CONVITE
para as EMPRESAS - SP
integrarem na rede ACOOP
AÇÕES COOPERATIVAS

da S.O.S. NATUREZA DO BRASIL
empresa no ramo de Pagamentos de Serviços Ambientais,
Agricultura e Florestas (PSA)¹ é Funtech de Inovação em
Serviços Financeiros Auxiliares² e Gestão de Ativos³. É a 1ª
STARTUP a fazer COMPENSAÇÕES ECONÔMICAS
Para INDUSTRIAS é = CUSTO ZERO pois é
100% DEDUTÍVEL no IRPJ em conformidade
com Decreto Federal / R.IR nº 9.580/18 em 5%.

RESULTADOS IMEDIATOS
Já ajuda SALVAR FLORESTAS NA AMAZONIA¹ e recebe
O CERTIFICADO de Compensações Ambientais 001/2022.
(Já temos Fazenda São Francisco II AM com 2,9 mil hect)
RESTAURAREMOS² diariamente a NATUREZA SÃO PAULO
com o viveiro florestal. Em breve (SP) teremos espaços de
lazer³, descanso silencioso, hortas, pomares, muita
natureza, esportes e se abastecer de saúde, e é claro,
promoveremos a campanha do livro “ BONS HÁBITOS”.

COMPENSAÇÕES ECONÔMICAS
TAMBÉM já pra 2023 teremos pra oferecer “ÁGUAS de
graça (+) GÁS de cozinha pelos nossos SBIOS.32 (+)
Economia / Créditos pra Dedução na ENERGIA ELÉTRICA
por meio das nossas USINAS e ROBÔS GEE (Já temos
Patente inclusive) enfim com os percentuais dos ANJOS

“Trabalharemos pra VOCÊS produzindo GANHOS”

JÁ PODEM usar nosso “Port Fólio” de Ações realizadas,
ECONOMIZANDO diversos custeios da sua empresa como
Responsabilidade Social > Ambiental > Econômica, etc.
Faça uso nas Publicidades pra ter melhores negócios
VOCÊ ECONOMIZA em MARKETING e já usufrui das
COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS. Nossa função é auxiliar
no que fazemos dia a dia e sua empresa se preocupa só
com seus negócios... “Em breve fabricaremos ROBÔS GEE
e SBios32 (unidades de geração de gás e energia). As
integradas a rede farão parte do PROTOCOLO GEE e das
Compensações Econômicas” resultando em economia
com água > gás > energia / eletricidades > alimentos de
hortas, herbário, chás diversos e muitos pomares (etc)

Pras EMPRESAS da Região Metrop. SÃO PAULO
será semelhante associação de func. empresas

Opções: R$ 21,00/mês (R$ 250,00/ano)
Micro, Pequenas e Médias Empresas
Pras INDUSTRIAS há 2 opções: valor
R$ 200,00/mês (R$ 2.400,00 /ano) e é
100% DEDUTIVEL no IRPJ” e conforme
seu IRPJ 2021 sua empresa pode usar
os até 5% R.IR (variáveis caso a caso)

Terão Certificados, Nota Fiscal adequada para contabilização e
usufruto dos Incentivos Fiscais + usar Marca / relatórios ISE
ODS ESG publicidades e promover seus negócios (Valorizar)

“S.O.S. NATUREZA é a rede oficial das
COMPENSAÇÕES ECONÔMICAS por
IMPOSTOS PAGOS do Brasil”
Faça adesão da sua empresa na rede da marca®.
Acesse o site

www.sosnatureza.org.br e participe.
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