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e resultado

Não iremos olhar para o futuro e 
enxergar somente o passado

Estamos nos reinventando e acredito que quando a filosofia é de união, 
transparência e ética, “o mundo conspira ao nosso favor”. E é isto que 

esta acontecendo.
O tsunami passou, inicio de ano com os fechamentos de balanço,  prepa-

ração de todas as informações para entrega das obrigações acessórias refe-
rente 2013 e mudanças de lideranças resultou em relações muito intensas, 
verdadeiras e competentes.

O lançamento do livro “ARTE NAS EMPRESAS” (matéria do jornal 12/04, 
pag. C8) e do My Suíte nos-
so comunicador interno 
(Baptistella X Cliente) em 
28/03/2014 no auditório do 
Jornal Cruzeiro do Sul, nos 
fortaleceram ainda mais,  
agradecemos a  presença 
dos clientes, amigos, fa- 
mília e toda equipe da 
nossa empresa. 

Iniciaremos o My Suíte 
(comunicador interno), 
disponibilizando arqui-
vos, documentos e rela-
tórios por 24 horas, em 
breve iremos visita-los e 
licencia-los.

Nanci em noite de autógrafo 
e em palestra. Ao lado, capa do livro 
(e-book à venda na amazon.com.br)



L E G I S L A Ç A O
alterações  e  novidades

VOCÊ SABIA?
FALÊNCIA EM TODO O PAÍS CAEM 8,9%

No meio desta turbulência econômica toda, PIB 
baixo, inflação e burocracia querendo crescer, 

concorrência desleal, ausência de discussão sobre 
uma reforma tributaria, aumento da burocracia, 
entre outras, uma noticia no mínimo confortante 
para os empresários. Em 2013, segundo o Sera-
sa Experian de Falências e Recuperações, que os 
pedidos de falência em todo o país, tiveram uma 
queda de 8,9% em relação a 2012. 

IMPOSTO NA NOTA FISCAL- 
OBRIGATORIEDADE

Em  junho expira o prazo para as empresas se 
adequarem a Lei do Imposto na Nota (Lei nº 

12.741/12). Uma decisão exclusiva da legislação co-
mercial, na qual será fiscalizada pelo PROCON. 

A empresa que descumprir a lei pode ser mul-
tada, ter atividade suspensa ou ter sua licença de 
funcionamento cassada, conforme prevê o Código 
de Defesa do Consumidor.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.
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E-SOCIAL – PRORROGAÇÃO 

No dia seguinte da palestra da Baptistella DP- na As-
sociação Comercial de Sorocaba, sobre o complexo 

E-social, em 15/03 foi editada a prorrogação do novo sis-
tema para outubro deste ano e outras empresas para 
2015. É um tipo de folha de pagamento digital,unifica 
em um único ambiente online todas as informações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas enviadas pelas em-
presas ao governo. A empresa devera estar aliado ao 
empregado, e com todos os documentos obrigatórios 
como Laudo Ergonômico, PPRA (elaborados pelo enge-
nheiro do Trabalho; PCMSO elaborado pelo médico da 
empresa, além da descrição dos cargos da empresa, os 
dois terão de trabalhar em equipe para manter os dados 
sempre atualizados e transmitidos em tempo real, as in-
formações necessárias para mais esta obrigação. 

O ministro Guilherme Afif Domingos, criticou o pro-
jeto e disse, em sua página pessoal no Facebook, que 
o eSocial vai apenas digitalizar a burocracia, aumentar 
e levar para o virtual tudo aquilo que já não deve mais 
ser usado nem no papel e teme que o ambicioso pro-
jeto do eSocial aumente custos, ao invés de diminuir 
a burocracia. 

LEI ANTICORRUPÇÃO 
INICIOU-SE EM 02/2014

É a primeira lei do país que aborda o tema de maneira 
ampla. 

A Controladoria Geral da União fez o texto da  Lei n° 
12.846/2013 que trata especificamente da responsabi-
lização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública.  A cha-
mada lei anticorrupção, sancionada pela presidente Dil-
ma Rousseff, promete caçar o bolso das pessoas jurídi-
cas que fraudarem uma licitação. 

DECLARAÇAO DE IMPOSTO  
DE RENDA PESSOA FÍSICA

Este mês é o prazo para prestarmos contas das mu-
danças patrimoniais, receitas e despesas, enfim prestar-

mos contas do fluxo de caixa no âmbito da pessoa física. 
A novidade neste ano é que a Receita Federal  esta de 

olho nas  compras de mercadorias feitas por brasileiros 
no exterior via internet e entregues pela via postal, pois  
deram um salto na ordem de 40% sobre o ano passado 
nos meses de janeiro e fevereiro. CUIDADO.

Pedimos que os clientes nos trouxessem todos os do-
cumentos no máximo até dia 24 de abril, para termos 
tempo hábil para conferencias e analises.

BACEN – DECLARAÇÃO ANUAL PARA 
PESSOAS QUE TEM BENS EM OUTRO PAÍS

É obrigatória para os residentes no País detentores de 
ativos (bens e direitos) contra não residentes (incluin-

do imóveis, depósitos e disponibilidades em moeda es-
trangeira, entre outros ativos) que totalizem montante 
igual ou superior ao equivalente a US$100.000,00 (cem 
mil dólares dos Estados Unidos) ou seu equivalente em 
outras moedas no último dia de cada ano.


