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Sebrae-RS promove uma série de atividades voltadas para os microempreendedores individuais entre os dias 14 e 18 de maio

Semana do MEI on-line e
gratuita vai até sexta-feira
O empreendedorismo evoluiu e o Sebrae-RS acompanha
essa mudança. Pela primeira
vez, a Semana do MEI será totalmente digital, com diversas
atividades promovidas entre os
dias 14 e 18 de maio e disponibilizadas gratuitamente para os
empresários. É a 10ª edição da
programação, que ocorre paralelamente a 5ª Semana Nacional
de Educação Financeira.
A técnica da Gerência de Soluções do Sebrae RS Miriam Menezes da Silva destaca que será
uma semana de conteúdos, palestras online, curso via Whats-App e uma websérie exclusiva
com episódios diários. “Todas as
informações serão relacionadas ao
dia a dia do microemprendedor
individual”, complementa.
O novo formato da Semana do
MEI exclusivamente digital atende
a uma demanda dos próprios empresários. “Esses empreendedores
normalmente trabalham sozinhos
e fazem tudo. Não tem tempo para
sair da sua atividade e participar de
um curso ou palestra presencialmente. Com as atividades virtuais
eles poderão acompanhar direto de
seus celulares ou assistir mais tarde, quando tiverem tempo dispo-

nível”, explica Miriam.
Esse modelo vem sendo intensificado pelo Sebrae-RS nos
últimos anos, com resultados bem
positivos. “Algumas palestras e
atividades chegam a ter até 600
inscritos e depois ainda registram
um número expressivo de acessos
para verificar os conteúdos ministrados”, ressalta.
Para esta Semana do MEI,
foram escolhidos alguns dos temas que são mais relevantes para
os empresários e que serão desenvolvidos com palestras on-line diárias com uma hora de duração. A primeira ocorreu no dia
14 de maio, sobre o tema Registro
e Tributação. Na terça-feira, dia
15, a palestra foi sobre Educação
financeira. No dia 16, o destaque
será a prospecção de clientes. No
dia 17, o conteúdo ministrado será
a Gestão do tempo. E no dia 18,
será a vez de abordar o Marketing digital.
Além das palestras, será apresentada a websérie Meu negócio em dia, em cinco capítulos. A
cada dia, será divulgado um bate-papo com especialistas do Sebrae-RS nas áreas de finanças,
gestão do tempo, tributação, prospecção de clientes e marketing di-
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Confira a
programação e
agende-se:
16/5 – Quarta-feira
Temática: Prospecção de clientes
Terceiro episódio da websérie Meu negócio em dia.
14h – Palestra on-line: Como o MEI
pode alavancar suas vendas – entendendo a jornada do consumidor.
Palestrante: Fernanda Zanoni, palestrante e consultora sênior do
Sebrae-RS.
Inscrições: http://bit.ly/MEI2018Vendas

Empreendedores poderão conferir dicas de especialistas pela internet

gital com a empresária Ana Paula Brum, da Degusta Fit, empresa
especializada em doces fitness.
Diariamente, o link para assistir
essa websérie será enviado para a
base de clientes do Sebrae-RS e
estará disponível na página do Facebook da organização.
Outra ação exclusiva disponibilizada pelo Sebrae-RS para
os MEIs será o curso “O uso do
WhatsApp para conquistar clientes e vender mais”. O formato será
pioneiro. O curso será ministrado
totalmente via WhatsApp entre
os dias 14 e 25 de maio. O novo
modelo pode se tornar uma plataforma para oferecer conteúdos de
forma mais prática aos empreendedores. As vagas são limitadas
e as inscrições estão disponíveis

pelo link: https://goo.gl/jzztRc.
Os microempreendedores individuais também poderão acessar
vários conteúdos digitais gratuitos
com dicas e orientações para facilitar o desenvolvimento dos negócios. São informativos de passo
a passo, e-books, vídeos e oficina
que tratam desde o Registro do
MEI, detalhando o que é necessário para a formalização do empreendedor e quais os benefícios,
até ferramentas de gestão, contratação de funcionários, acesso
ao crédito, pagamento de DAS e
cases de sucesso como Pipoca do
Bira, Brownie do Cacá e Espaço
Urbano. Todas essas informações
estão disponíveis gratuitamente a partir do link: https://goo.
gl/1Dktcm.

17/5 – Quinta-feira
Temática: Gestão de tempo
Quarto episódio da websérie Meu negócio em dia
14h – Palestra on-line: Usando melhor
o tempo a favor do seu negócio. Palestrante: Mileine Vargas, trainer em Programação Neurolinguística, idealizadora do Programa de Desenvolvimento
da Mulher.
Inscrições: http://bit.ly/MEI2018Tempo
18/5 – Sexta-feira
Temática: Marketing digital
Quinto episódio da websérie Meu negócio em dia.
14h – Palestra on-line: Marketing
Digital para microempreendedor individual.
Palestrante: Rafael Terra, CEO da Fabulosa Ideia.
Inscrições: http://bit.ly/
MEI2018MarketingDigital.

Brasil receberá elite da auditoria mundial em Foz do Iguaçu
O maior evento de auditoria já
realizado no Brasil já tem data definida. Entre os dias 21 e 24 de outubro, a paranaense Foz do Iguaçu
se transformará na capital da ética
do País, ao sediar a 23ª edição do
Clai – Congresso Latino-americano de Auditoria Interna. A expectativa é reunir mais de mil profissionais em torno de temas como
gestão, combate a fraudes e corrupção corporativa, e transparência de
organizações públicas e privadas.

São esperados alguns dos mais
respeitados auditores do planeta
como Richard Chambers, presidente do The IIA – Institute of Internal Auditors – a principal instituição da carreira no mundo, com
190 mil associados. Também virá
ao Brasil, Paul Sobel, ex-presidente do The IIA, Jonathan Calvert,
editor de investigações do jornal
The Sunday Times e o executivo
japonês Naohiro Mouri, próximo
presidente do The IIA.

Mais de 30 painéis destacarão questões envolvendo Lava Jato,
Lei Anticorrupção, compliance, auditoria governamental, prevenção a fraudes, Data Analytics
e auditoria de TI. Também estão
previstas realizações de debates
inéditos com a presença de gestores de corporações internacionais.
De acordo com Braselino Assunção, diretor geral do IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, uma das entidades

promotoras do Clai, a realização
do congresso no país é aguardada
com enorme expectativa por importantes gestores de organizações
internacionais, curiosos em entender, com mais detalhes, o processo
histórico de combate à corrupção
que vem sendo realizado no País.
“Os auditores estão nos holofotes dos grandes acontecimentos. São eles os guardiões da ética
e governança corporativa e a melhora dos níveis de transparência e

Fiscalização

confiabilidade de uma organização, passa, efetivamente, pelo crivo desses profissionais”, comenta Assunção.
Ao longo dos próximos meses, o IIA Brasil divulgará detalhes dos principais painéis e sobre
a participação dos Keynote Speakers que comandarão apresentações para centenas de auditores.
As inscrições para o congresso já
estão liberadas e podem ser realizadas por meio do site: claiflai.org.
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Receitas Federal e de Porto Alegre regularizam R$ 45 milhões
As Receitas Federal e Municipal de Porto Alegre encerram nos próximos dias a primeira etapa da operação conjunta de
fiscalização realizada nos segmentos de eventos e academias.
Até o momento foram declarados
R$ 45 milhões em receitas antes
omitidas, resultando na recuperação espontânea de R$ 8 milhões
em tributos federais e municipais.
Ao todo foram intimadas e atendidas 169 contribuintes.

De acordo com o superintendente da Receita Municipal, Teddy Biassusi, adicionalmente, mais
de 70 contribuintes foram encaminhados para ações de revisão fiscal,
das quais 10% foram encerradas,
com lançamentos de Imposto sobre Serviços (ISS) pque superam
R$ 15 milhões. “Mais do que o dobro
do valor previsto inicialmente”, disse.
A segunda fase dessa operação
será desencadeada nas próximas semanas junto às empresas atuantes

nos segmentos de saúde, informática, educação, assessoramento e
turismo. Cerca de 210 contribuintes serão intimados para comparecerem às reuniões de conformidade. A estimativa é que as receitas
não declaradas superem o valor de
R$ 250 milhões. Os contribuintes
que não se regularizarem ou não
comparecerem às reuniões serão
submetidos à fiscalização.
Para o superintendente da Receita Federal, Luiz Fernando Lo-

renzi, as reuniões de conformidade
têm sido excelentes oportunidades
para os contribuintes sanarem suas
dúvidas, promoverem a autorregularização e, assim, evitarem a revisão, que, além do lançamento dos
próprios tributos devidos, pode levar à exclusão do Simples Nacional
e à representação fiscal para fins penais por fraude ou sonegação fiscal,
além de acarretar penalidades que
se iniciam em 75% sobre o valor do
tributo devido.

Biassusi destaca encaminhamento
para ações de revisão fiscal

