Volta às aulas

www.netjen.com.br

O Governador João Doria anunciou
ontem (17) que manterá o retorno
gradual às aulas presenciais para o
ano letivo de 2021. “A decisão para
manter escolas abertas é embasada em
experiências internacionais e nacionais
e objetiva garantir a segurança dos alunos, dos professores e dos funcionários,
além do desenvolvimento cognitivo e
socioemocional de milhões de crianças
e adolescentes”. O retorno ocorrerá de
forma regionalizada, obedecendo aos
critérios de segurança estabelecidos pelo
Centro de Contingência do Coronavírus.

Sexta-feira,
18 de dezembro de 2020
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Final do ano é tempo de celebrar
e também de realizar ações
solidárias.
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Imposto de Renda Solidário:
cinco mitos e verdades

Negócios em Pauta

E

m momentos como a crise do Coronavírus,
muitas são as formas como o brasileiro
pode doar e ajudar comunidades fortemente
afetadas pela pandemia. Uma delas é por meio
do Imposto Solidário, no qual, sem gastar
um centavo a mais, os contribuintes podem
destinar até 6% do seu IR para instituições
sociais.
Dessa forma, o dinheiro, que já seria destinado
ao governo de qualquer maneira, pode ser
destinado para diversas causas e projetos
sociais. “A grande vantagem é que ao escolher
apoiar projetos sociais, a população contribui
para instituições que estão necessitando
muito, localizadas em áreas vulneráveis,
sobretudo em um ano altamente impactado
pela pandemia”, reforça Rodolfo Schneider,
gerente de mobilização de recursos do Marista
Escolas Sociais.
As doações podem ser feitas por aqueles
que optam pelo formulário de modelo completo na hora da declaração, o que permite o
abatimento de itens como educação, saúde,
previdência privada, entre outros. A simulação pode ser feita calculando o potencial de
doação baseada na declaração do ano anterior.
Segundo dados da Receita Federal, mais
de 97% das pessoas que têm potencial de
doação não fazem essa destinação.
“É hora de olharmos para o Imposto de Renda
como uma ferramenta importante na melhoria
das principais necessidades da população, e
com a destinação de até 6%, o contribuinte tem
a oportunidade de saber exatamente como e
onde parte do seu recurso está sendo empregado no acompanhamento dos projetos que
beneficiam as comunidades mais empobrecidas”, afirma Schneider. Os projetos disponíveis
para receber os recursos via Imposto de Renda
são o “Educação – O futuro é para todos”, que

Futuro mais Verde

beneficia mais de 2 mil crianças, adolescentes
e jovens de 0 a 17 anos.
A iniciativa oferece educação gratuita em
cinco escolas sociais localizadas em áreas
de vulnerabilidade social na Zona Leste de
São Paulo, Santos e Ribeirão Preto. Além
disso, no Estado do Paraná são seis escolas
beneficiadas com mais de 2,6 mil alunos, nas
cidades de Curitiba, Almirante Tamandaré,
Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Cascavel
e Londrina.
As doações podem promover a expansão
de laboratórios, espaços maker, projetos de
educomunicação, capacitação de educadores,
revitalização de espaços e melhorias no acervo
das bibliotecas comunitárias. Mais de 40% das
famílias atendidas nos locais estão abaixo da
linha da pobreza e vivem do trabalho informal,
sendo fortemente atingidas pela pandemia
do Coronavírus.
Confira cinco mitos e verdades sobre a
doação do Imposto de Renda Solidário:
1. Você não gasta nenhum centavo a
mais - Verdade. A doação do imposto de
renda para ONGs e instituições sai do percentual que já seria pago de qualquer forma
à Receita Federal. Ou seja: Tenha imposto
a pagar ou a restituir você não gasta nada a
mais e ainda contribui para projetos transformadores e com alto impacto social em
comunidades empobrecidas.

Cinco dicas para agências digitais decolarem em 2021
O ano de 2020 alterou o funcionamento do mundo. A pandemia do
Coronavírus modificou o dia a dia das pessoas e também dos donos
de agências digitais. O consumo e as compras pela internet tiveram
alta, mas nem todos conseguiram surfar nessa onda. Pensando nisso, a
Umbler, empresa especializada em agências digitais e com sede no RS,
separou cinco dicas para acelerar as agências digitais no próximo ano.
1 - Faça o recorte da sua agência - Esse recorte é para compreender
a relação com o ecossistema que te rodeia.

Levar minha aplicação para nuvem
As soluções nativas em nuvem são apontadas por especialistas como a
evolução das aplicações para viabilizar a transformação digital e acelerar
os negócios. Se a sua opção é construir aplicações em cloud para fazer
uma gestão financeira eficiente dos recursos em nuvem, é comum surgir
o questionamento: qual deve ser o meu primeiro passo? Minha resposta é
Assessment, método utilizado para oferecer mais precisão aos diferentes
processos de escolha dentro de uma empresa. O processo de Assessment
é composto por duas etapas: a primeira delas é quando entendemos o
requisito de negócio, enquanto a segunda é o processo de levantamento
propriamente dito, utilizando uma abordagem vinda da fase anterior.

2. Doar é muito complicado - Mito.
Com a intenção de explicar o passo a passo
para efetuar uma doação via imposto de
renda, o Marista Escolas Sociais, que atende
mais de 7 mil crianças, adolescentes e jovens
em 20 Escolas e Unidades Sociais, preparou uma calculadora para mostrar qual é o
potencial de doação de cada contribuinte.
Para acessar, a pessoa deve ter o recibo da
sua última declaração para checar o valor do
seu imposto devido e acessar o site (www.
impostosolidario.org.br).
3. Muitos projetos foram impactados
pela pandemia - Verdade. Muitas instituições e projetos sociais inscritos estão nas
áreas mais vulneráveis, as mais atingidas
pela pandemia. As doações podem impactar
e contribuir diretamente com os projetos.

Hoje (18), o Museu do Amanhã (RJ) se transforma e recebe iluminação especial que o deixará totalmente verde. A
ação é uma mensagem da marca Heineken®, que promete
revelar neste dia um toque especial que se une aos ingredientes da cerveja premium. As pessoas que circularem pelo
entorno do Museu vão descobrir, em primeira mão, essa
novidade que fará parte do processo de produção e envase
da cerveja no Brasil. Criada em 1873, por Gerard Adriann
Heineken, atualmente está presente em 192 países e esse
movimento também faz parte do compromisso Global da
Leia a
marca com a inovação e o sabor de qualidade.
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4. Poucas pessoas destinam o IR solidário no Brasil - Verdade. Segundo dados da
Receita Federal menos de 3% das pessoas que
poderiam fazer a doação do seu IR destinam
o valor para as instituições sociais.
5. É possível acompanhar o projeto
que recebeu a doação - Verdade. Na
hora de destinar o valor, você pode escolher
uma instituição que conhece e confia. Não é
somente uma participação financeira, trata-se de uma contribuição efetiva e cidadã.
Fonte e outras informações (https://
maristaescolassociais.org.br/).

Mercado de venda de créditos vencidos
A poucos dias do final do ano de 2020, o mercado continua prevendo
oscilações. Em termos econômicos, a pandemia foi arrebatadora e de
acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) a quantidade de famílias endividadas bateu recorde histórico
em agosto, com a marca de 67,5%, o maior nível desde o início de sua
realização, em janeiro de 2010. Diante desse cenário, que tende a crescer
ainda mais com o fim do auxílio emergencial do governo, muitas empresas
veem suas receitas serem muito impactadas com a inadimplência.
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XP vai abrir 176 vagas para profissionais
de Tecnologia no início de 2021

@

A XP Inc. irá contratar um total de 176 profissionais de
tecnologia só nos primeiros três meses de 2021. A maioria
das vagas é destinada para software engineers, que irão atuar em
todas as áreas de negócios da empresa. Os profissionais poderão
se candidatar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em linha
com o programa #XPdeQualquerLugar. Só em 2020, mais de 500
profissionais de tecnologia foram contratados pela companhia. O
reforço nessa área tem uma justificativa: consolidar a XP como
uma empresa de tecnologia. “Queremos ser reconhecidos como
a melhor companhia de tecnologia brasileira e ser disruptivos
em outros segmentos, como fizemos em investimentos”, afirma
Thiago Maffra, diretor de Tecnologia da XP (www.xpinc.com).
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