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FACTOR Marcas e Patentes:
Guardando seu maior patrimônio

O advogado Fabrício Mendes Carneiro

“A ideia em montar o negócio
surgiu depois de analisar uma pesquisa
do Sebrae sobre a falta de cuidados dos
empreendedores ao abrirem suas
empresas, principalmente quanto ao
devido registro de suas marcas e
patentes”, concluiu o advogado Fabrício
Mendes Carneiro.
Disposto a empreender essa
novidade em Ubá, o jovem advogado
começou a acompanhar diversos casos
de empresas que tiveram problemas pela
falta de registro de suas marcas e, em
setembro de 2010 decidiu montar a
empresa FACTOR Marcas e Patentes,

especializada em Direito Autoral e
Propriedade Industrial, para atuar no
registro de marcas, patentes, desenhos
industriais, composições musicais e
softwares.
Hoje, a FACTOR Marcas e
Patentes trabalha para pequenas e
grandes empresas, contadores,
agências de publicidade e designers,
consolidando-se como uma empresa
que oferece segurança e agilidade nos
serviços prestados, diferenciando-se
pela transparência e respeito em cada
demanda atendida.
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Dicas Breve Relato:

Unidade Minas Fácil de VRB já está em pleno atendimento
Inaugurada há cerca de dois
meses, a unidade Minas Fácil/Visconde
do Rio Branco já está pleno atendimento
na cidade. O serviço é executado pelos
servidores municipais Patrícia Brum e
Marcos Gazola que trabalham no posto
da Jucemg que funciona de 2ª à 6ª feira
das 8:00 hs às 11:30 hs e de 12:30 às
17:00 hs.
Por enquanto os processos são
apenas protocolados e enviados via
malote para a Sede em Belo Horizonte.
Os serviços de certidões simplificadas
e Inteiro Teor são retirados na unidade.
Os Livros Diários ainda não são feitos
no setor. São protocolados e enviados

para à sede Jucemg.
De acordo com o contabilista
Br unno Savino (Centro Contábil
Riobranquense), foi um passo
importante ter um posto da Junta na
cidade. “É de grande importância para
contadores, empresários, etc. Facilita
nossas vidas de fato. Já o processo de
abertura de firma em Visconde do Rio
Branco continua o mesmo que antes.
Somente acrescentou a Consulta de
Viabilidade”, finalizou.
O contato para a unidade MF/VRB é:
( 3 2 )
3 5 5 1
–
2 8 2 2
o u
mf.viscondedoriobranco@jucemg.mg.gov.br

a) Na modalidade EIRELI seja qualquer alteração feita, deve
- se atualizar o capital da empresa durante o processo da alteração.
b) O objeto social deverá indicar com clareza as atividades a
serem desenvolvidas pelo empresário. Não confundir a atividade
econômica (CNAE) com o objeto.
c) Na transformação de Ltda para Empresário tem que
deixar a sociedade com o quadro societário unipessoal e
informando para a Receita Federal. Depois solicitar o Ato 002 e o
Evento 046 para a ltda, e a inscriçao o Ato 080 e Evento 046 e o Ato
315 solicitar o enquadramento. A data de assinatura dos 3
processos tem que ser a mesma.
d) Quando tem mudança do sócio-administrador em
meados do corrente ano, para que ele possa assinar o Termo de
Abertura a sua data tem que ser a mesma do Termo de
Encerramento.
e) A Lei das Empregadas Domésticas ainda não se encontra
regulamentada. Portanto, o FGTS é opcional e a carga horária não
pode ultrapassar de 44 horas semanais.

13º Salário – 1ª Parcela
Insalubridade e Periculosidade

EDUCAÇÃO FISCAL
CIDADÃOS CONSCIENTES

O valor do adiantamento do 13o. salário corresponderá á metade do salário
recebido pelo empregado no mês anterior, sendo pago proporcionalmente ao tempo de
serviço do prestado ao empregador, considerando-se a fração de 15 dias de trabalho
como mês integral.
Desta forma, se a primeira parcela for paga no mês de novembro, o valor do
adiantamento será calculado com base no salário do mês de outubro. Os adicionais de
insalubridade e de periculosidade integram o pagamento do 13º salário, uma vez que
fazem parte da remuneração do empregado.
Estes adicionais, embora sejam percentuais aplicados sobre valores
determinados (salário básico ou salário-normativo, se mais vantajoso), não precisa ser
feito média, ou seja, há que se verificar a proporcionalidade em relação ao período em
que o empregado realmente exerceu atividade insalubre ou periculosa.

“Despertar a consciência na sociedade para pleno exercício da cidadania,
levando-a à adesão de uma cultura de racionalidade e apoio às medidas, que visem
orientação e o incentivo para o desenvolvimento do estado”, é sem dúvida um dos
objetivos gerais da Educação Fiscal no Brasil e em todos os estados, ou pelo menos
quase todos que aderiram a esse projeto.
A consciência política, social e de respeito aquilo é público tem transformado
e devolvido ao nosso povo em forma de benefícios, principalmente nos serviços que o
Estado presta ao cidadão. Ao desenvolver atividades que possam melhorar a vida da
população ou do cidadão, o Estado não faz nenhum favor, mas cumpre sua obrigação.
Vivemos em nosso País nos últimos tempos, uma onda de protestos e
reivindicações, próprio de uma sociedade democrática. A liberdade implica em lutar
pelas mudanças. Mudanças que muitas vezes precisam ser agilizadas e a sociedade
ao cobrar das autoridades e ir para as ruas denunciar, cumpre seu papel de homem
cidadão.
O protesto é saudável, é legal, desde que seja feito com respeito ao patrimônio
público sem causar dano e, sem atingir com violência pessoas de bem.

Exemplo – Cálculo
Empregado admitido em 02 de janeiro. Salário mensal de R$ 1.550,00. Recebe adicional
de periculosidade.
Adicional de periculosidade: R$ 1.550,00 x 30% = R$ 465,00
R$ 1.550,00 + R$ 465,00 = R$ 2.015,00
1a. parcela do 13o salário = R$ 2.015,00 x 50% = R$ 1.007,50

Antonio de Pádua da Rocha
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
Jornalista Responsável: Thiago dos Santos Rocha
Impressão: Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios.
Tiragem: 1000 exemplares.

PAPELARIA MA
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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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XV Breve Relato no Café com Contabilistas
A décima quinta edição do “Breve Relato no Café com
Contabilistas” sob o tema Apuração do Lucro Real, ministrado pela
contabilista e consultora Kelly Portugal e foi realizado com êxito no último
dia 25/11 no auditório do Sindicato dos Marceneiros.
O jornalista e editor do Breve Relato, Thiago dos Santos Rocha,
afirma que o último evento do ano serviu também para abrir novos
caminhos, novas parcerias como a FECON MG em 2014 e fortalecer a
classe contábil. “Para 2014 estamos com novos projetos ao exemplo da
Caravana do Saber que são eventos gratuitos e sociais; cursos novos a
partir de janeiro e também a tradicional confraternização de início de
ano”, finalizou

Sindcont Viçosa realiza encontro
O Sindicato dos
Contabilistas de Viçosa
promoveu , dia 26 de outubro,
solenidade festiva para
homenagear quatro contabilistas,
que prestaram relevantes
serviços à classe contábil. A
reunião teve a participação de
autoridades contábeis, políticas e
vários parceiros (de Ubá como o
Breve Relato e a Data C).
Crédito: jornal "O Popular”

O presidente do Sindcont
Viçosa (em foto abaixo), Rômulo
Larcher, saudou aos presentes e
salientou a impor tância do
encontro para o fortalecimento da
classe.

O vice-presidente do CRC-MG, Marco Aurélio Cunha com o presidente do Sindcont Viçosa,
Rômulo Larcher (à direita) durante o evento.
Contabilistas assistem ao curso de Lucro Real

Contabiliza

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

TEL.: (32) 3532-1393
FONE: (32) 3532-3665

escol@escolnet.com.br

escritoriocontabiliza@yahoo.com.br

Cláudio Fernando de Souza

ORCOL

Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade
Contabilidade com Credibilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332
E-mail: orcol@orcol.com.br

Mendes
Assessoria Contábil
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

E-mail: sao.carlo@uol.com.br
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O FUTURO DA CONTABILIDADE

A Contabilidade existe desde
que o homem precisou efetuar
registros de comércio, alguns
autores dizem que as primeiras
cidades comerciais eram dos
Fenícios. Desde a época dos
escambos, a Contabilidade já era
de suma impor tância para a
sociedade.
Técnica apurada, raciocínio
lógico e matemático, habilidade
para tratar com números e
facilidade na interpretação de
informes financeiros. Essas são
apenas algumas das características que precisam estar presentes nos profissionais de
contabilidade; uma área que vem
se renovando a cada dia e que
hoje faz do contador um
profissional indispensável dentro
de qualquer empresa, seja ela de
grande ou pequeno porte.
Em tempos de mudanças na

Por: José Maurício de Paula
economia mundial e nacional, a
profissão se torna ainda mais
valorizada, todas as empresas
desde o momento de sua
constituição precisam de um
contador para efetuar e se
responsabilizar pelo processo de
abertura. Com a valorização do
mercado brasileiro, muitas
empresas de fora estão vendo a
possibilidade de investir no
Brasil, abrindo filiais ou até
mesmo investindo em empresas
brasileiras. Como todos os
investidores exigem ver os reais
resultados de seus investimentos, os contadores tornam-se
fundamentais e devem estar
preparados para o mercado, e
isso não se refere somente a
grandes empresas, mas
empresas médias e as micro que
precisam ter o controle para
poderem crescer e ter um futuro.
Devemos atuar no planeja-

mento tributário, nas análises
conjunturais e de mercado, nas
decisões financeiras das
empresas. Tendo esse respaldo,
as pequenas, médias e micro
empresas do interior só têm a
ganhar, podendo com isso gerar
empregos, melhorar a qualidade
de vida de várias pessoas que
estão desempregadas e estão a
espera de opor tunidades,
ajudando no crescimento das
cidades, porque uma coisa puxa
a outra, evoluindo você leva
evolução, crescimento ao meio
onde você vive.

*Bacharel em Ciências
Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual
de Ciências Econômicas de Apucarana –
Apucarana/PR
CRC/MG 078165/O-3
Fone: (32) 3531-0765

AR Resolution faz novas parcerias
e amplia sua presença em MG
Desde outubro, a AR Resolution Consultoria
vem expandindo ainda mais seu campo de atuação no
mercado de Certificação Digital. A mais nova parceria foi
firmada com o Sindicato dos Contadores de Viçosa
(Sindcont-Viçosa), o qual agrega contadores e
empresários de Viçosa e cidades vizinhas, além de estar
filiado à Federação dos Contadores de Minas Gerais
(Fecon-MG). Pelo menos uma vez por semana, o agente
de registro Renato Bressan tem realizado atendimentos
na sede do Sindcont, localizado no centro de Viçosa.
De acordo com Rômulo Larcher Filgueiras,
presidente do Sindcont, a parceria com a AR Resolution
é muito importante, pois traz “tranquilidade para a classe
contábil e seus clientes, bem como demais
interessados, a exemplo dos advogados, na confecção
do Certificado Digital, a um custo especial para todos e
um outro custo super-especial para aqueles
profissionais sócios do Sindcont-Viçosa”.
Decio Tomaz, diretor da Resolution, comenta
que, além de oferecer preços mais acessíveis, a parceria
com o Sindcont-Viçosa visa facilitar a vida dos clientes
da região, uma vez que permite ao empresário ter um
atendimento diferenciado sem precisar se deslocar de
sua cidade. “A Resolution está presente em várias
cidades da Zona da Mata mineira e também atende
capitais brasileiras, como Rio de Janeiro – onde fica a
sede da empresa. Temos uma estrutura que está
preparada para atender de maneira eficiente, rápida e

com conforto os mais variados perfis empresariais, do
microempreendedor individual a grandes corporações”,
afirma.
Segundo ainda Rômulo Filgueiras, a AR
Resolution está chegando em Viçosa para prestar o
melhor serviço, o melhor atendimento e dar ao
associado e adquirente do Cer tificado Digital da
Certisign, condições e facilidades operacionais na
utilização do seu produto, nas suas diversas áreas. “É
um parceiro que marcou presença desde o momento
que estivemos organizando o evento social da classe
contábil no dia 26/10/2013 e que será um parceiro forte
nos demais eventos e cursos que o Sindcont-Viçosa
realizará”, comenta.
Para o Agente de Registro, Renato Bressan,
poder atender os clientes de Viçosa tem sido uma
experiência muito gratificante. “As pessoas ficam
satisfeitas e sabem que podem contar com nosso
trabalho e com o melhor preço do mercado. Muitos
ainda têm dúvidas sobre onde fazer ou renovar seu
certificado, se é necessário, por exemplo, ir a Belo
Horizonte ou a outras cidades mais distantes. Na AR
Resolution é diferente, estamos mais perto e, inclusive,
podemos ir até você”.
Outras informações:
www.resolutionconsultoria.com.br
renatobressan@resolutionconsultoria.com.br
Consulte nossos preços através do telefone: (32)3531-3581
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FACTOR Marcas e Patentes: Guardando seu maior patrimônio
“A i d e i a e m
montar o negócio
surgiu depois de
analisar uma pesquisa
do Sebrae sobre a falta
de cuidados dos
empreendedores ao
abrirem suas
e m p r e s a s ,
principalmente quanto
ao devido registro de
suas marcas e patentes”, concluiu o advogado
Fabrício Mendes Carneiro.
Disposto a empreender essa novidade em
Ubá, o jovem advogado começou a acompanhar
diversos casos de empresas que tiveram problemas
pela falta de registro de suas marcas e, em setembro
de 2010 decidiu montar a empresa FACTOR Marcas e
Patentes, especializada em Direito Autoral e
Propriedade Industrial, para atuar no registro de
marcas, patentes, desenhos industriais, composições
musicais e softwares.
Hoje, a FACTOR Marcas e Patentes trabalha

para pequenas e grandes empresas, contadores,
agências de publicidade e designers, consolidando-se
como uma empresa que oferece segurança e agilidade
nos serviços prestados, diferenciando-se pela
transparência e respeito em cada demanda atendida.
No Brasil são protocolados mais de 100.000
pedidos de registro de marcas e patentes por ano, na
maior parte, por pequenas empresas. O registro
perante a Junta Comercial não garante o direito de uso
exclusivo para uma marca, somente através do INPI –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme
a lei nº 9.279/96.
O primeiro passo para proteger uma marca é
entrar com o processo de registro, momento em que
será formalizado o interesse de uma determinada
empresa pela marca, configurando-se assim o direito
de prioridade quanto a registro posteriores. O prazo
médio para se registrar uma marca é de dois anos, a
contar da data do depósito do pedido, período em que
o processo é analisado, exigindo acompanhamento
permanente.
Fabrício ressalta ainda que “é importante
destacar que existem muitas empresas que atuam

nesta área, mas, há de se atentar para alguns
cuidados antes contratar qualquer serviço. O
interessado deverá pesquisar pela idoneidade e
checar as referências da empresa, vez que algumas
chegam a enviar boletos com valores não
contratados, simulam situações e até se passam
como agentes do INPI. Normalmente, falar de marcas
e patentes é comum nas capitais ou nas grandes
cidades, enquanto nas cidades do interior a matéria
somente é lembrada quando uma empresa,
obrigatoriamente, precisa trocar de nome. Em Ubá,
várias empresas já passaram por este processo e
muitas delas infelizmente não tiveram como manter o
seu nome empresarial, casos assim acontecem com
frequência, porém não são divulgados”
Uma empresa ao registrar a sua marca
adquire proteção legal quanto a terceiros interessados,
pessoas de má-fé, confusão de mercado e previne seu
negócio de aborrecimentos futuros. “A marca deve ser
vista como um patrimônio porque identifica e gera
credibilidade para produtos e serviços. Por isso,
assim como cuidamos da nossa aparência devemos
cuidar e proteger a nossa marca”, finalizou
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O próprio governo faz tanta propaganda
da desburocratização e na verdade ela
existe em 90% dos casos.
O cidadão procura o serviço público, mas o
documento que ele veio buscar ainda não ficou pronto. A
assinatura. O protocolo. O carimbo. A gente depende disso
tudo. Mas a assinatura, o protocolo, o carimbo só existem para
servir à principal autoridade da burocracia. Vossa Excelência, o
papel.
E como o Brasil dá valor ao papel. Além de usar, a
gente guarda muito papel. Contas, guias, contratos, apólices,
prontuários. Já imaginou reciclar tudo isso? Nem pense.
Existem leis que dão vida longa à papelada. Alguns documentos
como notas fiscais e recibos precisam ficar guardados por
cinco anos. Outros, como as guias do fundo de garantia, por 30
anos.
Por causa disso, surgiu um belo negócio: empresas
que guardam os papéis de outras empresas. E, na maioria das Silvana Doriguêtto Silva Moreira
Contadora e Auditora
vezes, guardam para nada.
Por conclusão de uma pesquisa, somente 10% dos documentos serão acessados para
algum tipo informação, necessidade ou ação legal. Hoje, muitos documentos já são
digitalizados. Ficam na memória do computador. Mas a lei é implacável: “O papel precisa ser
guardado”.
O economista Hélio Beltrão, que foi ministro da desburocratização no governo João
Figueiredo, dizia que duvidar, de antemão, do cidadão comum provoca burocracia: "No Brasil, em
vez de se colocar o falsário na cadeia, obrigam-se todas as pessoas a provar sistematicamente,
com documentos, que não são desonestas".

Sistemas Contábeis e Gerenciais

Para 63% dos brasileiros, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a burocracia
é importante para evitar o uso indevido do dinheiro público. Mas 80% acham o Brasil um país
burocrático ou muito burocrático. E 68% acham que o combate à burocracia deve ser uma
prioridade do governo. Já foi, um dia.
O advogado Piquet Carneiro, que foi ministro da desburocratização depois da saída de
Hélio Beltrão, lembra que o Brasil era criativo para inventar documentos.

Tel.: 32 3539-2400

Atestado de vida. De pobreza. De idoneidade moral. “No sistema de garantias para o
empréstimo de casa própria, pequena renda, tinha até atestado de noivado. Pelo menos esses
ficaram arquivados na história.

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

(artigo baseado no tema do Jornal Nacional de 04/11/2013)

LCR Assessoria Contabil Ltda.

LINDISSEY E LEYSE

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

Escritório Mercúrio

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

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Contabilidade
Consultoria Empresarial
Planejamento Tributário

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

contabilidade

Assessoria Contábil

(32) 3531-6514

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

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

4A0nos
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A BANALIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO SOB A ÓTICA
DO PROJETO DE LEI Nº 4.330/2004
Muito se tem falado a
respeito do Projeto de Lei nº
4.330/2004 que flexibiliza a
atividade de terceirização.
O novo projeto de lei prevê a
terceirização de várias naturezas,
inclusive na atividade fim da
empresa, o que atualmente é
rechaçado pela Súmula 331 do TST,
que autoriza a terceirização apenas
para atividades meio da empresa.
Ora, o grande objetivo da
terceirização de mão-de-obra é a
redução de custos para a empresa
e, em contrapartida o aumento da
qualidade dos serviços prestados,
devido à especialidade que a
empresa terceirizada oferece.

Se esse é o objetivo legal da
terceirização de mão-de-obra, o
novo projeto de lei vai de encontro
com o modelo atualmente em vigor.
Isso, apenas levando em consideração a interpretação teleológica da
lei de terceirização, ou seja, para
qual finalidadeela foi criada.
Saindo da esfera legal e
direcionando a questão para
repercussão social trabalhista da
aprovação do projeto de lei em
análise, como ficará a situação dos
empregados que irão desempenhar
funções semelhantes na empresa
terceirizada,comparativamente
com os funcionários normalmente
mais bem remunerados da empresa

tomadora de serviços?
Nesse sentido, relevante é a
posição das organizações sindicais
de trabalhadores que não admitem
a aprovação do PL 4.330/04, e tem
feito agressivas manifestações no
Congresso, à última das quais,
acabou retirando a discussão do
mesmo na Comissão da Câmara
Federal, onde estava sendo discutido.

Entendemos que o projeto
não tem garantia de aprovação,
pois existem for tes opiniões
contrárias, inclusive na Justiça do
Trabalho, através de manifestação
de vários ministros do TST.
POR JANAINA ANDRADE
NACIF (Advogada responsável pela
área trabalhista do Saadi
Advogados Associados)

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

Tel: (32) 3551 - 3353

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

Rua Major Felicíssimo, 65 - Sala 01 - Centro - Ubá

CONTABILIDADE

ROCHA
de 1
97
6

“33 anos”

Tocantins
3574-1582
Piraúba
3573-1599

E-mail: controcha@gmail.com
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

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

Rua Raul Soares, 74 - Loja C - Centro - Tocantins - MG
Praça Guarurama, 116 - Lojas 13,15 e 17 Centro - Piraúba - MG

