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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD
A ECD foi instituída para fins fiscais e previdenciários e deverá ser transmitida pelas pessoas
jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), e será considerada válida após a
confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos
órgãos de registro.
Abrangência
Estão compreendidos nesta versão digital os seguintes livros: Livro Diário e seus auxiliares, se
houver; Livro Razão e seus auxiliares, se houver; Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
Os livros contábeis emitidos em forma eletrônica devem ser assinados digitalmente, utilizandose de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.

VARGAS

C O N T A B I L I D A D E

www.VARGASCONTABILIDADE.com.br
Periodicidade e Prazo de Entrega
A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte
ao ano-calendário a que se refira a escrituração com a utilização do Programa Validador e Assinador (PVA),
especificamente desenvolvido para tal fim e que será disponibilizado na página da RFB na Internet.
A obrigatoriedade de entrega da ECD não se aplica à incorporadora, nos casos em que as
pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle societário desde o anocalendário anterior ao do evento.

Vargas Contabilidade: Há mais de
30 anos presente na Zona da Mata
O início das atividades
da empresa Vargas Contabilidade se confunde com a de seu
fundador Jaime Antônio Vargas
que no ano de 1983 iniciou suas
atividades profissionais como
contador, na cidade de Miraí,
região da Zona da Mata, em
Minas Gerais.
Desde então são mais

30 anos de dedicação à prestação de serviços contábeis e
soluções empresariais no município de Miraí e região.
Ao todo são 33 colaboradores entre sócios e funcionários trabalhando nos departamentos de Contabilidade, Fiscal,
Pessoal, Societário, Tecnologia
e Administrativo.

>> Minas Fácil - Pág 02
>> Direitos dos trabalhadores domésticos - Pág 02
>> Entidades filantrópicas terão de entregar o Sped contábil - Pág 03
>> AR Resolution expande na Zona da Mata - Pág 04
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Sebastião Vieira
(32) 3541-1891
Av. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000

Contabilidade
Consultoria Empresarial
Planejamento Tributário

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

(32) 3531-6514
E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais
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Dicas Breve Relato:
Jucemg realiza palestra em Visconde do Rio Branco
Realizou – se no último dia 19/05 no auditório da Câmara dos Vereadores de Visconde do Rio Branco, um
encontro promovido pela Jucemg (Junta Comercial do Estado de Minas Gerais) no intuito de aproximar os
contabilistas ao que diz respeito à abertura de firmas na cidade.
De acordo com a
atendente da unidade MF/VRB,
Patrícia Brum, a repercussão da
palestra foi ótima. “Só tivemos
elogios por parte dos contadores
e nossa unidade está abaixo da
média exigida pelo Banco
Mundial, ou seja, com apenas
sete dias para abrimos uma firma
no município. Isso é
compensador”, frisou.
Após o evento foi
oferecido um coffe break para os
participantes.

a) Nos livros contábeis é
obrigatório informar somente no
Te r m o d e A b e r t u r a " O
encerramento do exercício social
será em 31/12/.......", para os livros
a partir de 2014.

b) É obrigatório ao preencher
o Módulo Integrador para o ato
distrato/extinção informar o DBE
direcionado para a Junta Comercial.

c) Todas as empresas devem
ser cadastradas no Empregador
Web mesmo que não façam uso do
aplicativo.

O instrutor Moacir Teixeira (Jucemg), durante o evento para contabilistas

SIMPLIFICANDO A RESOLUÇÃO
DE PENDÊNCIAS NA SEF/UBÁ

Entenda como ficam os direitos dos
trabalhadores domésticos após nova lei

A fim de diminuir a demanda de pendências em relação às alterações, reativações,
inscrições e pedidos de baixa, a AF/Ubá tem procurado orientar os contadores para que o
registro de pendências seja visualizado através do protocolo da SEFAZ. O protocolo da
SEFAZ é diferente do protocolo do CADSIN; atualmente ele se inicia com o número 201.
Com o login do contribuinte é possível localizar dentro do sistema (SIARE) o protocolo.
Assim, verificado a pendência, o contador/ contribuinte irá providenciar sua
resolução. Resolvida a pendência, o SIARE deverá ser acessado novamente; clicando no
item “Prestar Esclarecimento”, abre-se uma caixa de diálogo onde deverão ser
prestadas as informações sobre pagamento e outros. Confirmando este procedimento,
o protocolo da solicitação voltará para a caixa do servidor para andamento do processo.
Se houver necessidade de diligência, o protocolo será encaminhado à Delegacia Fiscal
antes do deferimento.
Lembramos aos usuários do SIARE, que caso tenham dúvidas, poderão se
dirigir à repartição fazendária para obter informação (passo a passo) sobre a verificação
e resolução de pendências através da internet (SIARE). Com a adoção desse
procedimento, as pendências do SIARE não serão mais informadas por telefone e não
haverá necessidade de comparecimento na AF para este fim.
Antônio de Pádua da Rocha
Coordenação Educação Fiscal – AF/UBÁ

8% INSS patronal, ao invés dos 12% que o Governo pretendia aprovar
Empregadores podem deduzir do imposto de renda valores pagos com INSS,
limitado a R$ 1.152,88 na declaração de 2015, relativa ao ano-calendário de 2014
O empregador deverá depositar todos os meses 3,2% do valor recolhido de
FGTS em uma espécie de poupança. Esta deverá ser usada para o pagamento da multa
dos 40% de FGTS, que hoje o trabalhador tem direito quando é demitido sem justa
causa. Se o trabalhador for demitido por justa causa, ele não tem direito a receber a
multa e a poupança fica para o empregador.
Trabalho noturno realizado entre as 22h e as 5h. A hora sofrerá redução de 7
minutos e 30 segundos ou 12,5% sobre o valor da hora diurna. Remuneração deverá
ter acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna.
Trabalhador avulso com renda de até R$ 725,02 passará a ter direito de receber
o salário família, no valor de R$ 37,18 por filho com até 14 anos. Quem ganha acima de
R$ 1.089,72, tem o direito a R$ 26,20 por filho.
O pagamento de auxilio-creche dependerá de acordo coletivo entre sindicatos
de patrões e empregadas
Domésticas passarão a ter direito a seguro contra acidente de trabalho,
conforme as regras da previdência. A contribuição é de 0,8%, paga pelo empregador.

& 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
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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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Entidades sem fins lucrativos também
terão de entregar Sped contábil em 2015
Assim como as empresas do Lucro
Presumido ou do Lucro Real, as organizações sociais
sem fins lucrativos também deverão entregar ao fisco
os arquivos eletrônicos relativos ao Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED).
Esta obrigação, referente ao exercício a se
encerrar em 31 de dezembro de 2014, tem previsão de
entrega para 30 de junho de 2015, data que já impõe
às entidades imunes e isentas, por meio de seus
departamentos contábeis – terceirizados ou não –, a
necessidade de preparar todos os documentos para o
preenchimento do SPED, sob pena de receberem
multas e penalidades administrativas.
O contabilista Luciano Corrêa (Ascon
Contabilidade), acredita que o SPED contábil não é
nenhuma novidade para os contadores e para o
Terceiro Setor. “Uma única cautela são as elevadas
multas por falta de entrega”.
Há também uma prerrogativa com relação
aos cursos de capacitação dos funcionários do setor,
adequação do sistema contábil e aumento
significativo da demanda que irão onerar os
contabilistas. Corrêa explica que os custos financeiros
dessa nova realidade será repassada para as
contabilidades que por sua vez deverão repassar tais
custos às entidades.

É preciso lembrar que dentro da classificação
de isentas e imunes tem Entidades de portes variados.
Uma grande maioria delas nem sabe o que significa a
palavra SPED. Algumas nem preencher um livro caixa
são capazes e contam com o trabalho voluntário de
Contadores que assumem a responsabilidade de
entregar as obrigações fiscais a que estão sujeitas,
tais como: RAIS, DIPJ, DCTF, dentre outras. Estão
enquadradas nestas condições os pequenos Templos
religiosos, algumas associações de Assistência
Social; Associações de Bairro e outras; que não
possuem empregados .

ASCON realiza reunião de
reativação da classe
No último dia 21/05 diversos contabilistas
se reuniram na provável intenção de reativar a
ASCON (Associação dos Contabilistas de Visconde
do Rio Branco, São Geraldo e Guiricema).
Tomando frente dessa iniciativa o contador
Antônio de Oliveira Muller (que já foi presidente desta
entidade) explanou aos presentes sobre a
impor tância da representatividade da classe.
“Queremos que nossa associação seja forte como
foi no passado para que possamos trabalhar em
conjunto e com mais parcerias”, disse Muller.
O Breve Relato se fez presente no evento e
deseja toda sorte na reativação desta entidade.

Contabilistas debatem sobre o futuro da Ascon

Assessoria Contábil

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

LCR Assessoria Contabil Ltda.

LINDISSEY E LEYSE

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

Miraí/MG - Tel.: 32 3426-1274
Rio Pomba/MG - Tel.: 32 3571-1444

Escritório Mercúrio

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

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

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

Avenida Raul Soares, 96 - Sala Térreo - Centro - Ubá - MG
Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733
senacontabilidade@gmail.com
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Há uma onda de
pessimismo no País, protestos,
manifestações, panelaços, pedido
de impeachment. O Brasil está
enfrentando um período difícil, após
as eleições tinha-se a impressão
que os ânimos acalmariam, mas
não. Os escândalos da Petrobrás
fizeram surgir às manifestações de
pedido de impeachment na ilusão
de que isso estancaria a crise e
restauraria o crescimento, pura
ilusão.
Os pedidos de
impeachment, as vergonhosas
manifestações de uma população
elitizada pedindo a intervenção
militar, mostrando uma falta de
conhecimento sobre a história, e
sem provas do envolvimento da
Presidenta no Petrolão, diminuíram.
Mas a sensação de crise continua.
No capitalismo criam-se crises
periodicamente, porque não existe
planejamento, não há nenhuma
maneira de parar as corridas e as

Crise econômica existe?
Por: José Maurício de Paula
fugas dos capitais em
investimentos produtivos todos de
uma vez. As pessoas pensam que o
Estado poderia deter isso. Ao
intervir na economia, aumentando o
investimento público, quando o
investimento privado é baixo e
diminui quando o outro recupera, o
Estado manteria a produção num
nível estável. Mas hoje em dia os
investimentos públicos seguem as
mesmas loucas tendências.
Segundo Maílson da Nóbrega, que
já foi Ministro, nem tudo está
perdido: “O sistema financeiro é
sólido, sofisticado e bem
capitalizado.
O mercado de capitais é
amplo. Nossos mercados futuros
se comparam aos dos países ricos
e permitem às empresas recorrer a
mecanismos para que se protejam
da volatilidade. A indústria sofre,
mas continua complexa e
diversificada. O agronegócio se
tornou um dos nossos mais

competitivos segmentos. As
reservas internacionais atingem
quase 400 bilhões de dólares, valor
superior ao da dívida externa. O país
é credor líquido internacional e goza
de acesso irrestrito aos mercados
mundiais de capitais. No campo
social, a pobreza e as
desigualdades diminuíram”.
Mas, em contrapartida
vivemos uma crise política grave, e
que tem efeitos diretos na
economia. Não existe por parte dos
economistas a possibilidade de o
Brasil possa viver uma situação
difícil como já enfrentada pela
Argentina, porém, não se pode
esmorecer.

*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 ganha destaque
na região
Com dois anos de existência em
Ubá, a AR/Resolution (Certisign) começa
a colher fr utos do seu trabalho.
Inicialmente atendendo a certificação
digital em Ubá tendo como um único ponto
de atendimento o escritório do Breve
Relato, aos poucos foi atingindo as
cidades circunvizinhas.
De acordo com o proprietário da
AR/Resolution (Certisign), Décio Tomaz, o
trabalho está sendo bem feito e relata: “Em
Viçosa, abrimos nosso ponto de
atendimento no início deste ano e nesses
últimos meses iniciamos uma nova etapa
de parcerias através do Breve Relato, com
pontos de atendimento semanal em
Visconde do Rio Branco (na ACIV) e
mensal em Miraí (ACIM) através de suas

associações comerciais,
respectivamente. Estamos também
inaugurando um ponto de atendimento
diário nesse mês de junho em Cataguases
e provavelmente em Leopoldina”.
Ainda segundo o diretor da
AR/Resolution (Certisign), Décio Tomaz,
“o fator de sucesso, vejo que é a soma de
alguns valores que são as bases da
Resolution, onde destaco a qualidade no
atendimento, a parceria, a ética e ter o
Breve Relato como parceiro em Ubá e
região”.

Você aqui é de casa!

GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E
MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE
Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770
Av. Cristiano Roças, 28 - Telefone: 3532-2617
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Vargas Contabilidade: Há mais de 30 anos presente na Zona da Mata
O início das atividades da empresa Vargas
Contabilidade se confunde com a de seu fundador Jaime
Antônio Vargas que no ano de 1983 iniciou suas atividades
profissionais como contador, na cidade de Miraí, região da
Zona da Mata, em Minas Gerais.
No ano de 1997, fundou a Vargas Contabilidade
Ltda, sociedade de contadores que hoje em dia atua com
escritórios na cidade de Miraí e Rio Pomba.
Desde então são mais 30 anos de dedicação à
prestação de serviços contábeis e soluções empresariais
no município de Miraí e região.
Ao todo são 33 colaboradores entre sócios e
funcionários trabalhando nos depar tamentos de
Contabilidade, Fiscal, Pessoal, Societário, Tecnologia e
Administrativo.
De acordo com o contabilista e sócio proprietário
da Vargas Contabilidade, Jaime Vargas Jr., buscar
permanentemente prestar serviços de contabilidade com
a máxima qualidade, oferecer soluções empresariais e
tecnológicas com o intuito de facilitar a gestão e fomentar
o crescimento empresarial dos nossos clientes é o
principal objetivo da empresa. “Investimento constante
em tecnologia! Já a alguns anos nossa empresa vem
investindo em tecnologia com o intuito de aumentar a
segurança das informações processadas dentro do

escritório e de facilitar a integração e a realização das
mesmas. Nos últimos anos tivemos uma intensificação
maior desses investimentos como por exemplo o sistema
armazenamento de Notas Fiscais Eletrônicas e no CRM
que possibilita uma maior interatividade com nossos
clientes. Para o ano de 2015 estamos investindo em um
software que possibilitara ao contador ou gestor da
empresa contábil saber de forma pratica e fácil sobre toda
informação que está sendo processada em seu escritório
em tempo real”, explica Jaime.
Jaime Jr. ressalta também que há espaço para
todos os contabilistas no mercado porém existe uma série
de fatores que dificultam o dia a dia do profissional
contábil e expansão dos seus serviços. “Eu poderia
elencar uma lista com vários que vão desde a falta de
internet banda larga na região a falta de suporte técnico
nos programas do Governo, mas se você me perguntasse
qual seria o principal eu diria que é a falta de união entre os
próprios profissionais de contabilidade”, frisou.
Em mensagem aos clientes e parceiros, o
contabilista Jaime Jr. diz que “a satisfação do nosso
trabalho é ver a empresa de vocês atingirem seus
objetivos, e como tal é o lema da nossa empresa
“trabalhar para o sucesso dos nossos clientes”.

Equipe Vargas Contabilidade (Miraí)

Equipe Vargas Contabilidade (Rio Pomba)
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MALHA FINA
Acabou o período de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física 2015. Aos que possuem saldo a restituir aguardam a liberação dos lotes
e ficam na expectativa de caírem ou não na Malha Fina.
O que é MALHA FINA?
Uma verificação através de cruzamento de dados que não sendo corretas
impossibilita a sua restituição. São esses alguns dos motivos:
• Lançar valores e dados na ficha de rendimentos diferente do Informe
Rendimentos

3021-2776
8404-1501

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

• Omitir ou deixar de informar algum rendimento recebido do declarante
ou dependente, mesmo que isentos.

Damata

Consultoria Ambiental
(32) 3541-2907

• Lançar despesas de dependentes comuns aos de outro
declarante(duplicidade)

(32) 8407-9440 / (32) 9801-6896

• Lançar valor de despesas médicas diferente do realmente contratado.
A empresa (fonte pagadora) também pode fazer com que o declarante caia
em Malha Fina:
• Deixar de transmitir a DIRF
• Informar rendimentos
diferentes dos declarados
pelos administradores de
Imobiliárias ou de cartório de
Imóveis.
• Não lançar o valor das
aplicações financeiras e
conseqüentemente seus
resgates e imposto pago na
fonte.

factor@factormarcas.com.br

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

Silvana Doriguêtto Silva Moreira
CRC-MG 064.667

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

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

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

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

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

Tel: (32) 3551 - 3353
Rua Major Felicíssimo, 65 - Sala 01 - Centro - Visconde do Rio Branco - MG
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Mudanças no PIS e na Cofins podem encontrar resistência na Justiça
Por Fernando Saadi
Especialistas contestam a constitucionalidade do
decreto que restabeleceu as alíquotas de PIS e de Cofins
incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa.
Desta forma, a aplicação do decreto - o que ajudará
nas contas públicas ainda neste ano - poderá encontrar
embates judiciais.
Arrecadação
Essa mudança na cobrança de PIS/Cofins vai
começar a entrar no caixa do governo em agosto por causa
do período de noventa dias (prazo de três meses) exigido
para elevação de tributo de contribuições. A medida vale
para fatos geradores a partir de 1º de julho.
A medida atinge 80 mil empresas que pagam os
dois tributos pelo sistema de apuração não cumulativo de
vários segmentos da indústria e serviços. Segundo a área
técnica da Receita Federal, as receitas financeiras de
empresas que têm uma cobrança mista de PIS e Cofins
(parte cumulativo e outra não cumulativo) também serão
atingidas, entre elas de telecomunicações, serviços de
clínicas médicas e de transporte de passageiros.
Estão fora da cobrança bancos, cooperativas de
crédito, seguradoras, planos de saúde, empresas de
seguro privado, de acordo com o fisco.

Além disso, a Receita avalia que, de lá para cá, já
foram introduzidas no sistema muito mais hipóteses de
crédito a serem compensados na hora do pagamento de
PIS e Cofins.
A recomposição das alíquotas dos dois tributos
sobre as receitas financeiras foi parcial. Se quiser e
considerar necessário, o governo tem ainda mais margem
de aumento. As alíquotas podem subir até o teto legal de
9,25% (1,65% do PIS e 7,6% da Cofins). Com o aumento de
hoje, as alíquotas subiram de zero para 4,65% (0,65% do
PIS e 4% da Cofins).

*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.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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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CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

ROCHA

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

de 1
97
6

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

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

contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

Contabilidade e Assessoria Empresarial

(32) 3531-5466
Av. Padre Arnaldo Jansen, 808 - 1º Andar - Bairro Santana
Ubá - Minas Gerais

“33 anos”

* 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

Contabiliza

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

Tocantins
3574-1582
Piraúba
3573-1599

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

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

