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FELIZ ANO NOVO!!!! 

 

O ano se finda e tão logo o outro se inicia... E neste ciclo do "ir" e "vir" o tempo passa... E como 

passa!  

Os anos se esvaem... E nem sempre estamos atentos ao que Realmente importa, deixe a vida fluir. 

E perceba entre tantas exigências do cotidiano, o que é indispensável para você!  

Ponha de lado o passado e até mesmo o presente! E crie uma nova vida... um novo dia... Um novo ano 

que ora se inicia!  

Crie um novo quadro para você! Crie, parte por parte... em sua mente... Até que tenha um quadro 

perfeito para o futuro e que está logo além do presente. 

E assim dê início a uma nova jornada, que o levará a uma nova vida, a um novo lar... E aos novos 

progressos na vida!  

Você logo verá esta realidade, e assim encontrará a maior Felicidade...e Recompensa...  

Que o ANO NOVO renova nossas esperanças!!!  Que a estrela crística resplandeça em nossas vidas. 

E o fulgor dos nossos corações unidos intensifique a manifestação de um ANO NOVO repleto de 

vitórias!  

E que o resplendor dessa chama seja como a tocha que ilumina nossos caminhos para a construção 

de um futuro, repleto de alegrias! E assim tenhamos um mundo melhor!  

À todos vocês colegas de trabalho... A PRAESUM deseja que as experiências próximas de um ANO 

NOVO Lhes sejam construtivas, saudáveis e harmoniosas.  

Muita Paz em seu contínuo despertar! 

 

O nosso caminho é feito pelos nossos próprios 

passos... Mas a beleza da caminhada... 

Depende dos que vão conosco! Assim, neste 

NOVO ANO que se inicia Possamos caminhar 

mais e mais juntos... Em busca de um mundo 

melhor, cheio de PAZ, SAUDE, 

COMPREENSÃO e MUITO AMOR. 
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MAXSUEL PEREIRA 06/01 

ALESSANDRA C. G. PEDREIRA 11/01 

FABIO RIBEIRO DE CASTRO   16/01 

ALINE SILVEIRA DO N. PIRES 17/01 

STEPHANIE MOURA 17/01 

STEPHANIE MOURA 17/01 

LUIZ GUSTAVO TAVARES DA COSTA 19/01 
 

 
 
 
 

 

O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza vocês são 
merecedores desse sucesso.  

 

DEBORA AZEVEDO PEREIRA – Conclusão do curso Ciências Contábeis, em Dez/2013.  

JOYCE AGUIAR DA COSTA RANGEL– Conclusão do curso Ciências Contábeis, em Dez/2013. 

 

 

Parabéns por mais esta vitória! 
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É com grande satisfação que recebemos os novos  
Colaboradores Praesum: 

 
 
 
 
 

FUNCIONÁRIOS 

ALINE SILVEIRA DO N. PIRES 

EVA SILVA DOS SANTOS LIMA 

PRISCILA ALINE DA SILVA 
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DATA OBRIGAÇÕES  FATO GERADOR 

6 ICMS - CPR 1031 

Dezembro/2013 

7 
8 

Pagamento Salários 

Recolhimento FGTS Folha de pagamento relativa ao mês de Dezembro/2013 

Envio do CAGED – Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados 

Os empregadores deverã  enviar ao ministério do trabalho a 
relação de todos os trabalhadores admitidos, demitidos e 
transferidos durante o mês de Dezembro/2013 

DACON Relativo aos fatos geradores de Novembro/2013 

9 ICMS –ST - CPR 1090  Dezembro/2013 

10 

ICMS - CPR 2100 Novembro/2013 

ICMS - CPR 1100 Dezembro/2013 

14 

15 

ICMS - CPR 1150  Dezembro/2013 

EFD - Contribuições Novembro/2013 

 

Cofins/CSL/ PIS-Pasep - Retenção na Fonte 

2ª Quinzena de Dezembro/2013 

Dezembro/2013 

 
16 

SINTEGRA - Arquivo Magnético - Entrega 

GIA RJ - ICMS -  Final 0 e 1 - Entrega 

GIA - ICMS -  Finais 0 e 1 - Entrega 

17 

GIA RJ - ICMS -  Final 2, 3 e 4 - Entrega 

GIA - ICMS -  Finais 2, 3 e 4 - Entrega 

18 

GIA RJ - ICMS -  Finais 5, 6 e 7 - Entrega 

GIA - ICMS -  Finais 5, 6 e 7 - Entrega 

19 

GIA RJ - ICMS -  Finais  8 e 9 - Entrega 

GIA - ICMS -  Finais 8 e 9 - Entrega 

20 

Previdência Social (INSS) 

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 

ICMS - CPR 1200 Dezembro/2013 

22 DCTF - Mensal Novembro/2013 

Dezembro/2013 

Dezembro/2013 

Dezembro/2013 

Dezembro/2013 

 
24 

ICMS - CPR 1220 

PIS e COFINS - Recolhimento das Contribuições 

 
IPI - Demais Produtos 

25 EFD - FISCAL ICMS/IPI 

27 

31 

ICMS - CPR 1250 Dezembro/2013 

Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte 
1ª Quinzena de Janeiro/2014 

IRPJ-CSLL - Apuração Mensal Dezembro/2013 
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A 
energia é a eterna alegria. A abelha atarefada não 

tem tempo para a tristeza” – a frase, do poeta 

inglês William Blake (1757-1827), cai como uma 

luva para Marta Pelucio. Vibrante e muito ativa, 

ela própria se de�ne como uma pessoa “ligada no 220”. 

Melhor ainda: sua energia é sempre positiva, canalizada pela 

determinação em atingir seus objetivos estratégicos.

Quando concedeu esta entrevista, Marta havia acabado 

de conquistar seu título de doutora em Administração de 

Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (a 

defesa de tese se deu em 4 de novembro) e já estava de 

malas prontas para a Europa, onde realizaria palestras sobre 

como fazer negócios no Brasil, na Universidad de Salamanca 

– a mais antiga da Espanha e uma das mais conceituadas 

da Europa – e no Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Coimbra, Portugal.

O doutorado espelha a disposição dessa paulista de Marília, 

no interior de São Paulo, de fazer sempre um pouco mais. 

“Optei pelo chamado ‘doutorado sanduíche’, que envolve 

um estágio doutoral no Exterior. Realizei parte da pesquisa 

em Salamanca. Não se trata de dupla titulação, pois só 

defendi a tese aqui. Mas o estágio doutoral consta no meu 

Currículo Lattes, que é o currículo acadêmico o�cial do 

CNPQ”, explica.

Aos 45 de idade, sócia da Praesum Contabilidade 

Internacional, Marta já sabia que queria chegar onde está 

antes mesmo de se graduar em Ciências Contábeis, na 

FEA-USP, curso no qual ingressou muito jovem, com apenas 

17 anos. “Meu foco era trabalhar com negócios em escala 

internacional. Na faculdade, eu já queria ter uma empresa 

de assessoria contábil a multinacionais e dar aula.”

Ligada no 220

PERFIL

Maria da Conceição 

Barros de Rezende 

comanda a 

convergência pública 

em Minas Gerais

Apaixonada pela contabilidade internacional, Marta Pelucio aponta 

caminhos para os jovens que querem voar alto
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Vida movimentada

Casada há 20 anos, a executiva tem dois 

filhos, de 16 e 19 anos. “Só tive dois 

filhos porque meu marido não quis mais. 

E nunca tive apenas um emprego. Sou 

ligada no 220.” Problemas por ser mulher 

em um universo ainda bastante masculino? 

Nenhum. “Acho perfeitamente possível 

conciliar a feminilidade, a vida de mãe e 

esposa com a pro�ssão. Minha vida é muito 

dinâmica”, garante.

De fato, Marta tem uma agenda para lá 

de movimentada. Ela viaja muito: está há 

dois anos participando de um projeto de 

pesquisa entre o Mackenzie (onde leciona 

disciplinas no Mestrado Pro�ssional e na 

Graduação desde 2008) e a Universidad 

de Salamanca , com apoio �nanceiro da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). Na viagem 

anterior, �cou cinco meses em Salamanca. 

E também viaja por questões acadêmicas. 

“Isso é importante na pro�ssão e conta 

muito a produção fora do país”, explica. 

Além de diretora executiva da Anefac 

(Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade), 

Marta leciona na Fundação Instituto de 

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

(Fipeca�), na Fundação para Pesquisa 

e Desenvolvimento da Administração, 

Contabilidade e Economia  da USP de 

Ribeirão Preto (Fundace), na Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV) e é 

palestrante do Conselho Regional de 
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Contabilidade de São Paulo (CRC-SP). “Todo 

ano vou a eventos internacionais na Europa 

e, agora, também participo do congresso da 

American Accounting Association, a AAA, 

conhecida como Triple A.”

Uma dica para os jovens: “Se estiver seguro 

de que gosta do mundo dos negócios, 

faça Ciências Contábeis, em vez de 

Economia ou Administração.” Mas ela 

destaca que não aprova a divisão dos 

cursos em Economia, Administração e 

Ciências Contábeis. “Na Espanha, o curso 

é de Economia com especialização em 

Administração ou Contabilidade”, diz 

a professora. Para ela, a contabilidade 

brasileira está muito moderna e abre um 

amplo leque de possibilidades de atuação 

do pro�ssional. “Não existe contador 

desempregado”, a�rma.

Marta sempre estudou em escola pública. 

E lembra que, na época, quando fez a 7ª 

série, havia disciplinas técnicas optativas: 

práticas do lar e práticas industriais ou 

comerciais. “Optei por práticas comerciais 

e amei o curso. Foi o pontapé inicial 

da minha carreira em contabilidade. 

Sempre gostei de negócios. Meu pai era 

comerciante, tinha açougue. E desde 

pequena eu cuidava do caixa e das contas 

para ele. Nasci para isso”, assegura.

Durante a graduação, visando a carreira 

com viés internacional, Marta fez estágios 

em duas multinacionais. Recém-formada, 

começou a lecionar na graduação em 

Ciências Contábeis, ao mesmo tempo em 

que atuava como contadora na Escola 

Radial. Após dois anos, foi trabalhar em 

outra multinacional. Em 1995, entrou na 

Praesum.

Para ela, o IFRS foi a melhor coisa que 

aconteceu no Brasil para a valorização da 

pro�ssão. “Como professora de normas 

internacionais, tenho críticas ao IFRS, que 

ainda precisa melhorar muito. Mas, sem 

dúvida, gosto demais da realidade trazida 

ao Brasil pelo IFRS. Tanto que minha tese de 

doutorado versou sobre gerenciamento de 

resultados antes e depois do IFRS”, conta. 

Marta estuda e trabalha com 

contabilidade internacional desde 

a década de 1990, muito antes da 

existência do IFRS, que surgiu a partir 

dos anos 2000. “Eu já estudava o tema 

10 anos antes, independentemente do 

Iasb, porque tenho empresa há cerca 

de 20 anos e nossos clientes sempre 

foram multinacionais. Na época, era 

difícil atender as filiais no Brasil. Cada 

país tinha a sua norma e fazíamos o 

reporte seguindo o padrão das matrizes. 

Não havia um padrão internacional. Por 

isso me especializei em contabilidade 

internacional, com foco na minha 

empresa”, lembra.

Antes de se despedir, Marta Pelucio 

deixa um valioso conselho aos jovens: 

“Façam contatos, circulem, criem sua 

rede de relacionamentos, participem. E 

nunca parem de estudar. Quem para está 

fadado ao insucesso. Jamais encarem 

a educação continuada como uma 

obrigação. Ela é uma necessidade!” 


