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ACIL recebe mais de 60 pessoas no
Encontro com Empresários

A última edição do Encontro com Empresários, realizada no dia 10 de julho, contou
com a presença do diretor da Sanchez Propaganda, Rafael Sanches, que fez com que os
presentes visualizassem os aspectos chave do marketing digital e sua importância para o
sucesso dos negócios.
ACIL/RAFAELA SILVA
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VITRINE

EDITORIAL
Gratidão
“A Gratidão não é apenas a mais rica das virtudes, mas sim a mãe de
todas as outras”
Cícero
A neurociência explica que a felicidade está diretamente relacionada com a gratidão: quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa
do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Dessa forma, o cérebro entende
que algo positivo está acontecendo e libera dopamina, um neurotransmissor que é
responsável pela sensação de prazer.
A dopamina é a substância que motiva as pessoas a irem em busca de seus objetivos e sonhos. Ela funciona como um ciclo de realização: quanto mais o indivíduo
se sente feliz e realizado, mais seu organismo sente a necessidade de realizar outras
metas. E quanto mais esse processo é reforçado, mais ele se desenvolve no corpo.
Agradecer verdadeiramente por um trabalho bem feito, uma ideia inovadora,
uma contribuição diferenciada ou simplesmente por uma boa conversa pode ser
transformador. Quando lembro ao longo de minha carreira dos grandes líderes
que conheço, vejo que eles possuem em comum o dom da gratidão passando por
clientes, colaboradores e fornecedores. O elo de confiança pessoal e a parceria
entre as empresas se fortalecem e criam a base para um relacionamento ainda
mais produtivo.
Assim, podemos usufruir desta ilimitada fonte de gratidão e criar relações mais
fortes e profundas com todos que fazem parte da nossa vida profissional e pessoal.
Num sentido mais amplo a gratidão pode ser encarada como uma filosofia de
vida e para isso é fundamental exercitar o agradecimento em doses crescentes e
continuadas, como se fosse um exercício físico que você começa aos poucos e vai
ampliando com determinação e persistência.
Finalmente, agradecer é reconhecer a nossa dimensão humana. É um dos elementos fundamentais da ética em nossa sociedade e ingrediente essencial da formação moral do indivíduo.
Obrigado!

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.
DIVULGAÇÃO

Pão francês (16,86%)
Valor: R$ 5,00
Imposto: R$ 0,84

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
PENSE NISSO!

As micro e pequenas empresas foram as responsáveis pelo saldo positivo de
geração de empregos registrado no mês de junho.
De acordo com levantamento feito mensalmente pelo Sebrae com base em
números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, os pequenos negócios abriram 35,8 mil novos postos de
trabalho no país, 14,4% a mais que no mês anterior, enquanto as médias e grandes empresas extinguiram 26,7 mil vagas.
A Administração Pública incorporou ao seu quadro de servidores 704 pessoas, o que promoveu um saldo positivo total de 9,8 mil empregos no país.
Trata-se do terceiro mês consecutivo de resultados favoráveis para as empresas de pequeno porte.
Este ano, apenas no mês de março os pequenos negócios demitiram mais do
que contrataram. Desde o início do ano, esse segmento criou 211,2 mil postos
de trabalho, enquanto as médias e grandes fecharam 162,2 mil.
“Os pequenos negócios vêm sustentando a geração de empregos na economia, revertendo o saldo negativo do ano passado”, ressalta o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. No acumulado do ano, o setor de Serviços foi
o que apresentou o melhor saldo: 145 mil novas vagas.
Em junho, os pequenos negócios da Agropecuária foram os que mais criaram empregos, com 22,6 mil postos. O setor de Serviços ficou em segundo lugar, com abertura de 13,1 mil vagas, puxado pelos pequenos negócios do ramo
imobiliário (+8,9 mil postos). O Comércio também teve desempenho positivo,
com a geração de 2,4 mil postos de trabalho.
Fonte: Agência Sebrae de Notícias

Tony dos Santos
Diretor da ACIL

UNIÃO

Pequenas empresas têm saldo positivo de emprego
pelo terceiro mês seguido

69,5%
Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal
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A psicoterapia como forma de autoconhecimento
ACIL/LEONARDO BARDINI

Através de toda a experiência e estudos adquiridos, a psicóloga Regina
Célia Borges ajuda no alívio das dores e possibilita um viver melhor

A psicologia tem evoluído
muito nos últimos anos. Os profissionais desta área de atuação
estão em constante atualização,
sempre com novos tratamentos e
percepções que auxiliam seus pacientes a tratar e enfrentar dores e
momentos difíceis de suas vidas.
A psicóloga Regina Célia Borges é uma atuante da área, com
mais de 20 anos de experiência.
Seu atendimento clínico é feito para adultos, adolescentes e casais e
sua especialização está em auxiliar
pessoas que possuem problemas
com obesidade, acompanhamento
com pessoas que já realizaram ou
pretendem realizar cirurgia bariá-

Uma realidade: Observatório Social
Brasileiro – Unidade Limeira

O desafio “Indignação é importante. Atitude é fundamental!” faz muito sentido ao fazermos uma rápida retrospectiva do trabalho realizado junto à Rede Observatório Social
do Brasil (OSB), a fim de termos em nossa cidade, junto às outras 100 em solo nacional,
a unidade OSB – Limeira.
Desde 2015 a ideia foi plantada e com uma equipe unida contando com o apoio de mais
de 30 Associações cumprimos as etapas necessárias e em 23 de março de 2017, no auditório da ACIL, realizamos a fundação! Foram várias palestras conferidas, sendo a maior delas no Nosso Clube com mais de 600 presentes.
Com os olhos no céu e os pés no chão, o OSB – Limeira realizou seu Planejamento Estratégico 2017 e está a todo vapor implantando quatro programas iniciais:
1. Monitoramento da Câmara dos Vereadores - nosso OSB esteve presente em todas
as sessões da atual Legislatura e logo divulgaremos indicadores técnicos e apartidários do
levantamento realizado;
2. Obra Transparente - a ONU, através da UNDEF, selecionou junto à Rede OSB 22
Observatórios para auditarem obras envolvendo creches e escolas – nossa unidade foi selecionada mesmo sendo recém-fundada!;
3. Educação Fiscal e Cidadania - em parceria com a Receita Federal, o intuito é empoderarmos os munícipes quanto aos seus direitos e deveres;
4. Monitoramento de Licitações - acompanhamento das compras públicas através de
softwares especializados, auxiliando a Prefeitura a garantir a qualidade de seus gastos.
Gradualmente, estamos estruturando oportunidades de participação aos mais de 400 cidadãos que se registraram como potenciais voluntários e também construir uma comunicação efetiva com todos. Em breve, teremos a primeira Assembleia Pública de prestação de contas, aonde todo este trabalho
poderá ser acompanhado pela população.
Agradecemos a recepção calorosa que Limeira vem tendo ao projeto e à ACIL por ser sempre tão solícita. A jornada apenas começou e
contamos com todos para edificarmos uma cidade mais consciente e participativa!

Raul Soares Groppo

Presidente do Conselho de Administração
OSB – Limeira
osbrasil.limeira@gmail.com

trica, e orientação para tratamento
e prevenção de obesidade.
A escolha pela área da psicanálise foi construída de forma gradativa, para dar sustentabilidade
a seu lugar como analista. “Esta área é ligada a propriedade da
escuta do sofrimento, dos problemas e desejos. Ter meu lugar de
analista determinou a minha experiência clínica baseada em contínua formação e compromisso
com a ética”, explica a psicóloga.
Além de consultas particulares,
Regina também realiza atendimento em empresas com grupos de ajuda para prevenção de obesidade,
além de ministrar palestras com te-

mas como “Mulheres”, “Violência
doméstica”, “Resiliência”, “Relações Interpessoais”, entre outros.
“Acredito que a interação entre
analista e analisando promove alívio, muda as perspectivas e possibilita viver melhor”, finaliza.
Para conhecer um pouco mais
do trabalho da psicóloga Regina
Célia Borges, basta marcar um
horário. O telefone para contato é (19) 99729-7355 e o e-mail
é reg_borges@yahoo.com.br.
O consultório fica na Rua Benedito Kühl, 920, na Vila Cláudia, e o horário de atendimento
é de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h.

Tratamento especializado é no
Centro Odontológico Pleno
DIVULGAÇÃO

O Centro Odontológico Pleno conta com profissionais capacitados
nas diferentas áreas da odontologia

Em 2012, Dr. José Renato Corrêa da
Silva estabeleceu o Centro Odontológico
Pleno com o conceito de oferecer tratamentos integrados em todas as áreas. Com
profissionais capacitados nas diferentes
áreas da odontologia, os pacientes contam
com uma abordagem sistêmica de atendimento, proporcionando confiança, comodidade e conforto.
A clínica oferece os mais diversos tipos
de serviços, tais como: clínico geral, implantodontia, próteses, ortodontia, dentistica (estética), botox e cirurgia. “Desde 2015 somos
certificados pela Dental Cremer como Dentista Premium, que evidencia que o estabelecimento utiliza produtos de alta qualidade”,
conta o proprietário.
A empresa foi totalmente estruturada para acolher todo tipo de paciente, com estacionamento próprio, corredores e banheiros

adaptados para pessoas com necessidades
especiais. “Temos um atendimento de qualidade, profissionais capacitados, serviços
extremamente bem executados e produtos
de alta qualidade. Além disso, trabalhamos com equipamentos modernos como
raio X digital e câmera intraoral, que trazem resultados mais rápidos e precisos”,
explica o dentista.
O Centro Odontológico Pleno convida a
todos para conferirem a qualidade dos serviços oferecidos. A clínica encontra-se na
Rua João Machado Gomes Jr., 73, na Vila
Cláudia. Para mais informações existem os
números (19) 3441-5047 e 99313-3791, o
Whattsapp (19) 99531-5959, e o e-mail contato@plenoodonto.com.br. A empresa também está presente no Facebook através do
link facebook.com/plenoodonto e conta com
site próprio: www.plenoodonto.com.br.
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Boa Vista SCPC disponibiliza serviço para registro de documentos e cheques extraviados
DIVULGAÇÃO

Para cadastrar os documentos perdidos, é só acessar no site
Consumidor Positivo, acessar o menu Para Você, escolher a opção
Informar Documentos Roubados e seguir o passo a passo

As férias do meio do ano estão
chegando e, neste período, muitos brasileiros costumam partir
em viagem para vivenciar um período de lazer e descanso em hotéis, praias, campo, montanhas.

Quem não viaja, aproveita a sua
cidade para visitar locais recreativos, shoppings, bares, restaurantes. Como a rotina é completamente alterada e a tônica é
relaxar, nem sempre se dá a de-

Marketing corporativo
foi tema do Encontro com
Empresários da ACIL
ACIL/RAFAELA SILVA

Diretores da ACIL e integrante do NJE, junto ao palestrante Rafael Sanches

A última edição do Encontro com Empresários, realizada
no dia 10 de julho, abordou um
tema muito importante para a
classe empresarial: o marketing.
E para falar sobre o assunto, a
ACIL trouxe o diretor da Sanchez Propaganda, Rafael Sanches, que fez com que os presentes visualizassem os aspectos
chave do marketing digital corporativo que geram resultados
mais eficientes, explorando maximizar a performance da marca
perante seu público-alvo de maneira precisa e estratégica.
Entre os tópicos abordados durante o encontro para ressaltar a
importância do conteúdo para os
participantes, Sanches falou sobre
como a comunicação é essencial
para o sucesso do negócio, que
as redes sociais são um ambiente
que deve ser explorado pelas empresas e como elas devem ser utilizadas para o benefício da marca.
Definição de público alvo nas
redes sociais; verificar em quais
redes sociais a empresa estará
presente; direcionar corretamente

as postagens; conteúdo de qualidade; regularidade nas postagens;
identidade visual harmônica, entre outros tópicos foram enaltecidos pelo diretor da Sanchez Propaganda, que também utilizou
exemplos de ação de marketing
assertiva para demonstrar como
as redes sociais contribuem para a
divulgação da marca.
“O Facebook foi o ápice da
apresentação do Rafael hoje, pudemos ver a quantidade de ferramentas que ele disponibiliza,
as demais redes sociais que podem ser utilizadas, e com todas
essas informações fica claro que
a empresa que quer se destacar
precisa estar conectada. Então
o assunto foi muito importante,
atual, e acredito que muitos empresários presentes aqui hoje vão
aplicar esse novo conhecimento
em suas respectivas empresas”,
disse o sócio proprietário da Personally Fotos, Eddy Pereira.
A palestra completa do Encontro com Empresários está
disponível no canal da ACIL no
YouTube: ACIL Limeira.

vida atenção aos pertences pessoais e, aí, há o risco de perda,
extravio, furto ou roubo de bolsas e carteiras com documentos
e cheques, o que pode trazer sérias consequências para as finanças pessoais em decorrência
do uso indevido deles. Para não
correr este risco é fundamental
tomar algumas providências rapidamente, como comunicar ao
“SOS Cheques e Documentos” o
desaparecimento dos pertences.
O serviço é disponibilizado gratuitamente pela Boa Vista SCPC
e, nele, os próprios cidadãos registram o sumiço dos documentos e
cheques. Basta entrar no site Consumidor Positivo, acessar o menu
Para Você, escolher a opção Informar Documentos Roubados e se-

guir o passo a passo.
A informação registrada no
“SOS Cheques e Documentos” é
repassada a concedentes de crédito sempre que o CPF é consultado nos produtos da Boa Vista,
com a informação de que há algo errado naquela documentação.
“Este serviço da Boa Vista SCPC
é uma segurança tanto para os cidadãos quanto para as empresas,
uma vez que um alerta é disparado
pelo sistema da Boa Vista no momento em que o lojista consultar o
CPF ou o cheque apresentado por
quem realiza a compra. É repassada a informação de que a documentação foi roubada, furtada, extraviada ou perdida”, explica Pablo
Nemirovsky, Superintendente de
Serviços ao Consumidor da Boa

Vista SCPC. Portanto, registrar o
desaparecimento de documentos e
cheques no “SOS Cheques e Documentos” é fundamental para garantir tranquilidade.
A informação fica disponível
por cinco anos para quem faz as
consultas na Boa Vista SCPC. “O
próprio consumidor pode fazer o
pedido de exclusão a qualquer
momento. Se não o fizer, o registro é expurgado do cadastro após
cinco anos”, completa Pablo. Se
o cidadão quiser continuar com o
aviso de extravio de seus documentos ou cheques após os cinco
anos, explica o Superintendente de Serviços ao Consumidor
da Boa Vista SCPC, ele precisará fazer novo pedido e apresentar
Boletim de Ocorrência.
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Núcleo Nova Vida recebe projeto Falando ao Coração do
Conselho da Mulher Empreendedora
No dia 28 de junho o Conselho da Mulher Empreendedora
da ACIL levou seu projeto Falando ao Coração até o Núcleo de
Valorização Humana Nova Vida,
entidade assistencial que atende
atualmente 90 crianças entre 6 e
15 anos. A visita foi feita tanto no
período da manhã quanto da tarde, para que todos participassem.
Na ocasião, as crianças, puderam ter contato com o escritor Otacílio Monteiro, que leu
um de seus livros Pau, Pau... Pedra, Pedra! – A história de Pedro
Paulo e contou um pouco sobre
os acontecimentos que o fizeram
escrever a história. Além disso, o
CME presenteou todas as crianças com um exemplar do livro.
Para a psicopedagoga e arte-terapeuta Flávia Mendes de Araújo,
que atua diretamente com as crianças do Núcleo Nova Vida, esse tipo de ação é muito importante para
complementar as oficinas que são
promovidas para o aprendizado das

Turma manhã

crianças. “Nada melhor do que ver
na prática aquilo que elas aprendem
na sala de aula. Eles tiveram a oportunidade de assinar o nome no livro
de presença e muitos deles questionaram como isto seria feito, se tinham que colocar o nome completo... E este foi o momento oportuno
para ressaltar a importância de se

saber o nome inteiro. Esse é um dos
primeiros projetos que desenvolvemos, o Identidade”, conta Flávia,
que também enalteceu o fato de as
crianças terem seu primeiro contato
com um escritor e ainda ganharem
um exemplar autografado.
“Trabalhar com literatura vai
muito além de pesquisar, escrever

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

Turma tarde

e publicar. Também é uma questão
de identificação com o seu público e ter essa oportunidade de estar frente a frente com as crianças,
que são as leitoras dos meus livros
é muito bom”, disse o escritor Otacílio Monteiro, que tem as crianças como as principais leitoras de
suas obras. “É sempre um grande

aprendizado trabalhar com elas e
a cada palestra aprendo mais com
elas do que propriamente elas comigo, pois sugerem novas ideias
de história para meu personagem
que é o Pedro Paulo, ou seja, sempre acabam sendo uma fonte de
inspiração para a continuidade das
histórias”, completou o escritor.

Móveis planejados sob medida trazem mais personalidade aos ambientes
Hoje em dia a decoração de um
imóvel é algo a ser pensando mesmo antes que este esteja pronto.

Junto com a pintura e acabamentos, os móveis que irão compor o
seu interior devem fazer parte do
LEONARDO BARDINI/ACIL

Móveis planejados sob medida podem trazer muito mais
originalidade para uma empresa ou comércio

ambiente, e nem sempre é possível
encontrar aquilo que mais agrada uma pessoa nas lojas comuns,
além de dar aquele toque pessoal ao espaço. Por isso, atualmente muitos consumidores estão optando pelos móveis planejados sob
medida, como uma forma de suprir suas necessidades.
O primeiro passo para se obter
um destes móveis, como contam
os sócio proprietários da Marcenaria Bueno, Luis Geraldo Bueno e Reinaldo Aparecido Bueno,
é a contratação de um arquiteto ou
designer de interiores para a criação do projeto. “Esta pessoa irá tirar as medidas, definir a cor e tudo
o que é necessário para a construção do móvel desejado. Algumas

marcenarias, como a nossa, já
oferecem este serviço ao cliente”,
acrescentam.
O material utilizado para a
fabricação destes produtos varia de acordo com a disponibilidade e necessidade de cada pessoa, além da funcionalidade que
o móvel terá naquele ambiente.
“Hoje 95% das construções são
feitas com a madeira MDF, devido ao seu custo/benefício ser
bem melhor. Mas também há a
opção dos móveis formicados,
que são utilizados principalmente em locais que há bastante humidade, além é claro dos móveis
feitos com madeira maciça”, explicam os irmãos Bueno.
A maior vantagem dos móveis

planejados é que estes são feitos
não apenas do jeito que a pessoa imagina, como também para
aproveitarem todo o espaço disponível. “É preciso estar atento à
empresa que se está contratando.
Saber se estes já possuem experiência no mercado, se é viável para eles construírem este móvel e
procurar por pessoas que já contrataram seu serviço. Não se deve
prender apenas ao preço”, finalizam os sócio proprietários.
Com móveis planejados sob
medida é possível sair da “mesmice” na hora da decoração, trazendo mais personalidade ao cômodo,
além de muitas vezes ser a solução
para um espaço onde exige proporções diferenciadas de produtos.
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AGENDA CULTURAL
Feirinha de troca de livros infantojuvenis e gibis
Todas as terças-feiras, das 8h às 16h30, a Biblioteca Municipal Infantil “Cecília
Quadros” (Parque Cidade – Hípica) realiza a troca de livros infantojuvenis e gibis.
Apostilas, materiais didáticos, enciclopédias, cópias reprográficas ou livros em mau
estado de conservação não são aceitos.
A entrada é gratuita, então os pais ou responsáveis podem levar a criançada para
estimular a leitura.
Chapeuzinho Vermelho anima as férias no Shopping Center Limeira
Seguindo a programação infantil, recheada de espetáculos teatrais nas férias escolares do Shopping Center Limeira, o último final de semana de julho terá apresentação de um grande clássico infantil.
A clássica história da menina do chapeuzinho vermelho que é enviada por sua mãe

JURÍDICO

à casa da vovozinha, que está doente e no caminho encontra o “terrível” Lobo Mau ganha sua adaptação para o palco e encanta crianças e adultos. Nesse espetáculo a magia
do conto ganha vida em uma linda peça que acontece em parceria com o Espaço Cultural Maria Alice, a partir das 13h30 nos dias 29 e 30. A entrada é gratuita.
Workshop: “A última polaroide: relatos do caminho que se cruzam”
A residência pretende trabalhar a partir de vários estímulos a fim de recolher material dos participantes e, assim, construir um percurso cênico-dramatúrgico. As vagas são gratuitas e a seleção será realizada por meio de currículos e carta de interesse. A atividade será ministrada pelos artistas Ronaldo Serruya e Daniela Scarpari, e
conta também com a presença da videomaker Kit Menezes, que documentará todas
as etapas do processo para a criação do minidoc.
O workshop que é uma realização da ProAc Artes Integradas/2016, com apoio da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, será gratuito e acontecerá no dia 31 de
julho, das 19h às 22h, no Palacete Levy.

Abertura do Programa Especial De Regularização Tributária – PERT

Foi instituído o Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), um novo parcelamento de débitos junto a
RFB e PGFN, em substituição
ao programa anterior, o PRT
- Programa de Regularização
Tributária, previsto na MP nº
766/2017, o qual perdeu sua
validade em junho/2017. Referido programa não oferecia
grandes vantagens para liquidação dos débitos, inclusive
perante PGFN.
Já o PERT, instituído pela Medida Provisória (MP)
nº 783/2017, e regulamentado pela IN RFB nº 1711/2017
e Portaria PGFN nº 690/2017,
permite a liquidação e o parcelamento de débitos em condições mais vantajosas com
descontos nas multas e juros e
também prevê a possibilidade
de utilização de créditos fiscais
decorrentes de prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL para

débitos da RFB.
Já está aberto o prazo para
adesão, devendo ser realizada
mediante requerimento pela internet nos sites da RFB e PGFN
até o dia 31 de agosto de 2017,
sendo possível ao sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, escolher quais
débitos deseja parcelar, diferente
de como era no PRT.
Poderão ser quitados débitos de
natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30 de abril de
2017, devidos por pessoa física ou
jurídica, que se encontram inclusive em discussão administrativa e
judicial; ou os que já foram objeto
de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, como o PRT,
hipótese em que os pagamentos
efetuados em seu âmbito, serão
automaticamente migrados para
o PERT.
Não poderão ser parcelados
os débitos apurados na forma do
Simples Nacional; Simples Do-

INTERATIVIDADE
Por que estamos aqui,
neste mundo?!... Que propósito poderia haver no fato
de existirmos?!... Será que
você se conhece?!... Será
que é capaz de chegar à essência de si mesmo?!... Eis
que aqui coloco essas perguntas, formuladas de conformidade com a “maiêutica socrática”. Para levar
ao amigo leitor uma questão
fundamental que, por certo,
poderia auxiliar no enfrentamento de nossas contingências diárias. Seria uma ousada espécie de “FIAT LUX”.
Como um “algo lógico” pa-

méstico; os provenientes de tributos passíveis de retenção na
fonte, de desconto de terceiros ou
de sub-rogação; os débitos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou insolvência
civil da pessoa física; constituídos mediante lançamento efetuado em decorrência da constatação de sonegação e devidos pela
incorporadora optante do RET.
Vale ressaltar que as alternativas para liquidação dos débitos
no PERT, variam tanto em razão
do débito (inferior ou superior a
15 milhões) ou em razão do âmbito em que o débito se encontra,
inscritos ou não em dívida ativa
(RFB ou PGFN).
No âmbito da RFB existem 04
diferentes alternativas para a liquidação de débitos, como a de
pagamento em 120 parcelas, observados percentuais mínimos,
ou a possiblidade de pagar uma
entrada em 05 vezes (20% para
débitos maiores que R$ 15 mi-

lhões e de 7,5% para dívida consolidada em valor inferior), liquidando o restante em 145 ou 175
vezes, com descontos de até 80%
nos juros e 40% na multa.
A outra opção é o abatimento
dos débitos não inscritos em dívida ativa, com créditos de prejuízos fiscais, base de cálculo negativa e créditos próprios relativos a
tributos administrados pela RFB,
verificando-se os percentuais apu
rados até 31/12/2015 e declarados até 29/07/2016.
Para débitos que já estão na
PGFN as formas de pagamento serão praticamente as mesmas, pagamento em 120 parcelas ou pagamento parcial de 7,5% ou 20%
em 5 vezes, dividindo o restante
em 145 ou 175 vezes e a possibilidade de dação em pagamento de
bens imóveis, após a aplicação das

reduções de multas, juros, encargos legais e honorários advocatícios, para quitação do saldo remanescente.
Lembrando que a adesão im
plica em confissão irrevogável
e irretratável dos débitos indicados para compor o PERT,
sendo também previstas algumas hipóteses de exclusão ao
programa, como por exemplo,
a falta de pagamento de 03 parcelas consecutivas ou 06 alternadas, ou a falta de 01 parcela se todas as demais estiverem
pagas; o dever de pagar os débitos vencidos após 30/04/2017 e
o cumprimento das obrigações
com o FGTS. Ademais, com a
adesão fica vedada a migração
dos débitos que vierem a compor o PERT em parcelamentos
posteriores, exceto o ordinário.

Dr. Noedy de Castro Mello
Coordenador de Assuntos Jurídicos

Por que estamos aqui, neste mundo?!...

ra que possamos chegar, até
mesmo, ao “conhece-te a ti
mesmo” inscrito no átrio do
Templo de Apolo, em Delfos.
Nesse desafio socrático, valerá lembrar que “maiêutica
(maieutikós)” é uma palavra
grega relacionada à “obstetrícia”. Já que significa “parir”,
“dar à luz” e “trazer de dentro (de uma mãe) para ter vida no mundo”. Pois, Sócrates assegurava que herdara de
sua mãe, a parteira Fenerete,
a vocação de ajudar a “dar à
luz”. Nessa analogia ele nos
legou o contraste simbólico
da Luz (o “Dever Ser de To-

das as Coisas”) com as sombras (mentiras, ignorância, fanatismo). O que foi adotado
por milhares de seus pósteros (filósofos e religiosos). E,
até mesmo, pelo Cristianismo.
Onde deparamos (em resposta
à “maiêutica” socrática) com
o “Logos (Verbo) apresentado
como: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas, terá a luz da
vida” (João 8:12).
Para Sócrates, na Luz residiria a Virtude (“Areté”). E,
nesse caso, a Justiça e a Perfeição adviriam de nossa Virtude. Que deveria permanecer

sempre exaltada, acima dos
vícios (mentira, prepotência,
fanatismo e ignorância). Já
que nesses, estariam os males do presente e os prejuízos
ao futuro. Daí, valer a nossa
responsabilidade. Por sabermos que somos como átomos
que compõem células, sistemas e organismos do grande
corpo que chamamos de “Humanidade”. Onde estamos inseridos na homeostasia de
um ideal construtivo que requer células saudáveis (virtuosas). E não cancerosas (viciadas)... O Universo resultaria
de um Plano, de uma Arquite-

tura Superior. Que nos mantém no empenho consagrador de atuar de acordo com
Algo Maior, que brota a cada instante como o inefável e
imaterial “Dever Ser de Todas as Coisas”. O qual, do
foro íntimo de nossas vocações, manifesta-se “à Luz”...
Parece-me, assim, que pela “maiêutica” poderíamos,
pelo menos, ter noção dos
porquês que nos trazem aqui.
E qual seria a razão principal
de tudo isso...

Paulo Cesar Cavazin
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Programa de parcelamento de dívidas atrai 10,5 mil MEIs
O empreendedor que tiver guias em aberto pode aderir ao parcelamento da Receita Federal até o dia 2 de outubro
Desde o início do mês, 10,5
mil Microempreendedores Individuais (MEI) que possuíam
débitos tributários até maio do
ano passado aderiram ao programa de parcelamento lançado pela Receita Federal.
Com isso, até o momento,
foram renegociados aproximadamente R$ 8 milhões aos
cofres da Previdência Social.
Quem renegociar as dívidas,
após pagar a primeira parcela, volta automaticamente a
ter cobertura do INSS, respeitando os prazos de carência dos benefícios.
O empreendedor que tiver guias em aberto, e quiser
aproveitar o prazo especial de
até 120 meses, deve aderir ao
parcelamento até o dia 2 de
outubro. Depois dessa data,
os MEI terão até 60 meses para parcelar seus débitos.
É necessário dividir em, no

mínimo, duas prestações, que
devem ter valor de pelo menos R$ 50.
De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif
Domingos, 60% dos Microempreendedores Individuais
possuem DASMEI (guia de
recolhimento do MEI) atrasados. “É sempre preocupante a inadimplência, principalmente diante de um programa
de redução da informalidade com valores mínimos. O
maior prejudicado com a falta de pagamento da contribuição mensal é o próprio MEI,
por isso nos empenhamos para conseguir junto à Receita
Federal esse parcelamento”,
diz o presidente do Sebrae.
Afif destaca que quem parcelar seus débitos poderá reaver os direitos previdenciários
como aposentadoria, auxílio-doença ou licença-materni-
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dade, respeitados os prazos
de carência, além de participar de licitações com os
governos federal, estaduais
e municipais.
Adesão ao programa
A solicitação de adesão é feita por meio do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br). Para pedir
o parcelamento, o MEI deve ter
feito a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) relativa aos respectivos
períodos de apuração.
Caso ainda não tenha enviado a declaração, pode realizar o envio na hora, no mesmo Portal do Empreendedor.
O aplicativo calcula a quantidade de parcelas de forma
automática, considerando o
maior número possível, respeitado o valor mínimo.

A solicitação de adesão é feita por meio do Portal do Empreendedor

O valor mensal será acrescido de juros da taxa Selic
mais 1%, relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. A falta
de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, cancela o benefício.
Desde que foi criado, em
julho de 2009, mais de sete
milhões de pessoas se formalizaram como MEI. O núme-

ro de empreendimentos desse
porte já superou o total de micro e pequenas empresas, que
corresponde a cinco milhões
em todo o Brasil. Trabalhadores autônomos, como cabeleireiros, pedreiros, entre outros,
que estavam na irregularidade agora possuem um CNPJ e
direito a benefícios previdenciários como aposentadoria e
licença-maternidade.

que contam um pouco mais
sobre este estilo de vida e da
motocultura, já que dia 27 de
Julho é comemorado o Dia do
Motociclista. “Indico para os
curiosos o documentário mais
recente que assisti, 21 Days

Under The Sky, de 2016 com
direção de Michael Schmidt.
É uma viagem de 4 amigos
pela Lincoln Highway, a mais
antiga rota dos EUA, que liga
o leste com o oeste”, finaliza o
sócio proprietário.

Paixão sobre duas rodas
Percorrer o país em uma motocicleta, vislumbrando belas
paisagens, dirigindo sem destino em busca de paz e liberdade
pessoal. Isto pode resumir o filme Sem Destino, de 1969, um
grande marco da contracultura
americana. Além disso, também foi o responsável por influenciar toda uma geração colocando em evidência grupos
como os greasers americanos
e os rockers ingleses.
O amor pelas duas rodas e
este estilo de vida surge de diversas maneiras, e cada pessoa carrega consigo sua história. “Quando adolescente
pilotei uma pequena moto e
me apaixonei pelo motociclis-

mo. Você tem uma sensação
de liberdade, vento no rosto, e
os problemas vão embora junto com ele. Você e a moto se
tornam um só”, conta Leonardo Navajo Magosso, fundador
e presidente do motoclube Navajo Highway Brasil.
Comumente as pessoas associam ao motociclista diversos estereótipos negativos, especialmente sobre seu estilo
de vida. “Isto acontece porque
existem os ‘motoqueiros’ que
distorcem a imagem dos bons
motociclistas, que pilotam conforme as leis de trânsito e que
são na maioria membros de motoclubes registrados e com estatuto interno rígido também”,

acrescenta Navajo.
Não apenas de viagens é feito o dia a dia destes “desbravadores de estradas”, mas também
de momentos de confraternização com os companheiros de
duas rodas. “Somos pessoas
que procuram boa música, cerveja e comida em um ambiente agradável e com um preço
acessível”, explica Aguinaldo
Santos, que além de amante do
motociclismo é sócio proprietário do Evil Garage Bar. Com
decoração temática, inicialmente o bar tinha em sua ambientação peças de motos, barris, discos, latas e garrafas de cerveja.
Além do filme já citado,
existem diversas outras obras
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Cena do documentário 21 Days Under Sky
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