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A opção de Microempreendedor Individual 

(MEI) foi criada com o intuito regularizar 

a situação dos trabalhadores informais, 

dando a eles respaldo para desenvolver suas 

atividades profi ssionais de forma legal e 

amparados pela Previdência Social.

Tal categoria traz consigo algumas normas que 
organizam e sistematizam o processo de formaliza-
ção do microempreendedor, sendo que trabalhador 
informal tem que ter sua atividade prevista na lista de 
atividades permitidas para se enquadrar nessa opção.

Além do enquadramento em uma das atividades 
permitidas, há outros pré-requisitos para ser um mi-
croempreendedor individual, quais sejam: faturar no 
máximo 81 mil reais por ano; não ser sócio em outra 
empresa e ter no máximo um empregado contratado 
com salário mínimo ou o piso da categoria.

Da mesma forma, estão previstas situações 
nas quais o trabalhador individual não poderá se 
enquadrar como microempreendedor individual: 
pessoa que seja titular,  sócio ou administrador de 
outra empresa; pensionista do RGPS/INSS inválido 
(o pensionista inválido que se formaliza como MEI 
ou realiza qualquer outra atividade é considerado 
recuperado e apto ao trabalho, portanto, deixará 
de receber a pensão por morte); servidor Público 
Federal em atividade e servidores públicos estaduais 
e municipais (que deverão  observar os critérios da 
respectiva legislação, que podem variar conforme o 
estado ou município).

Estão previstas também situações que permitem a 
formalização, mas, com ressalvas. Como, por exem-
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plo, a pessoa que recebe o Seguro Desemprego que 
poderá se tornar microempreendedor individual 
porém poderá ter a suspensão do benefício. Em 
caso de suspensão, necessário recorrer nos postos 
de atendimento do Ministério do Trabalho.

A pessoa que trabalha registrada no regime CLT 
pode ser microempreendedor individual, entretanto 
em caso de demissão sem justa causa, não terá direito 
ao Seguro Desemprego.

Devem fi car atentos às regras do MEI trabalhado-
res individuais que se enquadram em uma dessas 
situações:

• Pessoa que recebe aposentadoria por invalidez 
e o pensionista inválido;

• Pessoa que recebe Auxílio Doença: pode ser 
formalizada, mas perde o benefi cio a partir do mês 
da formalização;

• Pessoas que recebem Bolsa Família: o registro 
no MEI não causa o cancelamento do programa 
Bolsa Família, a não ser que haja aumento na renda 
familiar acima do limite do programa. Mesmo assim, 
o cancelamento do benefício não é imediato, só será 
efetuado no ano de atualização cadastral;

• Benefício de Prestação Continuada da Assistên-
cia Social (BPC-LOAS):

• O benefi ciário do BPC-LOAS que se formalizar 
como Microempreendedor Individual-MEI não per-
derá o benefício de imediato, mas poderá acontecer 
avaliação do Serviço Social que, ao identifi car o 
aumento da renda familiar, comprove que não há 
necessidade de prorrogar o benefício ao portador 
de necessidades.
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SABEDORIA DOS ANJOS por Sharon Taphorn

Ventos da mudança. Os ventos da mudança estão soprando. 
Nem sempre parece assim quando está acontecendo, mas 
há muitas mudanças tomando forma ao seu redor e recu-
ando para ver que a grande cena pode ajudá-lo com isso. 
Gostaríamos de lembrá-lo:  “Não importa muito a maneira 
como você segue, mas importa que você preste atenção 
ao caminho em que está.” Às vezes, as coisas não saem 
da maneira que você esperava. Veja isto como a aventura 
e use isto como um guia para o seu próximo trampolim. 
Sempre há mudanças positivas acontecendo, a roda da 
fortuna está sempre girando, cabe a você prestar atenção 
às oportunidades e agir de acordo com as que movem seu 
coração. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Com mais de 10 anos 

de existência, o Bitcoin 

caminha a passos 

largos para ser uma das 

moedas mais famosas do 

mundo. 

Hoje, muitos estabele-
cimentos ao redor do 
mundo já aceitam como 

forma de pagamento. Mas, 
e como é o mercado para a 
criptomoeda no Brasil? Muito 
longe de atingir patamares 
como o dos Estados Unidos, 
por exemplo, por aqui come-
çamos a fomentar discussões 
interessantes sobre ela. 

A primeira regulação relacio-
nada a criptomoedas chegou 
ao Brasil em agosto deste ano, 
com a Instrução Normativa 
1882. Nela a Receita Federal 
instituiu que os brasileiros que 
transacionam criptomoedas 
devem informar ao governo 
todas as operações realizadas 
no mês anterior. 

Além disso, muito se falou 
sobre declaração no Imposto 
de Renda, que já é estipulada 
desde 2014, mas que ainda gera 
uma série de dúvidas. Apesar de 
existir desde 2008, o Bitcoin só 
se tornou popular no Brasil em 
2017, época em que a cripto-
moeda atingiu uma valorização 
astronômica de mais de 1.300%. 
A adoção foi tardia, mas a regu-
lamentação é necessária. 

Ter as operações mais às 

claras, é um aspecto que pode 
ajudar na credibilidade e trazer 
mais segurança, tanto para 
investidores, quanto para as 
empresas. Vamos levar em 
consideração que muitos ainda 
agem de forma inapropriada, 
o que impacta na imagem de 
todo o segmento, uma vez 
que uma pesquisa realizada 
pela Kaspersky em 22 países, 
apontou que apenas 10% das 
pessoas compreendem como 
as criptomoedas funcionam. 

Alguns países adotaram 
medidas radicais e as incluí-
ram no hall da ilegalidade, tais 
como Bangladesh, Afeganistão, 
Bolívia e Equador. Entretanto, 
muitos outros tentam entender 
qual é a melhor forma de regu-
lamentar, já que de certa forma, 
fogem do alcance do governo. 

O fato é que esse mercado 
está crescendo demais para 
não ser visto com cuidado 
por autoridades. E isso já 
vem acontecendo: o Banco 
Mundial, o FMI, o BIS, o Banco 
Central Europeu e a OCDE, 
foram convidados por alguns 
deputados brasileiros para 
fomentar discussões sobre o 
tema e ajudar na regulamen-
tação do Bitcoin no país. 

Toda ajuda é bem-vinda, 
afi nal quem joga limpo quer 
todas as cartas na mesa. 

(*) - É COO e cofundador da Bitcoin-
Trade, corretora especializada no 

mercado brasileiro de criptomoedas. 

O futuro do Bitcoin no Brasil é a 
regularização 

Daniel Coquieri (*) 
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A declaração do manda-

tário brasileiro foi dada 
ontem (10), no Palácio 

da Alvorada, após ele ser ques-
tionado pela imprensa se estava 
preocupado com as mortes de 
dois indígenas da etnia Guaja-
jara no último fi m de semana 
no Maranhão. 

“A Greta já falou que os 
índios morreram porque esta-
vam defendendo a Amazônia. 
É impressionante a imprensa 
dar espaço para uma pirralha 
dessa aí”, afi rmou. Bolsonaro 
ainda ressaltou que qualquer 
morte é motivo de preocupa-
ção e que seu governo deseja 
“cumprir a lei”, uma posição 
contra o desmatamento e as 
queimadas ilegais.

Poucos minutos depois da 
crítica, Greta publicou uma 
nova descrição biográfi ca em 
sua conta no Twitter, adotando 
o termo “Pirralha”. A adoles-
cente, um dos principais nomes 
na luta contra as mudanças 
climáticas, voltou a falar dos 
indígenas, alegando que eles 
são “os que hoje estão sofren-
do as consequências da crise 
climática”. 

“Indígenas estão sendo mor-
tos por tentar proteger a fl ores-
ta do desmatamento ilegal. De 
novo e de novo. É uma vergonha 
que o mundo permaneça calado 
sobre isso”, afi rmou. A decla-
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Bolsonaro chama Greta de ‘pirralha’ 
ao comentar morte de índios

O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas contra a ativista sueca Greta Thunberg, a quem chamou de “pirralha”, 
depois que a adolescente disse que os indígenas estão sendo assassinados no Brasil por tentarem proteger as fl orestas

É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí”, afi rmou Bolsonaro.

ração foi dada às margens da 
Conferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas 
(COP25), que acontece em Ma-
dri, um dia depois da morte de 
dois índios da etnia guajajara. 
De acordo com dados prelimi-
nares revelados pela Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), o 
número de líderes indígenas 
mortos em confl itos no campo 
desde janeiro foi o maior em 
pelo menos 11 anos.

Em sua primeira participação 
pública na COP25, o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
defendeu recursos de países 
ricos para poder combater o 
desmatamento na maior fl ores-
ta tropical do mundo. Segundo 
o político brasileiro, é neces-
sário encontrar “os pontos de 
convergência para avançar 
nessa agenda”, fazendo uma 
referência ao desenvolvimento 
sustentável da Amazônia. 

“Algo que está diretamente 
ligado à nossa presença aqui 
é a monetização dos recursos 
ambientais no sentido de prover 
realmente recursos para o paga-
mento por serviços ambientais. 
Os serviços ecossistêmicos, que 
são muitos e são importantes, 
precisam ser remunerados para 
serem valorizados. A nossa vin-
da neste ano, em especial, tem 
tudo a ver com isso”, explicou   
(ANSA).

Duas normas que tratam do trabalho 
com infl amáveis e combustíveis foram 
revistas. O Diário Ofi cial da União publicou 
hoje (10) portarias com a nova redação 
da Norma Reguladora 20 (NR 20) e uma 
alteração na NR 16, que trata de atividades 
e operações perigosas.

Segundo o Ministério da Economia, as 
mudanças foram aprovadas por consenso 
entre representantes do governo federal, 
dos trabalhadores e das empresas. Na rede 
social Twitter, o secretário especial de 
Previdência e Trabalho da pasta, Rogério 
Marinho, afi rmou que a simplifi cação das 
regras resultará em economia de cerca de 
R$ 1 bilhão por ano para os empregadores.

As revisões mantiveram a segurança no 
trabalho, reduzindo a burocracia e ajustando 
pontos que difi cultavam o cumprimento das 
regras. A análise de risco foi simplifi cada. Até 
agora, os laudos de segurança para qualquer 
tipo de instalação só podiam ser feitos por 

Governo revisa normas de segurança no trabalho com infl amáveis
engenheiros. Com a nova redação, em casos 
de estabelecimentos como farmácias e distri-
buidoras de bebidas, um técnico em segurança 
do trabalho poderá assinar os laudos. 

Em estabelecimentos de classe 2 ou 3, 
como empresas engarrafadoras de gases 
infl amáveis e transportadoras por dutos de 
gases e líquidos infl amáveis ou combustí-
veis, refi narias e instalações petroquímicas, 
continua a exigência de laudo produzido 
por engenheiro habilitado. As normas para 
tanques de líquidos infl amáveis no interior 
de edifícios também foram revisadas. 

Agora será possível usar geradores no 
interior de construções de forma a manter 
o funcionamento das empresas. As regras 
de quantidade de tanques para armazena-
mento de diesel foram fl exibilizadas, mas 
a norma limita o volume desses tanques 
de acordo com os padrões internacionais, 
com exigências de segurança para prevenir 
acidentes. 

O novo ponto deixa claro que o volume 
de combustível nos tanques para consumo 
próprio dos veículos não será considerado 
na caracterização de periculosidade, inde-
pendentemente da quantidade de infl amá-
veis transportada. Também aprovada por 
consenso, a regra estabelece que os tanques 
de combustível sejam originais de fábrica e 
certifi cados pelo órgão competente, assim 
como os tanques suplementares (ABr).
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Secretário especial de Previdência,

 Rogério Marinho


