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COMO COMPRAR CARRO COM 
DESCONTO (PCD)

Pouca gente sabe, mas pessoas
portadoras de algum tipo de deficiência
podem comprar carros com desconto
que podem chegar a 30%.
Conheça algumas doenças que
poderão dar direito a este benefício!
1. Problemas de coluna : escoliose
acentuada, espondilite anquilosante e
hérnia de disco;
2. Nervos e ossos : artrite, artrose,
artrodese, lesões por esforços
repetitivos (LER/DORT), próteses
internas e externas (joelho, quadril,
coluna etc.) e poliomielite;
3. Portadores de patologias : diabetes,
hepatite C, HIV+, renais crônicos (com
fístula), hemofílicos, alguns tipos de
câncer, cardiopatia e linfomas;
4. Doença que afete braços e
ombros : túnel do carpo, bursites,
tendinite e manguito do rotador;
5. Olhos : acuidade visual menor que
20/200 (índice de Snellen) no melhor
olho,

campo visual menor que 20 graus ou
ambos;
6. Doença neurológica ou degenerativa :
mal de Parkinson, síndrome de Down,
AVC, paralisia cerebral, AVE, esclerose
múltipla, usuário de talidomida e ostomia;
7. Paralisias : triplegia, triparesia,
monoplegia, monoparesia, paraplegia,
tetraplegia, tetraparesia, hemiplegia;
Ausência ou má formação de membro :
nanismo, mastectomia, quadrantectomia,
amputação e encurtamento de membros.
Para maiores informações entre em
contato: (16) 9-9361-4616 -
contato@solucaocontabilpicole.com.br
Nosso escritório está apto para lhe
assessorar.

COMO COMPRAR CARRO COM 
DESCONTO (PCD)

O Governo por meio da
portaria 604 libera trabalho aos
domingos e feriados.
Estão contemplados 78 ramos de
atividade. Mas é no setor de
serviços, especialmente no
comércio, que a medida terá seu
maior impacto. Hoje, há restrições
para o trabalho aos fins de semana
e em feriados. Pela portaria,
aqueles que quiserem poderão
trabalhar todos os domingos, com
folga em qualquer dia da semana.

IN MATIVOR
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EMPRESAS SIMPLES DE CRÉDITO(ESC) - O QUE 
É, QUAL A TRIBUTAÇÃO E COMO FUNCIONARÁ?

O que é a Empresa Simples de
Crédito?
A ESC poderá atuar em âmbito local
emprestando recursos financeiros para
micro e pequenas empresas. Contudo,
a ESC não é um banco e não possui
permissão para usar a alcunha de
instituição financeira.
A ESC ofertará aos
Microempreendedores Individuais (MEI)
e às micro e pequenas empresas (MPE)
uma alternativa de crédito mais
acessível e com menor custo. Estudos
demonstram que em torno de 20% das
empresas brasileiras (dentre as que
solicitaram) já tiveram negado um
pedido de empréstimo bancário.
Como funcionará a ESC?
A região de atuação se limita a cidade
sede e as limítrofes. A fonte de receita
é, de forma exclusiva, advinda taxa de
juros fixada sobre as operações de
empréstimo, sendo vedada qualquer
cobrança a título de tarifas e encargos.
O volume de operações da ESC deve
se limitar ao montante do seu capital
social, o que faz com que a ESC só
possa realizar empréstimos com
recursos próprios. O endividamento
máximo da ESC não poderá superar o
valor do seu patrimônio líquido em mais
de três vezes.
Quem poderá abrir uma ESC?
Qualquer pessoa física poderá constituir
uma ESC, porém um único indivíduo só
pode possuir uma única unidade e não
são permitidas a abertura de filiais. A
ESC poderá ser constituída de três
formas distintas:
- Empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI);
- Empresário individual;
- Sociedade limitada (LTDA).
Como a ESC será tributada?
A ESC deve obrigatoriamente realizar
a opção tributária pelo Lucro Real ou
Lucro Presumido. Não é permitido o

enquadramento no Simples Nacional.
A receita bruta anual da ESC não pode
ultrapassar R$ 4,8 milhões. Há também uma
regra específica para recolhimento do Imposto
de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Como a ESC funcionará na prática?
Será firmado um contrato entre as partes
(ESC e a pessoa jurídica tomadora do
empréstimo). A movimentação do dinheiro
deve ser feita somente por débito ou crédito
em contas depositárias, obrigatoriamente em
nome da ESC e da pessoa jurídica
contratante. Será permitida a ESC a utilização
de alienação fiduciária (transferência do
devedor para o credor).
As operações deverão ser remetidas para
uma entidade registradora autorizada pelo
Banco Central do Brasil (BCB) ou pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Vale
dizer também que a ESC foi incluída entre as
entidades controladas pela Lei da Lavagem
de Dinheiro, tal qual empresas que executam
atividade de factoring e leasing.
Quais são os benefícios esperados para as
micro e pequenas empresas?
A ESC deverá fazer com que ocorra uma
diminuição na taxa de juros para os micro e
pequenos empreendedores e acirrar a
competição entre as instituições bancárias.
Atualmente a média da taxa de juros para
essa modalidade de empréstimo gira em torno
de 40% ao ano.
A expectativa é de que a ESC injete R$ 20
bilhões anualmente em crédito para as micro
e pequenas empresas – diante da expectativa
do surgimento de 1.000 unidades de ESC em
todo Brasil.
Caso isso se concretize, teremos
aproximadamente 10% de expansão dos
recursos disponíveis no mercado de crédito
para MPE (em 2018, o montante foi de cerca
de R$ 208 bilhões em crédito). Por ser um
mecanismo de financiamento de caráter
regionalizado, a ESC também deverá
estimular a criação de novos postos de
trabalho e expandir a renda nos municípios
brasileiros.
Rodrigo Ferreira
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ENTENDA OS PRINCIPAIS PONTOS E EVITE 
SURPRESAS NAS MUDANÇAS PROMOVIDAS 

PELA REFORMA TRABALHISTA

As diversas mudanças promovidas
pela Reforma Trabalhista já foram e
continuam sendo palco de diversas
discussões entre entidades sindicais e
governo, entre sindicatos e
empregadores e entre empresas e
trabalhadores, antes e depois de
entrada em vigor.
Alguns pontos principais do dia a dia
precisam estar na “ponta da língua” das
empresas, para que possam se precaver
contra a aplicação de altas multas ou de
passivos trabalhistas que possam surgir,
por não observar as novas condições de
trabalho previstas pela norma.
Destacamos abaixo as principais
alterações:
1 - Férias: De acordo com o § 1º do art.
134 da CLT, as férias poderão ser
usufruídas em até 3 (três) períodos,
sendo que um deles não poderá ser
inferior a 14 dias corridos e os demais
não poderão ser inferiores a 5 (cinco)
dias corridos, cada um, desde que haja
concordância do empregado;
2 - Equiparação Salarial: A
equiparação salarial só será possível
entre empregados contemporâneos no
cargo ou na função, desde que fique
comprovado, entre o empregado
reclamante e o paradigma direto, a
identidade de funções, a mesma
perfeição técnica, a diferença de tempo
de serviço não superior a 4 anos e a
diferença de tempo na função não
superior a dois anos, ficando vedada a
indicação de paradigma remoto, ainda
que o paradigma contemporâneo tenha
obtido a vantagem em ação judicial
própria;
3 - Registro de Empregado: a multa
pela falta de registro de empregado é de
R$ 3.000,00 para as empresas em geral
e de R$ 800,00, quando se tratar de
microempresa ou empresa de pequeno
porte (art. 47 da CLT);

4 - Anotações do Vínculo Empregatício:
O art. 47-A da CLT estabelece uma multa
de R$ 600,00 em relação a falta de
anotações como férias, acidentes de
trabalho, jornada de trabalho, qualificação
civil ou profissional, além dos demais
dados relativos à admissão do empregado
no emprego e outras circunstâncias de
proteção do trabalhador;
5 - Compensação de Horas: O regime de
compensação de jornada pode ser
estabelecido por acordo individual, tácito ou
escrito, para a compensação no mesmo
mês, sem que o empregador seja obrigado
a pagar horas extras. O acordo também
poderá ser feito por meio de acordo
ou convenção coletiva, cujo prazo para
compensação passa a ser de um ano;
6 - Banco de horas Individual: O banco
de horas passou a ser objeto de acordo
individual de trabalho, não necessitando da
intervenção do sindicato da categoria,
desde que a compensação ocorra no
período máximo de seis meses, conforme
dispõe o § 5º do art. 59 da CLT. Se a
empresa deseja implementar o banco de
horas, é importante que o faça mediante
aditivo contratual;
7 - Jornada de trabalho 12 x 36: É
facultado às partes, mediante acordo
individual escrito, convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
estabelecer horário de trabalho de 12 horas
seguidas por 36 horas ininterruptas de
descanso, conforme art. 59-A da CLT;
8 - Contribuição Sindical: A contribuição
sindical deixa de ser obrigatória, pois de
acordo com o art. 582 da CLT, somente
com a autorização expressa (por escrito)
do empregado é que poderá haver a
contribuição de 1 dia de salário. Vale
ressaltar que a contribuição é feita via
boleto bancário, nos termos da Medida
Provisória 873/2019, ficando a empresa
impedida de efetuar o desconto em folha.
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DICAS FINANCEIRAS PARA FAMÍLIAS: 
COMO PREVENIR E COMBATER O 

ENDIVIDAMENTO

Segundo dados publicados em junho, o
total de famílias endividadas subiu para
63,4% em maio de 2019. Essa é a quinta
alta consecutiva do indicador, produzido
pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em
abril, o índice era de 62,7%.
“O endividamento familiar tem várias
origens, desde a falta de planejamento,
consumo exagerado ou mesmo a falta de
renda, por conta do cenário empregatício
desfavorável em que vivemos”, explica o
coordenador do curso de Gestão
Financeira do Centro Universitário
Internacional Uninter, Daniel Cavagnari.
Além disso, a cultura e sociedade
brasileiras contribuem para o acúmulo de
dívidas/débitos. “O brasileiro não tem o
hábito de mensurar o valor do próprio
dinheiro. Isso significa saber quantas horas
precisa trabalhar para adquirir determinado
bem ou serviço”, diz.
Outros fatores culturais são o uso de
crédito fácil ou oculto, como o limite do
cheque especial, que tem juros de cerca de
300% ao ano. Ou ainda o endividamento
por meio de cartões de crédito. Ainda
segundo os dados da CNC, a maior parte
das dívidas familiares (78,6%) foram
contraídas dessa forma.
As cinco dicas para sair do endividamento
(ou evitá-lo)
1 - Planilha de gastos
“É preciso fazer um diagnóstico de tudo o
que é gasto para identificar onde está o
problema. Todos os membros da família
devem contribuir com essa etapa
essencial”, explica.
Até mesmo crianças e adolescentes devem
contribuir com o controle de gastos. Os
pequenos devem saber o quanto podem
gastar e com o quê, além de aprender a
anotar em que dispenderam seu dinheiro.
O professor recomenda que essa planilha
seja feita mensalmente e também
anualmente, para prever gastos sazonais
em períodos específicos, como festas de
final de ano, aniversários, impostos em
geral (como

o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
e o IPVA), entre outros.
2 - Plano de contingência
“Muitas pessoas compram bens, como
imóveis ou carros, sem ter um plano caso
não possam mais arcar com as parcelas. O
contingenciamento é necessário, pois esperar
pelo sequestro e leilão do bem é o custo mais
alto que se pode ter”, diz o professor.
Como contingenciamento, a família pode
fazer uma reserva de emergência, calcular
quanto podem sacar do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) ou ver quem
está mais apto a assumir o pagamento.
Assim, no caso de uma perda repentina de
emprego, não há risco de endividamento.
3 - Mantenha o nome limpo
“Nunca empreste seu nome ou cartão de
crédito para familiares ou amigos. Se eles
sujaram o próprio nome e bloquearam os
próprios cartões, farão o mesmo com você.
Aprenda a dizer não a esses pedidos”,
defende Cavagnari.
4 - Cartão de crédito sob controle
“Com o cartão de crédito, gastamos sem
saber o quanto e só vemos o total quando a
fatura chega no mês seguinte. Hoje é difícil
viver sem essa ferramenta, mas já temos
alternativas ao cartão tradicional do banco”,
coloca o professor.
Alguns cartões mais modernos não têm
anuidade e sua fatura pode ser acessada a
qualquer momento pela internet — no
computador ou celular. Outra boa opção é
usar cartões de crédito pré-pagos, em que a
pessoa primeiro paga e depois usa o cartão.
5 - Cuidado com pequenos gastos
“Hoje é muito fácil desperdiçar dinheiro com
besteiras e bugigangas pela internet, pois
refletimos menos ao fazer essas compras.
Também somos tentados a assinar serviços,
os quais usaremos pouco ou quase nada. Ao
fim do mês, esses ‘pequenos’ gastos tornam-
se grandes”, explica o professor.
Para evitar essa situação, valem as dicas já
citadas de criar uma planilha com todos os
gastos e controlar o uso do cartão de crédito.



Página 05

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Durante anos, cientistas
ficaram imaginando como as
formigas-de-fogo, cujos corpos
são mais densos que a água,
conseguem sobreviver a
enchentes que deveriam
destruí-las.
De que maneira, colônias
inteiras se transformam em
balsas que conseguem flutuar
durante semanas?
Certo jornal relatou que, em
um instituto de tecnologia,
engenheiros descobriram que
minúsculos pelos, existentes
nos corpos das formigas, têm a
função de aprisionar bolhas de
ar.
Isso capacita milhares desses
insetos, “que se debatem e
lutam na água
individualmente”, a
sobreviverem às enchentes,
quando se juntam.

O FUTURO

Enquanto remexia alguns papéis
antigos, encontrei uma edição
especial de 1992 da revista “Time”
intitulada “Além do ano 2000: O
que esperar no Novo Milênio.”
Foi fascinante ler as previsões
feitas há duas décadas sobre o
que o futuro nos traria.
Algumas observações gerais
estavam 100% corretas, mas
ninguém

previu muitos dos
acontecimentos e inovações
que mudaram radicalmente
nossas vidas.
A afirmação mais convincente
para mim foi:
“A primeira regra das
previsões deveria ser que o
imprevisto continua
mantendo o futuro
imprevisível .”

AMIZADE VERDADEIRA

Um filho perguntou a mãe:
- Mãe, posso ir ao hospital ver
meu amigo? Ele está doente!
A mãe responde com uma
pergunta:
- Claro, mas o que ele tem?
O filho, com a cabeça baixa,
diz:
- Tumor no cérebro.
Horas depois ele volta
vermelho de tanto
chorar...dizendo:
- Mãe, foi tão horrível, ele
morreu na minha frente!!
A mãe diz: Valeu a pena ter
visto aquela cena?!
- Muito, pois cheguei a tempo
de vê-lo sorrir e dizer...
EU TINHA CERTEZA QUE
VOCÊ VINHA!!!
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A  SALVAÇÃO  INESPERADA

Num país europeu, certa tarde, muito
chuvosa, um maquinista, cheio de fé em
Deus, começando a acionar a locomotiva
com o trem repleto de passageiros para
longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu,
com muito sentimento, a oração dominical.

O comboio percorreu léguas e léguas,
dentro das trevas densas, quando, alta
noite, ele viu, à luz do farol aceso, alguns
sinais que lhe pareceram feitos pela
sombra de dois braços angustiados a lhe
pedirem atenção e socorro.
Emocionado, fez o trem parar, de repente,
e, seguido de muitos viajantes, correu
pelos trilhos de ferro, procurando verificar
se estavam ameaçados de algum perigo.
Depois de alguns passos, foram
surpreendidos por gigantesca inundação
que, invadindo a terra com violência,
destruíra a ponte que o comboio deveria
atravessar. O trem fora salvo,
milagrosamente.
Tomados de infinita alegria, o maquinista e
os viajores procuraram a pessoa que lhes
fornecera o aviso salvador, mas ninguém
aparecia. Intrigados, continuaram na
busca, quando encontraram no chão um
grande morcego agonizante. (Pteropus
vampyrus) é o maior morcego do mundo).
O enorme voador batera as asas, à frente
do farol, em forma de dois braços
agitados, e caíra sob as engrenagens. O
maquinista retirou-o com cuidado e
carinho, mostrou-o aos passageiros
assombrados e contou como orara,
ardentemente, invocando a proteção de
Deus, antes de partir.
E, ali mesmo, ajoelhou-se, ante o morcego
que acabava de morrer, exclamando em
alta voz:
— Pai Nosso, que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o
teu reino, seja feita a tua vontade, assim
na Terra como no céu; o pão nosso de
cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas
dívidas, assim como perdoamos aos
nossos devedores, não nos deixes cair em
tentação

e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o
poder e a glória para sempre. Assim seja.
Quando acabou de orar, grande quietude
reinava na paisagem.
Todos os passageiros, crentes e
descrentes, estavam também ajoelhados,
repetindo a prece com amoroso respeito.
Alguns choravam de emoção e
reconhecimento, agradecendo ao Pai
Celestial, que lhes salvara a vida, por
intermédio de um animal que infunde tanto
pavor às criaturas humanas.
E até a chuva parara de cair, como se o céu
silencioso estivesse igualmente
acompanhando a sublime oração.
Meimei

· ANTÔNIO TONIATO SOBRINHO 05.07

· ANTÔNIO DALVO CAMPOS 28.07

· APARECIDA MARIA FERREIRA DE PAULA 09.07

· AMARILDO DAL PICOLO 23.07

· ANTONIO CARLOS FERREIRA 10.07

· CÉSAR DE OLIVEIRA BOLONHA 05.07

· CLÁUDIA SILVEIRA M. DE ANDRADE MELLO 09.07

· GILMAR RIZIERI 20.07

· JOSÉ RICARDO DIAS RAMOS 01.07

· JOÃO WILSON LOBON 11.07

· JOÃO ALVES COSTA JUNIOR 04.07

· LUIZ ALBERTO SPIRLANDELI 22.07

· MARIA APARECIDA PEREIRA DA FREIRIA 29.07

· MARIA EMILIA VILLELA DE VILHENA 05.07

· MARIA LÚCIA BARBOSA MONTEIRO 13.07

· MARCOS ANTÔNIO BATISTA 26.07

· MAURO JOSÉ BISCO 08.07

· MIGUEL SPIRLANDELI JARDIM 25.07

· NAIR DE OLIVEIRA 26.07

· NARA AP. ABRÃO CINTRA 05.07

· OSWALDO PEREIRA GUIMARÃES 15.07

· REGINALDO TOTOLI 05.07

· RODRIGO DE FREITAS SILVA 23.07

· SERVIO ALVES CINTRA 08.07

· ULISSES BARIANI BARBOSA 13.07
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AGENDA  DO  MÊS
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IMPOSTO DE RENDA - APARTIR 2019

SEGURADO EMPREGADO 2019

SEGURADOS CONTRIBUINTE 
INDIVIDUAL E FACULTATIVO 2019

SALÁRIOS

BASE DE CÁLCULO
MENSAL

ALÍQUOTA PARCELA
DEDUZIR (R$)

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5% 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15,0% 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5% 636,13

Acima 4.664,68 27,5% 869,36

DEDUÇÕES PERMITIDAS

R$ 189,59 POR DEPENDENTE; CONTRIBUIÇÃO AO INSS E
PENSÃO ALIMENTÍCIA.

CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  /  SALÁRIO 

FAMÍLIA - 2019

RECEBA NOSSO 

INFORMATIVO POR E-MAIL

Para estar recebendo nosso Informativo, nos

mande seu contato:

tiaguim@solucaocontabilpicole.com.br

Remuneração (R$) Valor so Salário Família (R$)

Até 907,77 R$ 46,54

907,78
até

1.364,43
R$ 32,80

Acima de R$
1.364,44

Não tem direito ao
Salário Família

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
(R$)

ALÍQUOTA PARA FINS DE
RECOLHIMENTO AO INSS

(%)

R$ 998,00 (valor mínimo) 5% 49,90

R$ 998,00 (valor mínimo) 11% 109,78

de R$ 998,00 (valor mínimo)
até 5.839,45 (valor máximo)

20%
R$ 199,60

R$ 1.167,89

SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO

(R$)

ALÍQUOTA (%)

Empregado

até 1.751,81 8,00

de 1.751,82 até
2.919,72

9,00

de 2.919,73
até 5.839,45

11,00

· SALÁRIOS ______________________ 05/07

· FGTS ___________________________ 05/07

· CAGED _________________________ 05/07

· GUIA INSS/FGTS  E DOMÉSTICA__ 05/07

· CONTR. CONFEDERATIVA _______ 10/07

· CARNE INSS ___________________ 15/07

· GIA/ICMS_______________________ 16-17-18 E 19/07

· INSS – sob f. pag. e prod. Rural _____ 19/07

· DAS. SIMPLES (M.E.) ___________ 19/07

· PIS/COFINS______________________ 25/07

· IRPF – CARNE LEÃO______________ 31/07

Salário Mínimo - Janeiro/2019 998,00

Franca/Restinga/Cristais
Paulista

R$ 1.200,00

Rib. Corrente R$ 1.200,00

Pedregulho / RIFAINA R$ 1.200,00

Salário do Estado de SP
(Obs: Categorias onde não tem

convenção coletiva)
R$ 1.163,55


