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REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS INICIA 
RETOMADA DA ECONOMIA EM ETAPAS

Em nossa matéria de capa você fica conhecendo mais so-
bre o Plano São Paulo de retomada consciente da economia, 
divulgado no dia 27/05, pelo governador do Estado de São 
Paulo, João Doria. A notícia que prevê a retomada gradual das 
atividades econômicas no Estado é uma das mais aguardadas 
pelos empresários. O plano segue critérios de distanciamento 
social e de higiene e reavaliações constantes para garantir a se-
gurança de todos.

A capital paulista e a região de Campinas, onde se encontra 
a base de cidades representadas pelo nosso sindicato, foram 
alocadas na Fase dois (laranja) do plano, podendo dar início, 
no dia 01/06 à reabertura controlada de shoppings centers, 
comércios em geral, imobiliárias e concessionárias. Contudo, a 
cidade sede do sindicato, Campinas, adiou o retorno para se-
gunda-feira, dia 08/06. 

Pelos números divulgados diariamente, é evidente  que es-
tamos entrando em uma fase crítica da pandemia, mas por 
outro lado deve-se reconhecer que a não retomada cons-
ciente e gradual  das atividades econômicas entre outras 
consequências malignas, agravará  muito o desemprego, o 
empobrecimento da população e o encerramento de muitas 
empresas (em especial das pequenas e médias) causando 
um verdadeiro apagão na economia nos próximos meses e    
consequências  desastrosas para a sociedade como um todo. 

Acrescenta-se a isto, o fato de não se ter um prazo final para 
a pandemia, a qual possivelmente terá seus efeitos arrefecidos 
apenas quando a ciência desenvolver uma vacina, talvez no  fi-
nal deste ano, talvez apenas em 2021, não se sabe. 

Portanto, é importante uma retomada, pautada em regras 
rígidas de distanciamento social e de higiene. Para que tudo 
dê certo é preciso mais do que nunca de um pensamento de 
coletividade, que cada um tenha consciência que suas ações 
podem ter impactos no todo. 

Neste sentido, o Sescon Campinas  com respaldo técnico da 
parceira Roperbrás Segurança e Medicina do Trabalho desen-
volveu um manual sanitário com normas técnicas de higiene 

no ambiente do trabalho, disponível na página do Sindicato. 
Clique aqui e acesse o manual sanitário.

Para ajudar os contadores, profissionais essenciais para o fun-
cionamento das empresas e com elas da própria economia, 
ainda mais nesse momento de tantas mudanças na legislação 
ocasionadas pela pandemia de Covid-19, a Fenacon (Sistema 
Sescon/Sescap), o Sebrae e o Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) criaram em parceria a plataforma “Sebrae Respos-
tas para Contadores”. O espaço, é um canal de comunicação, 
onde os profissionais da contabilidade poderão se apoiar mu-
tuamente, vale a pena conferir.

Em tempos de distanciamento social é fundamental estar 
presente nas redes sociais para manter a conexão com o pú-
blico, de olho nesta tendência, o Sescon Campinas, conhecido 
por realizar diversos eventos presenciais em seu auditório, tem 
se reinventado e realizado diversas lives com a participação de 
parceiros, diretores e profissionais ligados à área contábil e ju-
rídica. Desde que a quarentena começou, já foram realizadas 
seis lives e todas podem ser revistas em nossa página no You-
Tube. Fique de olho em nossos canais de comunicação, pois 
em breve divulgaremos mais lives.

Nesta edição você acompanha também, nossa grade de 
cursos on-line com seis dicas simples para ajudar em muito no 
estudo em casa. Além de uma entrevista com o médico Infec-
tologista, Dr. Mauro Crippa com orientações importantes para 
os empresários nesta volta das atividades econômicas.

É tempo de se reinventar e você pode continuar a contar com 
o Sescon Campinas, neste e em todos os momentos! 
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CURSO ONLINE UNIFENACON  “NOVOS PRODUTOS 
CONTÁBEIS”

CURSO ONLINE UNIFENACON “CONTABILIDADE 
RURAL NO ÂMBITO DO AGRONEGÓCIO E 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS”

Carga Horária:  10 horas

Descrição: Curso composto por videoaulas, 

podcast e material pedagógico digital que auxiliam 

no processo de ensino/aprendizagem. Os cursos são 

realizados na modalidade de estudo a distância, com 

avaliação online, certificado emitido eletronicamente e 

fórum interativo.

Neste momento da nossa história, não deixe de continuar se atualizando, estude sem sair 

de casa com todo conforto, segurança e suporte necessário. Confira os novos cursos online 

disponibilizados pelo Sescon Campinas em parceira com a UNIFENACON neste mês.

Objetivo: Compreender a importância de 

segmentar seus clientes, para ofertar produtos e 

serviços voltados ao segmento escolhido; Entender 

como criar um novo produto e serviço; Saber como 

criar planos para auxiliar na venda de novos produtos 

e serviços para seus clientes.

Conteúdo programático: 
1) Por que criar Produtos e Serviços;

2) Criando seus Novos Produtos;

3) 9 ideias de produtos para o sucesso;

4) Criando Planos.

Carga Horária:  06 horas

Descrição: Curso composto por videoaulas e 

material pedagógico digital que auxiliam no processo 

de ensino/aprendizagem. Os cursos são realizados na 

modalidade de estudo a distância, com prova online, 

certificado emitido eletronicamente e fórum interativo.

Conteúdo programático: Contextualização do 

agronegócio brasileiro; A empresa rural; Legislação 

aplicável. Conceitos Gerais: Normas gerais de 

contabilidade aplicáveis à contabilidade rural; 

Tratamento de ativos biológicos; Avaliação de ativos 

a valor justo. Contabilidade agrícola: Procedimentos 

específicos da contabilidade rural; Ciclo de estoques 

e ativos específicos imobilizados; Plano de contas 

específico; Contabilidade Pecuária; Procedimentos 

específicos da contabilidade pecuária; Estoque e 

imobilizado da pecuária; Plano de contas específico

Tributação; Noções gerais de tributação na 

contabilidade rural
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INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

  Se você tem dificuldade de estudar em casa, saiba 

que não está sozinho, muitas pessoas relatam a 

mesma dificuldade. A boa notícia é que com um 

pouco de organização e força de vontade você 

pode mudar essa realidade. Basta seguir algumas 

dicas bem simples:

1) Escolha um ambiente adequado;

2) Mantenha o espaço de estudos organizado;

3) Estabeleça uma rotina, com dias e horários;

4) Evite barulhos e redes sociais durante os estudos;

5) Faça resumos e exercícios práticos para fixar o 

conteúdo;

6) Participe de fóruns para tirar suas dúvidas.

CONFIRA 6 DICAS ESSENCIAIS 
PARA ESTUDAR ONLINE

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

FAÇA E RENOVE SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 
SEM SAIR DE CASA!

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a regra é 
evitar ao máximo saídas desnecessárias para preservar a 
saúde de todos. Pensando nisso, o Sescon Campinas está 
disponibilizando a emissão da sua Cerificação Digital e tam-
bém a sua renovação de forma 100% online. Para saber mais, 
acesse o site do Sescon Campinas ou diretamente no link a 
seguir: https://sesconcampinas.org.br/certificacao-digital-3/.  
Em caso de dúvidas, faça contato pelo nosso Whatsapp: (19) 
99657-6820 ou pelo e-mail: atendimento@sesconcampinas.

https://sesconcampinas.org.br/certificacao-digital-3/
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SESCON CAMPINAS 
APOSTA EM LIVES PARA 
ATINGIR SEU PÚBLICO

Em tempos de distanciamento social é funda-

mental estar presente nas redes sociais para 

manter a conexão com o seu público, de olho 

nesta tendência o Sescon Campinas, conhecido 

por realizar diversos eventos presenciais em 

seu auditório, como palestras e Talks Contábeis, 

se reinventou e aderiu a onda das lives para 

continuar sua missão de levar a todos de forma 

democrática sempre o melhor conteúdo.

Nesse período, o Sescon já realizou seis lives 

com a participação de parceiros, diretores e 

profissionais ligados à área contábil e jurídica. 

Entre os temas estão desde as melhores opções 

de crédito para PMEs; transformação em tem-

pos de crise; ferramentas de gestão para a nova 

era da contabilidade, entre outros. E este é só o 

começo, para saber qual será a próxima é só fi-

car de olho nas redes sociais e site do sindicato.

Segundo o Sebrae, as lives geram três vezes 

mais engajamento do que a postagem de um 

vídeo gravado nas redes sociais, e elas ainda 

recebem em média dez vezes mais comentários, 

sendo uma importante ferramenta de comuni-

cação nesse momento. Outra vantagem é que, 

se você perdeu alguma live ou alguma parte, 

pode assistir tudo depois  com calma, quantas 

vezes quiser. As lives do Sescon Campinas estão 

todas na página do YouTube do sindicato e 

podem ser acessadas no link:  https://www.you-

tube.com/channel/UC63nRR9cCXdhK1Cr999K-

6Dg .

Para saber qual será a próxima é só ficar de 

olho no site e redes sociais do sindicato.

7

https://www.youtube.com/channel/UC63nRR9cCXdhK1Cr999K6Dg .
https://www.youtube.com/channel/UC63nRR9cCXdhK1Cr999K6Dg .
https://www.youtube.com/channel/UC63nRR9cCXdhK1Cr999K6Dg .
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Governador de São Paulo, João Doria anunciou a prorrogação da 
quarentena no Estado até o dia 28/06, e entregou para as prefeituras o 
Plano São Paulo de retomada consciente e controlada das atividades 
econômicas; à medida que prevê a abertura de alguns setores, como 
escritórios de contabilidade já no início de junho.

capa

a diminuição dos leitos de UTI, pois houve um agrava-

mento na pandemia no município, logo após o anúncio 

do plano. 

Em Campinas os setores autorizados a funcionar de-

vem seguir as restrições de horário de funcionamento 

e de capacidade, além de regras rígidas de distancia-

mento social e de higiene. O comércio de rua, os sho-

ppings e restaurantes devem funcionar com 20% da 

capacidade. Para o comércio de rua, o horário de fun-

cionamento determinado pela prefeitura de Campinas 

é das 12h às 16h e das 9h às 13h, aos finais de semana, 

já os shoppings centers é das 16h às 20h. Já os res-

taurantes podem atender apenas por delivery. Duran-

te essa fase estão proibidas atividades promocionais, 

campanhas ou eventos que possam causar aglomera-

ções nos estabelecimentos. Além disso, funcionários 

com mais de 60 anos, por serem considerados do 

grupo de risco, não podem retornar ao trabalho.  Já 

academias, os salões de beleza, teatros, cinemas, bem 

como os eventos que geram aglomerações, sejam es-

portivos ou culturais permanecerão fechados. As in-

dústrias, construção civil e os serviços considerados 

essenciais seguem em pleno funcionamento, seguindo 

as medidas de segurança. A área de educação e os 

transportes não foram contemplados nesta primeira 

etapa de flexibilização e terão seu funcionamento de-

finido posteriormente pela prefeitura. 

Confira algumas das regras exigidas em Campinas

Para voltar a funcionar, o responsável pelo estabele-

cimento comercial deve preencher a Declaração de 

Estabelecimento Responsável no portal da prefeitura 

de Campinas e fazer um curso on-line no próprio site, 

no qual assume o compromisso de seguir as regras. O 

curso contém as medidas de prevenção e controle da 

pandemia e de proteção a funcionários e clientes.  O 

certificado da declaração deve ser impresso e afixado 

em local visível para que haja fiscalização da popula-

ção e do Poder Público.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria 

anunciou em coletiva para a imprensa, a prorrogação 

da quarentena no Estado até o dia 28/06 e divulgou 

um plano para a retomada gradual e consciente da 

economia em todo o Estado. Chamado de Plano São 

Paulo, o projeto conta com diversas fases que podem 

ser revistas com os prefeitos de cada município, haja 

vista as particularidades de cada localidade. Segundo 

o decreto, a partir de 01/06 várias atividades econô-

micas já puderam ser retomadas, seguindo uma série 

de cuidados.

O plano prioriza setores que empregam mais, com 

maior risco de falência e que criam menos risco de 

transmissão da Covid-19, por isso deixou de fora nesse 

momento a abertura para os setores de educação e 

transportes. As medidas nestes casos serão anuncia-

das em breve pelo Governo do Estado. 

De acordo com o plano, as regiões do Estado são alo-

cadas em até cinco fases diferentes, dependendo da 

gravidade da Pandemia de Covid-19 em cada uma de-

las. As fases vão do vermelho, onde há um alto índice de 

contaminação ao azul, considerada de “normalidade,” 

que inclui à volta de todas as atividades, mas de forma 

controlada. Na fase vermelha, somente os serviços es-

senciais estão autorizados a funcionar. Barretos, Pre-

sidente Prudente e Ribeirão Preto tiveram que recuar  

na abertura do comércio e passam para a fase verme-

lha, antes eles estavam em outras fases. Grande São 

Paulo, litoral e Registro, que antes estavam na vermelha  

avançam para a laranja, segundo a última avaliação 

feita pelo Governo do Estado no dia 10/06. 

Campinas iniciou a abertura gradual no dia 08/06 

Apesar da cidade sede do sindicato, Campinas, estar 

localizada na fase laranja do plano, o prefeito Jonas 

Donizette ampliou a quarentena na cidade por mais 

uma semana, ou seja, até o dia 07/06, com retorno na 

segunda-feira, dia 08/06. A medida foi tomada devido 

CAMPINAS E CIDADES DA REGIÃO 
INICIAM RETOMADA CONSCIENTE 

DA ECONOMIA
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Os comércios tiveram três dias, a contar da publica-

ção do Decreto, para fixar o certificado. Todos os es-

tabelecimentos autorizados a funcionar na retomada 

gradativa de suas atividades devem obedecer ao pro-

tocolo de higiene, distanciamento e as restrições. O 

descumprimento das regras pode gerar multa de 400 

Unidades Fiscais de Campinas (Ufics), que equivalem a 

R$ 1.446. O valor da Ufic em 2020 é de R$ 3,61.

Regras para reabertura em Campinas

• Disponibilizar meios adequados de higienização das 

mãos de trabalhadores com água e sabonete líquido, 

toalhas descartáveis e lixeiras e álcool gel a 70%; 

• Exigir de trabalhadores, clientes e/ou frequentado-

res a utilização de máscaras de proteção e a utilização 

de álcool em gel ao entrar e sair do estabelecimento e 

após cada atendimento; 

• Fornecer máscaras em número suficiente para cada 

trabalhador do estabelecimento, considerando as tro-

cas necessárias durante toda a jornada de trabalho;

• Afastar temporariamente trabalhadores que apre-

sentarem sintomas como febre, tosse, dor de garganta 

e/ou dificuldade em respirar e orientar o trabalhador a 

procurar um serviço de saúde ou ligar para 160;

• Realizar o controle de fluxo de clientes e/ou frequen-

tadores evitando a aglomeração de pessoas, observan-

do o distanciamento mínimo de um metro e meio;

• Realizar a demarcação no solo, nos espaços desti-

nados às filas de espera para atendimento, a distância 

mínima de um metro e meio entre os clientes;

• Intensificar os processos de limpeza, higienizando de 

forma periódica e continuada, com produtos de limpe-

za adequados, tais como desinfetante, álcool 70% ou 

preparações antissépticas ou sanitizantes e de efeito 

similar as superfícies expostas aos clientes;

• Manter o distanciamento social para os trabalhado-

res que integram o grupo de risco, estimular os demais 

trabalhadores ao teletrabalho e incentivar a modalida-

de de compras on-line e entregas (delivery) ou retirada 

(drive-thru);

• As atividades de escritório devem garantir o distan-

ciamento mínimo de um metro e meio entre os profis-

sionais, mantendo-se as áreas comuns fechadas ou de 

acesso restrito;

• Manter o distanciamento social no ambiente de tra-

balho adotando, quando possível, métodos que possi-

bilitem a diminuição da densidade de pessoas no espa-

ço físico, tais como reuniões virtuais, trabalho remoto, 

dentre outros;

• Organizar, dentro do possível, a escala de traba-

lhadores em dias ou horários alternados para evitar a 

aglomeração no transporte público durante os horá-

rios de pico; 

• Manter em teletrabalho o trabalhador com mais de 

60 anos e pessoas com doenças crônicas ou condi-

ções de risco;

• Orientar os trabalhadores a adotar etiqueta res-

piratória (cobrir a boca e nariz com braço ou lenço 

descartável ao tossir e espirrar), e, logo em seguida, 

higienizar as mãos;

• Dar preferência à ventilação natural, não sendo re-

comendados, quando necessária a permanência de 

pessoas, ambientes confinados, sem renovação de 

ar natural ou mecânica;

• Adotar os respectivos protocolos padrões e seto-

riais específicos da Coordenadoria de Vigilância Sa-

nitária para a organização do funcionamento, bem 

como os constantes do Plano São Paulo;

• Adotar o “Protocolo de Testagem de COVID-19”, 

previsto no Plano São Paulo, com vistas à prevenção 

e monitoramento das condições de saúde de seus 

funcionários;

O decreto completo da Prefeitura de Campinas com 

todos os detalhes e regras de funcionamento está 

no link: http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/

pdf/885003402.pdf

As fases de retomada das atividades, segundo Pla-

no São Paulo

Em linhas gerais as fases do plano incluem o acom-

panhamento semanal da média da taxa de ocupação 

de leitos de UTIs destinados ao atendimento de ca-

sos do novo coronavírus. Além disso, serão levados 

em consideração a evolução da pandemia, como a 

variação do número de internações, de óbitos e de 

variação de novos casos de Covid-19. Uma região so-

mente poderá passar para uma nova fase após 14 dias 

do faseamento inicial, se mantiver seus indicadores 

de saúde estáveis. Se houver uma piora da pande-

mia, a região poderá voltar para uma fase anterior. 

Também é importante que cada cidade acompanhe 

possíveis adaptações ao Plano São Paulo feitas por 

suas prefeituras. Confira mais sobre cada fase:

• Fase 1 (vermelha): alerta máximo e de alto nível 

de contaminação. Nesta fase apenas serviços essen-

ciais podem funcionar;

• Fase 2 (laranja): marca o início da abertura, esta-

belecida em conjunto com os prefeitos, permite a 

retomada de atividades como  imobiliárias, conces-

sionárias, escritórios, comércios e shopping centers, 

com restrições e horários, capacidade reduzida e 

medidas de distanciamento social e higiene; 

• Fase 3 (amarela): chamada de fase controlada, 

conta com maior liberação de atividades. Nesta fase 

imobiliárias, concessionárias e escritórios podem 

http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/885003402.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/885003402.pdf
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funcionar normalmente. Já comércios e shopping 

centers continuam a funcionar com restrições. Ba-

res, restaurantes e salões de beleza podem abrir, mas 

também com restrições; 

• Fase 4 (verde): de abertura parcial, flexibiliza ainda 

mais as medidas de distanciamento e de novas ati-

vidades, como por exemplo, academias de ginástica;

• Fase 5 (azul): de “normalidade”, prevê a reabertura 

de espaços públicos, cinemas, teatros e eventos que 

promovam aglomeração, como jogos de futebol. Nes-

ta fase todos os setores podem funcionar, porém se-

guindo medidas de distanciamento e higiene.

Até o momento não há nenhuma região do Esta-

do nas Fases 4 e 5 e vale lembrar que quando isso 

ocorrer as medidas de distanciamento e higiene se-

rão mantidas, até que haja uma vacina ou a epidemia 

chego ao seu fim.

A Revista Sescon Campinas conversou com o médico, especialista 
na área de Infectologia, Dr. Mauro Crippa para saber quais 
são as principais orientações, que todos devem seguir para se  
proteger do novo coronavírus, durante o período de retomada 
das atividades econômicas. 

clique aqui e confira 
a entrevista completa

Infectologista Dr. Mauro Crippa fala sobre 
os cuidados na pandemia de Covid-19 antes 
e durante a retomada faseada da economia 

https://sesconcampinas.org.br/infectologista-dr-mauro-crippa-fala-sobre-os-cuidados-na-pandemia-de-covid-19-antes-e-durante-da-retomada-faseada-da-economia/
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A Revista Sescon Campinas ouviu representantes de diversos setores, incluindo 
autoridades para saber qual a opinião delas sobre a retomada consciente, confira:

Adriana Flosi 
presidente da ACIC
“A Associação Comercial e Industrial 

de Campinas (ACIC) manifesta apoio 

ao programa “Volta Responsável”, 

segundo a presidente da ACIC, Adriana 

Flosi, as medidas estão de acordo 

com o Plano SP de Retomada das Atividades Econômicas, 

elaborado a partir de estudos e orientações das autoridades 

sanitárias, bem como das características socioeconômicas 

de cada região, e da situação dos municípios em relação  à 

pandemia do coronavírus. “Todos devem se preparar com 

responsabilidade e assim contribuir para a continuidade do 

plano, para que possamos passar para a próxima fase. Sabemos 

que não será fácil a transição até atingirmos novamente uma 

situação de normalidade. O estado de pandemia que levou 

ao necessário isolamento social impactou negativamente os 

setores da economia. Da segunda quinzena de março até maio 

deste ano, as perdas no faturamento do comércio de Campinas 

chegaram a R$ 1,1 bi. No acumulado de janeiro a maio, as perdas 

foram de R$ 2,5 bi, o equivalente a 30,52% a menos que no 

mesmo período de 2019”, explica Adriana Flosi.  

Marcos Bernardelli 
presidente da Câmara 

Municipal de Campinas
“Apoiamos todas as medidas de 

prevenção e combate à pandemia de 

Covid 19, conforme as orientações 

das autoridades sanitárias, sem 

esquecer entretanto que devemos avaliar formas de 

planejamento para uma flexibilização gradual e responsável 

de modo que a abertura ocorra dentro de uma ótica 

denominada como a nova normalidade, com o uso de 

equipamentos de proteção e o distanciamento pertinente, 

para que em breve todos os segmentos econômicos e 

financeiros da sociedade possam voltar à ativa e a gerar 

novamente empregos para o nosso munícipe”.

Evandro Figueiredo Forti, 
contador e presidente da
AESCON Americana
“Podemos dizer que após um 

longo período das atividades 

econômicas paradas, algumas 

empresas praticamente 

paralisadas, principalmente o comércio que mais sofreu, 

nessa semana tivemos um retorno positivo com as atividades 

voltando, conforme determinado com a volta faseada por 

região. Porém para a nossa região, essa proposta em especial 

em Americana, foi muito positiva, com o pessoal voltando a 

ter um interesse no consumo. E isso talvez, faça com que a 

nossa economia regional retorne mais rápido para aquilo que 

mais ou menos imaginávamos, Com isso esperamos também 

que o desemprego seja o menor possível, porque o consumo 

voltando a indústria volta a produzir mais, é uma cadeia e 

isso é importante para a nossa região e para que possamos 

manter os empregos, manter o atendimento aos nossos 

clientes, enfim, importante para o país. 

José Vicente de Souza Filho, 
contador, docente e diretor 
da Faculdade de Ciências 
Contábeis da PUC Campinas.
“Em meio às incertezas geradas pela 

pandemia Covid-19, uma retomada 

faseada é proposta pelo Governo 

Estadual, penso que é um bom avanço buscando a normalidade 

econômica tanto esperada por todos os empresários pequenos 

ou grandes, nada será como antes, teremos de redobrar os 

cuidados exigidos pela saúde se quisermos recuperar o nosso 

poder econômico perdido pelo confinamento. Aos autorizados 

a retornar busquem orientações junto ao seu Profissional de 

Contabilidade de confiança, ele terá muito a contribuir no seu 

planejamento financeiro, juntos com certeza a sobrevivência no 

pós-crise será muito mais segura”.

Foto: Tatiana Ferro/Divulgação

Foto Divulgação

Foto Divulgação

Foto Divulgação

André von Zuben, 
vereador de Campinas e ex-
secretário de Desenvolvimento 
Econômico
“Estamos ouvindo vários setores 

produtivos de Campinas para que a 

retomada econômica aconteça de forma 

responsável, preservando a vida das pessoas, empresas 

e empregos”

Foto: Prefeitura Municipal 
de Campinas

Rodrigo de Abreu Gonzales, 
advogado, contador e presidente 
do Sescon Campinas 
“Desde o início da pandemia, vivemos 

um grande dilema envolvendo questões 

relacionadas à Saúde, Pobreza, Economia, entre 

outras, agudizadas neste exato momento pela ascendência da 

curva de contaminação e óbitos e pela situação caótica que 

se encontram milhares de famílias, assim como as empresas 

em geral, em especial as micro e pequenas empresas (que 

representam perto de 88,54% da totalidade de empresas 

ativas da RMC) após meses de uma politica de distanciamento 

social. O melhor encaminhamento do dilema não é simples ou 

exato e só a história poderá apontar qual país ou autoridade 

errou menos, mas com certeza, os acertos necessariamente 

passarão por seu enfrentamento e pela responsabilidade de 

cada cidadão em se proteger em suas atividades diárias e pelo 

comprometimento de cada indivíduo com a coletividade”
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SESCONCAMPINAS notícias

SEBRAE RESPOSTAS 
PARA CONTADORES 

É CRIADO 

Em tempos de pandemia de Covid-19 com for-

tes impactos na saúde e na economia, os pro-

fissionais da área contábil tiveram que lidar 

com uma grande demanda de trabalho, funda-

mentada em inúmeras informações e na publi-

cação de diferentes medidas governamentais 

feitas com o intuito de socorrer a economia. 

Foi preciso se adaptar do dia para a noite, 

bem como interpretar documentos e fazer o 

assessoramento de seus clientes e ajudá-los 

na tomada da melhor decisão nesse momento 

Novo canal de comunicação para profissionais 
Contábeis ajuda a tirar e esclarecer dúvidas sobre 
as novas medidas que influenciam a área durante 
a pandemia de Covid-19 

tão difícil para todos. Para ajudar esses pro-

fissionais essenciais para o funcionamento das 

empresas e com elas da própria economia, a 

Fenacon (Sistema Sescon/Sescap), Sebrae e 

o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

criaram em parceria, a plataforma “Sebrae 

Respostas para Contadores”. 

O espaço, é um canal de comunicação, onde 

os profissionais da contabilidade poderão se 

apoiar mutuamente. Totalmente voltado para 

os profissionais da área, atendidos pelas três 

organizações, tem por objetivo  esclarecer dú-

vidas e também promover o diálogo, possibi-

litando que os próprios contadores troquem 

experiências e colaborem respondendo às 

perguntas de seus colegas de profissão, como 

os principais questionamentos envolvendo 

as novas normas estabelecidas pelo governo 

para o período de pandemia.  

Para participar, basta acessar a página https://

respostas-contadores.sebrae.com.br/ e fazer 

um pequeno cadastro.

http:////respostas-contadores.sebrae.com.br/
http:////respostas-contadores.sebrae.com.br/
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Durante esses últimos 100 dias a população brasileira 

sentiu-se como nunca, diante dos mais de 34.000 mortos 

e dos mais de 600.000 casos confirmados da Covid-19. 

Segundo dados amplamente divulgados pela mídia inter-

nacional, só nos Estados Unidos são mais de 42 milhões 

de desempregados desde o início da pandemia. O Brasil 

ainda está contabilizando os números de postos fecha-

dos. Pois bem, o leite já está derramado, chorar por ele 

não vai trazer os bons tempos de volta (e olha que achá-

vamos que aqueles eram tempos difíceis!).

O que fazer a seguir? Em nosso microcosmo empresa-

rial, em nossas relações de trabalho, em nossas políticas 

corporativas, como retomar as atividades sem nos expor-

mos a riscos jurídicos e sociais desnecessários que pos-

sam comprometer a sobrevivência do negócio e a integri-

dade física de nossos colaboradores? 

No ponto de vista das relações com nossos emprega-

dos sabemos que o Supremo Tribunal Federal, por meio 

de um julgamento realizado em 29.04.2020, cujo acórdão 

ainda não foi publicado, ao analisar pedidos formulados 

em diversas ações diretas de inconstitucionalidade em 

relação à MP 927, considerou que o artigo 29 da referida 

Medida Provisória era inconstitucional, eliminando daque-

la regra, a afirmação seguinte:

“Art. 29.  Os casos de contaminação pelo coronavírus 

(covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto 

mediante comprovação do nexo causal.”

Assim, a partir daquela decisão, deixou-se de considerar 

como não ocupacional a COVID-19. Isso levou os empre-

gadores a um frenesi, até porque, as notícias que veicu-

laram à época dessa decisão davam conta de que o STF 

havia decretado que a COVID-19 era doença ocupacional, 

o que, de fato, não aconteceu. A Suprema Corte apenas 

retirou a expressão contida no artigo 29 da MP 927, vol-

tando a questão às regras em vigor. E o que dizem as re-

gras em vigor? Remetemos o leitor ao artigo 20, especial-

mente o seu parágrafo 1º da Lei 8.213/91, que ao definir as 

doenças não ocupacionais, aponta que:

“§ 1º — Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante 

de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação 

de que é resultante de exposição”

Percebe-se com essa leitura duas coisas: Primeiro, que 

as doenças endêmicas (regionais) e por óbvio, as pandê-

micas (disseminadas), não são ocupacionais. Segundo, ao 

decidir sobre o tema, o STF comprovou o que já verificava 

em outras situações, a falta de contato da Suprema Corte, 

com a profundidade necessária, com temas e realidades 

relativas às relações de trabalho. Dissemos isso em razão 

do conteúdo do voto do Ministro Edson Fachin no referido 

julgamento. É que ao analisar a questão, o Ministro profe-

riu o seguinte entendimento:

“Assim, o ônus de comprovar que a doença não foi ad-

quirida no ambiente de trabalho e/ou por causa do traba-

lho deve ser do empregador, e, não, do empregado, como 

estabelece a norma impugnada.”

Ora, se a Lei 8.213, aponta, em seu artigo 21, §1º, que as 

doenças da natureza do Covid-19 não são ocupacionais, 

“...salvo comprovação de que é resultante de exposição”, 

resta claro que o ônus de provar é do empregado e não 

do empregador.

Note-se que o voto em questão não se limitou a analisar 

a constitucionalidade ou não do artigo 29 da MP927 no 

tocante à exclusão da Covid-19 como doença ocupacio-

nal, mas acabou por deliberar sobre o ônus da prova e 

nisso andou mal o Ministro. Ousamos dizer que a decisão 

não deve ser observada nesse ponto, pois o acórdão do 

STF, que, diga-se, ainda será publicado, não vincula o pen-

samento sobre o ônus da prova a respeito da Covid-19, 

mas apenas em relação à inconstitucionalidade do artigo 

29 da MP927, que nada trata a respeito. É preciso ter em 

mente que o artigo 21 da Lei 8.213 permanece inalterado.

Como não correr riscos em relação a esse assunto?

A situação de pandemia dificulta sobremaneira o pro-

cesso de prova da inocência do empregador, a prova de 

fato negativo, como costuma ser apresentada em Direito, 

é extremamente difícil de ser feita, a ponto de comprome-

ter o equilíbrio das partes no processo judicial. Eis a razão 

pela qual a regra geral é o do ônus recair sobre aquele que 

RELAÇÕES DE TRABALHO 
PÓS-PANDEMIA
ALGUMAS PALAVRAS SOBRE A COVID-19 COMO 
DOENÇA (NÃO)OCUPACIONAL.

DIREITO NA CONTABILIDADE

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

Por: Reinaldo de Francisco Fernandes 
Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela USP
Advogado OAB/SP.132.532
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alega a existência de um fato (arts. 818 da CLT e 373 do 

Código de Processo Civil).

No entanto, embora o Ministro Edson Fachin tenha con-

tribuído para aumentar o desespero dos empregadores, 

no corpo do próprio voto é possível identificar um proce-

dimento que pode resultar em alívio aos empregadores. 

Vejamos:  

“A previsão de responsabilidade subjetiva parece uma 

via adequada a justificar a responsabilização no caso das 

enfermidades decorrentes de infecção pelo novo coro-

navírus, de forma que se o empregador não cumprir as 

orientações, recomendações e medidas obrigatórias das 

autoridades brasileiras para enfrentar a pandemia pelo 

novo coronavírus, deverá ser responsabilizado”. (grifa-

mos)

Dessa forma, considerando que, em sendo obedecidas 

as exigências das autoridades brasileiras, nenhuma con-

denação deverá ser imputada à empresa. Assim, como 

o ônus de provar recaiu sobre o empregador (ao menos 

se prevalecer a redação proposta pelo Ministro Fachin), 

aconselhamos que as empresas mantenham consigo toda 

a documentação que ateste a observância plena das re-

comendações das autoridades da saúde e dos governos 

municipais e estaduais, fazendo constar, ainda, em reuni-

ões da CIPA (quando existir), o reconhecimento da prática 

dessas recomendações. 

Além disso, vale o registro de treinamentos internos e o 

registro de todos os esforços que as empresas promove-

rem para demonstrar, oportunamente, que as medidas dis-

poníveis foram utilizadas e que, em razão disso, nenhuma 

culpa pode ser imputada aos empregadores. 

Lembre-se que a Covid-19 pode matar e a responsabili-

dade pela indenização de doenças ocupacionais vem sen-

do atribuída aos empregadores de forma severa. Portanto, 

trabalhar para evitar a relação das doenças com o trabalho 

é fundamental para a saúde das empresas. 

SESCONCAMPINAS
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AINDA DÁ TEMPO DE ESCOLHER PARA ONDE 
VAI PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA

ESPECIAL RECEITA FEDERAL

ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, É POSSÍVEL DESTINAR ATÉ 6% 
DO IMPOSTO DEVIDO DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO

A pouco menos de um mês do término do prazo de entrega 

da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, a 

Receita Federal no estado de São Paulo lembra que os contri-

buintes podem destinar parte do imposto diretamente na de-

claração. É possível destinar até 3% do imposto devido para 

os fundos da criança e do adolescente e também até 3% aos 

fundos do idoso.

Em 2019, o potencial de destinação do IRPF diretamente 

na declaração foi de mais de R$ 1,07 bilhão somente no Es-

tado de São Paulo. Desse total, foram destinados R$ 28,29 

milhões, apenas 2,64% do que poderia ter sido alcançado. 

Ainda não é possível estimar o potencial de 2020, mas já se 

pode afirmar que ele é maior do que o registrado no ano pas-

sado, pois, além dos fundos da criança e do adolescente, fo-

ram incluídos os fundos do idoso entre os destinatários, uma 

novidade deste ano.

Como fazer
Para destinar o imposto diretamente na declaração, o con-

tribuinte deve optar pelo modelo completo. Ao preencher a 

declaração, na ficha “Doações Diretamente na Declaração”, 

basta escolher quanto quer destinar e para quais fundos. Se 

tiver alguma dúvida durante o preenchimento, o Menu Ajuda 

está disponível ao clicar a tecla F1. Depois é só imprimir o Darf 

e pagar até o último dia do prazo de entrega da declaração. 

O valor destinado será abatido do que o contribuinte deveria 

pagar de imposto, se tiver saldo de imposto a pagar, ou soma-

do à restituição, se tiver saldo a restituir.

A entrega diretamente na declaração é mais prática, mas 

quem perder o prazo ainda poderá contribuir com os fundos 

durante o resto do ano até o limite de 6% do imposto devido. 

Se for destinar diretamente aos fundos, o contribuinte deve 

pedir um recibo, que deve estar assinado por pessoa compe-

tente e pelo presidente do conselho do fundo escolhido. Esse 

documento servirá de comprovante da destinação, a ser in-

formada na declaração no modelo completo do próximo ano. 

Além desses fundos, o contribuinte ainda pode deduzir paga-

mentos feitos durante o ano referentes a programas específi-

cos de incentivo a cultura, esporte e saúde.

Confira o resumo no vídeo: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=pHypIg25UrA

Campanha online Declare Certo 2020:
Devido a Pandemia de Covid-19, a Campanha do Declare Cer-

to organizada pelo Sescon Campinas neste ano é totalmente 

online. O sindicato divulgou em suas redes sociais uma série de 

vídeos com as principais orientações sobre o preenchimento 

da DIRPF, com base nas principais dúvidas dos contribuintes 

sobre o assunto. As dúvidas são respondidas de forma didá-

tica pelo diretor José Homero Adabo, para acessar clique em: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Xwi8ZaFAo

https://www.youtube.com/watch?v=pHypIg25UrA
https://www.youtube.com/watch?v=pHypIg25UrA
https://www.youtube.com/watch?v=J7Xwi8ZaFAo
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

QUINTA VALENTINA
LUIZA PIAZZA

Parcerias & Convênios

Conveniada ao Sescon Campinas desde 2018, a Quinta 
Valentina - Luiza Piazza oferece aos associados do Sescon 
Campinas e seus colaboradores desconto de até 10% nas 
compras, em qualquer artigo da franquia, como sapatos 
femininos e bolsas sem sair de casa. E se você tem algum 
receio em comprar sapatos online, a marca dispõe de uma 
tabela no site que ensina a forma correta de medir o tama-
nho dos pés para garantir o calçado ideal.

A Quinta Valentina foi inspirada pelo desejo de combinar 
a paixão pelo empreendedorismo às questões do universo 
feminino. O elo de ligação seria algo valioso e estimulante 
no dia a dia das mulheres: a moda. Apoiar-se neste estímulo 
para desenvolver novas empreendedoras parecia altamente 
engajador para ambas as partes, tanto franqueadas, quanto 
consumidoras. Assim nasceu Quinta Valentina, a partir de 
uma comunidade de franqueadas prontas para realizar seus 
sonhos, capacitadas para o varejo de moda, onde têm como 
material de trabalho sapatos de alto valor em seu apelo es-
tético e confortáveis e desejáveis para mulheres conectadas 
com o universo da moda. São valores da marca – atenção, 
relacionamento, interação, qualidade de produtos, inovação. 

Para saber mais: acesse: https://quintavalentina.com.br/

Quer conhecer mais sobre os diversos convênios do Ses-
con Campinas? 

Acesse o site do sindicato www.sesconcampinas.org.br, 
clique no menu “Serviços” e depois na aba “Convênios” ou 
acesse diretamente o link:  https://sesconcampinas.org.br/
nossos-convenios/.
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Como utilizar os convênios?

Para utilizar os convênios do Sescon Campinas é muito fá-
cil, basta baixar Voucher Associado, localizado na página de 
convênios. Ao clicar no voucher, você será direcionado para 
fazer o login. Caso não seja associado ou tenha alguma difi-
culdade, entre em contato com a equipe do Sescon Campi-
nas pelo telefone e whatsapp (19) 99687-2865 ou se preferir 
pelo e-mail: atendimento@sesconcampinas.org.br. 

E lembre-se, o desconto vale para todas as empresas asso-
ciadas e para todos os seus funcionários, aproveite!!

https://quintavalentina.com.br/
http://www.sesconcampinas.org.br
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.
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SESCONCAMPINAS associados

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
MANSUR CONTABILIDADE SOLUÇÕES EM 
GESTÃO 
Avenida João Erbolato, 834
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
trabalhista@mansur.srv.br 
(19) 2511-0418 e (19) 99433-6654

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

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

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

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

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

FCA - FRANSAL CONTABILIDADE E 
ASSESSORIA
Rua Saint Hilaire, 283 
Vila Jequitibás, Campinas (SP)
alfransal@fransal.com.br 
(19) 3751-1090 e (19) 3751-1091

OMEGA CONTABILIDADE LTDA.
Rua Barão de Jaguara, 655 
Centro, Campinas (SP)
contador@omegacontabilidade.com.br 
(19) 3734-1260 e (19) 99206-7666

ESCRITÓRIO TÉCNICO E CONTÁBIL SÃO 
BENEDITO
Rua Raul Grosso, 593 
Jd. Ricardo Duzzi, Artur Nogueira (SP) 
financeiro@etcsaobenedito.com.br 
(19) 3877-1991 e (19) 99377-7638 

LOGÍSTICA SUMARÉ LTDA.
Estrada Municipal Valencio Calegari, 777  
Nova Veneza, Sumaré (SP)
aislan_leporoni@lslgr.com.br 
(19) 3116-6725 e (19) 98103-1691

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

NOVA AMÉRICA AUDITORIA, CONSULTORIA E 
CO. 
Avenida Campos Sales, 272 
Vila Jones, Americana (SP)
wiltontravaglia@novaamerica.net 
(19) 3475-9970 e (19) 3475-9979

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 
 

FSXP ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL L.
Rua Theodoro Langard, 461
Bonfim, Campinas (SP) 
contato@fsxp.com.br 
(19) 3213-8706

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

SILVEIRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Jerônimo Pattaro, 160 
Barão Geraldo, Campinas (SP) 
financeiro@silveiraassessoria.com.br 
(19) 3749-8996 e (19) 99777-0294

PRIMECONT
CONTABILIDADE 

E PERÍCIAS

Tudo começou no ano de 1989, quando o empresário 
contábil Breno Acimar Pacheco Correa, recém saído 

da faculdade, iniciou sua vida profissional na área em um 
pequeno escritório de contabilidade no quarto andar do 
Edifício Anhumas no Centro de Campinas. “No início era 
somente eu e um office boy, cuidava de tudo, desde a 
Consultoria, Escrituração Fiscal, Contábil, Departamento 
Pessoal, além do contato com os clientes. Com o passar 
do tempo, outras pessoas foram se juntando a este so-
nho, primeiro meu irmão Adelar, depois uma colega de 
faculdade Sônia Rosa, com quem fizemos uma parceria 
para agregar mais clientes, e nesta jornada fomos con-

tratando alguns colaboradores e parceiros. A pequena 
sala do prédio no Centro, já não era mais suficiente. Em 
1991 alugamos uma casa no Jardim Miranda, para expandir 
nossos horizontes com mais clientes. Neste ano adquiri-
mos o primeiro Computador e impressora, iniciando assim 
a informatização de nossas atividades. Logo depois, em 
1993 adquirimos a sede própria no Jardim São Fernando, 
onde estamos até a presente data, ” conta Breno, que re-
lembra que o escritório ganhou em 2009 novos parceiros, 
Armando e Débora, e assim nascia a Primecont Contabili-
dade e Perícias.

Instalada em um prédio com mais de 200 m², distribu-
ída em oito salas, a empresa presta todos os serviços de 
assessoria e consultoria Contábil, Fiscal e de RH, além de 
Perícia Contábil, Prestação de Contas Eleitorais, Societário 
e BPO Financeiro. Tudo isso com a ajuda de 12 colabora-
dores. Entre os principais clientes estão indústrias, confec-
ções, agência franqueada dos Correios, além de comér-
cios prestadores de serviços.

São diferenciais da Primecont: atendimento personaliza-
do a cada segmento; contabilidade on-line; e a constante 
preocupação com a legislação. “Procuramos sempre for-
necer elementos ao cliente para ajudá-lo a visualizar o de-
sempenho de seu negócio e tomar as melhores decisões 
nos rumos da sua empresa,” destaca Breno.

  
Parceria
Para a Primecont ser associada ao Sescon Campinas aju-

da a manter a equipe atualizada participando de cursos, 
além de contar com a assistência e o apoio do sindicato 
patronal nas dificuldades do dia a dia e os benefícios de 
suas parcerias e convênios. Atualmente Breno também 
atua como diretor administrativo do Sescon Campinas.

Para saber mais, acesse o site: http://www.brenocontabi-
lidade.com.br/

http://www.brenocontabilidade.com.br/
http://www.brenocontabilidade.com.br/
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SESCONCAMPINAS associados

A história da WG Contabilidade começou em 1976, 
quando o escritório iniciou suas atividades com o 

esforço e o trabalho sério de seu fundador, juntamen-
te com os colaboradores da época.

Durante todo esse tempo o trabalho foi voltado para 
o bom atendimento e relacionamento com os clientes.

“Hoje em dia utilizamos ainda a mesma filosofia de 
trabalho, buscando sempre acrescentar em nossos 
serviços cada vez mais conhecimento agregado a tec-
nologia, assegurando em nossos clientes a confiança 
em nossos serviços,” diz Fabrício Grippe, contador da 
nova geração e um dos sócios do escritório.

Contabilidade, Consultoria Empresarial, Planejamen-
to de Negócios, BPO – Financeiro e Recursos Huma-
nos são os principais serviços prestados pela equipe 
composta por 22 pessoas, incluindo seus quatro só-
cios. A WG está instalada em uma sede de 250 m² 
e atende diversos segmentos de atividades, sempre 
de forma personalizada. “Acreditamos que mesmo 
quando atendemos um determinado segmento, é a 
personalização que faz a diferença,” ressalta Fabrício. 

Entre as especialidades estão a área médica, já que 
a WG Contabilidade atende um grande volume de 
clientes da área da Saúde (médicos, dentistas, fisiote-
rapeutas, entre outros) e o grande know how sobre a 
legislação envolvendo restaurantes e indústrias.

Fabrício destaca ainda dois diferenciais: “Nos dife-
renciamos no aspecto consultivo e tecnológico. Atu-
almente temos o padrão de utilizarmos dados obtidos 
através dos balancetes e demonstrativos de resulta-
do para interferir consultivamente na vida de nossos 
clientes, apresentando-lhes gráficos dos principais ín-
dices para uma melhor tomada de decisão, isto tudo 
em tempo real, graças a tecnologia utilizada.”

Parceria
Segundo Fabrício, a empresa decidiu se associar ao 

Sescon Campinas pois acredita que toda categoria 
profissional deva ser única e lutar por um mundo me-
lhor. “O Sescon tem feito sua parte para trazer essa 
união e junto com ela conhecimento, tendências de 
mercado e outros assuntos pertinentes à nossa cate-
goria,” diz o contador, que acrescenta, que a impor-
tância da parceria seria justamente o fato de acreditar 
nessa união e saber que através do Sescon, as empre-
sas conseguem estar mais próximas das atualidades 
do mercado Contábil. 

Para saber mais, acesse: www.wgcontabilidade.com.br.

WG 
CONTABILIDADE

NOVO ASSOCIADO

http://www.wgcontabilidade.com.br.
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