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Os que atuaram em duas 
atividades podem corrigir 

sua aposentadoria

Trabalhar em 
dois empregos ao 
mesmo tempo é uma 
realidade vivenciada 
por muitos brasileiros 
e esta dupla função 
torna obrigatória 
a contribuição 
previdenciária de 
todos os vínculos 
laborais

Os profissionais que 
trabalharam em dois 
ou mais empregos 

no mesmo período podem 
ter direito a revisar sua 
aposentadoria. Esta possibi-
lidade de aumentar o valor 
do benefício é chamada de: 
“revisão das atividades con-
comitantes”. Nesta revisão, 
o objetivo é fazer com que o 
valor recebido pelo aposen-
tado seja calculado de uma 
maneira mais justa, soman-
do estes meses que recolheu 
duas vezes ao INSS.

Entre os profissionais 
que atuam em atividades 
concomitantes estão os pro-
fissionais da saúde  - médi-
cos, dentistas, enfermeiros, 
anestesistas, entre outros 
- e professores. Estes dois 
exemplos são os os casos 
mais frequentes a manter 
mais de um vínculo no mes-
mo período, porém a revisão 
pode ser vantajosa também 
para outros trabalhadores 
que não estão relacionados 
nestas duas categorias, 
basta terem trabalhado em 
mais de um local ao mesmo 
tempo.

Muitas pessoas têm dúvi-
das sobre o que significa a 
revisão de atividades con-
comitantes e vale destacar, 
entretanto, que é aplicável 
o prazo de decadencial de 
10 anos para pedir a mesma, 
pois se a aposentadoria teve 
seu primeiro pagamento 
com prazo superior de uma 
década, o aposentado não 
terá direito de revisar a 
aposentadoria.

As atividades concomitan-
tes nada mais são do que 
ter mais de um emprego ao 
mesmo tempo, o que se mos-
tra comum nas profissões 
acima citadas, onde, como 
exemplo, um médico presta 
serviço como plantonista 
em um hospital e ao mesmo 
tempo, em dia diverso, em 
sua clínica. Portanto, o perí-
odo concomitante é o tempo 
em que um trabalhador teve 
duas atividades simultâne-
as, e recolheu a contribuição 
para a Previdência durante 
esse período sobre as duas.

Hoje o trabalhador tem 
direito a somar suas con-
tribuições realizadas no 
mesmo mês, porém para as 
aposentadorias concedidas 

antes de junho de 2019 (Lei 
13.846/19) não se somavam. 
No cálculo anterior a 18 
de junho de 2019 era feita 
uma classificação sobre a 
atividade principal, onde o 
segurado permaneceu por 
mais tempo empregado 
e a atividade secundária, 
àquela com menor tempo 
de contribuição.

No cálculo, era conside-
rado o salário integral da 
atividade principal como 
a média para o cálculo da 
aposentadoria, e a atividade 
secundária era calculada 
como uma fração pelo tem-
po necessário total para a 
concessão do benefício. Isso 
trazia grande diminuição no 
benefício, com prejuízo ao 
aposentado.

Cito como exemplo um 
dentista com média sa-
larial, na atividade que 
exerceu por mais tempo, 
de R$ 4.000,00 em 35 anos 
de contribuição. Em sua 
atividade secundária o va-
lor também representa R$ 
4.000,00, porém trabalhou 
e recolheu por 7 anos. Se 
dividirmos os 7 anos por 
35, teremos um coeficiente 
de  0,20. Os R$ 4.000,00 da 
atividade secundária serão 
multiplicados pelo índice, 
chegando no valor de R$ 
800,00. Portanto, com a 
soma das atividades o valor 
de sua média salarial após 
todos os cálculos seria de 
R$ 4.800,00.

Importante ressaltar que o 
valor do exemplo seria ainda 
menor, pois além do coefi-
ciente redutor de 0,20 era 
aplicado o fator previden-
ciário (fórmula matemática 
que leva em consideração a 
idade, tempo de contribui-
ção e expectativa de vida), 
trazendo considerável redu-
ção no valor a ser recebido 
como aposentadoria. A re-
visão deverá ser requerida 
judicialmente e é muito 
importante o cálculo prévio 
para analisar o ajuizamento 
da ação. 

Para essa análise o apo-
sentado deverá obter no 
portal Meu.INSS o CNIS 
(Cadastro Nacional de In-
formações Sociais) e sua 
carta de concessão.

Se houver êxito no pro-
cesso do INSS, ele deverá 
recalcular o valor de modo 
que os salários referentes à 
atividade secundária sejam 
somados aos da atividade 
principal para compor a 
média salarial. O valor não 
pode exceder o teto da 
Previdência, que hoje está 
em R$ 6.101,06. 

(*) - É advogado especialista 
em Direito Previdenciário 

e sócio do escritório Aith, Badari 
e Luchin Advogados 

(https://abladvogados.com/).

João Badari (*)

Por conta da reestruturação da linha 
de produção, processo de desativação 
ou movimentação do mercado, muitas 
empresas deixam de usar equipamen-
tos e não sabem o que fazer com os 
maquinários. Para evitar o descarte ou 
custo com armazenamento, a venda 
dos ativos usados pode ser uma boa 
opção de ganhar dinheiro e reverter 
o recurso para continuar investindo. 
Acompanhe dicas para venda de ativos 
da gerente de Operações e de Desen-
volvimento de Negócios da EquipNet, 
Roberta Bosignoli.
 1) Condições do equipamento - 

Os equipamentos usados podem 
estar em boas condições de uso 
e ser uma excelente oportuni-
dade para outras empresas que 
buscam melhorar sua planta 
industrial, mas não tem capital 
para investir em um maquiná-
rio novo. Cuidar das máquinas 
usadas ou desativadas, realizar 
inspeções e garantir que elas 

A venda dos ativos usados pode ser uma boa opção de ganhar dinheiro e 
reverter o recurso para continuar investindo.
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O Brasil registrou o mais longo raio 
do mundo em extensão, informou a 
Organização Meteorológica Mundial 
(OMM) na sexta-feira (26). Segundo 
a entidade, o fenômeno - chamado de 
“megaflash” - percorreu 709 km no 
dia 31 de outubro de 2018 no sul do 
país - mais que o dobro do recorde 
anterior, que era de 321km e ocorreu 
em Oklahoma, nos Estados Unidos.

“Isso equivale à distância entre Boston 
e a capital Washington ou entre Londres 
e a fronteira da Suíça”, disseram os cien-
tistas em nota. Trazendo para o Brasil, a 
distância equivale praticamente entre a 
rota da capital São Paulo a Florianópolis. 
Outro recorde anunciado pela OMM 
foi registrado na Argentina, que teve o 
“megaflash” de maior duração já visto 
com 16,73 segundos. O evento ocorreu 
no dia 4 de março de 2019 no norte do 
país e também esse era mais do que o 
dobro do anterior.

“Esses são registros extraordinários 
de eventos únicos de relâmpagos e 
eventos climáticos extremos são me-
didas vivas do que a natureza é capaz”, 
disse em nota o chefe de eventos 
extremos da OMM, Randall Cerveny. 
Segundo dados do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil 
é o país onde há a maior incidência de 
raios do mundo, com mais de 78 milhões 
de eventos climáticos do tipo todos os 
anos (ANSA).

OMM divulgou dois novos recordes 
mundiais sobre raios.

ANSA

Zeca Medeiros (*)

Vários segmentos da 
economia, que cultu-
ralmente sempre se 

apresentaram em eventos 
presenciais, estão se adap-
tando aos novos tempos. 
Surgem então os eventos 
virtuais, como feiras têxteis, 
vestuário, calçados, utilida-
des domésticas, etc. Todos 
buscando um modelo de 
negócios para impulsionar 
as suas vendas e sobreviver 
nesta nova realidade.

No mercado do artesanato 
não é diferente. Seu princi-
pal nicho de vendas - feiras 
e exposições - foi totalmente 
paralisado com a pandemia. 
Como as demais atividades 
de venda, este setor teve que 
se reinventar e encontrar 
uma saída, para que milhares 
de artistas e trabalhadores 
da área voltassem a produzir 
e chegar com seus produtos 
até o consumidor final. O 

Levantamento exclusivo da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) aponta que 
a fonte solar fotovoltaica foi respon-
sável pela geração aos brasileiros 
de mais de 37 mil empregos nos 
primeiros cinco meses de 2020, 
mesmo com a queda da atividade 
econômica decorrente da pandemia 
da Covid-19. De janeiro a maio, o 
setor adicionou 1236,6 megawatts 
(MW) em capacidade instalada, o 
que representa um crescimento de 
27,3% frente ao histórico consoli-
dado até o final de 2019. 

Nestes cinco meses, foram atra-
ídos novos investimentos privados 
ao Brasil de R$ 6 bilhões. Com isso, 
os empreendimentos fotovoltaicos 
já operacionais proporcionaram 
uma arrecadação agregada de mais 
de R$ 2 bilhões em tributos aos 
cofres públicos em 2020. Somente 
em maio, o setor gerou de 7,2 mil 
empregos, trazendo R$ 1 bilhão em 
novos investimentos e a arrecadação 
de mais de R$ 424,5 milhões aos 
governos do País.

No acumulado desde 2012, a 
fonte já ultrapassou a marca de 5,7 
gigawatts (GW) de potência ope-
racional total, somando a geração 
centralizada e os sistemas de pe-
queno porte (geração distribuída). 
Com isso, agregou mais de R$ 30 
bilhões em investimentos, gerando 
165 mil novos empregos no período. 
Segundo o presidente do Conselho 
de Administração da Absolar, Ro-
naldo Koloszuk, a energia solar se 
apresenta como uma alavanca po-
derosa para reaquecer a economia 
brasileira, como já fez no passado 
recente. 

“No Brasil, durante a crise dos 
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Somente em maio, o setor gerou de 
7,2 mil empregos, trazendo R$ 1 bilhão 

em novos investimentos.

Novos negócios durante a 
pandemia: a solução é inovar
Muitos empresários, comerciantes, profissionais autônomos estão tendo que se reinventar para 
continuar no mercado

Com a feira virtual, mercado do artesanato 
volta a se movimentar.
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artesanato, palestras, ex-
posições, além de reuniões 
online para novas parcerias.

A “Patchwork Arte e Design 
em casa” é um projeto de um 
grupo de empresários empre-
endedores com mais de 20 
anos de experiência no mer-
cado e visa renovar o mercado 
de artesanato e beneficiar os 
artesãos, que dependem das 
feiras durante todo o ano. 
Com a feira virtual, artesãos 
de todo o Brasil poderão par-
ticipar expondo e vendendo 
seus produtos, sem gastos 
com deslocamento e trans-
porte das mercadorias. Sem 
estes custos para o artesão, 
o consumidor será o grande 
beneficiado, já que terá me-
lhores preços na compra dos 
produtos. Todos ganham e o 
mercado do artesanato volta 
a se movimentar.

(*) - É Produtor cultural e diretor da 
Bializ Produções Culturais.

setor vinha aquecido no ano 
passado, mobilizando milha-
res de brasileiros. Segundo 
o Sistema de Informação 
Cadastrais do Artesanato 
Brasileiro o número de arte-
sãos cadastrados no país era 
de quase 150 mil em 2019. 

Segundo dados do IBGE, o 
artesanato  vem se fortale-
cendo ao longo dos últimos 
20 anos, com a ascensão 
da economia criativa. Com 
segmento de mercado, o 

artesanato já movimenta 
hoje R$ 50 milhões por ano 
e é responsável pela renda 
de aproximadamente 10 
milhões de pessoas. Mas 
qual seria a solução para o 
cancelamento das feiras e 
exposições por tempo inde-
terminado? A criação de uma 
feira virtual que funcionará 
dentro de uma plataforma de 
marketplace e terá todas as 
atrações das grandes feiras 
presenciais como estandes 

Maior raio do mundo, 
com 709 km, 

foi registrado no Brasil
Fonte solar gerou mais de 37 mil 

empregos no Brasil em 2020

anos de 2015 e 2016, o PIB foi de 
3,8% e 3,6% negativos, respectiva-
mente, uma verdadeira catástrofe 
econômica. Enquanto isso, o setor 
solar fotovoltaico estava movimen-
tando o País em outra direção: cres-
ceu mais de 100% ao ano e ajudou a 
reestruturar a economia brasileira 
mais rapidamente. Passada a fase 
mais aguda desta pandemia, o setor 
irá novamente alavancar a recupe-
ração do Brasil”, comenta.

Para o CEO da Absolar, Rodrigo 
Sauaia, com a fonte solar fotovol-
taica, o Brasil tem a seu favor uma 
ferramenta estratégica em prol da 
competitividade e do desenvolvi-
mento sustentável. “Além de ser 
limpa, renovável e cada vez mais 
competitiva, a solar alivia os gastos 
dos consumidores com eletricidade, 
protegendo-os de aumentos recor-
rentes nas tarifas. Com isso, forta-
lece a economia do País e acelera 
os setores produtivos brasileiros, 
do agronegócio ao comércio, dos 
serviços à indústria”. Fonte: (www.
absolar.org.br).

Cinco dicas para venda de equipamentos industriais usados
estejam funcionamento correta-
mente são fatores importantes 
para que as mesmas possam 
ser vendidas posteriormente de 
forma mais lucrativa.  

 2) Como vender - Uma das ma-
neiras mais seguras e rentáveis 
é a contratação de uma empresa 
especializada e de confiança, 
que pode avaliar o potencial 
dos ativos excedentes e auxiliar 
na busca de interessados e na 
comercialização dos equipa-
mentos.  Com esse processo a 
margem é bem maior do que a 
venda em leilão e ferro-velho. 

 3) Planejar - Começar o processo 
de comercialização com o equi-
pamento ainda em funciona-
mento e não desativado, pode 
ajudar a vender mais rápido e 
até conseguir um valor melhor. 
Para as empresas que seguem 
normas rígidas de complian-
ce, geralmente adotadas por 

grandes companhias e mul-
tinacionais, o procedimento 
tende a ser mais complexo e 
levar mais tempo, reforçando a 
importância de ter uma empre-
sa especializada auxiliando no 
gerenciamento da negociação, 
garantindo segurança para que 
o processo siga as normas e leis 
vigentes.  

 4) Conhecer o equipamento 
- Estudar o equipamento, 
conhecer as vantagens e os 
pontos fortes, informar da-
dos importantes e confiáveis 
são pontos necessários para 
transmitir segurança ao pos-
sível comprador e aumentar 
as chances de venda. Ter 
o manual do equipamento 

também pode ajudar na co-
mercialização.

 5) Precificação - A definição do 
valor precisa levar em conside-
ração diversos fatores, como 
condições do equipamento, 
remoção e desmontagem. No 
caso de contar com uma em-
presa especializada, como a 
EquipNet, o processo começa 
com uma visita técnica de um 
especialista em equipamentos 
na fábrica do cliente. 

Entre os procedimentos adotados 
estão avaliação do maquinário e do 
espaço onde o mesmo está instala-
do, além do registro fotográfico do 
equipamento. Posteriormente, várias 
análises são feitas, como pesquisa de 
preço de uma máquina nova, para 
decidir em conjunto com o cliente o 
valor que será anunciado.

Fonte e mais informações: (https://
www.equipnet.com/pt/)


