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MARÇO MÊS DE DESAFIOS

Neste ano em especial, o mês de março é marcado 
pela volatilidade dos mercados internacionais, estrondo-
sa desvalorização da bolsa brasileira e a declaração de 
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coro-
navírus (Sars-Cov-2).

Todos estes fatores trazem insegurança aos empre-
sários e uma perspectiva nebulosa de futuro, seja a curto 
prazo com uma série de dúvidas e questões de como 
sua empresa transporá esta tempestade, como a médio 
e longo prazos em relação aos efeitos do coronavírus na 
economia brasileira e mundial.

Neste cenário, o Sescon Campinas se antecipou e, na 
condição de representante das categorias econômicas 
(empregadores), se alinhou com os representantes dos 
empregados (SEAACS e FEAAC) e em conjunto elabo-
raram uma nota conjunta com orientações relativas às 
relações de trabalho específicas à pandemia. 

Neste turbilhão de informações e necessidades de 
adaptações, as empresas de contabilidade mantém suas 
obrigações perante seus contratantes, em especial na 
entrega das obrigações acessórias e no atendimento aos 
clientes na entrega da Declaração de Ajuste do Imposto 
de Renda, serviço que historicamente gera uma receita 
extra significativa aos escritórios. 

Com todo esse contexto, mais do que nunca, será 
exigido das empresas uma enorme capacidade de adap-
tação, muita conversa com seus colaboradores, organi-
zação e estratégia. 

Não poderia de deixar de comentar que em março 

comemoramos o Dia Internacional da Mulher. As mulhe-
res avançam em todas as áreas, onde esbanjam compe-
tência, atenção aos detalhes e muito jogo de cintura. Mas 
sabemos que ainda há muitos desafios ligados as ques-
tões de gêneros que precisam ser superados e somente 
com a educação poderemos quebrar essas barreiras em 
prol da equidade, por isso, a elas todo o nosso respeito 
e gratidão. 

Infelizmente, por conta do coronavírus, cancelamos 
nosso tradicional evento de celebração ao dia das mu-
lheres que estávamos organizando com tanto carinho, 
desta vez em parceria com o Conselho Regional de Con-
tabilidade (CRC), Sindicato dos Contabilistas de Campi-
nas e Associação das Empresas de Serviços Contábeis 
de Campinas (AESCON CAMPINAS), mas acredito sin-
ceramente que em breve teremos outras oportunidades 
para celebrarmos juntos presencialmente. 

Por enquanto, desejo a todos que consigam se adap-
tar a esta fase temporária que requererá muito diálogo e 
que saiam mais fortes do que entraram, sabendo que o 
Sescon Campinas está ao seu lado! 

Vamos ao Trabalho e muita saúde a todos!
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Barbosa; Dalmo Otacilio Arten; José Luis 
Raymundo da Silva.
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ACONTECEU!

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

O Curso “Declaração de Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas 2020” foi ministrado no dia 11 
de março em parceria com a IBDEC.

CURSO IBDEC “DIRPF – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO 
DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS 2020”

Dia: 14 de abril (terça-feira)

Horário: 08h30 às 17h30

Carga Horária:  8 horas

Objetivos: O curso de Faturamento e Emissão de 

Nota Fiscal eletrônica tem como objetivo qualificar os 

alunos quanto à rotina, emissão e escrituração de notas 

fiscais em operações comuns, bem como transmitir 

conhecimentos das exigências da legislação do ICMS, IPI 

e Simples Nacional.

Conteúdo programático: ICMS e IPI, Inclusões 

e Exclusões, Cálculo, Operações Fiscais, Operações e 

Prestações Internas (ICMS), Operações e Prestações 

Interestaduais (ICMS), Alíquotas e Diferencial de 

Alíquotas (ICMS), Utilização da TIPI; 

SIMPLES NACIONAL: Definição de ME e EPP, 

Definição de Receita Bruta, Abrangência e 

recolhimento de tributos e contribuições, Tributos não 

abrangidos, Diferencial de Alíquota do ICMS, Tabela 

do Simples Nacional

NOTA FISCAL: Modelo 1 ou 1-A, Cupom Fiscal, Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e), Trânsito da Mercadoria 

(DANFE), Cancelamento, Inutilização, Rejeição e 

Denegação, Correção de Irregularidades (Carta de 

Correção, Destaque a Menor e Destaque a Maior)

OPERAÇÕES FISCAIS EMISSÃO DE NOTA FISCAL: 

Amostra Grátis, Bonificação, Demonstração, Remessa 

e Retorno para Conserto, Remessa e Retorno para 

Industrialização, Venda para Entrega Futura

CURSO IBDEC “FATURAMENTO E EMISSÃO DE 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA”

ABRIL
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CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA
Seja um associado e conte com 
ainda mais benefícios

Associado: 

novos associados
Indique 2

e GANHE
a sua anuidade

Benefícios
Exclusivos da

· Certi�cado de Associado;

· 2 Inscrições gratuitas de cursos;

· 1 Utilização dos Espaços 
Sescon Campinas 
(Sala de Aula ou Auditório).

Associado Sescon Campinas, ainda dá tempo de realizar a sua Contribuição Associativa! Não 
deixe de efetuar o pagamento e fortalecer ainda mais a sua classe. A opção de pagamento 
poderá ser a cota única ou parcelada. 

Dúvidas? Entre em contato (19) 3239-1845 / 3256-7975 ou pelo e-mail 
assistente@sesconcampinas.org.br

COTA ÚNICA:

Associados e
novos Associados: 
50% de desconto
para empresas com
até 5 funcionários

 e conheça mais benefícios 
oferecidos pelo Sescon Campinas, 
incluindo a possibilidade de ganho 
�nanceiro para sua empresa.

Entre em Contato

PRAZO LIMITE: Ainda dá tempo!

Parcele em 6X
ou COTA ÚNICA com 

10% de desconto
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IRPF
2020

CONTABILIDADE EM FOCO

 T
eve início em 2 de março o prazo para 
entrega pelo contribuinte da Declara-
ção do Imposto de Renda para os rece-

bimentos e pagamentos acontecidos durante 
o ano de 2019. Este prazo se encerra às 23:59 
horas do dia 30 de abril e a Receita Federal es-
tima receber 32 milhões de declarações.

 Por:  Francisco de Assis Amâncio,
Contador, empresário contábil e diretor FSXP 

Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. e 
diretor do Sescon Campinas

A tabela do Imposto de Renda ainda não foi 
atualizada, o que provoca a incidência do im-
posto a parcela cada vez maior da população e, 
portanto, o contribuinte deve estar atento aos 
seguintes itens:
  Estão obrigados a entrega da declaração as 
pessoas que durante o ano de 2019:
• Receberam valores
o Tributáveis (rendimentos do trabalho assala-
riado ou não, aposentadoria, aluguéis, pensões 
e atividade rural) em valor total superior a R$ 
28.559,70;
o Isentos, não tributados ou tributados exclu-
sivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 
40.000,00;
• Realizaram o Operações em que foi apura-
do ganho de capital (alienação de bens e di-
reitos);
o Operações em bolsa de valores, de mercado-
rias, de futuros e assemelhados.
• Quem teve a posse ou a propriedade de bens 
e direitos em valor total a R$ 300.000,00;
• Quem passou a condição de residente no Bra-
sil.
  Algumas alterações foram promovidas pela 
Receita Federal no programa da declaração, no 
calendário para restituição e nas opções para 
pagamento, confira:
• É obrigatório informar se os bens são do de-
clarante ou do dependente, além de detalhar 
estes bens mencionando a data de aquisição 
e o registro em cartório para imóveis e RENA-
VAM para veículos;

• Não basta apenas o saldo bancário no encer-
ramento do ano, as Informações bancárias de-
verão ser complementadas com o CNPJ da ins-
tituição além dos dados de agência e conta;
• Não será permitido o abatimento dos valores 
pagos em contribuições previdenciárias para 
trabalhador doméstico a serviço do contribuin-
te;
• A opção pelo pagamento através de débito 
automático poderá ser feita até 10/04/2020 
para o pagamento da quota única ou primeira 
quota;
• O calendário de restituição foi encurtado para 
cinco lotes, sendo o primeiro em 05/2020 e o 
último em 09/2020.
  Permanecem as regras para:
• Dedução das despesas com medicamentos 
que estejam cobrados em conta hospitalar;
• Proibição para dedução dos valores gastos 
com cursos livres (idiomas, música, desenho, 
etc.).
  O contribuinte pode efetuar o preenchimento 
e a entrega da declaração através de aplica-
tivos para computadores, tablets e smartpho-
nes, já disponíveis no site da Receita Federal 
e antes do envio o programa apresentará um 
comparativo entre as possiblidades de entre-
ga considerando a declaração pelo modelo 
completo ou simplificado, indicando os valores 
apurados e permitindo ao contribuinte optar 
pelo resultado que for mais interessante.
  A dica para evitar a situação de malha fiscal é 
procurar um profissional contábil o mais breve 
possível para que este organize toda a docu-
mentação de maneira adequada para o contri-
buinte pagar o mínimo possível de imposto em 
conformidade com a legislação.
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N
este mês em que se comemora o Dia Interna-

cional da Mulher (8 de março), a Revista Sescon 

Campinas foi em busca de dados sobre o em-

preendedorismo feminino no país. A cada ano que passa, 

mais mulheres empreendem. Segundo o último “Relatório 

Especial sobre o Empreendedorismo Feminino no Brasil” 

elaborado pelo Sebrae, o país conta com 24 milhões de 

mulheres empreendedoras. Um número 4 milhões abaixo 

do número de empreendedores do sexo masculino (28 mi-

lhões). E elas querem mais, seja por necessidade ou por 

vontade de comandar à sua própria carreira, o empreen-

dedorismo feminino não para de crescer.

  O Sebrae também revela que falta pouco para que o 

número de mulheres Microempreendedoras Individuais 

(MEIs) supere o de homens. Hoje quase metade dos MEIs 

existentes no país (48%) são mulheres. Entre elas está An-

drea Maretti Novelli, que há 21 anos ministra aulas de Inglês 

e há 11 atua de forma independente, entre a motivação de 

empreender, os motivos apontados seguem o que diz as 

pesquisas do Sebrae. “Decidi trabalhar por conta própria 

por ter mais liberdade e flexibilidade. Liberdade para tra-

balhar do meu jeito e ter flexibilidade de horários. Sou mãe 

de duas crianças e queria ter essa opção”, diz Andrea.

  Segundo a quarta edição da pesquisa “Empreendedo-

rismo no Brasil 2019: um recorte de gênero nos negócios,” 

M
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 D
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P
A

AO EMPREENDER 
ELAS ESCREVEM A 
PRÓPRIA HISTÓRIA

Dados do Sebrae revelam o perfil das mulheres 
empreendedoras, elas somam 24 milhões; 9,3 
milhões estão à frente de uma empresa no 
Brasil, representando 34% de todos os donos 
de negócios do país; MEIs mulheres já chegam a 
48%; mas desafios ainda são grandes

capa

promovida pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora e 

realizada com apoio da ONU Mulheres, mulheres e homens 

empreendem por motivos diferentes e em momentos dife-

rentes da vida. Quando o assunto é motivação para empre-

ender, mulheres citam maior flexibilidade de horários – o 

que está relacionado à maternidade e cuidados com a fa-

mília - enquanto eles visam a possibilidade de obter maior 

renda e crescimento profissional.

  A flexibilidade de trabalhar como empreendedora permi-

tiu que Andrea também diversificasse seu negócio e atu-

asse em mais de uma área. “Hoje também trabalho com 

terapias energéticas, que sempre foi uma paixão. E tenho 

um Espaço onde consigo continuar dando as minhas aulas, 

atender meus assistidos com as terapias e ainda receber di-

versos profissionais para ministrar seus cursos e palestras,” 

revela.

  Para Andrea o sentimento de gerir seu próprio negócio é 

de plenitude e gratidão. “É um sonho meu que finalmente 

foi realizado! Trabalho com duas áreas que amo! O ensino 

de línguas e as Terapias energéticas de cura! Como diz o 

ditado: Escolha um trabalho que você ame e não terá que 

trabalhar um único dia de sua vida”. 
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Diferenças entre elas e eles e dificuldades
Não é uma jornada fácil, as análises feitas pelo Sebrae mos-

tram que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm 

um nível de escolaridade 16% superior ao dos homens. Entre-

tanto, continuam ganhando 22% menos que os empresários, 

dado que se repete desde 2015, de cordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

  E as desigualdades continuam, em 2018, os donos de negó-

cio do sexo masculino tiveram um rendimento mensal médio 

de R$ 2.344, já o rendimento das mulheres ficou em apenas 

R$ 1.831. Outro dado que preocupa é que a grande maioria, 

2/3 delas não estão legalizadas, trabalhando sem CNPJ ou 

quaisquer outros direitos.

  Outra importante diferença, apontada na pesquisa Empre-

endedorismo no Brasil 2019 se refere à dedicação ao negó-

cio: mulheres gastam em média 10% menos tempo em seus 

negócios quando comparadas aos homens, isso porque elas 

também se dedicam 24% mais às atividades relacionadas 

com a casa e a família. Quanto menor a renda da mulher, 

maior é essa dedicação e menor o tempo que ela tem para 

negócio.    

  A taxa de mulheres que desistem de seu negócio próprio 

também é maior do que a dos homens. É o que está acon-

tecendo com a pedagoga, Juliana Costa Souza, após tra-

balhar em sua área de formação decidiu mudar e apostar 

na área da beleza, onde passou a atuar por mais de nove 

anos como cabeleireira. “Decidi ter o meu próprio negó-

cio por questões financeiras, mas hoje acabei desistindo 

de expandir a carreira. Sinto-me um pouco frustrada pois 

como microempreendedora, não tenho mais os retornos 

financeiros de quando iniciei meu negócio, por isso, atual-

mente estudo mudar de profissão,” diz Juliana, que com-

plementa: “Por conta dos momentos de crise, trabalho 

mais por amor”. Apesar disso, a empreendedora diz que 

não pretende parar de trabalhar de imediato, pois sabe que 

tudo pode mudar. Entre seus projetos está voltar a traba-

lhar com pessoas, de preferência com público infantil, por 

isso está cursando psicologia.

  Principais dados das mulheres empreendedoras 

• Entre 49 países do mundo, o Brasil tem a sétima maior proporção de mulheres 

entre os “empreendedores iniciais”.

• As mulheres donas de negócio (formais e informais) são mais jovens do que os 

homens. Elas têm 43,8 anos, contra 45,3 anos no caso do sexo masculino.

• As donas de negócio têm maior escolaridade (16% maior), mas ganham, em 

média, 22% a menos que os homens na mesma posição.

• Parcela expressiva das mulheres donas de negócio trabalha em casa – 25%. 
No caso específico das mulheres que são MEI, essa proporção sobe para 55%.

• As mulheres empresárias tomam menos empréstimos e com valor médio 

igualmente menor. O valor médio do empréstimo para mulheres é em média 

R$ 13.071 menor que o dos homens.

• As empresárias pagam taxas de juros maiores. A taxa anual 

para empresárias é 3,5% acima dos donos de pequenos negócios.

• A taxa de inadimplência das mulheres é inferior à registrada por 

homens, 3,7% para mulheres contra 4,2% para os empresários.

• Quase metade dos MEIs existentes no país é formado por mu-

lheres (48%).

• As mulheres MEIs se destacam em atividade de beleza, moda 

e alimentação.

Fonte: Sebrae

Andrea Maretti Novelli ministra aulas de Inglês e trabalha com terapias energéticas

Foto: Leandro Ferreira



10 www.sesconcampinas.org.br

capa
M

A
T

É
R

IA
 D

E
 C

A
P

A

Protagonismo feminino
 

 Com mais de 20 anos de experiência no 

mundo corporativo, a diretora Executiva da 

LEW Company Adriana Camargo, foi a 1º 

Mulher Engenheira, gerente e Diretora do 

Grupo Valeo América do Sul. 

  Após conquistar uma vasta experiência 

em multinacionais, Adriana decidiu ser em-

preendedora na área de desenvolvimento 

humano e inclusão de lideranças femininas. 

Hoje é palestrante nas áreas de Diversidade 

& Inclusão, Gestão de Pessoas, Desenvolvi-

mento Humano, Liderança e lidera o Grupo 

Mulheres do Brasil núcleo Campinas, grupo 

de mulheres voluntárias que decidiram se 

unir para promover mudanças na socieda-

de através do protagonismo feminino.

 Para ela as mulheres contam com muitos 

diferenciais importantes que podem aju-

dá-las na hora de empreender. “Existem 

algumas habilidades que são muito im-

portantes no ato de empreender e muitas 

mulheres em suas experiências vivenciam 

mais, como multitarefa, resiliência, empa-

tia, visão longo prazo, determinação, com-

promisso, humildade, flexibilidade, atenção 

aos detalhes, mesmo que algumas possam 

ser inconscientes,” diz Adriana, que ressal-

ta que os principais desafios para a mulher empreendedora são a falta de preparo técnico e 

emocional para este desafio e a jornada múltipla. “Empreender, independente de gênero, exige 

preparação, planejamento, estudo, desenvolvimento e capital, financeiro e humano,” ressalta.

  Para prosperar, assim como em qualquer profissão, é preciso preparo: “Independente do 

estágio do negócio, se já é existente, ou ainda é uma ideia, vale uma reavaliação e atualização 

de planejamento e às vezes até uma mudança no modelo de negócio e para isto existem con-

sultorias e cursos de capacitação que usam ferramentas/metodologias fáceis e rápidas para 

validar o negócio/ideia”, diz Adriana, que acrescenta que é necessário manter-se atualizada e 

em movimento, construir uma rede de relacionamentos, fazer networking, desenvolver habi-

lidades em vendas e gestão.

Foto: Arquivo Pessoal
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Foto: Arquivo Pessoal
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RECEITA FEDERAL DIVULGA 
DICAS E NOVIDADES DA 

DIRPF 2020
E   

a corrida pela entrega do Imposto de Renda 2020, ano-base 2019 já começou! A Receita Federal liberou 
no dia 20 de fevereiro o download do programa gerador do IR. Neste ano, a Receita espera receber 32 mi-
lhões de declarações dentro do prazo, iniciado no dia 2 de março, tendo como data final o dia 30 de abril. 

  Assim como nos anos anteriores a recomendação do Sescon Campinas é nunca deixar a entrega da DIRPF para 
a última hora. A multa para quem não cumprir o prazo é de, no mínimo, R$ 165,74 e o valor máximo pode chegar 
até 20% do imposto devido. Estão obrigados a declarar todos aqueles que receberam rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 em 2019. Para saber mais, acesse o site: http://receita.economia.gov.br/interface/cida-
dao/irpf/2020 
  
 Confira abaixo as principais novidades na DIRPF 2020:

Tela de Entrada
O que você deseja fazer?
Criação e acompanhamento das declarações por meio 
das abas:
• Nova - Permite criar novas declarações (Declaração 
de Ajuste Anual, Declaração Final de Espólio ou Decla-
ração de Saída Definitiva do País) a partir da declara-
ção de 2019, da declaração Pré-Preenchida ou decla-
ração em Branco;
• Em Preenchimento - Permite o acompanhamento 
das declarações que ainda estão sendo trabalhadas. 
Funções disponíveis: Abrir, Excluir, Entregar, Imprimir 
Declaração, Salvar On-Line, Recuperar On-Line e Gra-
var Cópia de Segurança; e
• Transmitidas - Permite o acompanhamento das de-
clarações que já foram transmitidas. Funções dispo-
níveis: Retificar, Imprimir Declaração, Imprimir Recibo 
de Entrega, Imprimir Darf do IRPF e Gravar Cópia de 
Segurança e Recibo de Entrega.
  Possibilidade de pesquisar por nome nas abas em 
preenchimento e transmitidas.

Bens e Direitos
  Para determinados bens e direitos é obrigatório: mar-
car se eles pertencem ao titular ou a dependente; e 
preencher o campo específico com o CNPJ ou CPF re-
lacionado ao bem ou direito informado. 
 Ao selecionar os códigos “41 - Caderneta de poupan-
ça” e “61 - Depósito bancário em conta corrente no 
País” é   possível selecionar ou informar o código no 
campo banco.

Contas Pré-Cadastradas
  Pode ser selecionado na tela “Cálculo do Imposto” do 
“Resumo da Declaração” por meio do campo “Contas 
pré cadastradas” algum dos bancos informados na Fi-
cha “Bens e Direitos” nos Códigos “41 - Caderneta de 

poupança” ou “61 - Depósito bancário em conta cor-
rente no País” para Débito automático ou Crédito da 
Restituição.
  Condições: somente bancos autorizados pela Secre-
taria especial da Receita Federal do Brasil; e que cons-
te na Ficha “Bens e Direitos” como conta do titular da 
declaração.

Doações Diretamente na Declaração - Fundos 
Controlados Pelos Conselhos do Idoso
  É possível doar diretamente na declaração aos Fun-
dos controlados pelos Conselhos Nacional, distrital, 
estaduais ou municipais do Idoso. As deduções relati-
vas dos Fundos controlados pelos Conselhos do Idoso 
efetuadas diretamente na declaração não podem ex-
ceder a 3% do valor do imposto sobre a renda devido 
apurado na declaração.
  O somatório das deduções diretamente na declara-
ção “Criança e Adolescente” e “Idoso” estão limitadas 
a 6% do imposto sobre a Renda devido apurado na 
declaração em conjunto com as doações efetuadas no 
decorrer do ano-calendário de 2019 relativas ao Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, Incentivo à Cultura, 
Incentivo à Atividade Audiovisual, Incentivo ao Des-
porto e Fundos controlados pelos Conselhos do Idoso.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente - 
Isenção 65 Anos
  É possível informar na ficha Rendimentos Recebidos 
Acumuladamente o valor da parcela isenta 65 anos. 
Essa isenção somente será utilizada caso o contribuin-
te selecione a opção Ajuste Anual como forma de tri-
butação do Rendimento Recebido Acumuladamente. 
Caso seja selecionada a opção tributação exclusiva na 
fonte, essa parcela será somada ao rendimento tribu-
tável.

SESCONCAMPINAS ESPECIAL
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Débito Automático da 1ª Quota
  Foi ampliado o prazo para seleção de débito automá-
tico da quota única ou a partir da primeira quota para 
10/04/2020.

Declaração Pré-Preenchida
  Pode ser obtida diretamente do PGD IRPF 2020 por 
meio da opção “Iniciar Declaração a partir da Pré-Pre-
enchida” da Aba “Nova” da Tela de Entrada. Para ob-
ter a declaração Pré-Preenchida é necessário o uso de 
certificado digital do próprio contribuinte ou de seu 
procurador.
  Além dos dados da declaração do ano anterior e os 
dados da Dirf, DMED e Dimob, a declaração Pré-Pre-

RECEITA FEDERAL

enchida agora inclui também os dados financeiros do 
contribuinte declarados em Dirf.

Contribuição Previdenciária Empregador Doméstico
 Por falta de previsão legal não é mais dedutível o va-
lor de Contribuição patronal paga à Previdência Social 
pelo empregador doméstico. 
 Foi excluído o código “50 - Contribuição patronal 
paga à Previdência Social pelo empregador domésti-
co” da ficha de Pagamentos Efetuados.

DICAS DA

• Atualização automática: Com a 
funcionalidade de atualização au-
tomática do PGD IRPF, é possível 
atualizar a versão do aplicativo sem 
a necessidade de realizar o down-
load no sítio da Receita Federal do 
Brasil na internet. A atualização po-
derá ser feita, automaticamente, ao 
se abrir o PGD IRPF, ou pelo próprio 
declarante, por meio do menu Fer-
ramentas - Verificar Atualizações;

• Entrega sem necessidade de ins-
talação do Receitanet: O progra-
ma Receitanet está incorporado ao 
PGD IRPF desde o exercício 2019, 
não sendo mais necessária à sua 
instalação em separado; 

• Impressão do Darf: A impressão do 
Darf de todas as quotas do impos-
to, calculando os valores de juros 
Selic para o respectivo vencimento. 
Além disso, os Darf emitidos após o 
prazo, também serão calculados os 
devidos acréscimos legais; 
• Alíquota Efetiva: Exibição da re-
lação percentual entre o imposto 

devido e o total de rendimentos tri-
butáveis; 

• Recuperação de nomes: Ao digi-
tar ou importar um nome para um 
CPF/CNPJ, o sistema armazenará o 
nome para facilitar o preenchimen-
to futuro. Os nomes armazenados 
são nomes informados pelo decla-
rante, manualmente ou por meio das 
funcionalidades de importação, não 
são fornecidos pelas bases da Re-
ceita Federal do Brasil. Após arma-
zenados, os campos referentes aos 
nomes serão preenchidos automati-
camente conforme CPF/CNPJ digi-
tados. A funcionalidade poderá ser 
desativada no Menu - Ferramentas - 
Recuperação de Nomes.

Fonte: Receita Federal do Brasil

SESCONCAMPINAS ESPECIAL
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

W3EDUCA
Parcerias & Convênios

  Já pensou em estudar sem sair de casa, com toda a comodidade, na hora em que melhor se en-
caixa em seu dia a dia e ainda contar com todo o suporte de um bom ensino a distância? Se você 
busca por cursos on-line, a W3EDUCA pode ser uma excelente opção. Desde 2019, a empresa firmou 
parceria com o Sescon Campinas e oferece desconto de até 20% em seu curso de Inglês on-line. O 
desconto vale para todos os associados do sindicato e para seus colaboradores.

  A W3EDUCA oferece cursos para todos os níveis, do básico ao avançado, usando a praticidade 
da tecnologia em cursos 100% on-line, com conteúdos atualizados. O aluno pode estudar de qual-
quer celular, tablet ou laptop. O conteúdo pode 
ser acessado por meio de vídeo aulas. Na área 
do aluno é possível ter acesso a plataforma e-le-
arning, feedback dos professores, avaliação do 
curso, calendário escolar, sala de aula virtual e 
caderno de anotações exclusivo nas lições.

  Com mais de 18 anos no mercado da educa-
ção, a W3EDUCA passou por uma série de trans-
formações até chegar no modelo atual. Inspira-
da em educar com excelência, a empresa sabe 
que pode impactar o futuro de seus clientes com 
a capacitação no setor de idiomas.

 Do básico ao avançado, a W3EDUCA se esfor-
ça em administrar cursos com conteúdo prático 
e com alta interatividade, utilizando-se da tec-

 Para saber mais: acesse: https://www.sie.com.
br/w3educa

 Quer conhecer mais sobre os diversos con-
vênios do Sescon Campinas? 

 Acesse o site do sindicato www.sesconcam-
pinas.org.br, clique no menu “Serviços” e de-
pois na aba “Convênios” ou acesse diretamente 
o link:  https://sesconcampinas.org.br/nossos-
-convenios/.

  Como utilizar os convênios?
  Para utilizar os convênios do Sescon Campi-

nas é muito fácil, basta baixar Voucher Associa-
do, localizado na página de convênios. Ao clicar 
no voucher, você será direcionado para fazer o 
login. Caso não seja associado ou tenha alguma 
dificuldade, entre em contato com a equipe do 
Sescon Campinas pelo telefone (19) 3239-1845 
ou se preferir pelo e-mail: atendimento@ses-
concampinas.org.br. 

  E lembre-se, o desconto vale para todas as 
empresas associados e para todos os seus fun-
cionários, aproveite!
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https://www.sie.com.br/w3educa
https://www.sie.com.br/w3educa
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
CONTADOR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Antônio Bertho, 95
Jardim Santa Genebra, Campinas (SP) 
fscontador@lexxa.com.br 
(19) 3294-8130, 9626-7343

3CS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM CON-
TABILIDADE
Rua Barão de Jaguara, 1091 
Centro, Campinas (SP)
carlos@3cssolucoes.com.br 
(19) 3232-6541, 99612-5778 

JULIANA KASUE KIMPARA - ME
Rua Conselheiro José Clemente Pereira, 282
Jd C Elíseos, Campinas (SP) 
juliana@kimparacontabil.com.br 
(19) 3227-7150 

MIX FISCAL INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA LTDA.
Rua Celso Egídio Sousa Santos, 509
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
soraia@isaelcontabilidade.com.br 
(19) 3242-6009 e 99115-1508 

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

ORIENTADOR CONTÁBIL LTDA - ME
Rua Doutor César Bierrembach, 24 
Centro, Campinas (SP) 
edmurjr@ocontabil.com.br 
(19) 3231-8688 

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

FB CONTÁBIL LTDA.
Rua Buarque de Macedo, 1623 
Vila Nova, Campinas (SP)
financeiro@fbcontabil.com.br 
(19) 3308-5579 

J L MORAIS SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA.
Rua Rui Barbosa, 687 
Santa Cruz, Itapira (SP) 
lfm@jlmoraiscontabil.com.br
(19) 98888-3715, 99401-3715

ESCRITÓRIO CONTÁBIL FREIRE S/S LTDA.
Rua Germânia, 825 
Bonfim, Campinas (SP)
ecfreire.jo@gmail.com 
(19) 3243-1771 

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

D.CAMARGO CONTABILIDADE LTDA. 
Rua Regente Feijó, 712 
Centro, Campinas (SP) 
daniel.camargo@dcamargocontabilida-
de.com.br 
(19) 3233-0556, 3236-3812 

SANDRA REGINA DA SILVA 
Praça Guilherme de Almeida, 1031 
Centro, Campinas (SP) 
genavasconcelos@hotmail.com 
(19) 3266- 3493 

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

FRANCISCO BUENO DE FIGUEIREDO & 
CIA LTDA.
Avenida Francisco Glicério, 1058 
Centro, Campinas (SP) 
escritorionormal@terra.com.br  
(19) 3231-4190, 3231-4233 

KTG BRASIL CONTÁBIL LTDA.
Rua Major Rehder, 248 
Vila Rehder, Americana (SP) 
finan@ktgbrasil.com.br
(19) 3475-3610
 

UNICARE VET ESPECIALIDADES VETERINÁ-
RIAS   
Rua Professor Jorge Hennings, 326 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
contato@unicarevet.com.br 
(19) 3254-1269, 3396-8920

 O escritório Fabretti e Barbosa Contabilidade Ltda. foi fundado em 1991 pelos contadores Julio Fabretti 
Filho e José Francisco Barbosa, ambos colegas do curso de Ciências Contábeis da PUC Campinas. Com quase 
três décadas de história, hoje a FB Contábil Ltda. é administrada pela segunda geração, representada Tatia-
na Fabretti Greguel e Carolina Belletatti Barbosa, ambas funcionárias, que passaram a diretoras e são atuais 
gestoras da equipe do escritório.  

  A FB Contábil possui dez colaboradores, divididos entre Departamento Contábil, Fiscal e Pessoal. A maio-
ria da equipe (90%) é formada por mulheres. “No cenário atual vemos mulheres líderes, gerentes e diretoras, 
como é o nosso caso. O papel da mulher do mercado de trabalho vem mudando, principalmente pela carga 
que exerce em diversas atividades, sendo excelente profissional, mãe, esposa e gestora de seu lar, e é por este 
perfil de dinamismo que gostamos de contratar mulheres guerreiras,” afirma Tatiana.

  A FB Contábil oferece consultoria societária e assessoria nas rotinas contábil, fiscal, tributária, trabalhista 
e previdenciária às pequenas, médias grandes 
empresas e aos profissionais liberais em geral. 
Entre os diferenciais está a agilidade da equipe, 
pontualidade e exatidão das informações e ser-
viços prestados.

  Para Tatiana, que também é diretora Social 
do Sescon Campinas, associar-se é importante: 
“Associar-se ao Sescon Campinas é contar com 
um sindicato expressivo junto aos órgãos públi-
cos, mantendo um papel fundamental em repre-
sentar a classe empresária contábil em prol de 
direitos e melhorias em nosso trabalho”. Foto: Divulgação

FB CONTÁBIL LTDA.
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