Mortalidade por Covid
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A taxa de mortalidade por Covid-19
no Brasil ultrapassou a dos Estados
Unidos, país que, em termos absolutos,
tem o maior número de óbitos causados
pela doença em todo o mundo. Segundo a Universidade Johns Hopkins, os
EUA somam 565.298 mortes desde o
início da pandemia, contra 365.444
do Brasil, porém, com uma população
mais de 50% maior, sua taxa de mortalidade agora é menor que a do país
sul-americano: 172,2 óbitos para cada
100 mil habitantes contra 173,2 (Ansa).
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reimaginar estratégias tecnológicas

Tecnologias emergentes são
essenciais para o negócio
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As empresas adotantes do
Simples Nacional possuem
a opção da prorrogação do
prazo para pagamento dos
tributos referentes aos meses
de março, abril e maio.

SP cria fase de transição e libera comércio
no fim de semana

M

O governo de São Paulo decidiu liberar o comércio e os serviços
no estado, numa nova fase que foi chamada de transição e que foi
estabelecida entre as fases Vermelha e Laranja do Plano São Paulo.
Essa liberação, no entanto, será gradual. Na primeira semana, entre os
próximos dias 18 e 23, as atividades comerciais serão permitidas, mas
só poderão funcionar com capacidade limitada a 25% e entre as 11h e
19h. Já na semana seguinte, entre os dias 24 e 30, além das atividades
comerciais, também serão liberadas as atividades do setor de serviços. Com isso, restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias,
atividades culturais e academias poderão reabrir. Com exceção das
academias, o horário de funcionamento também será das 11h as 19h.
Já as academias poderão funcionar das 7h às 11h e das 15h às 19h. O
limite para todas essas atividades é de 25% de sua capacidade. Parques
e clubes também serão reabertos nessa etapa, informou o governo. Já
bares continuam proibidos nessa fase de transição.
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as, é interessante para as empresas realizarem essa opção?
Essa medida tem o objetivo de minimizar os impactos da pandemia da
Covid-19 para as micro e pequenas
empresas e Microempreendedores
Individuais (MEI), podendo beneficiar 17.353.994 contribuintes.
Contudo, é importante frisar que o
adiamento não representa nenhuma
redução ou alterações de valores
desse tributo, que deverão ser pagos
mais adiante, necessitando assim de
planejamento financeiro. "A prorrogação é um grande avanço diante
a situação atual dessas empresas.
Mas, é importante lembrar que as
empresas precisam se organizar
para esse adiamento, lembrando que
muitos contribuintes se confundiram
com o pagamento no adiamento que
ocorreu em 2020, e ficaram sujeitos
a juros e multas", alerta Robson
Nascimento, consultor tributário da
Confirp Consultoria Contábil.
Robson explica que os valores que
não forem pagos nesses meses poderão ser parcelados em duas vezes
mais à frente, diferentemente do
adiamento que ocorreu em 2020, o
que possibilita que as empresas se
organizem melhor para o pagamento.
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Simples Nacional - veja como
as empresas devem se organizar

Negócios em Pauta

Veja como será realizada a prorrogação segundo o CGSN
•o
 período de apuração março de
2021, com vencimento original
em 20 de abril de 2021, poderá
ser pago em duas quotas iguais,
com vencimento em 20 de julho
de 2021 e 20 de agosto de 2021;
•o
 período de apuração abril de
2021, com vencimento original
em 20 de maio de 2021, poderá
ser pago em duas quotas iguais,
com vencimento em 20 de setembro de 2021 e 20 de outubro
de 2021;
•o
 período de apuração maio de
2021, com vencimento original

Pix permite ajustar limites para transações
financeiras
Desde o início de abril, os clientes das instituições financeiras participantes do Pix já podem controlar o limite dos recursos que usarão em
suas transações e optar pela redução ou aumento do valor disponível
para transferências e pagamentos. Essa nova funcionalidade está sendo
oferecida aos usuários para proporcionar maior comodidade e facilidade
em suas transações financeiras, aprimorando ainda mais a segurança da
ferramenta.

Produtora uruguaia visa facilitar venda de
medicamentos à base de canabidiol
Visando o mercado de cannabis nacional, a Productora Uruguaya
de Cannabis Medicinal, PUCMed, promete importar do Brasil medicamentos à base de canabidiol com preços mais acessíveis, a partir do
segundo semestre. A produtora conta com parceria com a Cannabis
Company Builder (CCB), primeira aceleradora de startups da América
Latina voltada para o mercado da cannabis, que desembarcou em solo
brasileiro neste mês. Além da parceria, a PUCMed planeja trabalhar
com preços reduzidos por conta de sua verticalidade e das vantagens
possibilitadas pela aliança estratégica entre Brasil e Uruguai.
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em 21 de junho de 2021, poderá ser pago em duas quotas
iguais, com vencimento em 22
de novembro de 2021 e 20 de
dezembro de 2021;
"A orientação é aproveitar
esse adiamento para reforçar o
fluxo de caixa, mas que separe
em alguma aplicação o dinheiro
necessário para o pagamento posterior. Lembrando que o cenário
de retomada econômica ainda é
muito nebuloso no país, assim é
importante ter capital de giro",
finaliza o consultor da Confirp.
Fonte: AI/Grupo Alliance.

Deseja morar no Canadá? Especialista
responde às principais dúvidas
De acordo com o governo canadense, o país pretende receber 1
milhão e 233 mil novos residentes permanentes nos próximos meses.
O agente de imigração e fundador da Cebrusa Northgate, uma das
maiores empresas de imigração do Brasil, Daniel Braun, esclarece
as principais dúvidas para os interessados em morar no Canadá para
trabalhar ou estudar.
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Transformar estudantes e profissionais
talentosos em empreendedores

@

No Brasil, é crescente o número de grandes organizações dispostas
a investir em novos empreendedores, para ajudar suas ideias a decolar. Ainda dá tempo de alcançar esse sonho: terminam no próximo dia
22 de abril as inscrições para o programa Radar Empreenda – do Banco
Santander em parceria com a empresa global de inovação corporativa The
Bakery –, que distribuirá bolsas de R$ 2 mil por mês a universitários e
empreendedores iniciais que querem investir em seus próprios negócios,
tendo por base desafios provenientes de áreas do Banco e/ou coligadas
do Grupo Santander. O site é o https://radarempreenda.com.br/. A participação no Radar Empreenda pode representar um grande salto na
carreira dos universitários e uma experiência significativa para aqueles
formados nos últimos cinco anos (empreendedores iniciais), já que a
indústria bancária segue como o maior investidor privado em tecnologia
no Brasil e no mundo, de acordo com a Pesquisa Febraban de Tecnologia
Bancária 2020. nscrições no portal www.radarempreenda.com.br: Até
22/04/2021 para universitários e empreendedores iniciais. Até 15/10/2021
para startups e scale-ups.
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