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ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PIRAÚBA LTDA
Há mais de dezessete anos foi
fundada a Ascon Assessoria e
Consultoria Contábil de Piraúba Ltda que
vem atuando como referência na
contabilidade no interior da Zona da Mata
Mineira. Esse feito, proporcionou em
2011 a fusão com a Contabilidade Pires
Ltda, uma das mais antigas do município
fundada em 1972.
Atualmente, a Ascon
Assessoria e Consultoria Contábil de
Piraúba Ltda funciona em
estabelecimento próprio e conta com
uma equipe de dez colaboradores
altamente qualificados e com vasta
experiência.

Ambos diretores da Ascon
relatam que o mercado está muito
competitivo e a falta de especialização do
próprio contador e de seus funcionários,
o que pode ser resolvido com muito
estudo e dedicação; um sistema contábil
não integrado que atrasa todo o processo
de contabilização; a falta de investimento
na estrutura física do ambiente de
trabalho e por último e não menos
importante, a falta de investimento dos
órgãos representativos nos contadores e
organizações contábeis do interior, tem
sido um obstáculo ao desenvolvimento
das pequenas organizações contábeis
do interior.

Os contadores Luciano Correa e Jean Miranda
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eSocial sairá do papel a partir
de março de 2015
A partir de março de 2015, será
obrigatória o uso das novas plataformas
digitais para o eSocial. Os empregadores
devem atualizar os dados de contratações,
demissões, férias, licenças médicas, entre
outras ações. A decisão tomada pelo
governo federal defende a redução do uso
de papéis, através de um sistema único,
que em longo prazo facilitará a vida dos
empresários.
As primeiras a migrarem para o
sistema devem ser as que possuem
faturamento superior a 3,6 milhões; já as
micros e pequenas empresas devem
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“33 anos”

aguardar a divulgação da permissão.
A atualização beneficiará todos os
empregadores e empregados, pois o
sistema pode arquivar os documentos por
30 anos, reduzirá a burocracia exigida pelo
governo e terá uma fiscalização impecável,
possibilitando a busca de informações
precisas e identificação de supostas
fraudes.
De acordo com o jornalista e editor
do Breve Relato, Thiago dos Santos Rocha,
haverá um curso completo e atualizado
(prático) do eSocial em fevereiro de 2015.

Tocantins
3574-1582
Piraúba
3573-1599

E-mail: controcha@gmail.com
Rua Raul Soares, 74 - Loja C - Centro - Tocantins - MG
Praça Guarurama, 116 - Lojas 13,15 e 17 Centro - Piraúba - MG

>> Minas Fácil - Pág 02
>> IPVA 2015 - Pág 02
>> Receita altera entrega da ECD - Pág 04
>> Retomada do GEC em 2015 - Pág 06

Assessoria Contábil

(32) 3551-2707
Av. Dr. Carlos Soares, 388 | Centro | Visconde do Rio Branco/MG

Dezembro de 2014

Dicas Breve Relato:
Unidade MF/ Visconde do Rio Branco
Com um pouco mais de um ano de funcionamento, a Unidade Minas Fácil de Visconde do Rio Branco vem
fazendo um papel muito importante dentro do município. O órgão funciona em parceria com a prefeitura municipal
visando tornarem céleres os processos de abertura de firmas na cidade, bem como outras atividades expedidas
pela própria Jucemg.
Os atendentes Marcos Gazola e Patrícia Brum desempenham as rotinas da unidade com muita
competência, fato este que lhes renderam grandes elogios
por parte da classe contábil riobranquense.
De acordo com o contabilista Rogério Andrade
(Oricon Contabilidade) tudo ficou mais ágil desde seu
surgimento. “A unidade MF/VRB atende minhas expectativas
em todos os serviços que a Jucemg oferece. Principalmente
também o atendimento atencioso de seus colaboradores
Marquinho e Patrícia”, disse.
Segundo o contador João Batista (Corel
Contabilidade) a unidade MF/VRB oferece um serviço
completo aos seus usuários. “A unidade vem contribuindo
com o crescimento da cidade, facilitando o registro,
alteração e baixa de empresas na Junta Comercial, como
também já autenticando livros, etc”.
Fachada da Unidade MF/VRB.

Jucemg registra abertura
de 34.538 empresas até
setembro
A Junta Comercial de Minas Gerais registrou
abertura de 34.538 empresas no estado até setembro
de 2014, ante aos 39.280 do mesmo período do ano
passado. Na comparação apenas entre os meses
pesquisados, abriram 4.150 novos negócios no ano
vigente, 7% a menos do mês do ano passado, 4.467.
Conforme os dados da Jucemg, os tipos
jurídicos que mais abriram neste ano foram Limitadas
(18.146), seguidos de Empresário (12.531) e
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli com 3.576 formalizações, seguindo a mesma
tendência de 2013, com crescimento nas Ltdas.
(20.817), Empresário (15.342) e queda na
constituição de Eireli (2.780), 22% a menos na
comparação. Somada as constituições até setembro,
são 3.873 empreendimentos abertos, por mês, em
Minas Gerais.

a) O Sistema integrador REMP E FCN passa
também a obrigar viabilidade para os seguintes
eventos:
-040 Conversão de Sociedade Civil
-2209 Alteração de Endereço Entre Municípios
Dentro do Mesmo Estado.
-2211 Alteração de Endereço Dentro do Mesmo
Município.
-2244 Alteração de Atividades Econômicas
(Principal e Secundárias).
b) A empresa para não receber a Baixa
Administrativa na JUCEMG tem que fazer o
arquivamento de Comunicado de Funcionamento.
c) Conforme resolução do plenário nº/RP/05/2014,
a partir de 17 de novembro de 2014, a JUCEMG
implanta a CHANCELA DIGITAL. A CHANCELA
DIGITAL é a certificação eletrônica do arquivamento
emitida no rodapé de TODAS as folhas do
documento.
d) Conforme Instrução Normativa do
Depar tamento de Registro Empresarial e
Integração, IN DREI Nº11 de 05/12/2013, tivemos
novos procedimentos relativos à análise e
autenticação dos instrumentos de Escrituração.

IPVA 2015
Informamos aos contribuintes e proprietários de veículos que a Administração Fazendária
estará disponível para qualquer esclarecimento ou dúvida em relação a quitação dos impostos.
Deixem para ir na
repar tição somente
em caso de dúvidas,
para evitar filas
desnecessárias.
Basta que tenha
e m m ã o s o
documento do veículo
constando seu
RENAVAM e se dirigir
aos bancos ou casas
lotéricas. Em Ubá,
todos os bancos estão
autorizados a receber.
Antonio de Pádua da Rocha - Coordenador da Educação Fiscal – AF/Ubá

 3532-2891
BREVE RELATO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
JP - 013.567 / CNPJ: 17.464.916/0001-03
(32) 8824-7179 / 3531-3581 - contato@breverelato.com.br - www.breverelato.com.br
Jornalista Responsável: Thiago dos Santos Rocha
Impressão: Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios Tiragem: 1000 exemplares

PAPELARIA MA
MAPE

papelariamape@yahoo.com.br

“Fornecemos toda linha de material para escritório"
Avenida Cristiano Rôças, 27 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG
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CRCMG em Ubá

Lei 12.973: Contabilistas
participam do evento
No último dia
05/11 foi realizado o
XXIII Breve Relato no
Café com Contabilista
sob o tema “Lei
12.973: Alterações no
PIS/COFINS, CSLL,
IRPJ e Extinção da
RTT” ministrado pelo
instr utor Maurício
Ferraresi.
Cerca de 60 profissionais (entre contabilistas e
colaboradores de empresas) participaram no intuito de sanarem
suas dúvidas e compartilharem conhecimentos. Este foi o último
evento do ano realizado pelo Breve Relato.
De acordo com o jornalista e editor do Breve Relato,
Thiago dos Santos Rocha, para 2015 estão propostos novos
cursos da área contábil. “Primeiramente devo agradecer pela
confiabilidade do trabalho, estamos trazendo para 2015
novidades para os contadores. Estamos estudando uma
possibilidade de equipar o auditório do Sindicato dos
Marceneiros (nosso parceiro que muito nos ajuda) com um
sistema de ar condicionado e som para maior comodidade dos
participantes”, disse.

No último dia 11/11, o CRCMG esteve presente em Ubá através
de um de seus Conselheiros, o
contabilista e professor Orias Batista
Freitas. Na ocasião, foi oferecida
uma palestra aos contadores de Ubá
e região no auditório do Sindicato
dos Marceneiros sobre diversos
temas como: Decore Eletrônico,
Tr a n s f e r ê n c i a d e E s c r i t a ,
Av i l t a m e n t o d e H o n o r á r i o s ,
Concorrência Desleal, Novo Modelo
de Fiscalização do CRC MG e outros
assuntos relevantes.

Tel.: (32) 3532-3642
(32) 3531-5837

Telefone: (32) 3532-2682
contabilidadesn@hotmail.com

Rua José Campomizzi, 240/A - Centro - Ubá - MG

Rua Treze de Maio, 95, Loja 113, Centro - Ubá - MG
Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733
senacontabilidade@gmail.com

Cláudio Fernando de Souza

ORCOL

Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade

Tel: (32) 3551 - 3353
Rua Major Felicíssimo, 65 - Sala 01 - Centro - Visconde do Rio Branco - MG

ALEGRIA

CARINHO
PAZ

UNIÃO
PERSEVERANÇA

Para o ano de 2015, o Breve Relato
estará promovendo encontros culturais e
esportivos para contabilistas. Estaremos
criando mais um novo serviço para os
escritórios contábeis, novas parcerias e
novos cursos! Aguardem0021

LINDISSEY E LEYSE

E-mail: mercuri@uai.com.br
Av. Cristiano Rôças, 240 - Sala 101
Centro -Ubá - Minas Gerais

AMOR

Em 2015

LCR Assessoria Contabil Ltda.

Escritório Mercúrio

Feliz Natal

Contabilidade com Credibilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332
E-mail: orcol@orcol.com.br
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SUPER SIMPLES - VALE A PENA?!

As micro, pequenas e
médias empresas (MPME's) vêm
sendo há muito tempo alvo de
atenção de analistas econômicos
devido a seu potencial de geração de
renda e de emprego. Políticas de
inovação voltadas para estas
empresas podem ser um instrumento
de estímulo ao crescimento e à
competitividade de setores e de
r e g i õ e s . Pe n s a n d o n i s s o f o i
sancionada no dia 07/08/2014 a Lei
que universaliza o Simples Nacional
para todas as empresas com
faturamento anual de até R$ 3,6
milhões.
A medida beneficiará a
partir de 2015 empresas de serviços,
como escritórios de advocacia,
engenharia, médicos, corretores (de
seguros e imóveis), que antes não
podiam aderir ao regime tributário
simplificado.
Para essas empresas de
serviços decidirem se vale a pena
optar pelo regime, é preciso levar em
conta o tamanho de sua folha de
pagamento. Isso porque a Lei cria

Por: José Maurício de Paula
uma tabela de impostos, mais alta,
que será cobrada de empresas de
serviços de natureza intelectual. A
maior parte dessas empresas pagará
impostos entre 16,92% e 22,45% no
Simples Nacional (incluindo as
contribuições previdenciárias dos
funcionários).
Uma empresa fora do
Simples tem impostos a partir de
13,33% (as alíquotas de ISSQN
variam para cada município, de
acordo com a legislação própria), no
regime de Lucro Presumido (sem
contar as contribuições da
Previdência, que variam conforme a
folha de pagamento).
Na hora de escolher entre
os regimes de tributação, o
empresário deve levar em conta seu
faturamento bruto anual, quais são as
taxas tributárias pagas por ele, quanto
ele paga de Imposto de Renda, de
Cofins, de INSS, de ISS, dentre outros
e também a facilidade (devido a
simplificação e desburocratização
tributária e de execução). Entretanto,
cada caso deve ser analisado por

Receita altera entrega da
Escrituração Contábil Digital
A Receita Federal do Brasil alterou a
Escrituração Contábil Digital – ECD. A partir de
6 de novembro de 2014, está dispensada a
autenticação os livros da escrituração contábil
das pessoas jurídicas não sujeitas a registro
em Juntas Comerciais. A alteração foi
publicada no Diário Oficial da União – DOU
nesta quinta-feira (06) através da Instrução
Normativa nº 1.510, de 5 de novembro de
2014, e altera a Instrução Normativa RFB nº
1.420, de 19 de dezembro de 2013.
Ficam obrigadas a adotar a ECD as
pessoas jurídicas imunes e isentas que, em
relação aos fatos ocorridos no ano calendário,
tenham sido obrigadas à apresentação da
Escrituração Fiscal Digital das contribuições.
Já nos casos de extinção, cisão
parcial, cisão total, fusão ou incorporação,
ocorridos de janeiro a dezembro de 2014, o
prazo de entrega da ECD será até o último dia
útil do mês de junho de 2015.

profissionais de contabilidade aptos a
esclarecerem como funciona a carga
tributária para algumas atividades.
Isso porque é importante fazer todos
os cálculos sobre os custos fiscais
que a empresa terá.
A par tir de 2015,
empresas enquadradas no Simples
(EPP) terão limite extra para exportar
mercadorias e serviços. Dessa
forma, a empresa poderá auferir
receita bruta anual de até R$ 7,2
milhões, sendo R$ 3,6 milhões no
mercado interno e R$ 3,6 milhões em
expor tação de mercadorias e
serviços. Mas como já mencionado,
quem poderá dizer a você empresário
o que vale a pena é o seu Contador.

*Bacharel em Ciências
Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual
de Ciências Econômicas de Apucarana –
Apucarana/PR
CRC/MG 078165/O-3
Fone: (32) 3531-0765
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ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PIRAÚBA LTDA
Há mais de dezessete anos foi fundada a
Ascon Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda
que vem atuando como referência na contabilidade no
interior da Zona da Mata Mineira. Esse feito,
proporcionou em 2011 a fusão com a Contabilidade
Pires Ltda, uma das mais antigas do município fundada
em 1972.
Atualmente, a Ascon Assessoria e Consultoria
Contábil de Piraúba Ltda funciona em estabelecimento
próprio e conta com uma equipe de dez colaboradores
altamente qualificados e com vasta experiência.
De acordo com o contador e sócio,
Jean Miranda, a missão do escritório contábil Ascon é
prestar aos clientes um atendimento personalizado e a
elaboração de informações confiáveis, frente às
transformações do mercado. “A Ascon atende a uma
vasta categoria de seguimentos tais como: indústrias,
comércios, prestadores de serviços. Nos últimos anos
vem se especializando em contabilidade direcionada
para o Terceiro Setor, prestando a estas entidades,
assessoria e consultoria na elaboração e execução de
convênios, registros e renovações de certificações em
órgãos governamentais, garantindo assim, benefícios
tributários e fiscais a estas instituições”, frisou Jean.

Segundo o contador e também sócio, Luciano
Corrêa, a profissão contábil está passando por um
momento de transição onde a fase mecânica foi
substituída pela técnica e, atualmente, pela fase da
informação. “Dessa forma, o profissional contábil deve
estar em constante evolução por assumir a função de
orientar ao invés de simplesmente registrar os fatos
ocorridos, oferecendo opiniões e direcionamento sobre
os negócios da empresa. O contador deve ser um
tradutor de informações, sendo capaz de interpretá-las e
associá-las ao processo de tomada de decisão”,
salientou Corrêa.
Ambos diretores da Ascon relatam que o
mercado está muito competitivo e a falta de
especialização do próprio contador e de seus
funcionários, o que pode ser resolvido com muito estudo
e dedicação; um sistema contábil não integrado que
atrasa todo o processo de contabilização; a falta de
investimento na estrutura física do ambiente de trabalho
e por último e não menos importante, a falta de
investimento dos órgãos representativos nos
contadores e organizações contábeis do interior, tem
sido um obstáculo ao desenvolvimento das pequenas
organizações contábeis do interior.

Em mensagem aos seus clientes e parceiros,
os diretores da Ascon revelam que a qualidade dos
serviços prestados é a melhor garantia de fidelidade que
podemos dar aos nossos clientes, por isso, nossa meta
é melhorar, aperfeiçoar, aprimorar a cada dia a qualidade
de nossos serviços visando corresponder à confiança a
nós deposita. “Muito obrigado a todos os empresários
que confiam em nosso trabalho”, finalizaram os sócios.

Fachada da Ascon
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Grupo de Estudos Contábeis:
Retomada em 2015
Em entrevista com o contador e consultor
Paulo Marcos Roque, ele nos conta sobre a
retomada de um projeto antigo: o Grupo de
Estudos Contábeis (GEC). O Breve Relato
apoia a ideia como também se fará presente
com o espaço para que eventualmente
ocorram as reuniões dos profissionais
contábeis.
1) Defina sobre a importância de se
realizar um “Grupo de Estudos” da
Contabilidade em Ubá? Como seria esse
encontro?
A importância é máxima e muito benéfica aos
profissionais que realmente desejam se
qualificar e valorizar através da promoção e
fortalecimento da classe em geral. Ainda que
tenhamos algumas possibilidades pontuais
de atualização via cursos, as competências
humanas e situações peculiares que um
Grupo de Estudos proporcionam, são
ferramentas fundamentais para que os
profissionais estejam cientes não apenas das
alterações legislativas bruscas mas como
também dos detalhes de como se precaver
tanto na lida cotidiana quanto no repasse
qualificado de informações aos seus
clientes. Há algum tempo atrás fizemos
tentativas de realização destes encontros,
mas devido ao pouco apoio dos próprios
profissionais e de outras situações da época,
não formatamos concretamente um
prospecto das reuniões, mas creio que esta
dinâmica dependerá bastante da quantidade
dos envolvidos.
2) Por que acha que em 2015 seria ideal a
retomada (após uma tentativa em 2014) do
GEC?

É uma nova tentativa a fim de obter o apoio
necessário comentado anteriormente. Trata
de uma lógica que os profissionais possuem
o livre arbítrio para querer participar ou não...
O repentino fracasso de 2014 foi importante
para pontuarmos algumas situações que não
serão diferentes em 2015, porém fato é que
temos a necessidade de qualificarmos e
atualizarmos no mínimo individualmente,
pessoalmente ou por escritório, mas se a
nossa classe contábil tiver de fato a
maturidade que acredito que temos e que
precisamos, resta-nos uma grande
perspectiva de novos rumos favoráveis para
os contadores e isto pode se iniciar através
do GEC (Grupo de Estudo Contábil). Se de
tudo, a maioria não aprovar a ideia, temos
assegurado a continuidade ainda que em
menor proporção por parte de alguns
colegas que estão pré-dispostos a fazerem
os estudos uma realidade no ano que vem.
3) Sobre a parceria Breve Relato e GEC. O
que acha?
Entendo que isto é um caminho que será
percorrido naturalmente. E retomando ao
questionamento original desta pergunta,
quando estive como presidente do Centro
Acadêmico da faculdade em que cursava
(2011-2012) fizemos estas parcerias e na
oportunidade agregamos atividades com o
Estado que levou fiscais para explanações
interessantíssimas, com a ASCONT que
explicou aos estudantes a importância de
uma entidade de classe e com o Breve Relato
teríamos bastante ao nosso favor.

3021-2776
8404-1501

factor@factormarcas.com.br

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

Damata

Consultoria Ambiental
(32) 3541-2907

(32) 8407-9440 / (32) 9801-6896
E-mail: damataconsultoria@gmail.com

Rua Antenor Machado, 260, Sl. 02 - Centro
CEP 36.500-000 - Ubá – MG

Sistemas Contábeis e Gerenciais

Tel.: 32 3539-2400

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - CRC/MG 60.611
Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

contabilidade

Sebastião Vieira
(32) 3541-1891
Av. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000

Contabilidade e Assessoria Empresarial

(32) 3531-5466
Avenida Cristiano Rôças, 215 - Centro - Ubá - MG

Contabilidade
Consultoria Empresarial
Planejamento Tributário

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

* Contabilidade
* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda
MATRIZ: Trav. Souza Lima, 22 - Centro - Tel./Fax: (32) 3551-4122
CEP - 36.520.000 - Visconde do Rio Branco - MG
FILIAL: Rua Sagrado Coração de Jesus, 70 - Fundos - Centro
CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628
corel@konet.com.br

(32) 3531-6514
E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais

4A0nos
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NOVAMENTE É REABERTO O PRAZO
PARA ADESÃO AO REFIS
Por Fernando Saadi

O Art. 34 da Lei 13.043, publicada em
14/11/2014, reabriu por 15 dias da data de
publicação da lei, o prazo para adesão ao Refis,
dando aos contribuintes mais uma
opor tunidade de parcelar seus débitos
vencidos até dezembro de 2013.
A nova reaber tura manteve as
reduções, que variam conforme a forma de
pagamento eleita pelo contribuinte, exigindo
como antes o pagamento de antecipação em
percentual que varia de 5% a 20%, conforme o
valor da dívida.
O contribuinte que optar por parcelar os
débitos se valendo das reduções da nova
Reaber tura deverá estar atento para a
impossibilidade em se parcelar o percentual
equivalente à antecipação, pois o § 4º do artigo
34 que trata da Reabertura somente resguardou

aos contribuintes que aderiram ao
parcelamento quando da vigência da MP 651 de
9 de julho de 2014, tal direito.
Portanto, dessa vez o contribuinte
estará obrigado ao pagamento a vista do
percentual de antecipação a ser recolhido
conforme a Por taria Conjunta nº 21 da
PGFN/RFB, publicada no Diário Oficial da União
em 18/11/2014, até o dia 1º de dezembro de
2014.
Os interessados em realizar a quitação
antecipada dos débitos parcelados utilizando
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa,
poderão fazê-lo nos termos do Art. 33 da
mencionada Lei.
*Fernando Saadi é sócio da SAADI ADVOGADOS
ASSOCIADOS – fernandosaadi@saadiadvogados.com.br
- +55 32 3214 4114

“Integrando informações para o sucesso dos nossos clientes”
Venha conhecer o Pró‐Loja, um produto destinado ao comércio com
recursos diferenciados que privilegiam a integração entre empresas
e suas características para o bem comum.









Integração permanente entre os módulos Cadastros, Estoque, Vendas, OS, Garantia e Financeiro.
Emissão de NF‐e e Cupom Fiscal. (Em breve emissão de nota fiscal eletrônica de serviços) com geração de sintegra.
Inovador sistema de acompanhamento de metas de vendas. Individual ou Global com posicionamento
automático da equipe de vendas. Totalmente gráfico e de fácil interpretação.
Tecnologia própria de integração cadastral via internet para facilitação da obtenção de dados do cliente.
Relatórios diversos para todos os módulos do sistema
Fluxo de Caixa / DRE

Jornal (visual) informativo e resumido dos módulos do sistema (em desenvolvimento).
Versões simples, intermediária e completa com diferentes preços para atender às necessidades da sua
empresa.

sac@cucabrasil.com.br
Telefone: (32) 3021‐1777

Praça Guido Marliére, 30 Sala 507
Ed.Chico Parma – Centro / Ubá‐MG
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CURSOS TÉCNICOS
Você aqui é de casa!
GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E
MÓVEIS PAROPAS
CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS PARA OS
ASSOCIADOS DO BREVE RELATO NO SITE:
www.breverelato.com.br

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE
Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770
Av. Cristiano Roças, 28 - Telefone: 3532-2617

CARTÓRIO SOUZA
Prestamos serviços cartorários em todo Brasil
CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CARTÓRIOS DE NOTAS: Escrituras, divórcio, emancipação, inventário
CARTÓRIOS DE PROTESTOS EM TODO BRASIL
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL: Casamento, Nascimento, Óbito
e Averbações Atualizado em todo o País.

Prestação de serviços de documentação a pessoas físicas e jurídicas,
imobiliárias, construtoras, incorporadoras,
intituições financeiras e contadores.
Contato: 32 3021-4710 - E-mail: cartorio.cobranca@hotmail.com

Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 500
Loja B - Centro - Ubá - MG

Contabiliza

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”
E-mail: sao.carlo@uol.com.br

Tel. (32) 3532-4444
Rua João Guilhermino, 18 - 1º Andar - Centro - Ubá - MG

FONE: (32) 3532-3665
escritoriocontabiliza@yahoo.com.br

CONTABILIDADE

ARAÚJO & LINO
Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.
ascon@asconpirauba.com.br
www.asconpirauba.com.br
Tel./Fax: (32) 3573-1711
R. Adolfelim Corrêa, 34 - Centro - Piraúba-MG - CEP 36170-000

CRC/MG: 6681/0
Rua Cel. Francisco Vieira, 41
2º Andar - B. Rosário
Rio Pomba - MG

Tel.: (32) 3571-2261
Cel.: (32) 9903-9570
CEP 36180-000

contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

Mendes
Assessoria Contábil
CONTABILIDADE LUCARELLI
Av. Cristiano Roças, 274 / LJ 03 • Centro • Ubá • MG

TEL.: (32) 3532-1393
escol@escolnet.com.br

ASSESSORIA CONTÁBIL

Tel.: (32) 3532-2215
Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais

Abertura ‐ Encerramento
Transferência de Empresas
Imposto de Renda ‐ Contabilidade em Geral
Rua da Paz, 122 - Centro - Ubá/MG
Fone/Fax: (32)3532 - 7898
E-mail: mendes.contabil@yahoo.com.br

