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   Iniciamos 2017 com muitas expectativas no cenário econômico brasileiro, contudo as pesquisas e 

projeções indicam que este ainda será um ano de dificuldades para a nossa economia, que ao que 

tudo indica, começa a se recuperar, mas de forma lenta. Por isso, cautela e planejamento são as re-

comendações. Esta também é a opinião de nossos entrevistados na matéria de capa desta edição.

  Dando continuidade às ações do Sescon Mais, em janeiro o Sescon Campinas realizou o “2º 

Café da Manhã de Empresários Contábeis Sescon Campinas - Região de Americana” em parceria 

com a Aescon Americana e com o SINDITEC. O objetivo foi aproximar o Sescon Campinas de seus 

associados, filiados e parceiros e vice-versa, além de levar informação e atualização, por meio da 

palestra da Bavini Ferreira Corretora de Seguros: “Aspectos Legais da sua Responsabilidade Civil 

perante seus clientes”. Em breve outras regiões também receberão este evento, começando por 

Itatiba no dia 15 de fevereiro.

  Nesta edição você conhece a nova seção Sescon Cidadania. O Sescon Cidadania é um grupo 

criado por funcionários do Sescon Campinas, com o apoio da diretoria, para promover ações 

socioambientais, cumprindo um importante objetivo do Sindicato que é: o de atuar em prol da 

sociedade. 

 Outra novidade é que, a partir de agora a seção Contabilidade em Foco contará com a parti-

cipação de diversos diretores do Sescon Campinas. A ideia é promover a troca de experiências, 

mostrando diferentes pontos de vista dentro do setor Contábil.

  Nesta edição você conhece também a nova seção de Entidades Parcerias e muitas outras notícias.

Boa leitura!

valinhoS e vinhedo
Marcos Fernando Cândido - Contactus Contábil

ameRicana e nova odeSSa
Elza Cassitas Sferra - AESCON Americana
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Feriados em  2017, o que fazer? (PARTE II)
diReito na contaBilidade

ARTIGO

na edição passada falei sobre a extensa lista de fe-
riados nacionais e pontos facultativos deste ano e 
dando continuidade a este assunto, volto a tratar 

e detalhar a compensação específica prevista em Norma 
Coletiva, que no caso do Sescon, possui previsão especí-
fica para compensação de dias pontes, inclusive com 60 
dias de compensação:

  cláuSula dÉcima nona - compenSação de 
hoRáRio de tRaBalho 
    A compensação da duração diária do trabalho, obe-
decidos aos preceitos legais e ressalvada a situação dos 
menores, fica autorizada, atendidas as seguintes regras:       
   parágrafo primeiro: Manifestação de vontade por 
escrito, por parte do empregado, em instrumento indi-
vidual ou plúrimo, do qual conste o horário normal e o 
compensável; 
  parágrafo segundo: Não estarão sujeitas a acrésci-
mo salarial as horas acrescidas em um ou mais dias da 
semana, com correspondente redução em um ou outros 
dias, sem que seja excedido o horário contratual contado 
em período de 60 (sessenta) dias, a partir da quinzena, 
(dias 15 ou 30 de cada mês) da ocorrência; 
  parágrafo terceiro: As horas trabalhadas exceden-
tes à jornada contratual que não sejam compensadas no 
prazo estabelecido no parágrafo imediatamente ante-
rior deverão ser pagas como extraordinárias sujeitas aos 
adicionais previstos na cláusula  específica desta norma 
coletiva acerca das horas extras e seus adicionais, na pri-
meira folha imediatamente subsequente ao vencimento 
do prazo;  
  parágrafo quarto: As empresas poderão compensar 
os “dias-pontes” entre feriados e domingos, no máximo, 
duas horas diárias.   1(grifo nosso)
    Na hipótese do feriado coincidir com o sábado e a 
empresa já possuir o acordo de compensação de horas 

do sábado, é necessário haver a redução na semana da-
quelas horas acrescidas por conta da compensação do 
sábado, ou remunerá-las como horas extras.
    Já para o trabalho em feriados e domingos, será ne-
cessário atender alguma urgência ou força maior, sen-
do que o empregador deverá conceder a folga em ou-
tra data ou pagar o dia trabalhado em dobro, na forma 
da Súmula nº 146 do TST , vejamos: Súmula n. 146 do 
TST: “O trabalho prestado em domingos e feriados, não 
compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da 
remuneração relativa ao repouso semanal.”
    Com isso, diante do grande número de feriados, é 
importante o empregador se preparar com antecedência 
quanto ao assunto de modo a ajustar com seus emprega-
dos uma agenda, informando aos colaboradores sobre 
o plano de compensação anual dessas folgas, evitando 
desgastes e, proporcionando a melhor programação de 
todos, pois como diria o poeta, o que sobrevive não é o 
mais forte ou o mais inteligente, mas aquele que melhor 
se adapta às mudanças, bons feriados a todos!

1. www.sesconcampinas.org.br
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Conhecimento é tudo. 

cuRSo excel BáSico e inteRmediáRio
DATA 04/02 A 18/03 (SÁBADOS)
HORÁRIO 8H30 ÀS 12H30

cuRSo excel avançado
DATA 07/02 A 23/02  (TERÇAS E QUINTAS)
HORÁRIO 19H30 ÀS 22H30

cuRSo micRoSoFt poWeR point 
DATA 04/02 A 18/02 (SÁBADOS)
HORÁRIO 08H ÀS 12H30

cuRSo micRoSoFt pRoject 2013
DATA 07/02 A 23/02 (TERÇAS E QUINTAS)
HORÁRIO 19H30 ÀS 22H30

21/01/2017  CURSO - PLANEJAMENTO TRIBUTáRIO 
24/01/2017  | 09/02/2017 CURSO ON-LINE UNIFENACON - SUCESSÃO FAMILIAR E GOVERNANÇA CORPORATIVA
31/01/2017  CURSO - ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agenda Sescon Educação Fevereiro e Março

cuRSo de FoRmação de auditoR inteRno nBR iSo 9001:2015
DATA 02/02 E 03/02 (QUINTA E SEXTA)
HORÁRIO 08H ÀS 17H

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA OUTROS CURSOS E PALESTRAS

FeveReiRo

cuRSo SimpleS nacional com aS 
alteRaçÕeS da lei complementaR 
n o165, de outuBRo de 2016
DATA 22/02 (QUARTA)
HORÁRIO 09H ÀS 18H

aconteceu

maRço

cuRSo de e-Social
DATA 08/03 (QUARTA)
HORÁRIO 09H ÀS 18H

cuRSo de Sped FiScal
DATA 14/03 (TERÇA)
HORÁRIO 09H ÀS 18H

O curso cumpriu seu objetivo e foi 
além, aprendi mais do que espera-
va. O professor Adriano Luís da Cos-
ta (Curso de Planejamento Tributário) 
tem uma excelente didática, conheci-
mento, domínio na área de Tributos 
e sabe passar tudo isso com facilida-
de, numa linguagem acessível. Vale 
a pena fazer este curso e se reciclar, 
tanto na área Fiscal, como na Contá-
bil. 

        Eny Gonçalves de Oliveira, analista 
Contábil, do Grupo Paulista de Inteligência

 Empresarial (Ehrenberg e Rodrigues 
Serviços Contábeis).

“

“
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EMPRESAS PARCEIRAS

ENTIDADES PARCEIRAS
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Soluções completas em sistemas de gestão

EMPRESAS PARCEIRAS

ENTIDADES PARCEIRAS

MDA SOLUÇÕES
CORPORTAVIAS

www.mdasolucoes.com.br

PROCOMP 
DISTRIBUIDORA

BAVINI FERREIRA

DESTRA
CONSULTORIA

QUESTOR 

WEZEN

CAPRICHO DE MULHER

ROBERPRAS SEGURANÇA

IPOG

Distribuidora de serviços de Segurança, especializada em 
suprimentos 

Seguro de Responsabilidade Civil para escritórios de contabilidade

Treinamentos e consultoria completa para a obtenção da certifica-
ção ISO 9001

Desenvolvimento em soluções de software e suporte técnico 
especializado

Soluções em sites dinâmicos e responsivos com condições espe-
ciais para os associados

Referência em beleza, é especializado em oferecer serviços de 
tratamento estético

Prestação de serviços de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no 
trabalho - SMS

Curso de graduação, pós-graduação, cursos de curta duração e in 
company

www.procompdistribuidora.com.br

www.baviniferreira.com.br

www.destraconsultoria.com.br

www.questor.com.br

www.wezen.com.br

www.facebook.com/studiodebelezacm

www.roperbras.com.br

www.ipog.edu.br

ACIA

SINDITEC

CCC&R

FENACON

SINDIVAREJISTA DE 
CAMPINAS E REGIÃO

SINDICON

INSTITUTO JERUSALÉM DO 
BRASIL

Associação Comercial e Industrial de Americana

Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tinturarias, Estam-
paria e Beneficiamento de Fios e Tecidos de Americana, Nova Odessa, 
Santa Bárbara d´Oeste e Sumaré 

Entidades sem fins lucrativos criada para fomentar o Comércio 
Exterior de Campinas e outras regiões

Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas

Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Campinas e Região

Sindicato dos Contabilistas de Campinas

Organização não governamental consolidada como Ponto de 
Cultura Árabe pelo Ministério da Cultura

www.acia.com.br

www.sinditec.com.br

www.ccer.org.br

www.fenacon.org.br

www.sindivarejistacampinas.org.br

www.sindiconcampinas.org.br

institutojerusalem@terra.com.br

MAIS INFORMAÇÕES (19)329-1845 OU 
ATENDIMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

EXCLUSIVO ASSOCIADOS SESCON CAMPINAS



NOSSOS PARCEIROS

www.sesconcampinas.org.br8

novo paRceiRo 
mda SoluçÕeS

a história da MDA Soluções começou em Limeira, 
interior de São Paulo, no ano de 1997. “Iniciamos 
nossas atividades oferecendo soluções completas 

em sistemas, sistemas em ambiente web, desenvolvimen-
to de websites e desenvolvimento de softwares específi-
cos, ” relata Pamela Fernandes, gerente Comercial da 
MDA Soluções.
    Atualmente as principais especialidades e serviços ofe-
recidos pela empresa são:

• O Atuante 32 - software de cobrança completo; 
• Envio de SMS em massa para divulgação, cobrança 
etc.; 
• Envio de boleto web; 
• Softwares personalizados;
• Guarda e digitalização de documentos, incluindo cui-
dados com o arquivo morto do cliente.

   Atualmente a MDA conta com a unidade MDA Soluções, 
localizada no Centro de Limeira e a unidade MDA Digi-
tal, onde são armazenados os documentos dos clientes, 
no bairro de Alphaville (Barueri/SP) e em Fortaleza (CE).
  Com grande experiência no mercado, a MDA Soluções 
possui uma equipe de 35 profissionais capacitados, que 
acompanham todas as fases de implantação dos produ-
tos/serviços oferecidos, seguindo o que existe de mais 
atual em tecnologia no mercado. “Afinal já estamos há 
mais de 20 anos atuando nesse segmento, ” ressalta Pa-
mela.

 parceria
   A parceria com o Sescon Campinas é recente. “Visamos 
conquistar o mercado juntos e levar aos associados inú-
meras vantagens no novo ano que se inicia, ” diz Pamela, 
que acrescenta: “oferecemos aos associados condições 
especiais para que possam utilizar nossos serviços, levan-
do para dentro de sua empresa tecnologia, economia e 
segurança, além de um atendimento especializado, con-
tando com profissionais altamente qualificados e sempre 
atualizados”.
  A gerente explica que visando a redução de custos, 
otimização do tempo e êxito, os serviços oferecidos têm 
o objetivo de facilitar, auxiliar e otimizar ainda mais o 
processo dentro das empresas. “Os nossos serviços ob-
jetivam levar economia, segurança e praticidade a você 
associado do Sescon Campinas, ” enfatiza.

Fotos: MDA Solucões
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SESCON MAIS

SeScon campinaS Realiza 
2º caFÉ da manhã de 
empReSáRioS contáBeiS da 
Região de ameRicana

no dia 17 de janeiro, o Sescon Campinas realizou 
o “2º Café da Manhã de Empresários Contábeis 
Sescon Campinas - Região de Americana (SP)”. O 

encontro, que teve a parceria da Associação das Empre-
sas de Serviços Contábeis de Americana (Aescon Ameri-
cana) e do Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, 
Linhas, Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios 
e Tecidos de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara 
d’Oeste e Sumaré (SINDITEC), aconteceu no Giardino 
Della Felicità em Americana e reuniu cerca de 50 pes-
soas. 
  A entrada foi um 1 kg de alimento não perecível, que 
será doado para uma entidade da região. Os participan-
tes foram recepcionados com um delicioso café da ma-
nhã, seguido de apresentações dos organizadores e da 
Palestra “Aspectos Legais da sua Responsabilidade Civil 
perante seus clientes”, ministrada por Paulo Bavini, fun-
dador e sócio administrador da Bavini Ferreira Corretora 
de Seguros.

  “A exemplo do primeiro café da manhã realizado no 
final de novembro em Sumaré (SP), nosso objetivo dentro 
do Sescon Mais continua sendo o de aproximar cada vez 
mais o Sescon Campinas de seus parceiros, associados 
e filiados, levando até eles informações e atualizações 
constantes, ” revelou o presidente do Sescon Campinas, 
Edison Ferreira Rodrigues.

Foto: Dilézio Ciamerro (Presidente do Sinditec), Edison Ferreira Rodrigues (Presidente do Sescon Campinas) e Elza C. Sferra (presidente da Aescon 
Americana
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mudanças nas Regiões do Sescon mais
    Devido a uma questão logística e visando o aprimora-
mento da comunicação entre as regiões do Sescon Mais, 
a Região de Pedreira, formada pelas cidades de Pedreira 
e Jaguariúna, recebeu também a cidade de Santo Anto-
nio de Posse, que antes pertencia a Região de Artur No-
gueira. Com a alteração, esta região continuou sendo 
formada pelas cidades de Artur Nogueira, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Holambra e Paulínia. 

SESCON MAIS

Foto: Palestrante, Paulo Bavini



conheça noSSa 
BaSe vinhedo

Quando o assunto é qualidade de vida, Vinhedo 
(SP) se destaca entre os mais altos PIBs do Estado 
de São Paulo e também entre os maiores IDMH 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Vizinha 
às cidades de Valinhos e Louveira, Vinhedo está próxima 
a Campinas e apenas a 76 Km de São Paulo.
  A localização privilegiada somada ao charme do in-
terior, a boa estrutura municipal e educacional e seus 
inúmeros condomínios de alto padrão, ajudam a atrair 
moradores de alto poder aquisitivo, entre eles, muitos 
executivos.  
  O nome Vinhedo foi escolhido para homenagear o prin-
cipal produto agrícola na época, a uva, cultivada com 
toda a sabedoria dos imigrantes italianos. Hoje a eco-
nomia da cidade não vem mais da agricultura, mas as 
origens de Vinhedo são lembradas ano a ano, por meio 
da tradicional Festa da Uva, que atrai turistas de toda a 
região.
   Vinhedo destaca-se nos negócios atraindo grandes em-
presas para a cidade como a Cryostar, Jade Transportes, 
a Unilever, Log & Print e muitas outras.  
  Dentro do Sescon Mais, Vinhedo faz parte da Região 
de Valinhos, formada por estas duas cidades. A região 
já participou da Campanha do Agasalho e recentemente 
da Campanha de Natal 2016 e em 2017 participará de 
mais ações.

Divulgação: Paulo Li Expressão Studio Secretaria de Turismo SP

vinhedo

DADOS MUNICIPAIS

        102.187,18 PIB

    73.855 habitantes

0,817 IDHM
Fonte: IBGE 2016-2010



CIDADANIA

outra novidade do Sescon Campinas é o Sescon 
Cidadania, que será lançado em breve. O Ses-
con Cidadania é um grupo criado por funcioná-

rios do Sescon Campinas, com o apoio da diretoria, para 
promover ações socioambientais. 
  “Ao promover estas ações o Sescon Cidadania coloca 
em prática um dos objetivos do Sindicato, que é o de 
também trabalhar em prol da sociedade, ” ressaltou o 
presidente do Sescon Campinas.
   Segundo a gerente do Sescon Campinas Cristiane 
Ayala, o grupo tem como objetivo atuar de duas formas: 
teórica, divulgando as informações (principalmente por 
meio do site e redes sociais do Sindicato, da Revista Ses-
con Campinas e de outros meios de comunicação) e a 
outra forma de atuação será prática, através da promo-
ção do engajamento voluntário dos funcionários e da co-
munidade em campanhas e ações de utilidade pública. 

“Neste processo manter o diálogo 
com o terceiro setor, assim como o 
setor público e privado é de funda-
mental importância para o alcance 
dos objetivos do nosso grupo, ” disse 
a gerente. 
  
   As principais áreas e temas de interesse do Sescon Ci-
dadania são: meio ambiente e sustentabilidade; bem-es-
tar animal; ação social; cidadania, direitos; entre outros. 

São metas do Sescon cidadania: 
• Informar; 
• Promover a troca de experiências; 
• Incentivar a busca de soluções que visem o bem co-
mum; 
• Divulgar ações socioambientais próprias e de outras 
entidades, ONGs, Setor Privado e Público para sensibili-
zar a comunidade; 
• Promover o envolvimento da comunidade por meio de 
campanhas e ações, como, por exemplo: Dia De Com-
bate Ao Mosquito Aedes Aegypti, Coleta Seletiva etc.; 
• Estimular o diálogo do Sescon Campinas com os ór-
gãos públicos e com a comunidade em geral; 
• Fortalecer a imagem do Sindicato perante a opinião 
pública.
    Em breve você será informado por meio de nosso site, 
redes socais e e-mail Marketing das próximas ações e 
campanhas do Sescon Cidadania. E já nesta edição, você 
fica conhecendo a nova seção da Revista Sescon Campi-
nas, chamada Sescon Cidadania, que estreia com uma 
entrevista sobre o HIV-aids.
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Segundo o último relatório do Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/aids (UNAIDS), no 
Brasil em 2015, havia 830 mil pessoas vivendo com 

HIV/aids. O HIV, Vírus da Imunodeficiência Humana, cau-
sador da Aids, recebe este nome por ter a capacidade de 
destruir o sistema imunológico, responsável por defender 
nosso corpo contra as demais doenças, em especial as 
infectocontagiosas.
  De acordo como o Boletim Epidemiológico do Minis-
tério da Saúde - HIV/aids de 2016, um grupo alvo que 
preocupa é formado por jovens, geração que não viven-
ciou os tempos antigos e iniciais dos anos 90, quando a 
mortalidade por aids era altíssima. De 2006 a 2015 o 
número de casos de HIV-aids entre as pessoas com 15 a 
19 anos quase triplicou (de 2,4 para 6,9 casos por 100 
mil habitantes) e entre os jovens de 20 a 24 anos, a taxa 
mais do que dobrou (de 15,9 para 33,1 casos por 100 
mil habitantes).
  Apesar da doença já ser bem conhecida por todos, 
desde 2010 o número de novos casos vem aumentando 
sendo que, somente em 2015, ocorreram 44 mil novas 
infecções pelo HIV-aids no Brasil -  dado revelado pelo 
UNIAIDS - Cerca de 15 mil pessoas morreram naquele 
ano. 
  Para o médico infectologista Dr. Mauro Acir Crippa Jú-
nior (CRM-SP 131007), isso acontece porque as pessoas, 
em especial os jovens, tem a falsa ideia de que o HIV-aids 
é uma doença crônica como outra qualquer, sendo resol-
vida por um medicamento e por isso, muitas vezes não 
se preocupam em preveni-la. Por isso, Crippa defende a 
existência de campanhas de prevenção, que realmente 
sejam atrativas aos jovens.
  O infectologista lembra que, desde o surgimento da 
doença há algumas décadas atrás, a aids passou por 
muitas fases, do desconhecimento total à segregação em 
grupos de risco, alcançando posteriormente todas as po-
pulações. Graças ao avanço da medicina e das inúme-
ras pesquisas, chegou-se ao AZT e depois dele inúmeros 
progressos na indústria farmacêutica culminaram com o 
esquema HAART -  Terapia combinada de Medicamentos 
Antirretrovirais -  os famosos coquetéis antirretrovirais. 
“Estes medicamentos mudaram significativamente a vida 
dos portadores do HIV, fazendo com que o vírus ficas-
se em alguns casos indetectável na amostra sanguínea e 

conseguinte aumentando e melhorando a expectativa de 
vida dos portadores da doença, os fazendo se comportar 
do ponto de vista imunológico tal qual uma pessoa não 
infectada” revela Mauro, que reforça: “a problemática 
hoje não é mais ter acesso a assistência médica, pois o 
Brasil tem um programa gratuito que é referência mun-
dial, que funciona muito bem. Os medicamentos estão 
sempre disponíveis nas unidades referenciadas bem 
como os exames de detecção e de controle atendem à 
demanda, no entanto resta a problemática de que “cons-
cientizar que é preciso prevenir a doença” diz. O infec-
tologista explica ainda que, apesar de hoje em dia uma 
pessoa portadora do HIV-Aids ser capaz de conviver com 
a doença de maneira semelhante ao imuno competente, 
ela precisa de cuidados. Uma das piores fases é o início 
do tratamento, até o organismo se acostumar com a me-
dicação, pois pode haver muitos efeitos colaterais e o me-
dicamento deve ser tomado por toda a vida.  “A pessoa 
que segue rigorosamente o tratamento, faz os exames 
regularmente, que se adaptou ao medicamento, pode 
ficar com o vírus indetectável, mas ainda assim, pode 
transmitir a doença, porém numa probabilidade menor.   
Por isso as grávidas devem fazer o teste preconizado no 
pré-natal, e uma vez detectado existem mecanismos para 
a diminuição da chance da transmissão vertical, ou seja, 
da mãe para o feto” diz. O exame para a detecção do 
HIV é seguro, sigiloso e gratuito.
   Vale lembrar quais são as formas de transmissão do HI-
V-Aids: fazer sexo sem camisinha (oral, vaginal ou anal); 
compartilhar agulhas e seringas contaminadas; da mãe 
para o bebê durante a gravidez, na hora do parto e/ou 
amamentação. 
  Por fim lembrar que as demais doenças sexualmente 
transmissíveis tais como sífilis, gonorreia, verruga genital, 
etc., contribuem sobremaneira na transmissão do HIV, 
devendo, portanto, ser evitadas ou na sua vigência, tra-
tadas o mais rápido possível.

númeRo de caSoS 
hiv-aidS entRe 
jovenS vem 
aumentando no 
BRaSil 

Dr. Mauro Acir Crippa Júnior
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Laerte Martins, economista da 
ACIC (foto: divulgação)

o ano de 2017 já começou 
com muitas expectativas no 
cenário nacional. Os mais 

otimistas apostam que o Brasil supe-
rará a crise econômica ainda neste 
ano. Contudo, muitos especialistas e 
lideranças estão cautelosos e afirmam 
que este, ainda será um ano difícil e 
que a retomada da economia será 
lenta (confira na reportagem). Seja 
como for, os números e as projeções 
indicam que em 2017 os brasileiros 
ainda terão que conviver com velhos 
conhecidos, como inflação, juros ele-
vados, desemprego e dificuldades fi-
nanceiras em prefeituras e estados. 

mario elmir Berti, presidente da 
Fenacon
   O presidente da Federação Na-
cional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas (Fenacon), Mario Elmir Berti 
acredita que a economia ainda con-
tinuará em um patamar considerado 
de difícil ultrapassagem. “Os motivos 
são muitos, pois se olharmos um pou-
co para atrás, o governo anterior co-
meteu equívocos lamentáveis que nos 
trouxeram ao atual estágio. Por sua 
vez, o governo atual ainda não deu 
sinais de encontrar soluções a curto 
prazo. Aliado a isso está a grave crise 

política, de confronto lamentável en-
tre os poderes constituídos, o que tem 
trazido enorme desconfiança dos in-
vestidores, especialmente, os externos 
”, ponderou Berti. Para ele, devemos 
incluir também a crise ética vivida no 
Brasil, onde a cada dia, novos escân-
dalos parecem encobrir os anteriores, 
numa total falta de credibilidade e de 
seriedade na condução dos destinos 
do País. 
  Berti acredita que a economia ain-
da continuará em um patamar consi-
derado de difícil ultrapassagem. “Os 
motivos são muitos, pois se olharmos 
um pouco para atrás, o governo an-
terior cometeu equívocos lamentáveis 
que nos trouxeram ao atual estágio. 
Por sua vez, o governo atual ainda 
não deu sinais de encontrar soluções 
a curto prazo. 
  Aliado a isso está a grave crise po-
lítica, de confronto lamentável entre 
os poderes consituídos, o que tem 
trazido enorme desconfiança dos in-
vestidores, especialmente, os externos 
”, ponderou Berti. Para ele, devemos 
incluir também a crise ética vivida no 
Brasil, onde a cada dia, novos escân-
dalos parecem encobrir os anteriores, 
numa total falta de credibilidade e de 
seriedade na condução dos destinos 
do País. 
  “Em síntese, os dias serão difíceis, 

Mario Elmir Berti, presidente da Fenacon
(Foto: divulgação Fenacon) 

Paulo Skaf, presidente da Fiesp 
(foto de Junior Ruiz/Fiesp)

Luiz Antônio Ercoles, diretor do Sescon 
Campinas(Foto: divulgação)

paRa eSpecialiStaS e 
lideRançaS a Retomada
da economia SeRá 
lenta
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mas por outro lado não podemos 
perder a esperança e nos entregar 
ao desânimo. Cada um de nós deve 
fazer a sua parte, independente do 
mar de lama que nos cerca, ” afir-
mou o presidente da Fenacon.
    Para Berti os efeitos da crise continu-
arão sendo sentidos na área Contá-
bil. “No entanto, é importante afirmar 
que nós podemos ser protagonistas 
neste processo de reconstrução, ten-
do em vista a nossa capacidade de 
prestar serviços de qualidade e de 
controle efetivo, o que pode ajudar 
empresas em dificuldades e Governo 
em desalinho. Nós também devemos 
fazer a nossa parte e assumir nosso 
papel, de acordo com a importância 
que representamos neste contexto, ” 
defendeu.

paulo Skaf, presidente da Fiesp
  Em nota oficial, divulgada em de-
zembro, o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp), Paulo Skaf afirmou que 
as medidas econômicas anunciadas 
pelo Governo Federal no final de 
2016 não acabarão com a crise,
 mas ajudarão as empresas a atra-
vessar o atual momento delicado da 
economia.   
  Skaf destacou três pontos anuncia-
dos pelo Governo: o parcelamento 
de atrasados tributários com possibi-
lidade de compensação com outros 
tributos e de prejuízos de exercícios 
anteriores; a possibilidade de re-
negociação de dívidas vencidas e a 
vencer com o BNDES; e o fim escalo-
nado da multa de 10% do FGTS em 
caso de demissão sem justa causa. 
“A situação da economia brasileira 
continua muito delicada, e sem dú-
vida não existe uma medida isolada 
que possa reanimá-la. O conjunto 
de medidas anunciado pelo Governo 
pode não resolver todos os proble-
mas, mas é um começo para estimu-
lar a economia” afirmou Skaf.  

luiz antonio ercoles, diretor do 
Sescon campinas
  O diretor do Sescon Campinas e 

contador, Luiz Antonio Ercoles com-
partilha da opinião de que o Brasil 
parou de afundar em 2016 e de que 
os empresários em crises passadas, 
sempre encontraram uma saída para 
superar esses momentos. “Talvez 
dessa vez, esteja um pouco mais difí-
cil, mas temos investidores dispostos 
e em condições de investir e conse-
quentemente isso repercute em toda 
a economia, pois novos mercados 
surgiram. Teremos que ser flexíveis e 
nos adaptar, buscando alternativas, e 
nisso, felizmente, o brasileiro é bom”. 
 O contador acredita que, já no de-
correr dos próximos meses haverá 
pequenas melhoras que contribuirão 
como um fator motivador para que 
alguns adotem novas iniciativas e 
acreditem num mercado mais pro-
missor.
   Em relação à política, o governo 
precisará mostrar eficiência: “os po-
líticos estão desmoralizados de uma 
forma geral diante da opinião públi-
ca, e uma única forma de recuperar 
essa imagem negativa é tomar de-
cisões acertadas, com o objetivo de 
fazer o Brasil crescer. O povo espe-
ra com ansiedade uma recuperação 
da economia imediata e o governo 
para sobreviver, precisará mostrar 
eficiência, seriedade, competência e 
principalmente resultados, ” defende 
Ercoles.
 
marcus antônio teodoro Batista, 
economista do ipog
  Marcus Antônio Teodoro Batista, 
economista e especialista em finan-
ças e coordenador do MBA Perícia e 
Auditoria Econômico-Financeira do 
IPOG acredita que 2017 será melhor 
que 2016, mas segundo ele, não há 
muito o que comemorar. Ele espera 
que neste ano o Governo continue 
com a manutenção do cor-
te na taxa de juros Selic e crie ou am-
plie algumas formas de fomentar as 
operações de crédito no país. “Neste 
rol poderão ser contemplados alguns 
segmentos que geram muita mão de 
obra (Ex. construção civil, infraestru-
tura, dentre outros). No aspecto mo-

Marcus Antônio Teodoro Batista, 
economista do IPOG (Foto: divulgação)

Sanae Murayama Saito, presidente do 
Sindivarejista da região de Campinas e 

Região (Foto: divulgação)

Laerte Martins, economista da 
ACIC (foto: divulgação)

José Augusto Ruas, economista da Facamp
(foto: Roncon&Graça Comunicações)
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netário não vejo muitas novidades além dessas, pois o 
país ainda precisa gerar empregos visando diminuir o 
número de desempregados (próximo de 12 milhões), de 
outro lado a taxa de inflação ainda está longe do centro 
da meta dos 4,5% ao ano”.
   Para Batista, no aspecto fiscal o Governo não terá mui-
tas facilidades: “pois temos um déficit fiscal alto, que 
começou a diminuir nos últimos meses, mas ainda está 
longe do ideal. Assim, o Governo continuará com seus 
projetos para aumentar arrecadação (Repatriação II, Re-
forma da Previdência, etc.) e isso fará com que toda a 
sociedade sofra suas consequências”.
  Segundo o coordenador do IPOG, provavelmente se-
rão aprovados projetos que estão parados no Congresso 
para geração de empregos, rendas e arrecadação (Libe-
ração dos Bingos, Cassinos e congêneres). “Vejo um ano 
de 2017 menos pior do que de 2016, mas que ainda não 
será um ano em que o país possa comemorar, ” avaliou 
Batista.

Sanae murayama Saito, presidente do Sindivare-
jista de campinas e Região
   Para a presidente do SindiVarejista de Campinas e Re-
gião, Sanae Murayama Saito, 2017 ainda será um ano 
difícil. “Será um ano ainda bastante cauteloso, apenas 
com expectativa de início de uma recuperação das ven-
das, mas ainda lenta. Para auxiliar o empresário do va-
rejo continuaremos a divulgar, mês a mês, o Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC), iniciado pelo SindiVare-
jista em novembro. O levantamento que revela o humor 
do consumidor também ajuda o varejista a se planejar 
melhor, já que os dados irão sinalizar como deverá ser o 
comportamento de seus clientes a curto e médio prazo”.

laerte martins, economista da acic
  O economista da Associação Comercial e Industrial de 
Campinas (ACIC), Laerte Martins, espera que a econo-
mia volte a crescer já no 4º trimestre de 2017. Ele fez um 
balanço de 2016:  “a economia brasileira encerrou 2016 
com uma situação de forte depressão nos seus principais 
indicadores econômicos, com um déficit público de mais 
de R$ 170 bilhões, inflação a 7,0% acima da meta dos 
4,5% previstos, um PIB negativo em (-3,8%), uma taxa 
de desocupação acima dos 12,0% da PEA e finalmente, 
um rombo de mais de R$ 100,0 bilhões na Previdência 
Social”.
  Dados da ACIC mostram que os impactos da crise, de-
semprego e recessão econômica puderam ser sentidos 
na principal data do comércio, o Natal. O balanço do 
Natal de 2016 na Região Metropolitana de Campinas, 
apontou queda de (-2,90%) nas vendas em relação a 
2015. A contratação de temporários na RMC também foi 
menor com 12.257 contratações, (-8,68%), abaixo das 
13.422 contratações de 2015. 

  Para Martins o ideal seria esperar ao longo do ano 
para ver todos esses indicadores mais alinhados, com a 
economia em recuperação e em expansão. “Acredito, no 
entanto, que o fundamental é fazer a economia voltar a 
crescer para gerar mais trabalho e empregos, com mais 
produção e investimentos. A expectativa é que essa meta 
aconteça até o 4º trimestre de 2017. Até lá, teremos que 
conviver ainda, com a economia do voo da galinha, sobe 
e desce”.  

josé augusto Ruas, economista da Facamp
   O economista da Facamp, José Augusto Ruas, afirmou 
em dezembro durante a apresentação da Sondagem 
Industrial do Ciesp Campinas para os jornalistas, que 
mesmo com a expectativa positiva apontada pela Sonda-
gem Industrial, a economia ainda não apresenta indícios 
consistentes de uma retomada efetiva em 2017, “porque 
não há concessões (obras/infraestrutura) e muito menos 
investimentos”. Ele citou como exemplo, as prefeituras 
que no final do ano tiveram problemas para pagar os 
salários dos seus funcionários.  Ruas  acrescentou que a 
retomada da indústria da região de Campinas depende 
da melhora no cenário nacional, que pela avaliação do 
economista nada indica que ocorrerá em 2017.

josé nunes Filho, diretor titular do ciesp-campi-
nas
  O diretor do Ciesp-Campinas, José Nunes Filho, afir-
mou que apesar de 2016 ter sido um ano muito difícil, 
tem esperança que em 2017 isso melhore, com um PIB 
positivo entre 1 a 1,4%”. “Mas é importante que as re-
formas propostas pelo Governo sejam aprovadas pelo 
Congresso e se realizem. Devem ser criadas formas der 
irrigar esse mercado com crédito. A taxa Selic deve baixar 
mais rapidamente. A política do Governo de não aumen-
tar os impostos deve continuar”, finalizou.

José Nunes Filho, diretor titular do Ciesp-Campinas
(foto: Roncon&Graça Comunicações)

CAPA
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NOTÍCIAS

mpeS inveStem em 
geStão FinanceiRa e 
BuScam paRcelamen-
to de dívidaS

ao contrário dos anos anteriores, a Receita Federal 
antecipou a divulgação das datas da Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2017 

para janeiro. O prazo para a entrega da declaração sem 
multa começa no dia 02 de março e termina no dia 28 
de abril, às 23h59. Confira o cronograma disponibiliza-
do pela Receita Federal: 20 de janeiro – a partir desta 
data, já é possível fazer o download no site da Receita 
Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/) dos progra-

mas auxiliares para a Declaração do Imposto de Renda 
do Carnê-Leão e Ganho de Capital; 23 de fevereiro -  
Disponibilização do Programa Gerador da Declaração 
do Imposto 2017 no site da Receita Federal; fim da dis-
ponibilização do rascunho da Declaração relativo a DIRF 
2017; 2 de março - início da recepção da DIRPF 2017 e 
disponibilização das Declarações m-IRPF e pré-preenchi-
da; 28 de abril – fim do prazo para a apresentação da 
DIRPF 2017.

para muitas empresas que operam no vermelho, 
cortar gastos já não é mais suficiente. Com o iní-
cio do ano e o agravamento da crise econômica, 

muitos empresários precisam repensar a gestão financei-
ra de seus negócios. Reduzir o endividamento e poupar 
recursos será essencial para permanecer no mercado 
em 2017. Para auxiliar no planejamento e viabilizar a 
regularização de débitos, a Federação Nacional das Em-
presas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assesso-
ramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e o 
Sebrae realizam o Mutirão da Renegociação.
   O primeiro passo para tentar solucionar problemas 
financeiros é compreender o que causou o endividamen-
to. “É preciso construir um diagnóstico para identificar se 
os débitos são bancários, tributários, previdenciários ou 
de outra origem, para somente então buscar soluções”, 
destaca o presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti. De-
pois disso, no caso das Micro e Pequenas Empresas, o 
parcelamento tem se mostrado uma boa saída. 
   Com a regulamentação do novo Supersimples, feita em 
dezembro de 2016, o prazo para pagamento de débitos 
com o governo dobrou, passando de 60 para 120 me-
ses. “Por meio do Mutirão da Renegociação, muitas MPEs 
estão conseguindo recuperar crédito e evitar a exclusão 
do Simples Nacional devido à inadimplência”, explica o 
presidente do Sescon Campinas, Edison Ferreira Rodri-
gues. 
    Os pedidos de parcelamento podem ser feitos até 10 
de março pelo site da Receita Federal do Brasil, mas 

Edison recomenda que a adesão seja efetuada o quanto 
antes. 
    O Mutirão da Renegociação contempla ainda dívidas 
bancárias e imobiliárias, conforme explica o diretor po-
lítico-parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon. “Muitos 
bancos estão dispostos a oferecer melhores condições 
de pagamento. O mesmo vale para os proprietários de 
imóveis. Mas, nesses casos, tudo depende de negociação 
individual e os profissionais contábeis estão à disposição 
para auxiliar nessa tarefa”.
   Antes de iniciar a negociação, no entanto, é preciso 
levantar qual valor pode ser comprometido mensalmen-
te com os refinanciamentos. Mais informações sobre o 
Mutirão podem ser obtidas no site da Fenacon (www.fe-
nacon.org.br).
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CORAL

coRal SeScon 
campinaS inicia 2017 
com enSaio aBeRto

Seguindo o que aconteceu no último ensaio de 2016, 
o Coral Sescon Campinas retomou as suas ativida-
des em 2017, no dia 17 de janeiro, com um ensaio 

aberto para convidados. Cerca de 50 pessoas estiveram 
presentes no auditório do Sescon Campinas para trocar 
experiências, celebrar a cultura Coral e cantar. 
     A ideia segundo o maestro do Sescon Campinas Wil-
son Nascimento, é promover mais momentos enriquece-
dores como este durante o ano. Confira mais nas fotos:



Programa de Educação Continuada
contaBilidade em Foco

o absurdo começa quando um empregado tem a 
possibilidade de ingressar com uma ação traba-
lhista contra a empresa, e esta mesmo que com-

prove que nada tem a dever, passa a sofrer pressão do 
Judiciário, que insiste num acordo. Neste caso, mesmo 
sabendo que nada tem a reclamar, o empregado sabe 
que poderá sair de uma audiência com alguma vanta-
gem.
   Já a empresa para provar que nada deve, terá que ar-
car com aborrecimentos, como outras audiências, custas 
processuais, honorários advocatícios etc. Numa determi-
nada fase, para dar continuidade ao recurso, o Judiciá-
rio poderá até exigir um depósito judicial por parte da 
empresa. 
   Então, eis a questão: ser feliz ou ter razão, o que cus-
tará mais?  
   A maioria das empresas acabam fazendo um acordo, 
mesmo sabendo que não fizeram nada de errado. No 
lado do empregado pode-se chegar a valores absurdos, 
como R$ 1 milhão, por exemplo, e qualquer acordo abai-
xo desse valor já é bem-vindo, sem que exista qualquer 
pena para o mesmo.
  A empresa acaba muitas vezes se vendo sem saída, 
sem condições de arcar com a demanda e inicia-se a 
execução. A partir daí, sai da frente todo mundo, pois o 
Judiciário a qualquer custo e em “defesa do empregado” 
buscará pessoas relacionadas ao empresário, como por 
exemplo: filhos menores, cônjuges, escolas onde ele tiver 
sido tesoureiro, condomínios em que assina como sín-
dico, ex-sócios sem se importar com sua data da saída 
(o Código Civil diz que a responsabilidade dos sócios se 
estende por até 2 anos, após a sua saída da empresa). 
   Contudo, o Judiciário Trabalhista passa por cima disso 
tudo e por cima de muito mais do que isso, e de que 
forma?  Fazendo o bloqueio judicial de contas bancárias, 
veículos, imóveis, incluindo os de pessoas alheias ao fato 

gerado, entendendo que o empresário tem bens e deve 
ser bloqueado para garantir a dívida trabalhista. 
    O pior é que na fase de execução, o círculo de pessoas 
que serão envolvidas, na sua maior parte, não será noti-
ficado e não terá a oportunidade de se defender antes do 
bloqueio Judicial. Essas pessoas ou empresas só tomarão 
conhecimento ao constatar que sua conta bancária, seu 
imóvel, seus veículos encontram-se bloqueados. Cabe 
então, o direito de defesa para contestar os bloqueios, 
mas mesmo que se ganhe sentença favorável, vários 
transtornos psicológicos, danos morais, danos materiais, 
ocorrerão, pois a justiça para dar uma sentença favorá-
vel e liberar um bloqueio judicial, poderá levar meses ou 
anos. Cito um exemplo de um condomínio, que teve sua 
conta bancária bloqueada, porque um dos seus adminis-
tradores foi sócio quotista com 1% de uma empresa, que 
não tinha nenhuma ligação com o condomínio, há 15 
anos atrás. O ocorrido coube recurso, mas gerou danos 
morais, psicológicos, materiais e muitos desgastes. 
   O objetivo aqui é alertar o judiciário sobre o abuso 
que vem ocorrendo nesses tribunais, fazendo com que 
muitos empresários fiquem amedrontados em fazer no-
vas contratações, comprar ou vender alguma empresa e 
até investir diante de fatos como esses.

por luis antônio ercoles
Contador e diretor do Sescon Campinas

ARTIGO
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ASSOCIA-SESEJA UM ASSOCIADO SESCON CAMPINAS E TENHA
 DESCONTOS E BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS!

MOTIVOS PARA SE ASSOCIAR AO SESCON CAMPINAS:

Somos o Sindicato Patronal que representa a atividade 
econômica exercida por sua empresa e desenvolve 
ações de representação e sustentabilidade em prol das 
categorias representas;

Descontos nas locações dos Espaços Sescon Campinas 
(auditório, sala de reunião, mezanino e salas de aula);

Inclusão dos dados da empresa associada na Revista 
Sescon Campinas (mensal);

Aquisição de materiais de escritório através da Central 
de Compras;

Descontos na aquisição ou renovação do 
Certificado Digital (e-CPF, e-CNPJ e NF-e);

Descontos em anúncios na Revista 
Sescon Campinas;

Consultoria Júridica Trabalhista;

Descontos de parceiros e convênios;

Participação em campanhas com sorteios 
de brindes;

Gestão em Grupo para a certificação 
ISO 9001;

AGENDE UMA VISITA E CONHEÇA NOSSA ESTRUTURA E O QUE O 
SESCON CAMPINAS TEM A OFERECER A VOCÊ E A SUA EMPRESA!

LIGUE PARA (19) 3256-7675 OU ENVIE UM E-MAIL PARA 
RELACIONAMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

WWW.SESCONCAMPINAS.ORG.BR

Descontos em cursos on-line e presenciais;

campinaS



SEJA UM ASSOCIADO SESCON CAMPINAS E TENHA
 DESCONTOS E BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS!

MOTIVOS PARA SE ASSOCIAR AO SESCON CAMPINAS:

Somos o Sindicato Patronal que representa a atividade 
econômica exercida por sua empresa e desenvolve 
ações de representação e sustentabilidade em prol das 
categorias representas;

Descontos nas locações dos Espaços Sescon Campinas 
(auditório, sala de reunião, mezanino e salas de aula);

Inclusão dos dados da empresa associada na Revista 
Sescon Campinas (mensal);

Aquisição de materiais de escritório através da Central 
de Compras;

Descontos na aquisição ou renovação do 
Certificado Digital (e-CPF, e-CNPJ e NF-e);

Descontos em anúncios na Revista 
Sescon Campinas;

Consultoria Júridica Trabalhista;

Descontos de parceiros e convênios;

Participação em campanhas com sorteios 
de brindes;

Gestão em Grupo para a certificação 
ISO 9001;

AGENDE UMA VISITA E CONHEÇA NOSSA ESTRUTURA E O QUE O 
SESCON CAMPINAS TEM A OFERECER A VOCÊ E A SUA EMPRESA!

LIGUE PARA (19) 3256-7675 OU ENVIE UM E-MAIL PARA 
RELACIONAMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

WWW.SESCONCAMPINAS.ORG.BR

Descontos em cursos on-line e presenciais;

ameRicana

aRtuR nogueiRa

pafaro contabilidade ltda - epp
End: Ibirapuera, 1632 - Jardim Brasilia
CEP: 13468-490 - Americana-SP 
Tel: (19) 3406-3185
E-mail: roseli@pafarocontabil.com.br

nova america auditoria, consultoria e 
contabilidade
End: Avenida Campos Sales, 272 - Vila Jones
CEP: 13465-590 - Americana/SP
Tel: (19) 3475-9970| (19) 3475-9979 
E-mail: aristidesforti@novaamerica.net

arrivabene contabilidade e
assessoria S/Sltda.
End:10 de Abril, 526 - Centro
CEP: 13160-000 - Artur Nogueira/SP
Tel: (19) 3827-8080| (19) 3827-8083
E-mail: gustavo@arrivabene.com.br

escritório técnico e contábil São Benedito
End: Raul Grosso, 593 
Jardim Ricardo DuzziCEP: 13160-000 
Artur Nogueira/SP
Tel: (19) 3877-1991
E-mail:benedito@etcsaobenedito.com.br

campinaS

escritório de assessoria contábil líder
End:  Avenida Paschoal Ardito 994 - São Manoel
CEP: 13472-130 - Americana-SP 
Tel: (19) 3478-9968 
E-mail: diretoria@lidercontabil.com.br

zanini auditoria Fisco contábil
End: Rua das Acácias, 271 - Jardim
São Paulo CEP: 13468-150 
Americana/SP Tel: (19) 3475-7071
E-mail: marco@zaniniauditoria.com.br

ASSOCIADOS

Ktg Brasil contábil
End: Rua Major Rehder, 248 - Vila Rehder
CEP: 13465-390 - Americana/SP
Tel: (19) 3471-9696
E-mail: contato@attocontabil.com.br
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americanense contabilidade
End: Rua Marechal Deodoro,100 - Centro
CEP: 13465-050 - Americana/SP Tel: (19) 3471-3333
E-mail: valmirf@americanense.com.br

duarte contabilidade e assessoria 
End: Rua Argentina, 556 - Jardim Girassol
CEP: 13465-690 Americana/SP 
Tel: (19) 3406-3845
E-mail: duarte@duartecon.com.br

ana lucia lopes cordeiro
End:  Avenida Doutor Moraes Salles, 1212  
Centro CEP: 13010-001 - Campinas/SP
Tel: (19) 3308-3577| 3308-3578
E-mail: ana@lopescordeirocontabilidade.com.br

aristides de nicolucci gomes
End:  Buarque de Macedo, 1539 - Vila Nova 
CEP:13073-055 - Campinas/SP 
Tel: (19) 2121-7682| (19) 3242-2769 
E-mail: gomescon@terra.com.br

auditec assessoria empresarial S/c ltda.
End:  Erasmo Braga, 901 - Jardim Chapadão
CEP: 13070-147 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3201-2217
E-mail: adalberto.auditec@uol.com.br

camargo & grigoletto contabilidade ltda.
End: Regente Feijó, 712 – Centro
CEP: 13013-905 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3236-3812
E-mail: daniel.camargo@camargoegrigoletto.com.br

consulcamp auditória e assessoria
End: Conceição, 233 - Centro 
CEP:  13010-916  - Campinas/SP
 Tel:  (19) 3231-0399
E-mail: consulcamp@consulcamp.com.br

contador auditoria e assessoria contábil
End: Doutor Antônio álvares Lobo, 660 - Botafogo 
CEP: 13020-110 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3294-5618| 3294-8130
E-mail: fscontador@lexxa.com.br

contmais assessoria contábil ltda - me
End: Rua Antônio José da Silva Martelinho,
192 - Parque Industrial CEP: 13031-580
Campinas/SP
Tel: (19) 3325-9211
E-mail: claudia@contmaisassessoria.com.br

dekiru assessoria contábil Sociedade
Simples - ltda.
End: Avenida Andrade Neves, 295 – Centro 
CEP: 13013-160 - Campinas/SP
Tel: (19) 3237-0233
E-mail: mauro.imai1956@dekiru.com.br

dSg Sociedade de advogados
End: Manoel Erbolato, 32 – Jardim Paraíso 
CEP: 13100-033 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3251-9558
E-mail: rodrigo@dsgadvogados.com.br

ehrenberg e Rodrigues Serviços contábeis
End: João Guimarães Baia, 45 - Parque Industrial 
CEP: 13031-402 - Campinas/SP
Tel: (19) 3272-6891| (19) 3273-6601
E-mail: solange@empresainteligente.com.br

escritório contábil campinas
End: General Osório, 1212 - Centro 
CEP: 13010 111 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3233-7322
E-mail: escrcontcampinas@sigmanet.com.br

escritório cunha lima Sociedade Simples
End: Avenida Francisco Glicério, 1717 - Centro
CEP: 13012-000 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3733-5922
E-mail: ecl1ltda@uol.com.br

escritório Fenix contabilidade
End: General Osório, 1031 - Centro
CEP: 13010-908 - Campinas/SP
Tel:  (19) 2513-0108| 2513-0113
E-mail: escritoriograndim@terra.com.br

escritório contábil Freire S/S ltda
End: Rua Germânia, 825 - Bonfim
CEP: 13070-770 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3243-1771 
E-mail: ecfreire@terra.com.br

escritório contábil nossa Senhora 
auxiliadora
End: Barbosa da Cunha, 640 - Jardim Guanabara CEP: 
13073-320  Campinas/SP Tel:  (19) 3241-0744
E-mail: nsa.com@terra.com.br

escritorio taquaral contabilidade
End: Doutor Mário Natividade, 96 - DAE
CEP: 13026-670 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3251-8577
E-mail: adabo@escritoriotaquaral.com.br

escritório visão contábil 
End:  Erasmo Braga, 497 - Jardim Chapadão
CEP: 13070-147 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3242-1611 
E-mail: visaocon@uol.com.br

dalmo otacilio arten
End: Barão de Jaguara, 1091 - Centro
CEP: 13015-907 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3237-1983
 E-mail: d.arten@terra.com.br

FB contábil S/S ltda.
End: Buarque de Macedo,1623 - Vila Nova
CEP: 13073-055 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3308-5579
E-mail: fb.tatiana@fbcontabil.com.br

Fca - Fransal contabilidade e assessoria
End: Saint Hilaire, 283 – Vila Jequitibás, 
CEP: 13026-302 - Campinas/SP
Tel: (19) 3751-1090| (19) 3751-1091
E-mail: alfransal@fransal.com.br

FSxp assessoria e consultoria contábil
End:  Doutor Theodoro Langaard, 461 
Bonfim CEP: 13070-760 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3213-8706
E-mail: francisco@fsconta.com.br

Francisco Bueno de Figueiredo & cia
End:  Avenida Franscisco Glicério, 1058 - Centro
CEP: 13012-100 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3231-4190| 3231-4233 
E-mail: escritorionormal@terra.com.br

gobbi contábil 
End: Alberto Jackson Byington, 547 - Jardim 
Chapadão CEP: 13070-063 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3241-7155
E-mail: gobbicontabil@uol.com.br

inter control assessoria contábil
End:  Barão de Parapanema, 146 - Bosque
CEP:  13026-010  - Campinas/SP 
Tel: (19) 3232-0232
E-mail: intercontrol@intercontrolcontabil.com.br

iSael - assessoria contábil ltda.
End: Celso Egídio Sousa Santos, 509 
Jardim Chapadão CEP: 13070-057 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-6009| (19) 99115-1508
E-mail: isael@isaelcontabilidade.com.br

j.o de Rezende contabilidade
End: Avenida Princesa d’Oeste, 577  
Jardim Proença CEP: 13026-137  
Campinas/SP Tel: (19) 3232-9888
E-mail: jorezende@jorezende.com.br

Knight auditoria e consultoria ltda.
End: Rua Lions Club, 139 - Vila Nova
CEP: 13073-030- Campinas/SP
Tel: (19) 99604-1248
E-mail: edison@knight.srv.br

l a ercoles contabilidade
End: Avenida Francisco Glicério, 305 
Vila Lídia CEP: 13026-501  Campinas/SP 
Tel:  (19) 3232-0246
E-mail: laercoles@uol.com.br

massotti contábil
End: Major Luciano Teixeira, 236 - Bonfim 
CEP: 13070-746 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3242-7997
E-mail: massotticontabil@terra.com.br



hoRtolÂndia

escritório paraná contabilidade
End: Rua luiz Camilo de Camargo, 930 -
Lot. R. Campineiro  CEP: 13184-420 Hortolândia/SP 
Tel: (19) 3504-3061 
E-mail: givanildo@escritorioparana.com.br

indaiatuBa

dataconsult contabilidade
End: Avenida Presidente Vargas, 238 - Vila Vitória
CEP: 13339-125 Indaiatuba/SP 
Tel:(19) 3834-2471 
E-mail: atendimento@idataconsult.com.br

organização ozaki contabilidade
End: Rua Therezinha Navarro, 45 - Jardim do Bosque
CEP: 13186-241 Hortolândia/SP 
Tel: (19) 3809-6969
E-mail: sergio_contabil@ozaki.com.br

marlene maria dos Santos
End: Rua Irmãos Santos Freire, 296 - Jardim N.
Hortolândia I CEP: 13183-272 Hortolândia/SP
Tel: (19) 3865-1657
E-mail: contab@mmscontab.com.br
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apoiocont Serviços de dados
End: Av. Visconde de Indaiatuba, 371 - Vila Vitoria II
CEP: 13347-400 Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3834-4912 
E-mail: bene@apoioindaiatuba.com.br

delphos contabiliade
End: Rua Ademar de Barros, 1063 - Centro
CEP: 13330-130 Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3875-6578
E-mail: gerencia@delphoscontabilidade.com.br

escritório pontual Sociedade Simples
End: Rua Pedro Gonçalves, 1124 - Centro
CEP: 13330-210 Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3835-6327 
E-mail: epontual@terra.com.br

nemilda alvez dias Santiago eireli
End:  Rua Dr. Ricardo, 418 - Botafogo
CEP: 13013-180- Campinas/SP 
Tel: (19) 3236-1014
E-mail: escritoriosantoantonio@gmail.com

organização Souza e pagotto 
End:  Rua Dr. Carlos de Campos, 730 - Vila 
Industrial CEP: 13024-500 - Campinas/SP
Tel: (19) 3272-5747
E-mail: gervasio@osp.com.br

otranto informática e contabilidade 
Social
End: Avenida Doutor Manoel Afonso 
Ferreira, 1111 - Jardim Paraíso
CEP: 13100-029 - Campinas/SP 
Tel:  (19) 3755-1110
E-mail: paulo@otranto.com.br

palermo contabilidade ltda.
End:  Avenida José Bonifácio, 270  
Jardim Flamboyant CEP: 13091-140 - Campinas/SP
Tel:  (19) 3705-3800
E-mail: joseluiz@palermocontabilidade.com.br

peres e Baticioto assessoria contábil 
End: Rua Barbosa da Cunha, 117 - Jardim 
Guanabara CEP: 13073-320 
Campinas/SP
Tel: (19) 3365-1606
E-mail: helen@peresebaticioto.com.br

prime assessoria contábil e administrativo
End:  Rua Barão de Parapanema, 146 - Bosque
CEP: 13010-908 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3203-7250 
E-mail: stela@contabilidadeprime.com.br

primecont - contabilidade ltda.
End:  Serra D’água, 178 - Jardim 
São Fernando CEP: 13100-335  
Campinas/SP 
Tel:  (19) 3253-5083| (19) 3295-1069 
E-mail: breno@primecont.cnt.br

Ricci-ghizzi - Serviços contábeis
End: Gonçalves César, 320 - Jardim 
Guanabara CEP: 13073-230  Campinas/SP 
Tel:  (19) 3232-4222
E-mail: diretoria@seucontabil.com.br

Seixas contábil ltda.
End: Rua Desembargador Campos Maia, 186  
Jardim Dom Bosco CEP: 13076-630 
Campinas/SP
Tel: (19) 3255-5600
E-mail: seixasjr@terra.com.br

Silveira assessoria contábil ltda - epp
End: Jerônimo Pattaro, 160 – Barão Geraldo 
CEP: 13084-110 - Campinas/SP
Tel: (19) 3749-8996
E-mail: fabio@silveiraassessoria.com.br

Stc Serviços contábeis ltda - me
End: Frei Antônio de Pádua, 487 
Jardim Guanabara 
CEP: 13073-330 - Campinas/SP
Tel: (19) 3242-9273
E-mail: hellen@stccontabil.com.br

tozzo contabilidade empresarial eireli
End:  Rua Coronel Joaquim José de Oliveira, 216 
Jardim Dom Bosco 
CEP: 13076-627 - Campinas/SP 
Tel: (19) 3255-2771
E-mail: tozzo@tozzocontabil.com.br

vita & cremonezzi contabilidade ltda.
End: Avenida Francisco Glicério, 1046 - 
Centro CEP: 13012-902 - Campinas/SP
Tel: (19) 3232-0366
E-mail: vita@vitacre.com.br

Fas group assessoria contábil e 
corporativo 
End: Rua Regente Feijó, 170 - Cidada Nova I 
CEP: 13334-090 Indaiatuba/SP
 Tel: (19) 3934-4046
E-mail: fabriciosalvaterra@fasgroup.com.br

harmonia contabilidade 
End: Rua Tuiuti, 70 - Jardim Rossignatti 
CEP: 13339-010 Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3885-5622 
E-mail: eliana@harmoniacontabil.com.br

nect Serviços admnistrativos
End: Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira, - Helvética
CEP: 13337-300 - Indaiatuba/SP 
Tel: (19) 3756-8488
 E-mail: esartori@cpfl.com.br

itatiBa

macc contabilidade S/S
End: Alameda Dom Pedro II, 133 - Vila Santa Cruz 
CEP: 13251-510 Itatiba/SP 
Tel: (11) 4894-7900
E-mail: candinho@macc.com.br

jaguaRiúna

Simões, cabral assessoria contábil
End: Rua Benjamin Constant, 178 - Centro
CEP: 13250-010 Itatiba/SP Tel: (11) 4538-4501
E-mail: liciana@simoescabral.com.br

cpFl total serviços administrativos
End: Rua Vigato, 1620 - João Aldo Nassif
CEP: 13820-000 Jaguariúna/SP 
Tel: (19) 3756-5170 | 3756-8488 
E-mail: esartori@cpfl.com.br

lcp - organização contábil jaguar
End: Alfredo Bueno, 722 - Berlim CEP:  13820-000
Jaguariúna/SP Tel: (19) 3867-1044 
E-mail: diretoria@escritoriojaguar.com.br

pedReiRa

mek contabilidade 
End: Av. Dr. Silvio de Aguiar Maya, 499 - Centro
CEP: 13920-000 Pedreira/SP 
Tel: (19) 3893-3123 
E-mail: marcelo@mekonline.com.br

SumaRÉ

volobuef & okamoto
End: Avenida Brasil, 317 - Jd. Nova Veneza
CEP: 13117-050 Sumaré/SP
Tel: (19) 3854-1264 
E-mail: adm1@vocontabilidade.com.br

contec contabilidade técnica
End: Rua Máximo Biondo, 492 - Jd. Centro
CEP: 13170-029 Sumaré/SP
Tel: (19) 3367-9185| 3367-9193
E-mail: contec@contabilcontec.com.br

valinhoS

BSp Serviços e assessoria contábil
End: Rua João Coleto, 275 - Jardim São Jorge
CEP: 13170-000 Valinhos/SP 
Tel: 3871-9121 
E-mail: oferreira@bspcontabil.com.br

escritório contábil anselmi & trovatti
End: Rua Campos Salles, 357 - Santa Cruz
CEP: 13271-000 Valinhos/SP 
Tel: (19) 3829-5488 
E-mail: contabilidade@anselmietrovatti.com.br

logistica Sumaré
End: Estrada Municipal Valêncio , 777 - Nova Veneza
CEP:  13181-903  Sumaré/SP 
Tel: (19) 3116-6725
E-mail: tatiana_nakamura@honda.com.br

Strategic contabilidade consultoria
End: Avenida Rebouças , 2919 - Centro
CEP: 13170-023  Sumaré/SP 
Tel: (19) 3873-4463
E-mail: ncsantos@strategiccontabilidade.com.br

R. Bazan contabilidade 
End: Dezesseis de Dezembro , 276 - Centro
CEP:  13170-018  Sumaré/SP 
Tel: (19) 3883-1132
E-mail: annajulia@rbazan.com.br

avj Serviços contábeis eireli
End: Rua Fioravante, 248 - Vila Nova Valinhos
CEP: 13271-260 Valinhos/SP
Tel: (19) 3871-6211 
E-mail: veigaepostal@veigaepostal.com.br

vinhedo

vc empresa de contabilidade ltda. - epp
End: Rua John Kennedy, 11 - Centro
CEP: 13280-000 Vinhedo/SP
Tel: (19) 3876-1137 
E-mail: vc@vinhedocontabil.com.br

ASSOCIADOS





Locação de espaços

O Sescon Campinas conta 
com ótima infraestrutura para 
receber seu evento, reunião ou 

treinamento corporativo. 

LOCAL Associados Contribuinte não                 
Representado

Público 
Geral

Auditório de 112 lugares - Por hora (diurno) - mínimo 2 horas R$ 104 R$ 104 R$ 208

Auditório de 112 lugares - Pacote Diurno - 10 horas R$ 484 R$ 484 R$ 968

Auditório de 120 lugares - Pacote Noturno - 4 horas R$ 418 R$ 418 R$ 836

Sala de aula com 25 lugares - Por hora  (diurno) - mínimo 2 horas R$ 60 R$ 60 R$ 120

Sala de aula com 25 lugares - Pacote Diurno - 10 horas R$ 275 R$ 440 R$ 550

Sala de aula com 25 lugares - Pacote Noturno - 4 horas R$ 302 R$ 302 R$ 604

Sala de reunião com 8 lugares - Por hora (diurno) - mínimo 2 horas R$ 60 R$ 60 R$ 120

Sala de reunião com 8 lugares - Pacote Diurno - 10 horas R$ 242 R$ 242 R$ 484

Sala de reunião com 8 lugares - Pacote Noturno - 4 horas R$ 242 R$ 242 R$ 484

Mezanino - Por hora (diurno) - 0 mínimo 2 horas R$ 85 R$ 85 R$ 170

Mezanino - Pacote Diurno - 10 horas R$ 424 R$ 424 R$ 848

Mezanino - Pacote Noturno - 4 horas R$ 412 R$ 412 R$ 824

Auditório para 112 pessoas

Mezanino Sala de Reunião4 salas de aula

FAÇA SUA RESERVA pelo e-mail 
locacao@sesconcampinas.org.br 
ou pelo telefone (19) 3231 - 1524

Aos sábados será cobrado um acréscimo de 50% do valor da locação; aos domingos e feriados, acréscimo de 100% do valor da locação.


