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Em meados do ano de 2001, 
precisamente no dia 03 de julho, era 
fundada a Visão Contabilidade Ltda na 
cidade de Visconde do Rio Branco. O 
empreendedorismo partiu do contabilista 
Luiz Fernando Campos que tinha muito 
conhecimento e experiência adquirida na 
área contábil.

Atualmente são três sócios que 
coordenam a Visão Contabilidade: Luiz 
Fernando Campos, Rodrigo Vaz de Souza e 
Neyde Barreto de Souza. A estrutura do 
escritório é composta de 19 colaboradores 
que se dividem em três departamentos. 
Entre eles o Depar tamento Contábil 
(responsável pelo registro das operações, 
suas conciliações, apuração do resultado 

do exercício de cada empresa, bem como, 
a  confecção e  guarda dos l iv ros 
obrigatórios); Depar tamento Fiscal 
(responsável pela apuração dos impostos 
e contribuições, acompanhamento de toda 
legislação Federal, Estadual e Municipal e 
ainda a confecção e manutenção dos livros 
fiscais obrigatórios); Departamento de 
P e s s o a l  ( r e s p o n s á v e l  p e l o 
a c o m p a n h a m e n t o  d a  l e g i s l a ç ã o 
per t inente, confecção da folha de 
pagamento, apuração dos impostos e 
contribuições incidentes sobre área 
trabalhista e previdenciária). Os diretores 
enfatizam que todos os departamentos são 
responsáveis ainda, pela orientação aos 
clientes.

A Recei ta Federal  d ivulgou algumas 
novidades para o Imposto de Renda 2014 entre elas a 
disponibilidade a modalidade do m-IRPF, por meio da 
qual as declarações poderão ser elaboradas em 
Tablets e Smartphones conectados à Internet.

Outra nova regra é à possibilidade de que os 
contribuintes que possuem Cer tificação Digital 
possam fazer a Declaração Pré-preenchida, com 
acesso por meio da página da Receita, na área do e-
CAC. Essa modalidade de declaração poderá também 
ser realizada por um representante do contribuinte que 
possua certificação digital e detenha uma procuração 
eletrônica registrada na Receita.  A DIRPF Pré-
preenchida estará disponível, desde que:

 as fontes pagadoras tenham enviado para a 
RFB a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte (Dirf) referente ao exercício de 2014, ano-
calendário de 2013; 

 o contribuinte tenha apresentado a 
Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 
2013, ano-calendário de 2012.

Não será possível obter declarações pré-
preenchidas caso:

 O contribuinte não tenha apresentado 
declaração de ajuste ou saída definitiva do exercício do 
ano anterior como titular;

 A ú l t ima declaração env iada pe lo 
contribuinte está em malha ou sofreu alteração pela 
malha;

 A DIRF de alguma fonte pagadora do 
contribuinte esteja em lista inidônea (lista de fraude 
das fontes pagadoras);

 O beneficiário incidiu em malha da DIRF que 
indique IR Fonte a comprovar (parâmetro da DIRF com 
indicação de fraude);

 A DIRF de alguma fonte pagadora do 
contribuinte tenha incidido na malha DIRF x DARF;

 Não tenha sido processada a malha DIRF x 
DARF, exceto se o contribuinte só possuir órgãos da 
Administração Pública como fontes pagadoras.

Publicação trimestral da classe contábil
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Dicas Breve Relato:
a) A Ficha Cadastral para o MEI é aceita 

para fazer o certificado digital.

b) No Livro Diário da firma individual a 
função é EMPRESÁRIO. Não será aceita mais a 
expressão TITULAR.

c) Na abertura de empresa com endereço 
em Ubá (Programa Minas Fácil), quando é 
apresentado a Declaração de Acesso ao Fisco e 
endereço para correspondência com firma 
reconhecida, não há necessidade de apresentar o 
AVCB.

d) Uma EIRELI pode transferir sua 
participação para outro empresário.

e) Não basta apenas retirar o processo 
aprovado no Portal de Serviços na Jucemg. 
Deverá também efetuar a validação do documento 
no próprio Portal. 

Antonio de Pádua da Rocha
Educação Fiscal – AF/Ubá

Os trabalhadores que tiveram saldo de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço) entre os anos de 1999 e 2013 podem pedir revisão dos valores depositados.

Isso porque, desde 1999 para correção do valor depositado, a Caixa 
Econômica Federal utiliza a Taxa de Referência (TR) mais 3% ao ano. Ocorre que a TR é 
mais baixa do que a inflação dos últimos anos.

As ações judiciais determinam que para a correção monetária do FGTS seja 
utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Nestas ações as empresas não são partes. As ações são propostas contra a 
Caixa  Econômica Federal porque ela é o agente financeiro que administra os 
depósitos do FGTS. 

Todas as pessoas que trabalharam nos últimos 14 anos, inclusive os 
aposentados, podem entrar com ação judicial para pedir a correção do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

Fonte: Google

Há quase cinco meses a unidade Minas 

Fácil/Ubá já opera com um analista de processos 

em sua repartição. Trata – se do funcionário 

público e também contador, Marcelo Monteiro de 

Barros.

Os processos de abertura de firmas em 

Ubá terão todos os procedimentos realizados na 

unidade, o que antes era enviado para a Sede da 

Jucemg em Belo Horizonte. Isso é ponto positivo 

para todos os envolvidos (Empresário, Contador 

e o próprio Minas Fácil/Ubá) pois minimiza o 

prazo da abertura e recoloca a unidade numa 

situação favorável ao Ranking da Jucemg.

De acordo com a coordenadora Glauce 

Amancio “A prefeitura Municipal de Ubá, vem 

buscando uma melhor ia  constante no 

atendimento aos contadores da região. Essa 

empreitada está tendo sucesso graças ao 

esforço coletivo de toda a equipe envolvida no 

processo”, explanou a coordenadora.

Ainda segundo Glauce, dentre as 

principais medidas tomadas para agilizar os 

procedimentos estão “o aumento do número de 

funcionários, a desburocrat ização dos 

processos e a política de priorizar a rapidez e a 

eficiência na abertura de novas empresas. 

Esforço este que contou com o grande apoio do 

secretário municipal de Finanças, Pedro 

Raymundo, possibilitando o cumprimento do 

prazo médio determinado pela JUCEMG, que é 

de 7 dias."

 Todos os anos é devido o IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores) cuja arrecadação se 
destina a 40%, outros 40% para atender aos recursos do 
município e 20% ao FUNDEB- Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. 
 Em nosso município todos os bancos estão 
credenciados para receber o pagamento, bem como as casas 
lotéricas e o Banco Postal. O proprietário do veiculo poderá 
efetuar o pagamento bastando apenas ter em mãos o 
documento do veículo com o código RENAVAN. Poderá retirar a 
guia pela internet, através do site: www.fazenda.mg.gov.br. Não 
há necessidade de comparecer na Receita Estadual. As tabelas 
com os respectivos vencimentos encontram-se fixadas nos 
órgãos recebedores.

Unidade MF/Ubá já conta com um analista de processos

Trabalhadores têm direito 
a revisão do FGTS

IPVA – IMPOSTO PAGO, 

BENEFÍCIO PARA TODOS.
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Como já é de praxe no mês de janeiro, o Breve Relato iniciou suas atividades em momentos de 
descontração com os contabilistas e parceiros. O evento realizado no restaurante Braúna´s Grill em 
parceria com a AR Resolution Consultoria (CERTISIGN), Factor Marcas & Patentes e Data C no último dia 
17/01, contou com a participação de vários colegas da classe contábil. 

Aproveitamos esse espaço para 
informar que conforme publicação no 
Diário Oficial do dia 04/02/2014, a 
agência AF/ Ubá, está sob a chefia do 
senhor Wender  Ricardo Bellosi, que 
deixou o cargo na AF/ São João Del Rey 
para par tilhar o calor da “Cidade 
Carinho”. Seja bem vindo!

Março de 2014

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

Contabiliza

E-mail: sao.carlo@uol.com.br

4º Jantar dos Contabilistas Agência AF/MG 
de Ubá apresenta 

nova chefia

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

“33 anos”
ROCHA
CONTABILIDADE

de 1976

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins
3574-1582

Piraúba
3573-1599

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
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A certificação digital existe no país desde 
2001, mas seu uso cresceu de forma significativa a 
partir da lei nº11.419 de 19 de dezembro de 2006 que 
fundamenta os processos judiciais eletrônicos no Brasil. 
Nela, existe o artigo 20 do capítulo 4, que altera o artigo 
38 do Código de Processo Civil (Lei 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973) de forma que a autenticação por 
certificados digitais também seja legalmente válida.

No país, existem mais de 5 milhões de 
companhias e pessoas físicas com certificados digitais 
e a perspectiva de representantes do setor é que o 
mercado cresça com a adoção dessa ferramenta em 
novas áreas.
Em Ubá e região, a AR Resolution se destaca por vários 
motivos, entre eles: 

 Melhor preço (bem mais baixo do que os 
concorrentes);

 Gratuidade de Certificados Digitais para os 
Contadores e Contabilidades;

 A t e n d i m e n t o  e  s e r v i ç o s  p r e s t a d o s 
diferenciados dos concorrentes.
Vale lembrar que o avanço dessa demanda da 
cer tificação digital será impulsionado pelo uso 
obrigatório do mesmo na emissão de car teiras 
profissionais de médicos, car teiras de estudante 
emitidas pela UNE e para protocolar processos judiciais 
eletrônicos, etc. Outro fator que aponta o crescimento do 
setor é a procura deste por micro e pequena empresas 
(mesmo estas ainda não tendo obrigatoriedade). “O 
volume de emissões de certificados digitais cresceu 
muito à medida que as empresas adotaram o sistema de 

emissão de nota fiscal eletrônica [NFe]", comenta o 
Agente de Registro da AR Resolution, Renato Bressan.

Renato Bressan alerta ainda para o crescimento da 
demanda, com a adoção do certificado digital por mais 
empresas e também por pessoas físicas. Ele cita como 
fator de expansão do mercado a mudança na legislação 
que tornou obrigatório o uso do certificado digital para o 
recolhimento do FGTS a partir de 2012. “A regra é válida 
para empresas de todos os portes”, relata.

A perspectiva da AR Resolution para este ano é de 
aumento na quantidade de emissão de certificados, em 
razão da decisão do Ministério do Trabalho e Emprego de 
tornar obrigatório para empresas com 11 ou mais 
funcionários o uso do certificado digital para fazer a 
transmissão da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) . A norma começou a vigorar este ano, para 
entrega das declarações de 2013.

De acordo com o diretor da AR Resolution, Decio 
Tomaz, o crescimento dos certificados digitais emitidos 
em Ubá e região deve-se ao trabalho de parceria com as 
Contabilidades. “Agradeço aos contadores pela 
confiança e parceria. Estamos empenhados em fazer 
campanhas, eventos e o melhor para todos os nossos 
clientes e parceiros. Estamos também com um novo 
posto de atendimento em Piraúba através da 
contabilidade Ascon parceira do Breve Relato / 
Resolution”, diz Decio Tomaz.

Pela definição do Código Tributário 
Nacional, temos:

 Ar t .  113 .  A  obr igação 
tr ibutária é principal ou 
acessória.
§ 2º A obrigação acessória 
decorrente da legislação 
tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou 
negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou 
da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, 
pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se 
em obr igação pr inc ipa l 
relativamente à penalidade 
pecuniária.
Art. 115. Fato gerador da 
o b r i g a ç ã o  a c e s s ó r i a  é 
qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, 
i m p õ e  a  p r á t i c a  o u  a 
abstenção de ato que não 
configure obrigação principal.

Ou seja, as pessoas jurídicas e 
equiparadas, perante a Legislação 
Comercial, Fisco Federal, Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, 
i ndependen t emen te  do  seu 
enquadramento jurídico ou da 
forma de tributação perante o 
Imposto de Renda, estão obrigadas 
a cumprir com várias obrigações ou 
normas legais. 

R e p e t i d a m e n t e , 
empresas têm sido multadas pelos 
órgãos fiscalizadores por não 
apresentarem (ou apresentarem de 
forma incompleta) dados exigidos e 
obrigatórios por lei, como a 
Declaração do Imposto de Renda, 
DCTF, DIRF, DACON, SPED, etc. 
também com sua qua l idade 
(concil iação). As obrigações 
a c e s s ó r i a s  o u  d e v e r e s 
instrumentais são as obrigações 
que as empresas têm de cumprir 
por  serem empresas,  estão 
determinadas no Código Tributário 
Nacional – CTN e não distingue o 
porte ou o tipo da empresa.  Vale 

ressaltar que o descumprimento de 
obrigação acessória sujeita o 
infrator à multa de acordo com a 
legislação, essas multas são 
chamadas Multas Administrativas.

Precisamos ficar atentos 
e pressionar, principalmente a 
Secretaria Especial de Micro e 
Pequenas Empresas – que tem 
status de Ministério – para corrigir 
essa distorção que existe na 
economia nacional.

Todo ente federativo quer 
morder a sua parte, mas em nada 
pensa em converter para o pequeno 
empresariado, para os empregados 
ou para a população em geral. 

OpiniãoOpiniãoOpinião
Por: José Maurício de Paula

*Bacharel em Ciências 

Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual 

de Ciências Econômicas de Apucarana – 

Apucarana/PR
CRC/MG 078165/O-3
Fone: (32) 3531-0765

Outras informações: 
www.resolutionconsultoria.com.br

renatobressan@resolutionconsultoria.com.br
Consulte nossos preços através do telefone: (32)3531-3581

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Certificação digital ganha novo fôlego no Brasil
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 Em meados do ano de 2001, precisamente 
no dia 03 de julho era fundada a Visão Contabilidade 
Ltda na cidade de Visconde do Rio Branco. O 
empreendedorismo par tiu do contabilista Luiz 
Fernando Campos que tinha muito conhecimento e 
experiência adquirida na área contábil.
 Atualmente são três sócios que coordenam a 
Visão Contabilidade: Luiz Fernando Campos, Rodrigo 
Vaz de Souza e Neyde Barreto de Souza. A estrutura 
do escritório é composta de 19 colaboradores que se 
dividem em três depar tamentos. Entre eles o 
Departamento Contábil (responsável pelo registro das 
operações, suas conciliações, apuração do resultado 
do exercício de cada empresa, bem como, a 
confecção e guarda dos livros obrigatórios); 
Departamento Fiscal (responsável pela apuração dos 
impostos e contribuições, acompanhamento de toda 
legislação Federal, Estadual e Municipal e ainda a 
confecção e manutenção dos livros fiscais 
obrigatórios); Departamento de Pessoal (responsável 
pelo acompanhamento da legislação per tinente, 
confecção da folha de pagamento, apuração dos 

impostos e contribuições incidentes sobre área 
trabalhista e previdenciária). Os diretores enfatizam 
que todos os departamentos são responsáveis ainda, 
pela orientação aos clientes.
 Segundo o contabilista e sócio diretor da 
Visão Contabilidade Ltda, Luiz Fernando Campos, a 
missão do escritório é “prestar serviço de 
contabilidade com qualidade, dentro das normas 
legais com o menor custo tributário e maior 
segurança aos nossos clientes”, disse. 

“O diferencial da Visão Contabilidade Ltda está na 
assessoria contábil e fiscal, reorganização societária 
e planejamento tributário” relata o contabilista e 
também sócio Rodrigo Vaz.

Para a contabilista e também sócia da Visão 
Contabilidade Ltda, Neyde de Souza, a função do 
contador nos dias atuais é “entender as necessidades 
da empresa, analisar as opções disponíveis para o 
que esta solicitando e propor aos empresários as 
melhores opções de aplicação dos recursos para o 
que está sendo apresentado”, explanou

A mensagem que o escritório Visão Contabilidade 

Ltda através de sua diretoria e equipe passa para seus 
clientes e empresários é estarem sempre ao seu 
contador  conversando e  t rocando idé ias , 
acompanhando e entendendo às constantes 
alterações nas legislações e outras obrigações 
impostas  pe los  f iscos aos cont r ibu in tes . 
“Agradecemos  aos  nossos  c l i en tes  pe la 
confiabilidade e temos certeza que a cada dia 
aprimoraremos os nossos serviços”, concluiu o 
contabilista Luiz Fernando Campos.

Visão Contabilidade: Dedicação e garantia de bons serviços

Equipe Visão Contabilidade
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Tel.: 32 3539-2400Tel.: 32 3539-2400Tel.: 32 3539-2400

Constantemente o contador recebe uma ligação de seu cliente ou às 
vezes de um banco, solicitando uma DECORE. “Preciso de uma DECORE para 
fazer um financiamento ou simplesmente para atualização cadastral em um 
banco”, diz o cliente. 

A intenção deste artigo é para que os companheiros contabilistas 
reflitam sobre os grandes riscos que poderão advir com a emissão da 
famigerada Decore, instituída, segundo dizem, para valorizar a classe contábil.

Refletindo com bastante cautela, verificamos que estamos trabalhando 
para os bancos e ficando com uma verdadeira bomba relógio nas mãos.
 Alguns empresários, sabendo dos encargos sobre a retirada pro-
labore, exigem que a mesma seja baixa e muitas vezes, incompatíveis com seu 
padrão de vida. Ficando muitas vezes impossibilitado de justificar a variação 
patrimonial em sua Declaração de Imposto de Renda. O contador, por sua vez, 
fica em situação embaraçosa, pois se não fornecer a Decore poderá perder o 
cliente.
 Certa vez, um determinado gerente de banco informou a um colega que 
caso o empresário não cumpra com o compromisso firmado, a instituição 
bancária acionaria o seu departamento jurídico e, ficando provado que a 
DECORE não está lastreada com documentação idônea e compatível do 
empresário, o contador será co-obrigado.
 Ou seja, o contador além de ser punido pelo CFC (Conselho Federal de 
Contabilidade) ainda responderá criminalmente pelo Código Civil.
 Os bancos e financeiras que são os principais usuários da DECORE 
deveriam procurar outros meios de comprovação da renda do cliente, através 
da Declaração do Imposto de Renda ou exigir uma Certidão do Cartório para 
comprovação de imóveis que poderiam garantir a dívida.

Assim, é preciso que o nosso Conselho acabe com esta famigerada 
declaração, evitando que o contador corra riscos desnecessários, pois já temos 
problemas suficientes para nos preocuparmos. 

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

Sistemas  Contábeis  e  Gerenciais

LCR Assessoria Contabil Ltda.

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

E-mail: mercuri@uai.com.br

Av. Cristiano Rôças, 240 - Sala 101
Centro -Ubá - Minas Gerais

Escritório Mercúrio

LINDISSEY E LEYSELINDISSEY E LEYSELINDISSEY E LEYSE

O Contador e a Decore

 (uma Bomba Relógio?)

Rua Peixoto Filho, 112 (Edifício Otocy Vilela) - Sala 309 - Centro
CEP 36.500-000 - Ubá-MG

Fone/Fax (32) 3531-4857
Site: www.bianchinimorais.adv.br

E-mail: bianchinimorais@bianchinimorais.adv.br

Artigo elaborado pelos contabilistas Danilo Torres e João Batista (proprietários da 
Corel Contabilidade)

Direito Ambiental, Direito Minerário e Direito Civil

Mendes
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

Assessoria Contábil

Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais

Tel.: (32) 3532-2215

ASSESSORIA CONTÁBIL
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A transmissão de informações via internet tem 
sido cada vez mais exigida pelo fisco para evitar a 
sonegação. Neste ano são pelo menos duas novas 
obrigações: o eSocial, que consiste no envio consolidado 
de informações sobre os empregados; e os cupons ficais 
eletrônicos para o consumidor. As empresas que 
fornecem tecnologia comemoram. A NFe Brasil, por 
exemplo, espera crescer 25% este ano, e a KFBC IT 
Consulting estima alta de 50%.

As duas exigências são extensões do chamado 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído 
em 2007. A obrigação da emissão da nota fiscal 
eletrônica (NF-e) para negociações entre empresas foi a 
primeira grande mudança. "Em abril de 2008 veio a 
primeira obrigatoriedade, em segmentos que o governo 
considerava mais problemáticos, como os de 
combustível, cigarro e bebidas", diz Marco Antonio Zanini, 
diretor da NFe do Brasil.

Segundo ele, a empresa surgiu para suprir a 
demanda por serviços que apareceu com implementação 
da NF-e. "O próprio nome da empresa é feliz porque dá o 
tom da nossa especialidade. Mas também é infeliz porque 
o mercado ficou tão abrangente que o segmento da NF-e 
está ficando pequeno." Além do cupom fiscal eletrônico, 
que representa 50% dos negócios da empresa, a 
validação das notas recebidas, com 30%, ganhou 

importância. Como o recebimento de arquivos pela 
internet facilita a fiscalização, a variedade das obrigações 
tem crescido de forma constante nos últimos anos. 

Expectativa para 2014

O eSocial, que passou a valer no começo deste 
mês, é a novidade do ano. Segundo a Receita Federal, 
trata-se de um projeto que vai unificar o envio de 
informações pelo empregador em relação aos 
empregados. Para as empresas especializadas, a 
novidade é mais uma oportunidade que amplia a demanda 
por serviços. 

Consultoria de contabilidade avança 100%

Também influenciada pelas crescentes 
demandas de envio de documentos pela internet, a 
KeepTrue, fundada em 2011, espera dobrar de tamanho 
este ano e atingir R$ 8 milhões de faturamento. Mesmo 
não atuando no segmento de mensageria - que consiste 
no envio dos arquivos eletrônicos para os servidores do 
fisco - a empresa de consultoria vê crescente demanda 
por serviços de inteligência contábil.

"Nós trabalhamos na prevenção de erros", diz o 
executivo-chefe Carlos Kazuo Tomomitsu. Segundo ele, 

cada tipo de produto, estado da federação e cliente requer 
regras contábeis específicas. Além disso, com as 
obrigatoriedades novas, as empresas acabam 
demandando consultoria.

A atuação da Keeptrue também se relaciona 
com os sistemas de planejamento integrados (ERPs) e 
coopera para que os arquivos fiscais eletrônicos sejam 
consistentes com as exigências da legislação tributária. 
"Uma grande preocupação é verificar integridade do 
conteúdo. Ao receber os arquivos dos fornecedores, pode 
haver inconsistência e o governo pode autuar."

Segundo Kazuo, muitos de seus clientes são os 
próprios escritórios de contabilidade, além de empresas 
como Carrefour e Leroy Merlin. "Devemos estar 
processando cerca de 3.000 CNPJs, no total." 

“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.

Praça Guido Marliére, 30 Sala 507 
Ed.Chico Parma – Centro / Ubá‐MG

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

Cerco do fisco estimula a tecnologia contábil
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GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E

MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE

Você aqui é de casa!

CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS PARA OS 
ASSOCIADOS DO BREVE RELATO NO SITE:

www.breverelato.com.br

Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770
Av. Cristiano Roças, 28 - Telefone: 3532-2617

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.

R. Adolfelim Corrêa, 34 - Centro - Piraúba-MG - CEP 36170-000

Tel./Fax: (32) 3573-1711

ascon@ascompirauba.combr
www.ascompirauba.bombr
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o seu Escritório Contábilo seu Escritório Contábilo seu Escritório Contábil

(32) 8824-7179(32) 8824-7179(32) 8824-7179

Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira

Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

contabilidadecontabilidadecontabilidade

(32) 3531-6514(32) 3531-6514(32) 3531-6514

E-mail: camiloto@uai.com.br

Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais
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Av. Dr. Carlos Soares, 388 | Centro | Visconde do Rio Branco/MG 

(32) 3551-2707
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