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Competição Grampér
acontecerá neste domingo,
no Circuito das Águas

Atletas do ciclismos passarão por São Lourenço, Caxambu e Pouso Alto

Vagas abertas no SINE
São Lourenço
ATENDENTE DE FARMÁCIA BALCONISTA - Masculino/Feminino - Ensino Médio Completo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Masculino/
Feminino - Vaga Exclusiva para
Deficientes - Com Laudo Médico - CID
BARBEIRO - Masculino/Feminino - Ensino
Médio Incompleto
CARTAZEIRO - Feminino

Cidades do Circuito das
Águas serão o trajeto da
grande competição Grampér – Circuito das Águas.
A prova é a mais nova e
desafiadora competição
de ciclismo de estrada do
Brasil, que vai reunir atletas
amadores e profissionais
numa das regiões mais propícias à prática do ciclismo
de estrada.
Muitas subidas, poucos
planos e a oportunidade de
pedalar em uma região muito
arborizada, com lindas paisagens e um ótimo asfalto,
assim está sendo divulgada
a competição, que ocorrerá
no dia 16 de junho e, além
de São Lourenço, passará
por estradas das cidades de

Caxambu e Pouso Alto.
É esperado um grande
público de atletas e em torno
de 3.000 turistas visitando a
região por conta do final de
semana do evento. O Grampér será muito mais que uma
prova de ciclismo, e terá
também palestras, shows,
atividades para crianças e
familiares, com o objetivo de
integrar o evento ao calendário anual de ciclismo amador
nacional, e promover o desenvolvimento de turismo e
economia da região.
A prova oferece duas
opções de percurso. O mais
longo tem154 km de extensão e 2 mil metros de
altimetria.

Foto: Raphael Ritter - Grampér
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Escolaridade tem influência na
formalização dos negócios no Brasil
Estudo inédito realizado pelo Sebrae mostra que empreendedores com nível
superior apresentam um nível de formalização quase 20 vezes maior que o
de donos de negócio sem instrução

O empreendedorismo no
Brasil ainda é uma atividade profundamente marcada pela informalidade.
Dados do IBGE apontam
que dos 28,4 milhões de
donos de negócio no país,
cerca de 2/3 afirmam não
possuir CNPJ. Estudo inédito do Sebrae, com base
na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
(PNAD/IBGE), mostra que
essa informalidade é determinada por aspectos
estruturais, em especial
o nível de escolaridade.
O nível de formalização
dos donos de negócio
brasileiros cresce com
o nível de escolaridade.
Empreendedores que têm
nível superior apresentam
um nível de formalização
quase 20 vezes superior
ao daqueles sem instrução (57% x 3%).
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FARMACÊUTICO - Masculino/Feminino
- Vaga para Recém-Formado - Com CRF
Ativo em Minas Gerais
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL Masculino - Habilitação B - Desejável
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS Feminino - Ensino Médio Incompleto Habilitação B
REPRESENTANTE COMERCIAL
AUTÔNOMO - Masculino/Feminino - Habilitação B e Veículo - Segmento: Venda de
Jeans
VENDEDOR PRACISTA - Segmento: Compra e Venda de Imóveis
Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer
ao SINE São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas

Chamadas
Coluna Sindijori
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Será inaugurado primeiro
marketplace brasileiro de
passeio turísticos
Página 02

Crônica José Luiz Ayres
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

Prefeitura Municipal Primeiro marketplace
de Andrelândia
brasileiro de
passeios turísticos
EDITAL Nº 01/2019

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO Nº 02

O Exmo. Sr Francisco Carlos Rivelli, DD. Prefeito Municipal de
Andrelândia, torna público a disponibilização da Retificação nº 02,
referente ao Anexo IV do Edital nº 01/2019. Informamos que a Retificação nº 02 será publicada, em sua íntegra, no Quadro de Avisos e
Publicações da Prefeitura Municipal de Andrelândia e divulgado no
endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. Andrelândia, 11 de
junho de 2019. Francisco Carlos Rivelli - Prefeito do Município de
Andrelândia.
PROCESSO N° 072/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N°
040/2019
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 03 (três)
veículos, 01 (um) micro ônibus com no mínimo 44 lugares, nacionais,
novos e 01 (uma) motocicleta, zero quilômetro, para a Secretaria
de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Administração e
Obras, conforme condições e especificações contidas neste TERMO
DE REFERÊNCIA – Anexo I. Entrega de Envelopes e Sessão Pública
dia 27/06/2019, com início às 08:30 horas. Informações e-mail licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira:
Aline de A. Rizzi - MG, 10/06/2019.
PROCESSO 073/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2019
Aviso de Licitação - Registro de Preço para futuras e eventuais
contratações de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas para prestação de serviços de sinalização viária, incluindo
materiais e mão de obra, na área do município de Andrelândia/
MG. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 28/06/2019, com
início às 08:30 horas. Informações Tel.: (035) 3325-1432 ou e-mail
licitacao@andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Aline de A. Rizzi - MG,
10/06/2019.
EXTRATO DE AVISO
Processo n° 074/2019, Pregão Presencial n° 042/2019. Registro
de Preço para futuras e eventuais contratações de microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas para fornecimento de
pneus novos para os veículos e caminhões da frota da Prefeitura
Municipal de Andrelândia. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia
26/06/2019, Horário: 08:30 horas. Informações: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou (35) 3325-1971. Pregoeira: Aline Rizzi. Andrelândia/
MG, 10/06/2019.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE CRUZÍLIA/MG

Juliano Paciello Alves, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzília/MG, na forma da Lei, etc...
Faz público para a ciência dos interessados, nos termos do
artigo 19 e seus parágrafos, da Lei 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que Túlio Empreendimentos Imobiliários Eireli, CNPJ
n° 26.181.135/0001-94, com sede na Praça Capitão Maciel, n°
09, Centro, Cruzília/MG, depositou neste Cartório, sito na Rua
Coronel Cornélio Maciel, n° 45-A (fundos), Centro, Cruzília/MG,
projeto de loteamento aprovado e demais documentos exigidos
pela legislação pertinente, com relação à propriedade localizada
na Avenida José Mário dos Reis Meirelles, Município de Cruzília/
MG, na localidade denominada Encruzilhada da Fazenda São
Sebastião, com área de 31.469,44 m², matrícula n° 3.684 desta
Serventia, com a denominação de “Residencial Jardim Imperial IV”,
composto de 80 lotes, divididos em 06 quadras. Decorrido o prazo
de 15 dias após a última publicação deste edital, não havendo
impugnação, será efetivado o registro na forma legal.
Cruzília, 21 de maio de 2019. O Oficial.

Plataforma digital permite que consumidores
comprem passeios turísticos pela internet
Alinhada às novas tecnologias e constantes
evoluções do mercado, a
Funday é uma plataforma
digital criada para modernizar e facilitar o processo
de compra e venda de
passeios e atividades turísticas dos mais diversos
pontos do Brasil. Primeiro marketplace brasileiro
voltado para esse tipo de
comércio, a plataforma
trabalha como uma vitrine
para que os prestadores
de serviços da área exponham e vendam seus
produtos com autonomia
e praticidade, garantindo
economia de tempo e dinheiro na divulgação da
empresa.
O turismo online nacional foi o segundo setor de
maior crescimento nominal
no Digital Commerce em
2017: 17,8% com relação a
2016, segundo a pesquisa
Webshoppers 38, produzida pela Ebit/Nielsen.
Composta por websites e
aplicativos modernos que
acompanham as últimas
tendências do mercado,
a Funday disponibiliza informações precisas sobre
os passeios buscados e
ainda permite que eles
sejam adquiridos online.
O consumidor tem acesso
às diferentes opções de
atividades oferecidas pelo
local de destino e pode
incluí-las na programação
da viagem, com segurança
e conforto.
As vendas via dispositivos móveis representaram 42,8% de todos os
pedidos do e-commerce do
Brasil em janeiro de 2019,
como mostrou a pesquisa
Webshoppers 39. O mcommerce (utilização do
smartphone para compras
no e-commerce) responde

por mais de 1/3 do total de
pedidos do comércio eletrônico no país em 2018.
De acordo com o Estudo
de Competitividade das Micro e Pequenas Empresas
do Turismo Brasileiro, realizado pela Confederação
Nacional do Turismo com
a parceria do SEBRAE,
a incorporação de novas
tecnologias e a busca
constante pela inovação
são aspectos cruciais para
o desenvolvimento e sobrevivência das empresas
nos médio e longo prazos.
Sendo assim, a Funday
é uma grande aliada das
empresas de passeios turísticos. É uma forma rápida, prática e econômica de
serem inseridas no turismo
online e de acompanharem
as inovações do mercado
digital.
Com a infraestrutura
tecnológica e marketing
disponibilizados pela Funday, os prestadores de serviços na área do turismo
têm a oportunidade de ampliar a visibilidade de seus
negócios. Por meio de ferramentas práticas e objetivas, podem criar um perfil
e publicar os passeios e
atividades da empresa.
Dessa forma, garantem
um local para divulgar as
principais características
dos serviços que oferecem, valores, horários e
demais informações de interesse dos clientes. Além
disso, a plataforma possui
um espaço para que os
consumidores avaliem as
experiências e registrem
opiniões, aumentando a
propaganda e a credibilidade do negócio.
Maiores informações,
acesse: www.funday.tur.br.

Terça-feira, 11 de Junho de 2019

Coluna
SINDIJORI
Divinópolis tem estação meteorológica
Uma estação meteorológica está sendo instalada no Aeroporto
Brigadeiro Cabral em Divinópolis. O objetivo do equipamento é
orientar as aeronaves que irão pousar no local. Em entrevista ao G,
o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, José Alonso
Dias, disse que devido ao bom andamento das adequações pedidas
pelos órgãos fiscalizadores, está previsto para segunda-feira, 10, a
assinatura do contrato com a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero). (Nova Imprensa- Formiga)
Deficientes visuais recebem curso do Sebrae
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) iniciou em Uberaba projeto de empreendedorismo
em parceria com o Instituto dos Cegos do Brasil Central (ICBC).
Equipe de reportagem do Jornal da Manhã esteve na sede do
instituto, onde foi ministrada a primeira aula sobre o tema. Hélder
Lima, consultor do Sebrae, foi o responsável pela primeira aula e,
consequentemente, o contato com os futuros empreendedores.
“Esse primeiro contato é um start importante para a gente identificar
as características individuais e o comportamento”, esclarece, afirmando que o curso foca em cada um, como futuro empreendedor.
(Jornal da Manhã- Uberaba)
Prefeitura parceira no Mutirão da Cidadania
A população de Araxá terá acesso à alguns serviços gratuitos
oferecidos pela Polícia Civil, em parceria com a Prefeitura, através
das Secretarias de Governo e de Ação e Promoção Social. Os
atendimentos serão no dia 8 de junho, no Centro Universitário do
Planalto de Araxá (Uniaraxá), a partir das 8h. O Secretário Moisés
Pereira Cunha, destaca que a ação atenderá moradores de vários
bairros do setor oeste da cidade, como Francisco Duarte, Leblon,
Abolição e São Geraldo. “A iniciativa proporciona aos beneficiários
a oportunidade de serem agentes de mudança, exercendo sua
cidadania, assim, esta ação é capaz de dar uma contribuição efetiva à inclusão social das pessoas carentes”, ressalta o Secretário.
(Diário de Araxá)
Pesquisas aproveitam rejeitos da mineração
As pesquisas do Laboratório de Materiais de Construção
Civil (lmc²) da Universidade Federal de Ouro Preto mostram as
possibilidades de aproveitamento dos rejeitos da mineração como
materiais para os setores da construção civil e de infraestrutura. O
desenvolvimento tecnológico e industrial é priorizado nas pesquisas
com o envolvimento de alunos de graduação dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura, Ciência da Computação dentre outros, e
de pós-graduação dos programas do Departamento de Engenharia
Civil (Propec e Mecon). (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)
Instituto apresenta dívida de 7 milhões
A presidente do Conselho Diretor do IASM (Instituto de Assistência dos Servidores Municipais) Ângela Cerqueira Vaz de Alcântara,
ao ser convidada pela Câmara para falar sobre a situação financeira
e administrativa do Instituto, bem como sobre outros assuntos
referentes ao trabalho prestado, revelou que o repasse patronal
pendente até 4 de junho era de mais de R$ 15 milhões (somados
os valores de fevereiro de 2012 a dezembro de 20- 12, de julho de
2013 a dezembro. Segundo informações do Conselho Diretor, o
IASM conta, atualmente, com 9.801 usuários, sendo 4.548 titulares
e 5.253 dependentes. (Jornal da Cidade - Poços de Caldas)
Amog debate turismo regional
A Associação de Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana
(Amog) recebeu na manhã de ontem (06) o Encontro Regional
Programa de Regionalização do Turismo “PRT”. O encontro teve
como tema “A importância das ações que valorizam o turismo
Regional”. O evento contou om palestra da coordenadora geral
de Mapeamento e Gestão Territorial do Ministério do Turismo,
Ana Carla Moura; além do presidente da Federação dos Circuitos
Turísticos de Minas Gerais, Igor Diniz; e o presidente do Circuito
Turístico Montanhas Cafeeiras, Bruno Balista. Atualmente o Circuito
das Montanhas Cafeeiras é composto por 13 municípios da região.
(Portal da Cidade - Guaxupé)
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Competição Grampér
acontecerá neste domingo, no
Circuito das Águas
Atletas do ciclismo passarão por São Lourenço, Caxambu e
Pouso Alto
Cidades do Circuito das
Águas serão o trajeto da
grande competição Grampér
– Circuito das Águas. A prova é a mais nova e desafiadora competição de ciclismo
de estrada do Brasil, que vai
reunir atletas amadores e
profissionais numa das regiões mais propícias à prática
do ciclismo de estrada.
Muitas subidas, poucos
planos e a oportunidade de
pedalar em uma região muito
arborizada, com lindas paisagens e um ótimo asfalto,
assim está sendo divulgada
a competição, que ocorrerá
no dia 16 de junho e, além
de São Lourenço, passará
por estradas das cidades de
Caxambu e Pouso Alto.
É esperado um grande
público de atletas e em torno
de 3.000 turistas visitando a
região por conta do final de
semana do evento. O Grampér será muito mais que uma
prova de ciclismo, e terá
também palestras, shows,
atividades para crianças e
familiares, com o objetivo de
integrar o evento ao calendário anual de ciclismo amador nacional, e promover o
desenvolvimento de turismo
e economia da região.
A prova oferece duas
opções de percurso. O mais
longo tem154 km de extensão e 2 mil metros de
altimetria. O circuito médio
percorre 88 km e atinge
1.170 metros de altimetria.
Ambos iniciam e terminam
no Parque das Águas de
São Lourenço.
As características do circuito são similares àquelas
da clássica Liège-BastogneLiège, a mais antiga prova
de ciclismo de estrada do
mundo.
Terão categorias masculinas, femininas e de duplas
mistas, além de Categoria
Paraciclismo.
A prova conta com o total
apoio das prefeituras de São
Lourenço, Caxambu e Pouso Alto e das autoridades pú-

Foto: Raphael Ritter - Grampér

blicas da área de segurança.
Assim, durante a realização
de Grampér – Circuito das
Águas, as duas pistas dos
trechos de prova nas BR´s
383, 460 e 354 serão interditadas para os veículos,
garantindo a proteção dos
participantes.
Para já ir promovendo
o evento na região, no dia
31 de março, São Lourenço
recebeu cerca de 40 ciclistas
do Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais para realizar
o reconhecimento de parte
do circuito oficial da prova
e para conhecer a região e
suas belezas naturais.
Os atletas, em sua maioria professores de assessorias esportivas e pessoas influentes no meio do ciclismo
amador, foram convidados
para participar do evento
teste, percorrendo um trecho do percurso original e
oficial da prova, totalizando
100km e mais ou menos
quatro horas de duração.
Acompanhados pelas
polícias Rodoviária Federal
e Militar, mais carros de
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São Lourenço e região

apoio da organização, ambulância e motobatedores,
o pelotão seguiu em direção
à Caxambu e retornou para
são Lourenço.
A organização teve feedback muito positivo dos ciclistas, que ficaram impressionados com as condições
e qualidades do asfalto, um
fator importante tanto para
competitividade quanto por
segurança, e também com
as belezas naturais da região.
“O circuito tem tudo o que
o ciclista amador de estrada
gosta. É desafiador e rápido.
Por mais que tenha ganhos
de elevação, não é algo maçante. A estrada é muito boa
também. Foi minha primeira
vez aqui no Circuito das
Águas. As cidades foram
extremamente acolhedoras
conosco e o aspecto turístico também atrai bastante”,
ressalta Pedro Barbosa,
ex-ciclista profissional e hoje
é atleta da Elite Bike Rio
Racing Team
Segundo a prefeitura,

haverá fechamentos de
algumas rodovias neste domingo, dia 16 de junho, para
a realização do Grampér.
• Estrada Caxambu ->
São Lourenço: Interdição na
Via Ramon (desde o trevo
até próximo à Ilha Antônio
Dutra, dentro de São Lourenço), sendo interdição
total de 05h30 às 07h e
interdição parcial (Pare e
Siga) de 08h30 às 12h.
• Estrada Pouso Alto ->
São Lourenço (MG 460 Portal da Cidade - acesso
por São Paulo e Rio de
Janeiro): Interdição Total de
06h às 12h.
• Estrada Pouso Alto ->
Caxambu (BR 354): Interdição Total de 06h às 11h.
Lembre-se! Na manhã
do dia 16 de junho, a única
entrada de São Lourenço
que estará 100% livre é a
que dá acesso à Carmo de
Minas / Pouso Alegre.
Mais informações sobre
o Grampér, acesse: www.
gramper.com.br

Desconfie sempre; tenha
cuidado!!!
Àquela tarde, lá estava
eu debruçado à varanda
do quarto daquele deslumbrante hotel, encravado à
serra da Mantiqueira, em
total relaxamento após um
dia repleto de atribuições
prazerosas, a descortinar
o esplêndido visual que
ocaso começava a proporcionar emoldurado a
natureza onde as matas,
as montanhas, a fauna, a
campina e suas araucárias
pontilhadas a bela paisagem, deixando a admirável
imagem bucólica a fazer
com que rebuscasse à memória em devaneios, momentos em recordações
que marcaram indeléveis
o passado.
Ali, absorto, transportado comopor um sonho
fosse às relíquias do passado, envolvido pela brisa
gostosa que já começava
a trazer o frescor gélido
dado ao prenúncio do entardecer, de súbito, ouço
o soar da campainha do
quarto. Um tanto surpreso,
fui à direção da porta, que
ao abri-la, mais surpreso
fiquei ao me deparar com
uma camareira tendo à
mão bandeja contendo
duas xícaras e bule de
chá. Espantado, disse não
haver solicitado o tal serviço de quarto e deve ter
algum engano. Sorrindo, a
mulher me respondeu que
não era nem uma coisa
nem outra, mas sim o pretexto em procurá-los afim
de alertar sobre algo em sigilo que vem ocorrendo no
hotel. Solicitando-a entrar,
mesmo estando só pela
ausência de minha mulher
que foi com duas amigas
à cidade em passeio, a
jovem um pouco titubeante e acanhada aceitou, e,
tímida com certo recato,
coçou a cabeça, passou
a mão no queixo e após
um tempo me indagou se
por acaso demos por falta
de algum pertence, em
especial, lingeries como:
calcinhas, babydols, soutians. Perplexo pelo que
ouvia, disse que não. A
final isto é um fato insólito
e grave, bem inusitado.
Diria até absurdo aqui
nesse hotel! Retrucando,
a mulher desarticulada,
concordou e solicitou-me
que mantivesse o sigilo,
pois foi exigido que não
comentássemos com os
hóspedes sobre pena de
demissão, já que as duas
mulheres que foram vítimas desse “roubo”, indignadas deixaram o hotel.
Só estou contando a vocês
por considerações.
Com o retorno de minha mulher, narrei sobre
o ocorrido e resolvi pegar
o “rato” armando uma
“ratoeira”, caso viesse
conosco acontecer. Naquela tarde, fui à cidade
e adquiri quatro calcinhas
rendadas. Colocando-as

molhadas sobre as toalhas
de banho juntamente com
duas cuecas, no intuito de
provocar pela quantidade
de peças a supordesatenção de nossa parte ao
recolhê-las,armamos a
“ratoeira”.
Pela manhã ao deixarmos o aposento, lá
estavam como “bandeiras”
expostas, sobre as toalhas
molhadas de banho, à
espera do “rato”. Se é que
apareceria! Após o almoço,
lá fomos nós ao quarto
efetuar nossa higienização
bucal e então a decepção;
as peças, todas, estavam
sobre a cama como as
toalhas trocadas. No dia
seguinte não repetimos a
operação e apenas deixei
as cuecas no Box a secarem. Só que ao deixarmos
o quarto e seguirmos pelo
corredor, ao cruzar com a
área que levava ao setor
de serviços, fomos abordados por aquela serviçal a
dizer que o caso havia sido
esclarecido graças a nós.
Um tanto surpresos, indaguei o porquê, já que não
demos porfalta de nada.
Então nos foi dito, que a
tal pessoa que abusava
na retirada das peças,
pega em flagrante pela
gerente, levava o produto
do “roubo” dentro das toalhas usadas e, ao retirá-las
do carrinho à lavanderia,
vestia as mesmas sobre
a sua sem que houvesse qualquer suspeita ou
dúvida à vistoria ao sair
em suas bolsas. Mas o
mais grave, é que estava
sendo paga para isso em
favor de um hóspede que
a gratificava muito bem.
O tarado foi “convidado”
a deixar o hotel mesmo
sobre protestosjurando
inocência depois de acareado e confrontado junto
a sua cúmplice. Quanto à
dita parceira, foi despedida
por justa causa ao confessar sua história. A peça
extraída em questão foi a
do quarto 315; do nosso
aposento, a qual depois
de devidamente lavada
fora reconduzida ao local.
Embora em parte pasmados, aceitamos o desenrolar do caso e resolvemos
presenteá-la com as quatro
calcinhas usadas como
isca, esclarecendo que
eram novas, pois foram
compradas para esse fim.
Agradecendo-nos, aceitou
de bom grado.
Moral da História: A
desconfiança sempre faz
parte de nosso dia-a-dia,
notadamente quando desfrutamos de ambientes
que nos parecem confiáveis e acima de qualquer
suspeita. Nunca se sabe
o que poderemos encontrar quando imbuídos em
nosso turismo, a sermos
classificados como pitorescos!
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Entretenimento

Escolaridade tem influência na
formalização dos negócios no Brasil

Estudo inédito realizado pelo Sebrae mostra que empreendedores com nível superior apresentam um nível de formalização
quase 20 vezes maior que o de donos de negócio sem instrução
O empreendedorismo no
Brasil ainda é uma atividade
profundamente marcada
pela informalidade. Dados
do IBGE apontam que dos
28,4 milhões de donos de
negócio no país, cerca de
2/3 afirmam não possuir
CNPJ. Estudo inédito do Sebrae, com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), mostra que essa informalidade é
determinada por aspectos
estruturais, em especial o
nível de escolaridade. O
nível de formalização dos
donos de negócio brasileiros cresce com o nível de
escolaridade. Empreendedores que têm nível superior apresentam um nível
de formalização quase 20
vezes superior ao daqueles
sem instrução (57% x 3%).
O estudo do Sebrae chama
atenção para um outro dado
extremamente relevante,
que é a disparidade quanto
à raça dos empreendedores.
Donos de negócio brancos
têm o dobro da formalização
dos negros (40% x 19%).
Pesquisa completa neste
link: https://bit.ly/2K5aXQq
A análise feita pelo Sebrae revelou que a formalização dos negócios no
Brasil (existência do CNPJ)
tem um perfil bastante específico, sendo maior entre os
indivíduos que são empregadores, brancos, com nível
superior e estão localizados
nas regiões Sul e Sudeste.
Ainda segundo o estudo,
a maior concentração de
empreendedores formais
pode ser encontrada entre
os que trabalham mais de
49 horas por semana no
próprio negócio, ganham
acima de 5 SM, estão há
mais de 2 anos na atividade
atual, possuem mais sócios
e mais empregados e cujos
empreendimentos estão no
comércio (principalmente
em local fixo).
Em contrapartida, a informalidade é maior entre
os indivíduos que trabalham
por conta própria, negros
e com baixa escolaridade.
Eles trabalham poucas horas por semana no negócio,
ganham baixo rendimento
e atuam sem sócios e sem
empregados. Também apresentam alto nível de informalidade os empreendedores
que estão no máximo há
1 mês na ocupação atual, trabalham em “área ou
via pública” (ambulantes e
camelôs), cujos empreendimentos estão, principalmente, no setor da agropecuária
ou da construção e que estão localizados nas regiões
Norte ou Nordeste.
Para o presidente do
Sebrae, Carlos Melles, o
estudo comprova que apesar dos diversos avanços
conquistados pelo empreendedorismo no Brasil nas últimas décadas - como a criação da figura do MEI (que
completa 10 anos em julho),

a aprovação da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa e
mais recentemente a Lei da
Liberdade Econômica - abrir
um negócio formal no país
continua sendo um exercício
de coragem e perseverança. “No momento em que o
Brasil enfrenta o drama do
desemprego, com quase
13 milhões de pessoas sem
trabalho, o empreendedorismo se torna uma alternativa concreta. Mas, para
isso, precisamos assegurar
igualdade de acesso ao
mercado formal, a todos
que se lançam no projeto de
criar a própria empresa. Isso
passa pela qualificação dos
empreendedores e por políticas públicas que alcancem
esse universo de pessoas
que estão hoje à margem da
economia”, conclui.
Educação faz a
diferença
A história da designer
gráfica Maíra Da Costa Pedro Luz mostra o quanto o
nível de formação do empreendedor pode ser crucial
para o sucesso do negócio.
Depois de retornar ao Brasil em 2015, após passar
alguns anos na Itália, a intenção inicial de Maíra era
se recolocar no mercado de
trabalho. Foi quando surgiu
a ideia de abrir um restaurante junto com a mãe e se
afirmar como mulher negra
em um segmento dominado
pelos homens. “Restaurante não era minha área de
formação e depois, eu sou
uma mulher negra... tive de
superar vários obstáculos.
Foi um caminho meio longo”,
acrescenta. Mas, no final, o
trabalho rendeu resultados.
Hoje, além do Free Soul
Food, um estabelecimento
de comidas naturais e veganas na capital paulista,
Maíra decidiu abrir duas
lanchonetes. Em uma delas,
a empresária oferta comidas
naturais. Em outra, serve
comidas mais tradicionais.
O restaurante delivery
também passou a fazer

eventos externos, outra
atividade que não estava
nos planos de expansão de
Maíra e sua mãe. “Passamos a contratar pessoas de
Angola, República Dominicana, Haiti, Venezuela, entre
outros”, conta a empresária.
E foi a partir disso que até
seu cardápio mudou. “Hoje
trabalhamos muito com raízes, uma especialidade dos
imigrantes africanos.
PRINCIPAIS
NÚMEROS:
29% dos Donos de Negócio no Brasil possuem CNPJ
(71% não possuem);
A presença de CNPJ no
comércio é 5 vezes superior
ao verificado na agropecuária;
O número de indivíduos
Conta Própria com CNPJ
supera número de empregadores com CNPJ;
Mas a proporção de
CNPJ chega a 80% entre
empregadores (contra 20%
no caso dos Conta Própria);
A região Sul é a que apresenta maior proporção de
CNPJ (3,5 vezes maior que
o encontrado no Norte);
Homens e mulheres têm
mesmo nível de formalização;
A faixa de Donos de Negócios com “até 24 anos” é
a que apresenta menor nível
de formalização;
Homens e mulheres têm
mesmo nível de formalização;
A faixa de Donos de Negócios com “até 24 anos” é
a que apresenta menor nível
de formalização;
A proporção de CNPJ
cresce com a escolaridade;
A proporção de CNPJ
cresce com o tempo na
atividade;
A proporção de CNPJ
cresce quanto maior o número de atividades dos
Donos de Negócio;
A proporção de CNPJ
cresce quanto maior o número de horas trabalhadas
no negócio;
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