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São Paulo, terça-feira, 27 de outubro de 2020

O

país possui hoje quase
11 milhões de microempreendedores
individuais (MEIs). Mas é
importante lembrar que, ao
abrir uma empresa, além de
saber os motivos e vantagens
de ter o próprio negócio,
a pessoa também precisa
entender quais são seus
direitos e deveres.
Para Alexandre de Carvalho, contador há mais de
20 anos e um dos sócios
fundadores de Easymei,
aplicativo de auxílio e gestão
para microempreendedores
individuais, “os principais
motivos para você tirar
seu projeto do papel são a
independência financeira,
flexibilidade e trabalhar com
algo que sempre sonhou”,
explica.
• Independência Financeira: Apesar de exigir
certo tempo para acontecer no empreendedorismo, ter independência
financeira é não ter um
limite de ganhos. Seu
negócio pode te gerar
lucros que há tempos
você almeja.
• Flexibilidade: Tão
sonhada por muitas pes-
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Com as altas taxas de desemprego e crise econômica atingindo o país, empreender como MEI tem se
tornado uma das alternativas principais para se ter uma nova renda no Brasil

Ao abrir uma empresa a pessoa também precisa entender quais
são seus direitos e deveres.

soas, a flexibilidade de
horários significa poder
escolher quando e como
se dedicar ao negócio.
Controlar o próprio tempo é uma vantagem para
qualquer empreendedor.
• Trabalhar com o seu
sonho: Amar uma área
e uma profissão é o que
leva muita gente ao empreendedorismo. Isso
porque quando alguém
abre o próprio negócio,
está se dedicando ao sucesso da maneira como
sempre desejou.
		 Hoje, o MEI é a porta de
entrada para o empreendedorismo no país. E

por isso, é importante
saber que há regras para
se formalizar, cobrança
de imposto mensal e
obrigatoriedades para
não perder seu CNPJ.
“Tenha em mente que
este é um mercado em
ascensão no Brasil e que
há um mundo de possibilidades profissionais. A
formalização sempre é o
melhor caminho e o MEI
pode ser uma alternativa
ao desemprego, uma
renda extra”, explica o
contador.
• Regras para se formalizar: Para conquistar o
direito de ter um CNPJ

e emitir notas fiscais, o
MEI deve se enquadrar
nas atividades permitidas
pela legislação, ter faturamento de até R$ 81 mil
ao ano, ter no máximo um
funcionário e não participar de outra empresa.
• Direitos: Algumas das
vantagens de ser MEI são
o auxílio doença, caso
sofra algum acidente ou
venha a adoecer; auxílio
maternidade e recurso
emergencial. Além disso,
o profissional pode criar
novas oportunidades de
trabalho, podendo vender e prestar serviços
para empresas e também
participar de licitações
do Governo.
• Deveres: Os principais
deveres do MEI é o pagamento da guia mensal
DAS, no valor de R$
53,25, podendo chegar
a R$ 58,25 dependendo
da atividade e entrega
da Declaração Anual ao
Governo, semelhante ao
imposto de renda.
Fonte e mais informações:
(https://app.easymei.com.
br/).

A Totvs, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia
o lançamento do Totvs Carol Painel Contábil, uma solução
que faz uso da inteligência artificial para automatizar as
análises contábeis das empresas. Com a plataforma, os
clientes passam a ter maior previsibilidade dos resultados
da empresa, otimizam processos como controle de caixa
e análise de lucros e prejuízos.
Além de apresentar uma avaliação automática e gráfica
do comportamento das contas contábeis da organização, o
Totvs Carol Painel Contábil compara o período atual com
períodos anteriores para identificar e apontar, de forma
automática, os itens que estão fugindo da normalidade,
sem a necessidade do contador elaborar relatórios manuais
e avaliar item a item para identificar tais variações. Outra
função importante da plataforma é a capacidade de gerar
previsões de resultados contábeis. Também com uso da
inteligência artificial, o sistema consegue analisar com
eficiência e precisão uma quantidade de dados contábeis,
identificar padrões e aprender a tratar os diversos tipos
de movimentos para projetar os saldos de despesas e
receitas futuras.
“O uso da inteligência artificial do Carol Painel Contábil impacta diretamente a produtividade dos times de
contabilidade das empresas, pois automatiza uma série
de processos, como análises de relatórios mensais, uma
tarefa que toma tempo e que é passível de erros. Agora,
as empresas podem direcionar o foco das equipes de contabilidade para atividades voltadas à gestão estratégica”,
afirma Rodrigo Sartorio, diretor de produto da Totvs.
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Inteligência artificial na análise e previsão de
resultados contábeis

Outra função importante é a capacidade de gerar previsões de
resultados contábeis.

A empresa Laticínios Catupiry, que testa a solução integrada em seu ERP desde o mês de abril, observou que
as previsões fornecidas pelo Carol Painel Contábil são de
alta taxa de precisão. “Passamos a ter mais segurança
nas nossas tomadas de decisão com o uso do painel, já
que podemos ter agora dados confiáveis, de forma muito
simples e rápida. É muito importante poder contar com
a visibilidade de distorções e predição de resultados”,
afirma Paulo Bindo, gerente de informática da Laticínios
Catupiry. Fonte e mais informações: (http://www.totvs.
com.br).

Seguro de vida proporciona
estabilidade financeira em qualquer tempo

Muitos brasileiros foram surpreendidos pela crise da pandemia, que,
além da saúde pública, atingiu a economia e, consequentemente, o bolso
de cada um. No primeiro semestre, o
PIB caiu 5,9%, segundo o IBGE. Para
o Sindicato das Seguradoras (Sindseg), a conjuntura e a necessidade de
proteção estimularam muitas dessas
pessoas a procurar maneiras de se
proteger e olhar para o futuro com
outras perspectivas.
A proteção veio por meio de um
seguro de vida, garantindo a manutenção de sua renda e conquistas,
inclusive para planejar o futuro das
pessoas que amam e para que fiquem
menos vulneráveis financeiramente
em eventos diversos. O seguro de
vida é um mecanismo de proteção
para que as pessoas fiquem menos
vulneráveis financeiramente em situações que envolvem diagnósticos

de doenças graves e internações
hospitalares.
Ele garante uma indenização em
imprevistos como uma invalidez
permanente ocasionada por acidente
até uma ausência inesperada de um
ente querido. Na atual pandemia da
Covid-19, produtos como os Seguros
de Vida Omint ainda preveem o pagamento de sinistro de morte, funerais
e diárias por internação hospitalar
que aconteçam em decorrência da
Covid-19, mesmo que as coberturas
de epidemia e pandemia estejam
excluídas das Condições Gerais.
E, para as novas vendas, a decisão
se aplica aos sinistros que ocorrerem
após 90 dias da data da contratação
do seguro. Soluções eficientes para
muitas situações: a pandemia trouxe diversos questionamentos em
relação aos cuidados com a nossa
saúde e estabilidade financeira. Com
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o “novo normal”, a tendência é que a
população busque dar mais atenção
aos contratempos e urgências.
Segundo a Superintendência de
Seguros Privados (Susep), a demanda
pelo seguro de vida cresceu 10,2%, de
janeiro a julho, enquanto outras modalidades e demais produtos tiveram
quedas. Esse crescimento pode ampliar
a discussão de que uma nova percepção
de valor para o planejamento financeiro
está surgindo.
Ou seja: enquanto as reservas financeiras devem ser pensadas e construídas para oportunidades e realização de
sonhos, o seguro de vida assume o papel
de cuidar de emergências e da proteção de tudo o que já foi conquistado,
além de proporcionar coberturas para
qualquer momento da vida e, assim,
estimular a independência financeira.
Fonte e mais informações: (www.
omint.com.br/seguro-vida/individual/).
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A natureza
e o trabalho
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A natureza oferece
tudo que o ser
humano necessita
para a sua
sobrevivência, mas
exige esforço

O

trabalho equilibrado
faz parte da vida.
Na natureza, tudo é
movimento. Mas o homem
inventou o dinheiro e o viver se tornou a coisificação
do comprar e vender sem
que haja alvos elevados e
enobrecedores da vida e do
trabalho. Com certeza isso
decorre do enrijecimento
espiritual e da perda da
compreensão do significado
da vida que vai transformando o ser humano em
máquina sem alma.
O colapso do mercado de
trabalho acabou se concretizando com a globalização e
a concentração da produção
industrial alcançada pela
China, aliando o enorme
contingente de mão de obra
de baixo custo à automação
da produção, visando o
acúmulo de dólares, acarretando precarização geral.
Os recursos da natureza
são limitados. Mercado e
consumidores terão de se
adequar, mas para isso se
faz necessária a evolução
dos indivíduos para encarar
a vida com seriedade e solidariedade, estabelecendo
metas de continuada melhora das condições gerais
e da qualidade, visando o
progresso e a paz.
A economia saiu da naturalidade. A monetização
avançou sobre todas as
atividades. A economia de
subsistência, existente em
regiões afastadas, foi sendo
eliminada. Tudo depende
de dinheiro que se tornou
escasso, e falta trabalho
remunerado pelo mundo.
A população está desorientada pela enxurrada de
comunicações, tanto da imprensa tradicional como das
mídias digitais. Vivemos sob
o domínio das mentiras e da
corrosão dos valores que
lança as pessoas na guerra
de todos contra todos.
Produzir e empregar
mais, distribuir renda,
manter o consumo e a
arrecadação, requer um
grande rearranjo global,
pois o Brasil vem sendo
convertido em abastecedor
de comida e matérias-primas, ampliando o atraso.
A situação se complica
porque, assim como no
futebol, os políticos fazem
cera, isto é, deixam o tempo
passar sem fazer nada para
ver como vai ficar, o que
é muito perigoso porque
eventos imprevistos estão
acontecendo de forma acelerada pelo mundo.
Como um circo, o período
eleitoral apresenta muitas
promessas falsas e barbaridades de marqueteiros bem

pagos. Mas quem respeita
o Brasil e sua população?
Desde o Marechal Deodoro,
poucos cuidados têm sido
dados ao país pelos presidentes e governadores,
sempre no cabresto do poder mundial sem autonomia
nem personalidade. Uns
incompetentes astuciosos
que emperraram tudo e fizeram do grande e promissor
Brasil uma nação endividada e despreparada para o
real progresso espiritual e
material.
Desde a época em que
o grupo liderado por José
Bonifácio e a Imperatriz
Leopoldina lutaram pela independência do Brasil, um
grupo hostil procura impedir que o país se torne pátria
de Luz. É triste e lamentável
observar quantos se deixam
envolver pelos inimigos que
querem a derrocada e usam
como arma a mentira e a
falsidade.
Descrentes de tudo, muitos cidadãos deixam de
votar, embora se trate de
direito e dever que não
podem ser abandonados; é
preciso votar com seriedade
sem se deixar influenciar
pela propaganda que vende
o candidato como se fosse
um bem de consumo. É preciso usar a intuição e avaliar
quais são as intenções e a
experiência dos candidatos
nesta era em que os homens
materialistas, dominados
pelo intelecto, decepcionados com as religiões, não
creem mais em Deus.
É preciso identificar os
candidatos comprometidos
com a melhora geral das
condições de vida e com o
aprimoramento da espécie
humana. O Brasil quer renovação e racionalização,
quer tirar os inservíveis e os
corruptos da gestão pública.
Para isso, é necessário votar
bem.
Após o término da Segunda Guerra Mundial os seres
humanos tinham no íntimo
o sentimento de solidariedade na vida em geral e no
trabalho. Com o agravamento da luta pela sobrevivência
e aspereza, aumentou a ignorância geral e o egoísmo.
O século 21 apresenta uma
forte regressão ética, moral
e ambiental que requer reação saneadora.
Depressão e desequilíbrios emocionais são males atuais. No passado,
eles ocorriam com menor
fre
q uência porque eram
tempos menos acelerados,
quando as pessoas conversavam amistosamente de
forma serena, pois tinham
alguma afinidade com o
ciclo natural da vida que
acabou sendo perdido.
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz
parte do Conselho de Administração
do Hotel Transamerica Berrini,
realiza palestras sobre qualidade
de vida. Coordena os sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
São Paulo, 23 de Outubro de 2020.
Edital de Convocação - Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do regimento
interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de
Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
através de resposta ao nosso oficio de nº 06/2020, ficam os senhores membros do
Conselho Deliberativo convocados para a Reunião Ordinária, a ser realizada no Ginásio
Raul Rodrigues “Raulzão”, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira número 33,
Canindé, no dia 29 de outubro de 2020, quinta feira, com início às 18h30min, em
primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda chamada,
meia hora depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros. Será
observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e a apreciação da ata da
reunião anterior; 2. Expediente; 3. Dar posse a conselheiros suplentes; 4. Formação e
apresentação da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo; 5. Apreciação e deliberação sobre parecer do COF, relativo aos balanços 2017, 2018 e 2019; 6. Tomar
conhecimento da vida administrativa da Associação e deliberar sobre pedidos de
suplementação de verbas; 7. Deliberar sobre proposta orçamentária enviada pela
Diretoria Executiva para o próximo exercício; 8. Deliberar sobre qualquer outra matéria
atribuída pelos Estatutos. Seguiremos os protocolos recomendados pelos órgãos de
saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre as cadeiras, com medição de
temperatura corporal dos conselheiros na entrada, disponibilização de álcool gel 70%,
e a obrigatoriedade do uso de máscaras individuais de proteção. Atenção: Nos termos
estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser Obrigatóriamente justificadas por escrito, inclusive por e-mail para conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;
José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo
Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo
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