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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

SESCON CAMPINAS COMPLETA
17 ANOS DE HISTÓRIA!
Setembro é sempre um mês especial para o nosso
sindicato, que no dia 13, completa 17 anos de existência. Idealizado por contadores que buscavam um
sindicato patronal que os representasse, o Sescon
Campinas já nasceu com uma importante missão:
desenvolver um ambiente amplo de negociação nos
dissídios coletivos das categorias representadas,
proporcionando sua evolução tecnológica, sociocultural e ética, utilizando as ferramentas apropriadas
em busca da excelência, aplicando sempre os princípios da ética, da credibilidade, da transparência,
do comprometimento com o resultado, oferecendo
a participação a todos que demonstrarem efetiva
vontade de trabalhar em prol de uma causa comum
e do compromisso social, através da valorização da
equipe e da capacitação profissional. Durante todo
esse período, o sindicato sempre cumpriu com sua
missão e neste momento único de pandemia, nunca
deixou de ser reinventar para continuar alcançando
seus associados e representados da melhor forma
possível. Para festejar a data, preparamos uma reportagem especial com a participação de diretores e
de pessoas que conhecem bem essa bonita história.
Em setembro também comemoramos outra importante data, o Dia do Contator, celebrado no dia 22
deste mês. A todos os contadores os nossos mais
sinceros votos de parabéns. Vocês são fundamentais
para o crescimento de nosso país e nesses tempos
difíceis pelos quais estamos passando, têm mostra-

do o quanto são importantes para a manutenção dos
empregos e também das próprias empresas.
Nesta edição, reforçamos que com a retomada das
atividades econômicas, o Sescon Campinas disponibiliza em um mesmo local dois serviços fundamentais para as empresas, a Certificação Digital e o
Sescon REGISTRO. Os atendimentos acontecem em
total segurança, seguindo todos os protocolos exigidos, no Centro de Campinas, nossa cidade sede.
Preocupados com a biossegurança de nossos associados, estamos enviando neste mês máscaras de
proteção para os mesmos e criando um nova campanha na internet para estimular o uso desse equipamento fundamental para todos nesse momento,
saiba mais nesta edição e não deixe de participar.
A edição de setembro também está recheada de
artigos e de uma entrevista sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP) feita com Marcelo Martins
fundador da Destra Consultoria com dicas importantes para todas as empresas, em especial as de
contabilidade.
É tempo de se reinventar e você pode contar com
o Sescon Campinas, neste e em todos os momentos!
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Sescon Campinas completa 17 anos!

Crescimento contábil em meio à crise

Sescon Campinas obtém exclusão do ISSQN da base de
cálculo de PIS e COFINS

Lei Geral de Proteção de Dados

Rentabilize Brasil

IMAGEM DO MÊS

Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas
ou elogios sobre a Revista Sescon Campinas. Sua opinião é muito importante
para nós!
Contato: (19) 3239-1845
E-mail: marketing@sesconcampinas.org.br
Sescon Campinas retoma as atividades presenciais,
seguindo todas as orientações sanitárias de combate
ao novo coronavírus.
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

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.

SETEMBRO
CURSO ONLINE UNIFENACON “O NOVO
CONTADOR”

Carga Horária: 6 horas
Objetivo: Conceder aos participantes um
conhecimento amplo sobre o tema, proporcionando
domínio e aperfeiçoamento das principais habilidades
comportamentais, essenciais para a transformação e
adaptação da sua carreira ao mercado contábil.

Conteúdo programático:
1. O Novo Contador: papéis, competências e desafios
na atualidade;
2. Alta Performance: Como desenvolver a Alta
Performance na carreira contábil?;
3. Inteligência Emocional: Aprendendo a lidar com as
emoções para uma carreira promissora;
4. Gestão do Tempo e Produtividade: Ganhe
mais horas no seu dia com uma rotina muito mais
produtiva;
5. Gestão de Pessoas e Equipe: Construindo equipes
de Alta Performance;
6. Liderança Inspiradora: Desenvolvendo líderes
inspiradores;
7. Comunicação de Alto Impacto: Desenvolvendo sua
comunicação para conquistar clientes e equipe.

CURSO ONLINE UNIFENACON
“COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA”

Carga Horária: 20 horas
Objetivo: Ao final deste curso, você estará apto a:
Conhecer os cinco pilares da comunicação de sucesso
para compreender como apresentar uma oratória
de impacto; Compreender os quatro estágios da
competência, para entender como você lida com
a comunicação; Aplicar ferramentas e estratégias
relacionadas a mente, tom de voz, corpo, conteúdo
e apresentação para aumentar sua credibilidade e
influência.

Conteúdo programático:
Aula 1) Introdução e Primeiro Pilar – Mente;
Aula 2) Recursos não verbais – Voz;
Aula 3) Recursos não verbais – Corpo;
Aula 4) Estruturando o Conteúdo;
Aula 5) Surpreendendo a Plateia.

CLIQUE AQUI E
MATRICULE-SE JÁ!

CLIQUE AQUI E
MATRICULE-SE JÁ!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSO ONLINE UNIFENACON “GESTÃO
FINANCEIRA”

Carga Horária: 20 horas
Objetivo: Quanto você está envolvido na área
financeira de sua empresa? Seja qual for sua resposta,
o empreendedor precisa estar sempre de mãos dadas
com o setor financeiro da empresa.
Aprenda ferramentas de coleta de dados, organização
de informações e análise de números, tudo isso de
uma forma simples e prática.
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.
Você poderá assistir às nossas videoaulas quantas
vezes desejar a partir do local de sua preferência,
desde que possua acesso à internet.

Conteúdo programático:
Aula 1) Classificação Financeira – Plano de Contas;
Aula 2) Conceitos Financeiros – Ponto de Equilíbrio e
Margem de Contribuição;
Aula 3) Resultados Financeiros – Lucratividade,
Rentabilidade e Payback;
Aula 4) Análises Financeiras.

CLIQUE AQUI E
MATRICULE-SE JÁ!

CLIQUE AQUI E
INSCREVA-SE

INSCREVA-SE
JÁ PELO SITE:

sesconcampinas.org.br/cursos
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SESCONCAMPINAS serviços

CERTIF

DIG

SORT

SESCON REGISTRO E
CERTIFICADO DIGITAL
ESTÃO COM ATENDIMENTO
PRESENCIAL

O

Sescon Campinas disponibiliza em um mesmo local dois
serviços fundamentais para as empresas, que agora
com a retomada das atividades, poderão ser acessados
presencialmente e em total segurança. A Certificação Digital e o
Sescon REGISTRO são disponibilizados no posto de atendimento
do Centro de Campinas. O endereço é Rua Irmã Serafina, n°863, 2º
andar, sala 22. O horário de atendimento é de segunda a sexta das
8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações pelo WhatsApp: (19)
99657-6820 ou pelo telefone (19) 3231-0208. Confira os benefícios
de cada serviço:

atitud
preve

+

Certificado Digital Sescon Campinas e Fenacon CD:
• Renovação por videoconferência
• Garantia de Reposição;
• CD l Manager;
• Suporte Gold;
• Agilidade no reembolso;
• Emissão Ágil
• e muito mais!

+

Deixando su
mais se

Sescon Registro oferece com agilidade serviços de:
• Constituição;
• Alteração;
• Baixa;
• E muito mais!

Mostre que você e
parte tirando uma
nossa m

Saiba mais em: www.sesconcampinas.org.br

(19) 99657-6820 (19) 3231-0208 • Se
Nas quartas-feiras o atendimento do Certificado

SESCON CAMPINAS
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ENVIA MÁSCARAS

PARA SEUS ASSOCIADOS
Pensando na biossegurança, conjunto de ações indispensáveis
voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador em tempos de pandemia, o Sescon Campinas está enviando máscaras
de proteção para os seus associados. Além da máscara, o associado receberá um manual digital com orientações quanto aos
principais cuidados na reabertura de seu negócio.
Mostre que você está fazendo a sua parte, tire uma selfie
usando a máscara do Sescon, poste no Instagram com a hashtag
#SESCONCAMPINAS e concorra a dois Certificações Digitais
gratuitos. Juntos passaremos por este desafio e ficaremos ainda
mais fortalecidos!
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SESCON
CAMPINAS
COMPLETA ANOS
Em 2020 o Sescon Campinas completa 17 anos, a data
marca um momento único de intensa transformação e
muita reinvenção frente às necessidades impostas pela
pandemia de Covid-19. Fundado no dia 13 de setembro
de 2003, com a intenção de suprir uma necessidade da
categoria contábil: a criação de um sindicato patronal,
que os representasse, o Sescon Campinas vem se destacado no cumprimento de sua missão, cumprindo o seu
papel de representação e ampla atuação política em prol
das categorias representadas em 18 municípios da Região de Campinas.
No tocante as negociações para firmar uma Convenção Coletiva de Trabalho equilibrada, o Sescon Campinas mantém um intenso trabalho, durante todo o ano na
defesa dos interesses das categorias representadas para
firmar sempre a melhor negociação possível.
O sindicato tem fortalecido seus lanços com seus associados, por meio de produtos e serviços, muitos deles on-line, como cursos, capacitações e lives. Além de
formado importantes parcerias com grandes empresas
e disponibilizado novos convênios e serviços que fazem
a diferença para seus associados e seus colaboradores.
O lado humano também não foi esquecido, o Sescon
Campinas continua colaborando com a sociedade por
meio de campanhas, como do Declare Certo que neste
ano foi totalmente on-line e na sua mais nova campanha
de arrecadação de cestas básicas voltada para famílias
em situação de vulnerabilidade social.
O sindicato agradece a todos, que ao longo dos anos
tem acreditado e colaborado com sua história!
Confira alguns depoimentos de autoridades, diretores
e pessoas que acompanham essa trajetória e fizeram
questão de parabenizar o Sescon Campinas por seus
8

aniversário:
“Como cidadão e advogado, sempre fui favorável à
representação classista, independentemente dela ser
patronal ou laboral, pois acredito que ela é muito positiva em todos os aspectos. Os sindicatos patronais, em
específico, são extremamente necessários não apenas
por uma questão paritária em negociações – afinal, são
organizações que representam os donos dos negócios
à altura em discussões com os sindicatos laborais, geralmente com maior força e resultados do que quando os
patrões negociam de forma individual - como também
nas outras frentes em que atuam”.
“Refiro-me ao fato dos sindicatos patronais irem além
da necessária intermediação trabalhista e manterem seus
integrantes sempre informados sobre as mudanças que
possam afetar o setor, inclusive de legislações pontuais,
possibilitando que cada segmento seja representado e
defendido de acordo com os interesses do seu negócio.
Mais ainda, nos dias de hoje os sindicatos patronais atuam inclusive na promoção de parcerias importantes para
seus representados”.
“Isso posto, o Sescon Campinas, que completa 17 anos
neste mês de setembro, vem se mostrando um modelo
de sindicato patronal ao longo de sua história. Com valores muito bem estabelecidos ética, transparência, credibilidade e comprometimento diante das 64 categorias
que representa em 18 municípios, o Sescon cumpre à risca os objetivos que estabeleceu há quase duas décadas,
defendendo os interesses das categorias que representa
com excelência e de proporcionando subsídios para a
evolução tecnológica, sociocultural e ética de seus representados”.
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“Em nome da Câmara Municipal de
Campinas, da qual estou presidente, cumprimento ao Sescon e a todos os seus
integrantes e associados na pessoa do
presidente Rodrigo de Abreu Gonzales,
desejando desde já que a entidade continue com seus excepcionais serviços pelos muitos anos que virão. Eu acredito na
representação classista, tanto na exercida pelo sindicato
patronal quanto pelo laboral. Eu acredito no Sescon. Parabéns! “ Marcos Bernardelli, vereador e presidente da
Câmara Municipal de Campinas.
“Parabenizo o Sescon Campinas por mais um ano de
intensa atividade, sempre representando muito bem a
categoria de empresas de contabilidade e de assessoramento. É nos momentos difíceis que mais dependemos
das entidades representativas que conhecem e entendem
as necessidades do segmento. O Sescon Campinas com
toda a sua experiente diretoria nos representou muito
bem nesse momento de pandemia com isolamento social
apresentando sugestões ao poder público e quando necessário demandou judicialmente para defender os direitos
das empresas tanto representadas
como dos clientes de seus representados. Parabéns Sescon Campinas”.
Marcio Massao Shimomoto, presidente do Instituto Fenacon.
“O Sindicato sempre foi símbolo de união e força,
em todos os cantos do mundo. A união de profissionais e empresas em torno de uma causa
faz a diferença. O Sescon Campinas, nestes
17 anos, amadureceu muito, é reconhecido
e coleciona muitas conquistas. Parabéns a
todos que contribuíram e participaram desta jornada.” José Homero Adabo, vice-presidente administrativo do Sescon Campinas.
“O papel mais importante do sindicado é unir nossa profissão. Mesmo o Sescon agregando outras categorias, a
relevância da profissão contábil é de muita importância
atualmente. Diante do cenário que nos encontramos, ter
o Sescon como parceiro, apresentando cursos e palestras,
dando suporte nos acordos coletivos, e tantas outras propostas que nos apresentam, dá segurança aos profissionais e escritórios, e tem um papel fundamental para união
da classe. É importante para todos nós, que as contribuições, mesmo sendo facultativas, devam ser intensificadas,
pois os objetivos do Sindicato prevalecem em atendimento às nossas necessidades. Parabéns ao Sescon Campinas
pelo aniversário, juntos continuaremos lutando
para vencer os obstáculos, e que a diretoria
tenha muita sabedoria na condução dessa
entidade tão importante em nossa cidade e
região”. Lilian Ricci Ghizzi, vice presidente
do Sescon Campinas.

“No meu entender, a região de Campinas, em 2003, já
era um grande ícone do Estado de São Paulo, uma vez
que em 2000 já havia sido criada a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e nesta geopolítica não poderia
faltar um organismo que pudesse aglutinar as pujantes Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas, a criação do Sescon
Campinas, preenche uma lacuna até aquele momento sentida. A sua importância se dá na contribuição
ao empreendedorismo da RMC, como nesta época de
pandemia, produzindo variados webinars tratando de
diferentes temas que com certeza amenizaram os momentos de incertezas de todo empresário preocupado
com a sua responsabilidade social perante
aos stakeholders impactados de uma
forma ou de outra pelas decisões de
empreender. Parabéns Sescon Campinas, vida longo no desenvolvimento da nossa região” José Vicente de
Souza Filho, diretor da Faculdade de
Ciências Contábeis da PUC Campinas.
“Ao fortalecer um ambiente de negociação ético e
transparente nas convenções coletivas das categorias
que representa – as quais são imprescindíveis para
alavancar o empreendedorismo – o Sescon Campinas
contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. Parabenizamos
o Sescon por seus 17 anos de trabalho
em prol dos setores contábil, de informações, pesquisas, perícias, e assessoramento, e reiteramos a nossa satisfação por atuar, ao seu lado, em nome
do compromisso social.” Adriana Flosi,
presidente da ACIC.
“Além de representar os associados e filiados na celebração de convenções e acordos coletivos, hoje no atual cenário nacional com a pandemia afetando todos os
setores produtivos, a importância do Sescon Campinas
ficou ainda mais evidente, pois de forma prática eficiente vem trazendo informações de grande valia para todos com debates e palestras de temas atuais, de forma
on-line, através de seus projetos Empresário 4.0, Talk
Contábil entre outros. Parabéns a toda a diretoria atual e a todos aqueles que passaram pela
entidade nesses 17 anos tornando-a
grandiosa e de grande importância
para toda a comunidade”. Gervásio
de Souza, presidente da AESCON
Campinas.
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“Deixo aqui meu parabéns ao Sescon
Campinas por mais este aniversário,
como também sou de Campinas para
mim é muito importante ter uma entidade de relevância para a profissão no Interior de São Paulo proporcionando muitos
conteúdos significativos para as organizações contábeis e oferecendo um serviço de qualidade para seus associados. Parabéns Sescon Campinas!”
José Donizete Valentina, presidente do CRC-SP e diretor do Grupo Provector Soluções Integradas.
“Tenho acompanhado o Sescon Campinas desde a
época em que eu era presidente do Sescon Espírito Santo, então acompanhei as administrações do Adabo, do
Edson e agora do nosso amigo Gonzales. Vemos que
nesse período o Sescon Campinas teve um crescimento
exponencial na Região de Campinas. Hoje, apesar das dificuldades financeiras com a perda do imposto sindical,
vemos que o Sescon Campinas não perdeu a sua pujança e continua proativo proporcionando aos seus associados e filiados palestras e cursos e isso se deve em especial ao trabalho da administração, bem como por todo o
seu staff. Sabemos que todos aí trabalham com afinco.
O Sescon Campinas tem uma importância relevante no
Sistema Fenacon, na Região Sudeste ele é o terceiro sindicato em tamanho e desenvolvimento e provavelmente
é o sindicato mais novo da Região Sudeste. Então, que
venham mais 17 anos e outros mais e que ele continue

crescendo e propiciando aos seus filiados e associados
um excelente trabalho como até hoje tem sido feito. Ao
presidente, a sua diretoria e todos os colaboradores do
Sescon Campinas eu deixo um excelente muito obrigado
por todo o trabalho que está sendo feito e parabéns”.
Jacintho Soella Ferrighetto, vice-presidente da Região
Sudeste da Fenacon.
“E lá vai mais um ano de atividade, de altos e baixos,
e apesar das dificuldades socioeconômicas, com muitas
conquistas. Ser sócio do Sescon Campinas e um de seus
fundadores é como ter gerado um filho, que agora está
em plena juventude. Como tal nos preocupamos com
ele, e queremos vê-lo melhorar cada vez mais.
A entidade somos nós e o associativismo
é essencial para nos fazer crescer. Que
venha mais um ano de realizações! Feliz
aniversário Sescon Campinas”.
Dagoberto Silvério da Silva, presidente da Federação dos Contabilistas
do Estado de São Paulo.
“Na qualidade de um dos fundadores dessa conceituada entidade, fico muito honrado e feliz, por poder participar da comemoração do décimo sétimo aniversário do
Sescon-Campinas, isso mostra que estávamos certos na
criação no dia 13/09/2003. Parabéns a todos diretores e
a atual diretoria”. Laercio Rover, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campinas. Sindcon.

Confira a mensagem do presidente da Fenacon Sérgio Approbato
Machado Júnior sobre o aniversário do Sescon Campinas
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SESCONCAMPINAS entrevista

CRESCIMENTO CONTÁBIL
EM MEIO À CRISE
Todo contador se dispõe a ajudar seu cliente em tempos
de COVID-19, mas poucos estavam preparados para a pandemia global que estamos enfrentando. De fato, era impossível prever a crise do coronavírus e suas consequências
para a saúde e economia. Muitos escritórios contábeis optaram por pausar a estratégia de crescimento para apoiar
os clientes que mais precisavam de ajuda.
Anderson Hernandes, CEO da Tactus Contabilidade, autor de 11 livros e referência em marketing contábil, com
certificação internacional, compartilha dicas essenciais que
vão contribuir para a retomada do crescimento contábil.
1 - Com todo o contexto dos dias de hoje, é possível
voltar a crescer mesmo em tempos de crise?
Anderson Hernandes: Os contadores podem e vão conseguir crescer desde que saibam enxergar as oportunidades que a crise tem proporcionado. Uma grande parcela
de profissionais que perderam seus empregos estão buscando alternativas para montar seu próprio negócio e vão
precisar de um contador para cuidar não só dos trâmites
de abertura, mas também da contabilidade mensal. Além
disso, temos os empreendedores que vão querer tentar
reabrir seus negócios, pois estão com uma grande quantidade de estoque. E nós, contadores, podemos e vamos
ajudá-los a se reerguer. A contabilidade tem sim chance de
crescimento, mesmo em tempos de crise.
2 - Sabemos que você tem anos de experiência em
marketing contábil. Quais são os principais desafios de
desenvolver essa nova habilidade?
Anderson Hernandes: Um dos desafios é os contadores
entenderem que o marketing exige sim um conhecimento
técnico aplicável. Antes de começar, é preciso aprender. O
aprendizado pode ser por cursos, livros, podcasts e exige
uma dedicação. É importante ter conhecimentos em aquisição, métricas e alternativas para captar e buscar clientes.
Toda essa falta de orientação, que não tem na universidade, o contador precisa buscar quando decidir tornar-se
empreendedor contábil.
O marketing é muito abrangente e atua em toda a jornada do cliente, que vai desde o processo de atração até a
retenção de clientes. Ou seja, você consegue captar novos
clientes, mas também sabe fazê-los permanecerem com
os seus serviços contábeis.
3 - Na sua visão, o que contadores precisam fazer agora
para crescer?
Anderson Hernandes: Os contadores precisam entender
que é importante investir tempo e recursos para melho12

rar a performance. Quando eu digo recursos, eu falo sobre
criar campanhas, produzir conteúdos, contratar alguém ou
uma agência para ajudá-lo na estratégia de marketing. E
precisam investir tempo, para fazer o processo de influência da marca empreendedora contábil. O contador precisa
divulgar o seu próprio trabalho e mostrar o seu diferencial
competitivo. O marketing contábil vai conectar pessoas e,
quando o empresário contábil assume esse papel, torna-se
protagonista e consegue melhorar seus resultados.
4 - Geralmente, escritórios de contabilidade conseguem
administrar quantos clientes ao mesmo tempo? Existe
esse limite?
Anderson Hernandes: Não existe limite de clientes. O
mailing da contabilidade digital é extensivo. Muitos contadores que tem a precificação baixa, conseguem uma carteira enorme. Só neste ano de 2020, nós da Tactus atraímos mais de 500 clientes novos. Temos 5 vendedores que
fazem em média 25 contratos por mês.
Para que isso funcione bem, é importante que o contador tenha um tripé: pessoas, processos e tecnologia. Com
essas 3 soluções é possível sim ter uma base grande de
clientes. E onde o marketing entra nisso tudo? Para fazer o
engajamento desses clientes e retenção.
5 - Na sua opinião, quais são as estratégias e ferramentas essenciais para começar o marketing contábil?
Anderson Hernandes: No primeiro momento, é importante que o contador invista em conhecimento de marketing. Depois, uma das principais estratégias é ter um site
preparado para a conversão de novos empreendedores,
automação de marketing conectado ao seu site e um CRM
de vendas para fazer o controle do processo de venda dos
clientes. Essas são algumas estratégias básicas que vão
ajudar quem está iniciando.
Nessa entrevista, Anderson Hernandes, referência em
marketing contábil e responsável pelo instagram @andersonhernandesoficial, compartilhou as principais estratégias
para escritórios que desejam ampliar a sua base de atendimento. A partir das dicas que aqui listamos, você pode
aprender como conseguir clientes na contabilidade, levar
seus serviços para mais pessoas e obter um ganho importante no faturamento.
Não se esqueça que o planejamento é a chave para o sucesso. Estude, investigue, teste, experimente e avalie. Esse
é o caminho natural para o amadurecimento de sua ideia
e um percurso insubstituível para alcançar seus objetivos.
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artigo direito na contabilidade

DIREITO NA CONTABILIDADE

SESCON CAMPINAS OBTÉM EXCLUSÃO DO
ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS:
DECISÃO JUDICIAL É APLICÁVEL ÀS EMPRESAS DA BASE
TERRITORIAL QUE FORMALIZAREM OPÇÃO
Rodrigo de Abreu Gonzales,
Advogado e contador, cofundador da DSG
Sociedade de Advogados, presidente do
Sescon Campinas

Rogério Camargo Gonçalves de Abreu
Advogado tributarista e empresarial, foi Juiz
do TIT/SP (2011/2018); Assessor Jurídico do
Sindicamp; bacharel em Direito (PUCC), Sociologia e Ciência Política (UNICAMP), com
especializações em Direito Tributário (IBET),
Análise Econômica do Direito (UNICAMP), e
MBA em Direito Empresarial (FGV/IBE).

Em matéria jurídica, a Constituição Federal deve ser o
limite, principalmente em um país com tão significativa
carga tributária como é o caso do Brasil. Em nosso país,
teses tributárias levam anos para se consolidarem, “beneficiando” contribuintes que dispendem recursos financeiros com a contratação de advogados e interposição de
ações judiciais em detrimento da grande maioria, que não
usufrui desta faculdade e acabam arcando com tributos
indevidos ao longo de anos.
Entidades representativas, atentas e preocupadas, identificam esta equação e defendem judicialmente os interesses de seus representados, dispendendo recursos para
uma atuação única no judiciário, defendendo seus interesses. Tal esforço gera uma alternativa viável à grande maioria das empresas, que não tem condições ou informações
sobre esta “economia tributária”, ao acesso de todos.
Assim, na atual crise aguda oriunda da pandemia, o SESCON CAMPINAS colheu mais uma vitória: por sentença
em mandado de segurança coletivo obtida, pelo escritório FVA Advogados, empresas sob representação sindical da entidade têm oportunidade de excluírem o ISSQN
(de regra, 5%, conforme o município) da base de cálculo
de PIS e COFINS, incidente sobre o faturamento (3,65%,
se optante do regime do lucro presumido, e 9,25%, se do
lucro real). Ou seja, o benefício pode chegar a 0,4625%
do faturamento mensal, sendo inaplicável no período de
opção pelo Simples Nacional.
Para aproveitarem da decisão as empresas acima devem
formalizar o respectivo Termo de Adesão, mas desde que
que estejam sujeitas à fiscalização da Receita Federal de
Campinas/SP, onde o processo foi ajuizado (Campinas,
Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Paulínia, Sumaré, Va-

linhos, e Vinhedo). E, evidente, há condições especiais e
mais benéficas às empresas associadas ou que se associarem ao SESCON.
Por ser sentença, a decisão não é definitiva, e pode sim
ser revista em grau de recurso. A diferença neste caso é
que a decisão está amparada em precedente muitíssimo
semelhante, no qual o STF já decidiu que o ICMS (incidente sobre venda de mercadorias, e sobre serviços de transporte e comunicação) não compõe o faturamento, base
de cálculo de PIS e COFINS. E referido julgamento deu-se
sob repercussão geral (Tema 69), ou seja, deve e tem sido
aplicado por toda a Justiça brasileira.
Dessa forma, juízes e tribunais têm aplicado o mesmo
entendimento aos casos relativos ao ISSQN, incidente e
destacado nas Notas Fiscais de serviços, para que não sofra incidência de PIS/COFINS. Aliás, tal matéria também
está sendo ora analisada pelo STF, sob mesmo referido
rito de repercussão geral (Tema 118), com a primeira decisão favorável aos contribuintes, proferida pelo Ministro
Celso de Mello (até a redação deste artigo), e com expectativa de que o julgamento seja definido em um ano, para
depois ser aplicado em todos os processos semelhantes,
inclusive no do SESCON.
Importante destacar que, por já ter sido concedida liminar em nosso processo, anteriormente à sentença de
primeira instância, os efeitos da decisão já podem ser usufruídos, independente de recurso pelo fisco, cabendo a
cada empresa, por óbvio, a decisão ou não de aproveitá-la
desde já. Da mesma forma, cabe ao jurídico contratado
pela entidade e responsável pela demanda todos os esclarecimentos sobre os efeitos da fruição.
Nesta linha, é grande nossa convicção de que, em respeito à estabilidade da jurisprudência e à segurança jurídica, seja mantida a sentença aqui noticiada. Se usufruída
antecipadamente, mas for revertida a decisão, deverá sim
ser pago à Receita a diferença eventualmente antes não
recolhida, com incidência de Selic e multa moratória, mas
sem multa punitiva.
Destaca-se ainda que, confirmadas nossas expectativas,
dentro de um ano a ação terá trânsito em julgado, momento que as empresas interessadas poderão recuperar
o que pagaram indevidamente, desde os 5 anos que antecederam a propositura da ação, ou seja, desde novembro
de 2014.
Para mais informações, o Sescon Campinas e o FVA Advogados colocam à disposição o e-mail sescon@fva.adv.
br para todas informações necessárias.
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LEI GERAL DE

PROTEÇÃO DE DADOS
Prevê multas e exige uma mudança de cultura
empresarial que precisa começar logo

A Revista Sescon Campinas conversou com Marcelo
Martins para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGDP), que conta com multas para quem não se
adequar.
Especialista no assunto, Marcelo é fundador da Destra
Consultoria e diretor da Immunize System, graduado em
Mecânica, pós-graduado em Administração da Qualidade
e Produtividade e em Gestão Ambiental, conta com experiência de mais de 30 anos nas áreas de qualidade e
processo dos mais diversos segmentos, sendo também
auditor fiscal pela SGS International Certification.
Segundo ele, pesquisas apontam que as pequenas e
médias empresas em geral ainda não estão preparadas
para a LGDP. Para ele o maior erro é acreditar que “a Lei
não vai pegar”. Marcelo lembra que o Brasil entra no cenário de proteção de dados pessoais já muito atrasado em
comparação a outros países nos quais, a proteção de dados pessoais já é uma rotina que veio para ficar. E lembra
que as empresas de contabilidade, além de controlar seus
próprios dados, também tem um papel importante nesse
processo em relação aos seus clientes.

Revista: As empresas, em especial as PMEs (escritórios de contabilidade) e (pequenas empresas)
estão preparadas para a LGPD?
Marcelo Martins: As pesquisas apontam e também temos visto na prática que especialmente as PMEs não estão preparadas. Primeiro porque as pequenas e médias
empresas/escritórios ainda estão criando afinidade com o
assunto, ou seja, estão começando a conhecer a importância da proteção de dados pessoais para as organizações
e sobre o que é a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais).
Segundo porque, mesmo para as organizações que têm
algum aprofundamento nesse tema, por vezes existe o
entendimento errado no sentido de que a LGPD não se
aplicaria a elas – sendo que, na verdade, a LGPD é amplamente aplicada em todos os setores econômicos.
Esse segundo ponto é muito importante, porque se a
empresa chega no estágio de entender que a LGPD se
aplica a ela, isso significa que já existem pessoas na organização que compreendem o que são dados pessoais e
que já entendem que o tratamento de dados pessoais faz
parte da rotina de qualquer atividade econômica.
14
14

Gostamos de dar o exemplo da empresa que conta com
um só funcionário. Essa empresa realiza tratamento de dados pessoais: porque coleta os dados pessoais do funcionário, utiliza para a folha de pagamento, compartilha esses
dados com o e-social, dentre outras atividades.
Quer dizer, se a organização de algum modo, utiliza dados pessoais de clientes, funcionários, fornecedores, ela
realiza o que a LGPD chama, tecnicamente, de tratamento
de dados pessoais e, assim, essa organização deve cumprir as normas de proteção de dados pessoais.

Revista: Quais são as principais dificuldades para
uma implementação efetiva?
Marcelo Martins: As principais dificuldades são: primeiro, conscientizar todos os colaboradores da organização
sobre a importância da proteção de dados pessoais; segundo, implementar a LGPD de forma objetiva, com uma
metodologia predefinida.
Especificamente sobre a conscientização, nós da Immunize System procuramos entender a conscientização não
como uma dificuldade, mas, sim, como um desafio, que
quando é vencido, tem o maior potencial, dentre todas as
outras medidas, de deixar a empresa em conformidade
com a LGPD.
E por que a conscientização tem o maior potencial? Porque, por mais que a organização tenha diversas políticas,
regras e processos predefinidos, caberá ao colaborador
cumpri-los, e se o colaborador entende a importância da
proteção de dados pessoais, será muito mais natural que
na sua rotina ele adote posturas de proteção de dados
pessoais, inclusive, passando a sugerir alterações nos procedimentos internos da organização para dar um maior
grau de proteção.
Após os treinamentos oferecidos pela Immunize System,
é muito comum os colaboradores abrirem chamados com
os nossos consultores para indicar que em uma atividade
a organização está utilizando mais dados pessoais do que
o necessário.
Veja: por mais que a organização imponha diversas regras, dependerá do colaborador, nos diversos níveis, passar a ter um olhar mais dedicado aos dados pessoais utilizados na sua rotina.
Já sobre a objetividade na implementação, é um elemento essencial para que a organização tenha sucesso para
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iniciar o seu sistema de gestão de proteção de dados pessoais.
E o que é a objetividade na implementação? É saber
exatamente o que fazer. Em programas de implementação não muito bem definidos, por vezes realizados pela
própria organização sem contar com uma empresa especializada, acaba-se percorrendo caminhos indefinidos,
indo e voltando várias vezes na trilha da implementação,
atrasando o processo e, nisso, deixando-se várias falhas
para trás.
O programa que a Immunize System oferece conta com
etapas delimitadas, de forma a estabelecer claramente o
que deve ser feito em cada etapa e por quem, de modo
a permitir, assim, que a trilha da implementação seja percorrida sem qualquer trabalho desnecessário, de modo
que todo o esforço, na metodologia Immunize System,
tem o objetivo de fazer a organização trilhar o caminho
rumo à implementação, sempre à frente.
Aqui é necessário enfatizar que existem atividades,
como o mapeamento de dados, que são um organismo
vivo, quer dizer, precisam ser periodicamente revisadas.
Porém, essas revisões fazem parte da metodologia, de
uma sistemática auditoria que a organização precisa realizar quanto aos dados pessoais que ela própria trata. E
esse autocuidado da organização não se confunde com
qualquer retrabalho ou com qualquer programa de implementação que não tenha uma metodologia predefinida.

Revista: Quais são os erros mais comuns?
Marcelo Martins: O maior erro é acreditar que “a Lei não
vai pegar”. Esse erro precisa de muita atenção, porque o
Brasil entra no cenário de proteção de dados pessoais já
muito atrasado em comparação a outros países. O direito
à proteção de dados pessoais tem sido discutido desde a
década de 1960 no cenário internacional. Basta fazer uma
busca sobre três casos internacionais de provocaram intensos debates sobre proteção de dados pessoais: o caso
National Data Center, de 1965, debatido nos Estados Unidos; o caso SAFARI (Système automatisé pour les fichiers
administratifs et le répertoire des individus), de 1970, debatido na França; e o caso do censo alemão, debatido a
partir de 1982 com a aprovação da Lei do censo.
Para sintetizar, esses três casos envolvem a insatisfação
da sociedade em relação ao controle dos dados pessoais
por órgãos da administração pública.
Esses casos antecedem o início da edição de Leis sobre
proteção de dados pessoais, as quais começaram a ser
editadas por países europeus desde então.
Desde década de 1970, países europeus incluem em
suas Constituições regras de proteção de dados pessoais.
Em 1995, a Diretiva 46 do Comitê Europeu estabeleceu
diversas regras sobre proteção de dados pessoais para
serem tomadas como base pelos países membros da
União Europeia, regras essas que hoje são base dos sistemas de proteção de dados pessoais em diversos países
do mundo.
Em 2018, foi aprovado o GDPR (General data protection

regulation) pela União Europeia, de forma a praticamente
obrigar que outros países que pretendam manter relações
comerciais com a União Europeia também contem com
bons sistemas jurídicos de proteção de dados pessoais,
sendo este um dos principais motivos que levou o Brasil a
acelerar a provação da LGPD.
Portanto, se a organização conta com a inaplicabilidade
da Lei, deve mudar sua estratégia imediatamente!

Revista: Quais processos e soluções precisam ser
implementados para cumprir a lei?
Marcelo Martins: Algo que precisa de muito destaque é: a
implementação e a manutenção de um sistema de gestão
de proteção de dados pessoais não exige conhecimento
em só uma área. Ou seja, não é algo que possa ser feito de
maneira satisfatória somente com conhecimento jurídico
ou somente com conhecimento em segurança da informação, por exemplo. Quatro pilares sustentam o projeto de
implementação e gestão do programa: jurídico, processos,
segurança da informação e pessoas.
Não queremos dizer que uma pessoa só não possa ter
conhecimento e habilidade nessas quatro áreas. O que
afirmamos é que são necessários esses quatro pilares, de
modo que a falta de algum deles, deixará o projeto deficiente.
Com base nesses quatro pilares é que o projeto deve
se desenvolver, aplicando em cada etapa a proporção de
cada um deles.
Na Immunize System, por exemplo, começamos com enfoque total no pilar “pessoas”. A primeira parte do projeto
é centrada no treinamento e conscientização de todos os
níveis da organização.

Revista: O que os colaboradores precisam ter
como clareza para perpetuar essa nova cultura?
Marcelo Martins: O colaborador precisa entender, efetivamente, o que são dados pessoais, as regras gerais de proteção dos dados pessoais, e as implicações práticas que
a ausência de proteção pode trazer para as pessoas que
eventualmente tenham os seus dados expostos ou tratados de forma ilegal.
E para isso nada melhor que todos os níveis da organização compreenderem o óbvio: o colaborador, qualquer
que seja o seu cargo, também tem os seus próprios dados
pessoais tratados nas diversas organizações das quais ele
também é cliente, por exemplo.
Esse é um exercício que a Immunize System aplica em
seus treinamentos. Ou seja, para o colaborador entender
a importância de zelar pelos dados tratados na organização, é essencial entender que os dados pessoais dele também são tratados em outras organizações. Esse exercício
fomenta a cultura de proteção de dados pessoais a partir
da conscientização à qual se chega por meio da empatia.
Além disso, é muito relevante enfatizar que o colaborador
que se envolve de maneira ativa com os procedimentos de
proteção de dados pessoais com certeza será um profissional diferenciado no mercado. Como esclarecemos, a LGPD
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vem para ficar, e não será uma Lei “que não vai pegar”.
Muito pelo contrário! Portanto, a afinidade com o tema da
proteção de dados pessoais tornará o profissional mais
cobiçado no mercado.

Revista: Em relação aos clientes das empresas de
contabilidade, como elas podem auxiliá-los e colaborar com eles para a implementação da LGDP?
Marcelo Martins: A LGPD traz algumas definições em relação às organizações que fazem o tratamento de dados
pessoais. Assim, chama, genericamente, toda organização
que trata dados pessoais de “agente de tratamento”.
Esse agente de tratamento pode ser um controlador ou
um operador. Conceitualmente, o controlador é a organização que decide o que será feito com os dados pessoais.
O operador é a organização que realiza o tratamento de
dados de acordo com as determinações do controlador.
Os escritórios de contabilidade são um exemplo muito
claro de controlador. Isso porque a atividade principal dos
escritórios de contabilidade implica que eles recebam dados pessoais de seus clientes, como empresas, por exemplo. As empresas, nesse caso, são controladores, pois elas
que têm o poder sobre os dados pessoais, fazem a coleta,
compartilham tais dados em seus diversos departamentos
e, ainda, compartilham tais dados pessoais com os escritórios de contabilidade, para que tais escritórios realizem
tarefas em relação a tais dados pessoais, de acordo com
as instruções da empresa, ou seja, os escritório de contabilidade, em uma relação como essa, são operadores, quer
dizer, irão seguir as instruções do controlador.
E como operador e controlador podem se ajudar nesse sentido? Geralmente o caminho natural do mercado (o
que aconteceu na Europa e temos visto na prática no Brasil) é o seguinte: o controlador precisa de adequar à LGPD
e, para isso, exige que o operador realize também a implementação da Lei, sem o que, o controlador pode rescindir
o contrato com o operador. Quer dizer, uma indústria, por
exemplo, que precisa se adequar à LGPD, deve exigir do
seu escritório de contabilidade também se adeque. Caso o
escritório de contabilidade não se adeque, é possível que
a indústria rescinda o contrato de prestação de serviços.
Assim, os escritórios de contabilidade que se adequarem
já irão antecipar uma exigência que obrigatoriamente virá
de seus clientes. E, nesse sentido, irão ajudar os seus clientes a obterem o maior grau de conformidade à LGPD de
maneira mais rápida.
Do ponto de vista de mercado, portanto, hoje a adequação à LGPD é um diferencial para os escritórios de contabilidade, porque seus clientes não precisarão aguardar
que o escritório se adeque para obter o seu nível desejado
de conformidade. Ter um escritório de contabilidade adequado à LGPD é sinal de maior velocidade do cliente na
sua trilha de adequação.

ciário em relação ao cumprimento das normas da LGPD
virão em breve. Além disso, as empresas que já estão adequadas ou estão se adequando passam a exigir dos seus
parceiros comerciais que também se adequem, gerando o
que chamamos de efeito cascata. Além disso, passarão a
ser aplicáveis as sanções que a LGPD prevê: advertência,
multa de até 2% do faturamento, multa diária, publicização
da infração, bloqueio do uso dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão do funcionamento do
banco de dados e do exercício das atividades da organização e proibição parcial ou total de atividades relacionadas
ao tratamento de dados.
Esse é o cenário. E diante desse cenário, cada organização, dentro de suas necessidades e possibilidade deve
começar a se movimentar. Por que dizemos começar a
se movimentar? Porque o que as autoridades, parceiros e
clientes irão exigir em relação às organizações é, principalmente, a maturidade em relação a esse tema. O que é essa
maturidade? É a organização demonstrar que está realizando algo em prol da proteção de dados pessoais, que
tem um projeto em andamento, que levantou falhas na sua
operação, mas que essas falhas estão sendo monitoradas
e que aos poucos estão sendo corrigidas, por exemplo.
Portanto, a nossa opinião não é “adeque-se imediatamente”, mas, sim, “movimente-se!”.

Revista: Há algum ponto que precise de mais
atenção ou que não é bem claro?
Marcelo Martins: Por incrível que pareça, por mais que a
empresa já esteja em busca de um programa de conformidade à LGPD, que já esteja se esforçando para iniciar
a incursão de uma nova cultura organizacional, um grande equívoco que encontramos no primeiro treinamento é
a falta de compreensão clara sobre o que a Lei pretende
proteger: o dado pessoal.
Antes de passar pelo treinamento da Immunize System,
há dificuldade de entender que o objetivo da Lei é proteger dados pessoais. Ou seja, as informações de pessoas
físicas. Confunde-se os dados de pessoas físicas com os
dados de empresas, por exemplo. Quer dizer, um CNPJ
não é um dado pessoal. A conta bancária de uma empresa
não é um dado pessoal, nem o endereço dessa empresa.
Porém, sempre que uma informação estiver relacionada a
uma pessoa física, de maneira a permitir identificá-la, haverá um dado pessoal. É o caso de, por exemplo, termos o
nome, RG e o local de trabalho de uma pessoa. Esses três
dados são pessoais, identificam uma pessoa física.
Deixamos claro também nos treinamentos o seguinte: o
fato de alguns dados não entrarem no escopo de proteção
da LGPD não quer dizer que não devam ser protegidos
pela empresa, por exemplo, seus dados de faturamento. O
que não irá ocorrer é a gestão e a proteção desses outros
dados em um projeto de implementação da LGPD.

Revista: Qual sua opinião de LGDP?
Marcelo Martins: A adequação à LGPD é um caminho
certo. E as exigências das autoridades e do Poder Judi16
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

Parcerias & Convênios

RENTABILIZE

BRASIL

A Rentabilize Brasil Assessoria Financeira, está
entre os novos convênios do Sescon Campinas
firmados em 2020. A empresa é parceira autorizada da Caixa Consórcios e é especialista em
créditos para a aquisição de imóveis, terrenos,
veículos, tratores, caminhões, carretas e equipamentos geral.
O convênio oferece aos associados do Sescon
Campinas e seus colaboradores taxas diferenciadas:

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 WhatsApp (19) 99687-2865 ou se
preferir pelo e-mail: atendimento@sesconcampinas.org.br.
E lembre-se, o desconto vale para todas as empresas associados e para todos os seus funcionários, aproveite!

- Crédito com garantia de imóvel banco: 0,89%
a.m;
- Crédito com garantia de imóvel investidor:
2.99% a.m;
- Refin. veículos: 1,49% a.m;
- Financiamento de veículo: 1,49% a.m;
- Consórcio a contemplar: taxa administrativa
12%;
- Consórcio contemplado: taxa administrativa
12%;
- Antecipação de recebíveis: 1,00% a.m;
- Capital de giro rápido s/ garantia: a partir
2,00% a.m;
- Desenvolve São Paulo: 0,49% a.m- BNDES:2,00 % a.m.
A equipe da Rentabilize está preparada para
oferecer a melhor opção de crédito aos seus
clientes. Para saber mais, acesse: http://rentabilizebrasil.com.br/.
Quer conhecer mais sobre os diversos convênios do Sescon 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/.

Como utilizar os convênios?
Para utilizar os convênios do Sescon Campinas
é muito fácil, basta baixar Voucher Associado,
localizado na página de convênios. Ao clicar no
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
SYNTHESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
AV BARAO DE ITAPURA, 1518, BOTAFOGO
CAMPINAS, (SP)
(19) 3231-5551 E (19) 3234-4228
MARA@E-SYNTHESIS.COM.BR

CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA,
RUA PLÍNIO AVENIENTE, 78
JD STA GENEBRA II, CAMPINAS (SP)
(19) 3289-0800 E (19) 3289-0811
CONTPLAN@CONTPLANCONTABIL.COM.BR

OZAKI CONTABILIDADE LTDA.
RUA THEREZINHA NAVARRO DA SILVA, 45,
JARDIM DO BOSQUE, HORTOLÂNDIA (SP)
(19)3809-6969, (19)3887-2091
OZAKI@OZAKI.COM.BR

CORSI CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA.
RUA PEDRO ANTÔNIO PIERRO, 128
VILA SÔNIA (SOUSAS), CAMPINAS (SP)
(19) 3258-1003 E (19) 3758-5888
FABIANA@CORSI.COM.BR

G.C.Y. - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL
LTDA.

SYSTEN CONSULTORIA CONTÁBIL SS
LTDA.

RUA SAINT HILAIRE, 283
VILA JEQUITIBÁS, CAMPINAS (SP)
(19) 3751-1090, (19) 3751-1091
ALFRANSAL@FRANSAL.COM.BR

AV XV DE NOVEMBRO, 349, CENTRO
ARTUR NOGUEIRA (SP)
(19) 3877-1339
GCYCONTABIL@UOL.COM.BR

RUA SINÉSIO DE MELO OLIVEIRA, 811
JARDIM PARAÍSO, CAMPINAS (SP)
(19) 3278-0253 E (19) 3705-5130
BRUNA@SYSTENCONSULTORIA.COM.BR

ARAÚJO ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S
LTDA

ESCRITÓRIO PARANÁ CONTABILIDADE
S/S LTDA.

NOVA AMÉRICA AUDITORIA, CONSULTORIA E CO

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 127
MORRO DO OURO, MOGI-GUACU (SP)

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 930
LOT R CAMPINEIRO, HORTOLÂNDIA (SP)
(19) 3897-2744
DENILSON@ESCRITORIOPARANA.COM.BR

AVENIDA CAMPOS SALES, 272
VILA JONES, AMERICANA (SP)
(19) 3475-9970 E (19) 3475-9979
WILTONTRAVAGLIA@NOVAAMERICA.NET

LÓGICA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. - EPP

SILVEIRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FCA - FRANSAL CONTABILIDADE E
ASSESSORIA

ESCRITÓRIO TECNICO E CONTÁBIL SAO
BENEDITO
RUA RAUL GROSSO, 593, JD. RICARDO DUZZI,
ARTUR NOGUEIRA (SP)
(19) 3877-1991 E (19) 99377-7638
FINANCEIRO@ETCSAOBENEDITO.COM.BR

ISAEL - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
RUA CELSO EGÍDIO SOUSA SANTOS, 509, JD.
CHAPADÃO, CAMPINAS (SP)
(19) 3242-6009, (19) 99115-1508
SORAIA@ISAELCONTABILIDADE.COM.BR

AV ENGENHEIRO FABIO ROBERTO BARNABE,
1942, JARDIM ESPLANADA, INDAIATUBA (SP)
(19) 3825-5196
ALINE.FINANCEIRO@ESCRITORIOLOGICA.

RUA JERÔNIMO PATTARO, 160
BARÃO GERALDO, CAMPINAS (SP)
(19) 3749-8996, (19) 99777-0294
FINANCEIRO@SILVEIRAASSESSORIA.COM.BR

LOPES & MARTIN ORGANIZACAO CONTABIL SOC.
RUA SERRA AZUL, 117, JARDIM NOVA EUROPA,
CAMPINAS (SP)
(19) 3203-6440 e (19) 3738-7777
ariana@lopesemartincontabilidade.com.br

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS
NA PRÓXIMA EDIÇÃO!
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+

+

SESCON

registro

e

CERTIFICADO
DIGITAL

+

Dois serviços
fundamentais
em um só lugar!

+

+

Venha conhecer, com total
segurança, os serviços
oferecidos no Sescon
Campinas e resolva tudo
no mesmo endereço.

Endereço:
Rua Irmã Serafina, n°863,
2º andar, Sala 22,
Centro - Campinas/SP

+

(19) 99657-6820 (19) 3231-0208 • Segunda a sexta 8h às 12h e 13h às 17h
w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r
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Nas quartas-feiras o atendimento do wCertificado
Digital é realizado na sede do Sescon Campinas
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