Opção pras EMPRESAS
SELO VERDE ESG Social, Econômico e Ambiental
Há INCENTIVOS FISCAIS e COMPENSAÇÕES ECONÔMICAS pras empresas que aderirem a MARCA / SELO VERDE.

S.O.S. NATUREZA DO BRASIL é empresa no formato
de REDE de SERVIÇOS em SUSTENTABILIDADES
com Nota Fiscal eletrônica, a documentação adequada,
o usufruto dos INCENTIVOS FISCAIS, Marketing e
Publicidade. “Cumprimos Leis Federais do ciclo fiscal” (legal)

..
Pra EMPRESAS de SOROCABA e SÃO PAULO
será igual ser Associação de Famílias e Funcionários.
São INCENTIVOS FISCAIS de forma que o CICLO TRIBUTÁRIO
seja justo e eficiente, inclusive porque no ciclo, transformamos o que
são PASSIVOS (reciclos) em ATIVOS¹, restauramos a Natureza² ,
criamos soluções tecnológicas (ROBÔS GEE, SBIOS32) e muito mais

Decreto Federal nº 9.580/18 art 365 que trata do Regulamento
do Imposto de Renda autoriza o usufruto fiscal em até 5% das
receitas liquidas operacionais . “São Dedutíveis do IRPJ”

Para as EMPRESAS são Valores variáveis e para
participar do PROTOCOLO GEE é R$ 200,00 por mês
Terão Certificado, a Nota Fiscal adequada para contabilização e usufruto
dos Incentivos Fiscais + usar Marca /Selo Verde da S.O.S. NATUREZA
+ marketing e publicidades ( têm conosco economia de diversos gastos)
RESULTADOS: ajuda a SALVAR FLORESTAS NA AMAZONIA¹;
e já receberá CERTIFICADO de Compensações Ambientais.
Restauraremos² diariamente a NATUREZA (viveiro florestal) e teremos
espaços de lazer³, descanso silencioso, hortas compartilhadas, pomares,
muita natureza pra esportes e se abastecer de saúde, e é claro,
promoveremos sempre a campanha BONS HÁBITOS...
“Em breve fabricaremos unidades de geração de energia em Circuito
Fechado”. As que estiverem integradas a rede farão parte do
PROTOCOLO GEE e das “Compensações Econômicas” com nossos
ROBÔS GEE GERADORES DE ENERGIA / SBIOS 32 / Gás BR21
resultando em economia futura com gastos com energia / eletricidades.

Faça adesão da sua empresa na rede da marca®.
Acesse o site www.sosnatureza.org.br e participe.
Somos afiliados:

