade e o suporte
do IFEN, somada a tecnologia de ponta, melhores preços e menor tempo de expedição da certificação, pois não havendo
nenhuma inconformidade, ela já é ativada no momento do atendimento,” diz o presidente do Sescon Campinas Rodrigo
de Abreu Gonzales.
Além disso, Gonzales destaca que os associados e seus clientes continuam tendo vantajosos descontos na utilização do
serviço e contando com as facilidades do atendimento in company, no qual a Certificação vai até o cliente, com a mesma
qualidade, mas com o diferencial da comodidade e o melhor, é que este serviço também é estendido aos clientes dos
escritórios.”

Única certificação da classe contábil
Algo que torna a Certificação FenaconCD única é que

BENEFÍCIOS

ela reverte o que é investido para a própria classe contábil. “Enquanto as demais certificadoras são empresas co-

Segundo Márcio Shimomoto, presidente do
IFEN, os principais diferenciais da parceria com
a Fenacon/CD são a agilidade no atendimento,
o suporte rápido e humanizado, a devolução
em até sete dias do valor do produto, no caso
de arrependimento e a devolução parcial, no
caso de perda do Certificado Digital por qualquer motivo. Mas tem mais, outras vantagens
são os valores diferenciados para os associados e um portal chamado “CD Manager” que
possibilita a gestão dos certificados e o acompanhamento de seus vencimentos.

merciais, onde o resultado financeiro é revertido aos seus
acionistas, a FenaconCD é a única certificadora do mercado onde o resultado é revertido para a atuação das entidades representativas do segmento de assessoramento
e de contabilidade que são os SESCONs e SESCAPs do
país,” destaca Shimomoto.
Atualmente todos os 37 Sescons e Sescaps do país estão
utilizando a Certificação FenaconCD e também são proprietários da Certificadora sob a coordenação do IFEN.
Para Shimomoto, a participação do Sescon Campinas
nesse processo também é muito importante. “O Sescon
Campinas representa empresas que estão localizadas
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numa cidade, que além de ser uma das maiores do país, concentra
muitas empresas que podem se beneficiar da simplificação, agilidade e segurança que a Certificação Digital proporciona,” reforça.
Apesar de ser recente no Estado de São Paulo, o uso da Certificação FenaconCD já tem um balanço positivo. “O retorno dos
usuários já tem sido muito satisfatório. Também temos sido muito
elogiados pelos nossos colaboradores que estão atuando e que demonstram uma satisfação muito grande pela facilidade e agilidade
de nosso sistema de atendimento, vendas e emissão dos Certificados,” destaca Shimomoto.
“A expectativa é sem dúvida enorme e os maiores beneficiados
nesse processo serão os nossos associados, que se beneficiarão de
um serviço de maior qualidade pautado na agilidade e na expertise

Onde encontrar os serviços?
O serviço pode ser adquirido em
nossa página de internet https://
sesconcampinas.org.br clicando
no link “certificado digital”, com
aquisição dos produtos para validação em nossos postos de
atendimento, estrategicamente
localizados, além é claro, de um
atendimento in company diferenciado.

do IFEN e que ainda é revertido para a classe contábil por meio do
trabalho sério dos SESCONs e SESCAPs. Com certeza esta parceria
muito nos alegra e reforça o nosso compromisso de oferecer sempre os melhores serviços, que façam realmente a diferença para o
nosso público,” conclui Gonzales.

O que são?
MATÉRIA DE CAPA

Certificação Digital - O Certificado Digital é um documento eletrônico onde ficam armazenados dados da
pessoa física ou jurídica que comprovam sua identidade perante terceiros. Uma poderosa ferramenta para
contadores e empresas que buscam vantagens exclusivas, comodidade, segurança e agilidade da única certificadora da classe contábil.
E-CNPJ - É o documento de identificação digital da sua empresa. Com ele é possível obter certidiões junto a
RFB – Receita Federal do Brasil, consultar e atualizar os cadastros de Contribuinte PJ.
E-CPF – O Certificado Digital e-CPF possibilita o acesso a diversos serviços oferecidos pela Receita Federal
do Brasil (Portal e-cac) ou através da Conectividade Social da Caixa Econômica Federal.
NF-e - O Certificado NF-e é o mais indicado para emissão de notas fiscais, garante a disponibilidade e agilidade no dia a dia e mantém a segurança e integridade dos dados e do representante legal da empresa.

Postos de Atendimento:
Posto 1

Para saber mais ou agendar o serviço:

Endereço: Av. Irmã Serafina, n°863, Ed. Sada Jorge, salas 21/22,

WhatsApp: (19) 99657-6820

Centro, Campinas (SP)

E-mail: atendimento@sesconcampinas.org.br

Horários de atendimento: De segunda a sexta, das 8h às 12h e

Site do Sescon Campinas: www.sesconcampinas.org.br

Telefone: (19) 3231-0208

das 13h às 18h
Telefone: (19) 3231-0208

Posto 2
Endereço: Sede do Sescon Campinas - Rua Prof. Dr. Euryclides
de Jesus Zerbini, n°1815 – Pq.
Rural Faz. Sta Cândida, Campinas (SP)
Horários de atendimento: Quartas, das 8h às 12h e das 13h às 18h
Telefones: (19) 3231-0208 ou (19) 3239.1845
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS entrevista

PRESIDENTE DA FENACON FAZ

BALANÇO E FALA SOBRE AS

EXPECTATIVAS PARA 2020

A

Revista Sescon Campinas entrevistou o presidente da Fenacon, Sérgio Approbato Machado Júnior para saber mais sobre as
expectativas da Federação para 2020
e fechar um balanço da atuação política da entidade que representa os
Sescons e Sescaps do país, bem como
sobre a importância da atuação dos
sindicatos regionalmente.
Sérgio é empresário contábil e administrador de Empresas. Atuando
há mais de 30 anos como empresário contábil, desde 1998 trabalha ativamente na defesa e valorização do
empreendedorismo. Nesse período
fez parte de várias diretorias do SESCON-SP, entidade que presidiu entre
os anos de 2013 a 2015. Em 2016 foi
nomeado Diretor da Fenacon, cargo em que permaneceu até junho de
2018, quando foi eleito presidente, na
gestão 2018-2022.

Comente sobre a representatividade da Fenacon na esfera Política, que balanço faz de 2019?
Sérgio: A Fenacon é uma entidade nacional, temos
uma representatividade muito forte, especialmente
na capital em Brasília, incluindo o Executivo Nacional,
Congresso Nacional, Senado e Câmara. Tivemos em
2019 um trabalho muito forte, especialmente com a
mudança de Governo, onde tivemos a oportunidade
de conhecer muitos secretários. Vale explicar que a
estrutura administrativa do país é um pouco diferente nesta gestão. Temos grandes ministérios e muitas
secretarias veiculadas, como é o caso do Ministério
da Economia do Paulo Guedes, que criou diversas
secretarias na base e algumas que se sobrepuseram
aos ministérios. Por exemplo, a Secretaria do Trabalho,
10

que antigamente era o Ministério do Trabalho e outros
casos parecidos. E nós estamos tendo acesso a todos
eles na verdade. Até pelo fruto de um trabalho anterior
realizado.
Na área Tributária e outros temas que envolvem o
mundo empresarial, participamos de muitas ações,
muitos eventos e especialmente na Reforma Previdenciária, tivemos sim uma participação, muito boa nessas
questões.
Também estivemos com diversas autoridades, em especial, na questão da discussão da Reforma Tributária,
participamos de muitas audiências públicas para discutir uma das principais reformas que vão acontecer
no país.

w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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Quais foram as principais conquistas da federaçã?
Sérgio: Na área de eventos tivemos a CONESCAP,
que foi a primeira da nossa gestão. Reformulamos
totalmente o critério e a forma de representação e
foi um sucesso absoluto para quem esteve lá. Inclusive com a participação de entidades ligadas a nós,
que nunca tinham participado, como a CNC, a nossa
Confederação Nacional do Comércio, que percebeu a
importância de estar num evento como o nosso. Outro detalhe importante, que gostaria de ressaltar, é
a nossa participação mais efetiva na CNC. Estamos
participando em muitas pautas de importância, inclusive somos um dos coordenadores da Câmara Brasileira de Serviços (CBS), a câmara mais importante de
discussões técnicas presente na casa.
Assumimos há um ano e meio, num momento de
dificuldade muito grande financeira, com a queda da
arrecadação sindical, que é a nossa base de receita
principal, o que levou a uma mudança de gestão e de
posicionamento interno, controles e processos. Mudar isso deu muito trabalho. Não que a minha forma
de ver as coisas seja melhor ou pior que as gestões
anteriores, mas era um cenário novo que requeria alguns ajustes. Tivemos que reorganizar toda a estrutura, mas tudo isso teve um peso positivo no final,
porque a equipe está muito mais integrada e motivada. Acho que crescemos onde tínhamos que crescer.

Comente a importância dos Sescons e Sescaps
nesse processo:
Sérgio: Sobre a questão dos Sescons e Sescaps é
bom relatar que temos 37 sindicatos espalhados pelo
Brasil. Sindicatos que são intermunicipais e não estaduais. A importância dos sindicatos de base é total e
fundamental, porque é lá que nascem as iniciativas.
Lá estão os associados, a base. São os sindicatos que
trazem o eco e a resposta da base da ponta até a
federação.
A importância de ter essa consciência por parte das
entidades sindicais é muito grande, até no que diz
respeito a divulgação. É importantíssimo esse trabalho de formiguinha, de comunicação e de divulgação
de nossos feitos, tanto em Brasília quanto em cada
sindicato na sua base.
Vemos esse reflexo de forma muito positiva em alguns sindicatos, como no caso do Sescon Campinas,
porque é um sindicato extremamente proativo e que
tem uma resposta da sociedade em sua base, que são
as empresas que eles representam e que tem dado
esse suporte, porque acreditam no trabalho realizado.
Nós somos sim muito diferenciados, a maioria dos
sindicatos está com muitos problemas, nós pelo contrário, apesar da crise, estamos crescendo e aumen-

tando o grau de produtos disponibilizados à nossa base
como um todo.

Em relação a 2020 quais serão as frentes de trabalho da Fenacon ?
Sérgio: Nós temos muitas frentes de trabalho para
você ter uma ideia, abrimos doze comissões de serviço
aqui na casa, desde o início da nossa gestão. Teoricamente agora começamos a colher alguns frutos. Como
por exemplo, o trabalho que fizemos em conjunto com
o Sebrae, a Fenacon Prev, que vai disponibilizar previdência complementar para os associados do sistema
Fenacon Sescap/Sescon. O convênio foi anunciado durante a 18ª Conescap.
Outro trabalho que promete decolar é o Internacional Desk, que vem sendo desenvolvido já há um bom
tempo pela Fenacon, desde que eu assumi há um ano e
meio. Trabalho que começamos lá no Sescon São Paulo
antes, quando eu estava na presidência do sindicato.
Outra virada que nós queremos dar em 2020 é na
questão Educacional. Teremos uma frente de trabalho
muito inovadora e muito diferente, não só voltada ao
setor contábil, mas voltada ao mercado. Teremos atividades de ensino complementar em todas as categorias
econômicas que conseguirmos ter penetração, esse é
um critério diferente e tenho certeza de que dará muito
certo.
Outra ideia é desenvolver, por exemplo, parcerias de
treinamentos para quem quer prestar concurso público.
E com isso outras atividades de gestão, não especificamente para o setor de contabilidade, mas para empresas de setores econômicos diversos.
Ainda na área educacional fizemos algumas parcerias com importantes empresas, inclusive com uma entidade internacional, da qual já traçamos uma série de
ações a partir de 2020, como um curso de certificação
internacional para que o profissional contábil possa a
trabalhar no mercado europeu.
Posso citar também a questão da Certificação Digital.
O mercado está em constante mudança e nós estamos
acompanhando essas mudanças e para isso também já
estamos fazendo um trabalho muito bom e muito interessante, inclusive com parceiros tecnológicos, para
também conseguir alavancar algumas questões, até
pensando na LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, utilizando-se de tecnologia da certificação
nas transações em documentos digitais e aí com outras
empresas que trazem na sua base tecnologia de segurança dessa informação.
Também estamos criando um selo, juntamente com especialistas, alguns deles colaboraram com a Operação
Lava Jato e são pessoas que trazem toda essa questão
de compliance e uma respeitabilidade muito grande,
que para nós é muito importante.

w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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Quais são suas expectativas econômicas para
2020 e preocupações para as categorias representadas?
Sérgio: Tivemos em 2019, um ano difícil, numericamente falando em economia, o Brasil cresceu, discretamente, mas cresceu. Eu acho que as coisas aos
trancos e barrancos estão se ajustando, não está sendo muito fácil é uma complexidade de situações para
você fazer um ajuste, fazer uma melhoria, porque isso
envolve de tudo, desde interesse pessoal até interesse político e tudo mais. Enfim, torcemos e esperamos
conseguir criar mudanças importantes para o país,
que ainda não se realizaram. Mas, corremos o risco de
isso não acontecer em 2020, em função de ser um ano
eleitoral o que gera preocupação. Porque geralmente
o Congresso Nacional, em época de eleição, encerra
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suas atividades em julho, quer dizer ele entra em recesso e trabalha meio ano apenas, o que na minha opinião é um absurdo.
Temos que pensar no Brasil como um todo, não podemos parar o país. Se não conseguirmos emplacar as
reformas neste ano, e sendo muito otimista aprová-las
em 2021. Geralmente, no caso da Reforma Tributária,
por exemplo, só poderemos aplicar essas mudanças
em 2022, ou seja, ficaremos mais dois anos parados?
Sendo que 2022, também será um ano de eleição, só
que presidencial. Então, perceba que corremos o risco de nesta gestão de nosso atual presidente, não ter
mais nenhuma reforma importante aprovada ou sendo
aprovada pela metade, sem uma discussão mais ampla, o que é preocupante.

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

SESCONCAMPINAS nossos convênios

Parcerias & Convênios

LEON PARK
HOTEL CAMPINAS

Foto: Divulgação

Localizado na principal avenida do centro comercial de Campinas (Avenida Francisco Glicério) o Leon Park Hotel Campinas oferece aos associados do Sescon Campinas e também aos
seus funcionários tarifa de hospedagem diferenciada, conforme tabela pré-estipulada Sescon.
O hotel tem fácil acesso as principais rodovias do Estado de São Paulo, como Anhanguera,
Bandeirantes e Dom Pedro e está a poucos minutos dos principais pontos atrativos de Campinas.
O Leon Park oferece todo o conforto e qualidade aos seus hóspedes com área de lazer na
cobertura com piscina, saunas, churrasqueira, sala de ginástica e um amplo estacionamento
próprio do hotel, coberto e com seguro, além de serviço de manobristas. O hóspede tem à sua
disposição sala de internet gratuita e wi-fi aberto em todo o hotel.
Os apartamentos são amplos e equipados com ar condicionado, TV a cabo, internet wi-fi free,
frigobar, cofres individuais, telefone, confortáveis camas box spring, secadores de cabelo, pisos
de madeira antialérgicos, e muito requinte. O hotel conta também como quatro suítes Master
Leon tipo flat com cozinha, sala, quarto e banheiros com banheiras hidromassagem.
Entre os destaques, está o Restaurante Leon d `Or, que funciona dentro do Leon Park e oferece serviços de Room Service 24 horas, além dos buffets e A La Carte para almoço e jantar. Sem
falar da estrutura completa para atender a eventos, com salas de reuniões, área de coffee breaks
e muito mais.
Quando o assunto são eventos coorporativos, o Leon Park possui estrutura completa para
atender diversos tipos de eventos e convenções com duas salas de reuniões e uma área especial
para coffee breaks. A Sala Ouro tem capacidade para aproximadamente cem pessoas em formato auditório e a Sala Prata para cerca de cinquenta pessoas em formato auditório. Ambas salas
contam Coffee Shop, área especialmente designada aos serviços de coffee breaks.
Para sabe mais, acesse: www.leonpark.com.br

Nossos Convênios
Quer conhecer mais sobre os convênios disponibilizados pelo Sescon Campinas?
Visite o site: https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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DAGOBERTO SILVÉRIO DA SILVA
É O NOVO PRESIDENTE DA FECONTESP

O

novo presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo (FECONTESP) atua em Campinas, Dagoberto Silvério da Silva assumiu recentemente a presidência da entidade, fundada em 1948
pelos Sindicatos dos Contabilistas de São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba e Campinas.
A FECONTESP é um órgão sindical constituído para fins de reunião dos Sindicatos representativos da Profissão
Contábil em nível regional, bem como dos Contabilistas localizados nas regiões não abrangidas pela territorialidade da base sindical de sua categoria.
Há mais de 20 anos atuando como Diretor no Sindicato dos Contabilistas de Campinas e Região, além de ser
diretor da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Campinas (AESCON), Dagoberto já atuou também como diretor vice-presidente da FECONTESP.
Com formação contábil, mantêm consultoria e assessoria na área há várias décadas.
No segmento corporativo, é gerente Jurídico na Unimed Campinas, cargo que assumiu em 2007. Também é
sócio fundador da DSG - Sociedade de Advogados e conta com mais de 30 anos de experiência, com passagem
em diversas instituições públicas e privadas de grande importância. Na Prefeitura Municipal de Campinas, foi
membro Julgador da Junta de Recursos Tributários por mais de uma década. Tem expertise na atuação consultiva e no contencioso nas áreas cível, empresarial, cooperativista, consumidor, tributária e trabalhista. É membro
da OAB/SP–subsecção de Campinas “Comissão de Apoio ao Jovem Advogado e ao Estagiário de Advogado.”

ENTREVISTA
O que representa para você presidir a maior
Federação de Contabilistas do País?

O que você identifica como os principais desafios dos profissionais contábeis neste momento?

Dagoberto: Uma satisfação pessoal e uma responsabilidade imensa neste momento tão crucial da
vida sindical brasileira.

Dagoberto: A tecnologia. O profissional da contabilidade deve acompanhar as inovações tecnológicas, direcionando sua atenção para as mudanças
na legislação. A utilização das ferramentas tecnológicas trará o diferencial competitivo na produtividade e nos resultados do negócio.

Quais são os planos e metas de sua gestão?
Dagoberto: A sustentabilidade dos Sindicatos que
compõem a base da Federação, com ações práticas inovadoras sem perder a essência na defesa
das prerrogativas dos profissionais representados.

E na Contabilidade, você atua há quanto
tempo?
Dagoberto: Desde os idos de dezembro de 1973,
meu contato com a contabilidade é igual a história de muitos outros colegas, comecei como office
boy.

Por que você escolheu a Contabilidade como
profissão?
Dagoberto: Trabalhei em comércio, turismo, mas
a escrituração contábil realizada em um escritório
de contabilidade foi algo que me atraiu primordialmente, depois veio a convivência com pessoas
exemplares, cuja amizade cultivo até hoje.
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Como você vê as atividades dos Sindicatos
em defesa dos profissionais da contabilidade?
Dagoberto: São entidades bem administradas, focadas na sua atividade preponderante e por tudo
isso, um celeiro de excelentes líderes para a categoria.

Deixe uma mensagem aos contabilistas do
Estado de São Paulo:
Dagoberto: Que estejam ombreados com os demais colegas, sejam eles profissionais liberais,
empregados ou empresários. Apoiem a entidade
local, associem-se ao Sindicato de sua cidade ou
região. A Entidade Sindical é quem está alerta às
aspirações da categoria, e lembrar que Sindicato
forte é categoria profissional forte.

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

“O profissional da contabilidade deve acompanhar as inovações tecnológicas, direcionando
sua atenção para as mudanças na legislação.”
Dagoberto Silvério da Silva, presidente da FECONTESP
w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

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

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

LOGISTICA SUMARÉ LTDA.
Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777
Nova Veneza, Sumaré (SP)
aislan_leporoni@lslgr.com.br
(19) 3116-6725 e 3116-6727

CAMPCONT ASSESSORIA CONTÁBIL
LTDA.
Rua Coelho Neto, 311
Vila Itapura, Campinas (SP)
janete_adm@campcont.com.br
(19) 3232-5062 e 99772-7083

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

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

ISAEL - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Celso Egídio Sousa Santos, 509
Jardim Chapadão, Campinas (SP)
soraia@isaelcontabilidade.com.br
(19) 3242-6009 e 99115-1508

LÓGICA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
- EPP
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1942
Jardim Esplanada, Indaiatuba (SP)
aline.financeiro@escritoriologica.com.br
(19) 3825-5196

GISELE CRISTINA DE PAULA SANTOS
Rua Paulo Mangabeira Albernaz, 391
Jardim Capivari, Campinas (SP)
(19) 3209-1728

OZAKI CONTABILIDADE LTDA.
Rua Therezinha Navarro da Silva, 45
Jardim do Bosque,
Hortolândia (SP)
ozaki@ozaki.com.br
(19) 3809-6969 e 3887-2091

G.C.Y. - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL
LTDA.
Av XV de Novembro, 349,
Centro, Artur Nogueira (SP)
gcycontabil@uol.com.br
(19) 3877-1339

BSP SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL
S/S L
Rua João Coletto, 275
Jd. Sao Jorge, Valinhos (SP)
rh@bspcontabil.com.br
(19) 3237-6138 e 3871-9121

SYNTHESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA.
Av. Barão de Itapura, 1518
Botafogo, Campinas (SP)
mara@e-synthesis.com.br
(19) 3231-5551 e 3234-4228

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

ESCRITÓRIO PARANÁ CONTABILIDADE
S/S LTDA.
Rua Luiz Camilo de Camargo, 930
Lot R. Campineiro, Hortolândia (SP)
denilson@escritorioparana.com.br
(19) 3897-2744

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!
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