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LIBERANDO O MEDO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Exercício para liberar o medo. Quando você está com medo, 
seu sistema nervoso central fi ca sobrecarregado. Sua resposta 
de luta ou fuga é ativada e seus sentidos fi cam em alerta má-
ximo. Não é exatamente o estado de paz em que queremos 
estar enquanto manifestamos uma nova realidade. A seguir, é 
apresentado um exercício respiratório simples, que o ajudará 
a liberar conscientemente qualquer medo e ansiedade que 
estejam surgindo nesse momento. Quando você começar a 
sentir o medo ou a ansiedade emergente, pare o que estiver 
fazendo e observe a emoção. Não lute, permita. Quando você 
sentir, comece a dar seis respirações longas e profundas. Ao 
expirar, sinta o stress, o medo e a ansiedade deixando o seu 
corpo. Imagine que você está inspirando paz e calma, substi-
tuindo o medo e a ansiedade. Você pode usar este exercício 
sempre que sentir o medo ou a ansiedade surgindo. Isso o 
ajudará a eliminar e a liberar essas emoções que não estão 
mais lhe servindo no momento. Muito amor.  Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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INDEFERIDO PELO INSS
Nas ocasiões em que o funcionário tem seu benefício indeferido pelo 
INSS, o período posterior aos 15 dias pagos pela empresa, deve ser 
contado como falta injustificada, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O APRENDIZ TERÁ DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO NO TÉRMINO 
DO CONTRATO?

Esclarecemos que término de contrato de trabalho, seja menor aprendiz 
ou não, não dá direito ao seguro desemprego.

CONTRATADO COMO TELETRABALHO
Funcionário contratado para trabalhar em casa (home office), qual 
deve ser o vínculo empregatício e da RAIS? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA SEM ATESTADO
Funcionária informou que está grávida e não apresentou atestado, entre-
tanto vem faltando e se ausentando mais cedo, sem a devida compro-
vação. Estamos aplicando a advertência, podemos efetuar a suspensão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL
Empresa pode efetuar o pagamento de auxílio combustível na folha 
para funcionário que não utiliza VT, terá incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE PARA DESCONTO DO VALE-TRANSPORTE
O desconto do vale-transporte mensal de 6% em folha, será sobre 
o salário + variáveis, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Durante o período de licença maternidade deve ser pago o adicional 
de insalubridade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A BRG Brasil promove no próximo dia 29 (terça-fei-
ra), das 9 às 11h, em sua sede, à Av. Ibirapuera, 2.315, 
Indianópolis, mais um encontro de negócios em formato 
de café da manhã com palestra e debate, para facilitar 
a troca de conhecimento e networking entre seus es-
pecialistas e convidados abordando temas escolhidos 
pelos participantes de eventos anteriores. 

A 5ª Edição do BRG Breakfast, abordará uma questão 
relevante para os profi ssionais da área de Construção 
e projetos de capital, esclarecendo conceitos técnicos 
e táticos a respeito do tema: “Dissolução de Impasses 
Contratuais - Como Agilizar a Resolução de Confl itos 
em Projetos Industriais e de Infraestrutura: ‘Dispute 

Board’, Arbitragem e Mediação”. 
Os palestrantes são três diretores da BRG com reco-

nhecida autoridade no assunto: João Santos, que atua 
tanto na prospecção e elaboração de projetos como na 
assistência técnica em processos de disputa; Maurício 
Boynard, que atua em projetos multidisciplinares, tanto 
nacionais como internacionais; e Glauber Almeida, que 
atua em projetos de administração contratual, claims 
management, riscos de projetos e litigation support. 

Para maiores informações ou para se inscrever no 
evento, enviar e-mail para (adias@thinkbrg.com). As 
vagas são limitadas! Garanta a sua.

Confl itos em projetos industriais e de infraestrutura

Devido à grande carga fi scal 

existente em determinados países, 

maior o interesse de empresas 

e pessoas físicas em investir no 

exterior, seja em virtude da moeda 

forte, estabilidade econômica 

e política, segurança, isenções 

fi scais, impostos reduzidos sobre os 

rendimentos, liberdade de câmbio 

dentre outros fatores oferecidos.

Essas zonas privilegiadas são 
conhecidas popularmente como 
paraísos fi scais.

Uma empresa offshore é aquela que 
possui sua contabilidade em país distin-
to daquele que exerce a sua atividade, se 
sujeitando a um regime legal diferente, 
“extraterritorial” em relação ao país de 
domicílio de seus associados. Mas a ex-
pressão é aplicada mais especifi camente 
a sociedades constituídas em “paraísos 
fi scais”, nos quais usufruem de privilé-
gios tributários (impostos reduzidos ou 
até mesmo isenção de impostos). 

Alguns países adotaram a política da 
isenção fi scal para atrair investimentos 
e capitais estrangeiros, como o Uruguai, 
por exemplo. No Uruguai são conhe-
cidas as “SAFI”, prontas para serem 
compradas e nos Estados Unidos já se 
considera que as “LLC” constituídas no 
Estado de Delaware podem operar como 
“offshore companies”, com benefícios 
fi scais, desde que só façam negócios 
no exterior.

Essas holdings pessoais ou familiares 
são constantemente abertas por pessoas 
de alta renda que visam administrar 
investimentos feitos, nas quais gozam 
de sigilo, privacidade e segurança, fa-
tores que não desfrutariam no pais de 
origem. Tais holdings ainda permitem, 
na maioria das vezes, economizar im-
posto de renda, dependendo do lugar 
onde são pagos os rendimentos. Nos 
pagamentos de dividendos, a redução 
do nível de impostos retidos na fonte 
pode ser obtida pela utilização de uma 
companhia constituída em jurisdição 
de imposto nulo.

Eduardo Moisés

COMPANHIAS OFFSHORE

rendimentos para outro país, como seja 
o Brasil, poderá suscitar o problema da 
origem dos recursos internados, com 
possíveis repercussões fi scais, sendo 
necessária prévia consulta com seu 
contador.

INVESTIMENTOS INTERNACIO-
NAIS

Empresas e pessoas físicas utilizam 
as companhias offshore para manter 
e administrar suas carteiras de inves-
timentos, abrangendo aplicações em 
ações, títulos do governo, depósitos 
em dinheiro etc. Depósitos bancários 
mantidos por companhias offshore 
podem fornecer juros mais rentáveis, 
na maioria das vezes sem retenção 
de impostos na fonte, ou podem ser 
aplicados em fundos de investimento 
coletivos.

REQUISITOS PARA UMA ENTIDA-
DE OFFSHORE

Antes de constituir uma empresa 
offshore, necessário o estabelecimento 
de seus objetivos e a observação dos 
requisitos legais exigidos para sua 
concretização. A escolha do país no 
qual será constituída a entidade de-
penderá de disposições legais vigentes, 
devendo se averiguar, dentre outros, 
os seguintes fatores:
•   Legislação tributária, prevendo inci-

dência nula ou reduzida de impostos 
sobre rendimentos e sobre opera-
ções de compra e venda de merca-
dorias.

•   Legislação bancária, permitindo depó-
sitos em moedas fortes.

•   Proteção ao sigilo e privacidade dos 
negócios

•   Liberdade cambial, sem restrições à 
compra e venda e à transferência de 
divisas para qualquer outro território.

Fonte: Agência Brasil 

Há quem, utilize ainda as holdings 
 offshore para adquirir e vender patrimô-
nio pessoal, fazer aplicações fi nanceiras 
e outros negócios particulares, além de 
permitir a transmissão de heranças sem 
os custos, discussões e demoras inerentes 
a um inventário.

FUNDAÇÕES FAMILIARES
Nessa opção, há a transferência do 

patrimônio do(s) fundador(es) para a 
fundação, seguido da nomeação de admi-
nistradores para a mesma, que operam no 
exterior, com instruções específi cas em 
relação à transmissão desse patrimônio 
em caso de divórcio ou falecimento aos 
benefi ciários previamente destacados.

Ou seja, em caso de falecimento do 
fundador, as rendas pessoais ou familia-
res, as participações societárias e mesmo 
bens imóveis, serão distribuídos apenas 
aos benefi ciários escolhidos previamente 
pelo falecido. Tal distribuição poderá 
ser realizada  através  da transferência 
de quotas societárias que representam 
o patrimônio transmitido, quando então 
não incidiriam certos impostos sobre a 
herança e a transmissão imobiliária. Os 
interesses de herdeiros menores poderão 
ser preservados através de cláusulas de 
inalienabilidade, até que o benefi ciário 
se torne maior e legalmente capaz. Tudo 
isso sem despesas de testamentos, in-
ventários e partilhas que exigem longas 
demandas judiciais.

COMPANHIAS DE COMÉRCIO INTER-
NACIONAL (TRADING COMPANIES)

A aplicabilidade mais usual da compa-
nhia constituída em zona de impostos 
nulos ou reduzidos é no comércio inter-
nacional, pois através de uma empresa 
offshore de importação e exportação 
podem-se obter importantes oportuni-
dades de economizar impostos. 

SOCIEDADE DE SERVIÇOS PESSOAIS
A companhia offshore pode contratar 

os serviços de um profi ssional (de enge-
nharia, transportes aéreos, informática, 
fi lmes e indústrias de entretenimento) 
fora do país no qual ele normalmente 
reside e os honorários ganhos podem ser 
pagos e acumulados no exterior livres 
de impostos. Entretanto, importante 
ressaltar que o retorno ou internação dos 
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szAcaba de ser iniciada, na safra 
2019/2020, a produção de sementes 
da soja de coloração preta desen-
volvida pela Embrapa, em parceria 
com a Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (Epamig) e 
com a Fundação Triângulo. A nova 
leguminosa é rica em antioxidantes 
e apresenta sabor suave. Essa ca-
racterística é importante porque a 
resistência ao gosto forte da soja foi 
por muito tempo um desafi o para 
a pesquisa científi ca, que tentava 
promover a adoção da leguminosa 
na alimentação humana de maneira 
mais ampla.

Os cientistas acreditam que as ca-
racterísticas inovadoras do produto 
abrem novos espaços para a soja no 
cardápio de brasileiros e já chama-
ram a atenção de interessados em 
alimentos mais saudáveis e nutriti-
vos. De acordo com o pesquisador 
da Embrapa Soja (PR) Roberto Zito, 
a produção de sementes está sendo 
iniciada nesta safra para atender a 
uma expectativa inicial de cultivo 
em 50 hectares. “É muito gratifi can-
te ver uma cultivar atender a um 
nicho de mercado, tanto pelo seu 
potencial produtivo quanto pelas 
qualidades nutricionais”, ressaltou.

É capaz de enriquecer nutricional-
mente uma feijoada, ou mesmo subs-
tituir completamente o feijão, já que é 
uma excelente fonte de proteína. “Os 
testes que fi zemos mostraram que a 
soja preta tem sabor mais agradável 

Nova soja preta tem mais proteína 
que feijão e sabor aprovado

e maior facilidade de cozimento do 
que a comum. Ela ainda é rica em 
antocianina, um antioxidante natu-
ral que reduz o envelhecimento das 
células”, explica a pesquisadora Ana 
Cristina Juhász, da Epamig.

As avaliações sensoriais indica-
ram que o sabor da soja preta foi 
considerado suave e bem aceito 
no preparo de saladas, na mistura 
com feijão preto e até mesmo na 
elaboração de “sojoada”, ou feijo-
ada de soja preta. Nas avaliações 
realizadas pela cientista, o tempo 
de cozimento foi menor quando 

comparado ao de outras cultivares, 
principalmente em relação à soja 
marrom, que possui o maior tempo 
de cozimento entre as cultivares 
para alimentação humana.

“Essa característica é importante 
para a dona de casa que vai cozi-
nhar a soja”, ressalta. “Os grãos 
também não soltam a casquinha 
(tegumento) e não formam espuma 
na panela de pressão durante seu 
cozimento, características que as 
cultivares para indústria possuem 
e que o consumidor não aprecia”, 
explica  (AI/Embrapa).

Com sabor agradável, leguminosa é capaz de substituir o 

feijão preto da feijoada.


