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Editorial

Luis Augusto Yamada
Diretor Regional em
Ribeirão Preto do Sescon-SP

Caros Leitores,
O início de segundo trimestre para
nós contadores está sendo marcado
por uma avalanche de alterações, só
que dessa vez as mudanças trazidas
não são apenas das leis, mas atingem
também a maneira como trabalhamos, como nos relacionamos, como
atendemos aos clientes, fornecedores,
colaboradores e etc.
Somos uma classe que já superou muitas mudanças e desafios, tais
como: informatização e digitalização
da contabilidade, inovação tecnológica (NFE, SPED, ESOCIAL), etc. Sei que
o cenário agora é diferente de todos
os quais já enfrentamos, mas digo
uma coisa a todos vocês, agora é o momento da virada.
Teremos basicamente três tipos
de empresários nessa batalha: 1)
aqueles que não farão absolutamente
nada, continuarão vendendo ou prestando o mesmo tipo de serviço, do
mesmo modo, sem entender hoje qual
é a real e atual necessidade do seu
cliente, e vão ficar apenas olhando o
momento passar e aguardando que as
coisas voltem “ao normal”; 2) teremos
aqueles que partirão para ação desesperados preocupados com razão
mas tratando apenas os sintomas dos
problemas, remediando o cenário,
correndo atrás de vendas para tentar
apenas sobreviver; 3) e finalmente teremos aqueles que irão mais a fundo,
na raiz, que olharão esse cenário bem
de cima, traçarão estratégias bem de-
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finidas, entenderão melhor os impactos causados em seus negócios e nos
negócios e seguimentos de seus clientes, verificarão como eles estão sendo
afetados e quais as alternativas possíveis para planejar a situação financeira da empresa do cliente e agregarão
conhecimento e valor aos seus serviços oferecendo novas soluções, com
finalidades e objetivos de longo prazo.
Minha reflexão aqui é como você vai
se posicionar?
O empresário confia em você
amigo/a contabilista, somos o porto
seguro dos empreendedores e das
empresas e nesse momento desafiador ao qual estamos enfrentando vai
requerer de todos nós uma atenção
ainda maior e especial. Mas estou certo que muitas oportunidades e frutos
serão colhidos em um futuro próximo, converse com seu cliente, entenda como pode ajuda-lo. Esse é o momento de nos reinventarmos, vamos
estreitar ainda mais nosso relacionamento com os clientes e atuar como
verdadeiros conselheiros do empreendedor brasileiro.
A SAÚDE DOS NEGÓCIOS É COM O
CONTADOR, HOJE, AMANHÃ E SEMPRE.
Ainda não conhece os trabalhos
realizados pela Casa do Contabilista
(Sescon-SP, Aescon-RP e Sicorp)?
Acesse o nosso site e mídias digitais e descubra todos os benefícios
que podemos lhe oferecer
Que Deus abençoe a todos.
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Capa

Coronavírus: como aproveitar o tempo para se
desenvolver pro�issionalmente

Aproveitar o tempo com atividades produtivas e voltadas ao
segmento profissional pode ser
uma alternativa para o período de
isolamento social. No período de
enfrentamento à pandemia não temos certezas sobre quando o cenário econômico e profissional será
retomado por completo e, por isso,
conversamos com a consultora e
especialista em gestão de pessoas,
Gislaine Novembre, que nos trouxe
um panorama e dicas sobre como
tornar esse período um aliado ao
crescimento profissional.

1 - Muitas pessoas pensam nesse momento de isolamento, como
um “tempo perdido”. É possível
investir esse tempo no desenvolvimento profissional? Na crise também há oportunidades?
Sim, certamente é possível investir esse tempo no desenvolvimento profissional e vemos
oportunidades também. Estamos
vivendo tempos desafiadores, temos momentos de angústias e
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ansiedade e em geral percebemos que as pessoas estão vivendo
momentos de altos e baixos, todo
esse turbilhão de pensamentos e
sentimentos nos levam a tomadas
de atitudes ou não. Todos os dias
temos escolhas que normalmente
definirão o nosso amanhã. Os nossos hábitos ao longo do tempo vão
nos definindo, por isso precisamos
ter hábitos produtivos e que nos
aproximem dos nossos sonhos,
metas ou desejos. Se o seu desejo
é crescer profissionalmente você
precisa se dedicar, parar de dar
desculpas, deixar a procrastinação
de lado e agir. Quando agimos estamos preparados para ir ao encontro das oportunidades.
2 - Quais as dicas ou passos, as
pessoas podem seguir para desenvolver profissionalmente?
Que tal fazer um curso, assistir
lives que são agregadoras, aproveitar para atualizar o seu currículo,
fazer networking mesmo de forma
on line, ampliando assim sua rede

de relacionamentos, atualizar as
informações no Linkedin, criar o
hábito da leitura, aprender algo
novo, solicitar feedbacks, ter atitudes proativas, buscar motivação
e inspiração em pessoas que você
admira e definir metas. Todas essas atividades são fundamentais
para se desenvolver profissionalmente.
O momento que estamos vivendo também é um convite para
o autoconhecimento, procurar um
apoio especializado pode ajudar
nesse processo, quando temos clareza sobre as nossas fortalezas e
sobre as nossas oportunidades de
melhorias conseguimos nos desenvolver com foco e assertividade.
Todos nós em algum momento da
vida precisamos de ajuda técnica e
especializada.
3 – Muitas pessoas estão trabalhando no formato home office/
remoto. Essa é uma tendência que
vai além dos períodos de quarentena? É um formato que tem ganhado

espaço?
Digo que vai além de uma tendência, é uma necessidade. Muitas
empresas já adotam essa prática
e as empresas que ainda não adotaram estão se vendo obrigadas a
aceitar essa nova realidade. A todo
momento vemos mudanças e não
podemos nos lamentar e sim nos
adaptar, é um formato que vem
ganhando muito espaço quer desejamos ou não. Existem empresas
e pessoas que já se acostumaram e
conseguem lidar muito bem, mas
vejo também empresas e profissionais ainda reclamando, colocando
obstáculos e certamente perdendo
oportunidades.
Mudanças podem assustar, mas
são necessárias, as plataformas
apresentam algumas inconsistências, mas precisamos tolerar, o contato pessoal é quente e acolhedor,
mas precisamos nos aproximar
das pessoas também através da telinha.
4 – Qual a importância de o profissional estar aberto e se adequar
a esse novo momento que vivemos
e aos novos formatos de trabalho?
Vejo que esse é um grande
momento para o profissional se
destacar. Em momentos de crise
conseguimos também identificar
grandes talentos e lideranças. O
profissional precisa ter uma postura aberta, colocando-se à disposição, mostrando-se ativo, em constante comunicação com a empresa
ou com a gestão sobre o andamento do seu trabalho em home office e
dentro das possibilidades demonstrando criatividade e inovação.
A capacidade de resiliência será
um fator decisivo para os profissionais, a forma como recebe e devolve as demandas diz muito respeito
sobre a qualidade do trabalho desenvolvido. O trabalho à distância
proporciona liberdade, existe o livre arbítrio para conduzir o dia a
dia, mas é preciso fazer, entregar
resultados e demonstrar o que
está sendo feito. Quando compartilhamos boas práticas e quando
ajudamos o colega de trabalho a
alcançar os resultados, demonstra-

mos a capacidade de trabalhar em
equipe o que é uma competência
muito valorizada no mercado de
trabalho, ou seja, desenvolver Soft
Skills é fundamental para o seu engajamento.

5 – Quais foram as principais
alternativas, novidades que surgiram com o isolamento social, que
pode ser explorado no campo profissional e pessoal?
Tenho visto e sentido que as
pessoas realmente são adaptáveis,
temos uma força muito grande
dentro de nós, buscamos alternativas, encontramos saídas, enxergamos luz no fim do túnel e estamos
lutando todos os dias e incansavelmente.
Vejo Rhs se desdobrando para
conseguir informar e acalmar os
seus funcionários, sendo estes
também os comunicadores de notícias não tão boas, vejo empresas progredindo com as políticas
de trabalho em home office, vejo
líderes encontrando novos modelos de liderança, vejo novos hábitos de higiene, cuidado e proteção
sendo implantados nas empresas e
na vida pessoal, vejo pausas para
cuidar da saúde física, mental e espiritual, vejo o surgimento de uma
cultura de desempenho e responsabilidade , vejo as pessoas gerindo os poucos recursos que estão
sendo disponibilizados com muito
zelo, vejo uma postura mais empática frente aos desafios que estamos vivendo, vejo uma comoção
para ajudar os menos favorecidos
e vejo uma grande reflexão sobre
tudo que está acontecendo com o
mundo.
6 – Quais as dicas para manter
a produtividade e foco no formato
home office?
Primeiramente crie um local de
trabalho, se possível que seja um
pouco mais silencioso, iluminado e arejado, veja o cômodo mais
adequado. Se tiver um escritório
melhor ainda. Arrume tudo que
você precisa para realizar de forma apropriada o seu trabalho e de
um toque pessoal colocando por

exemplo um vaso ou um porta retrato para tornar o ambiente mais
harmonioso.
É muito importante estabelecer
uma jornada de trabalho, se puder
escolher, veja o horário que você
sente que mais produz, se não tiver
escolha cumpra o que for combinado respeitando os seus limites e
também as orientações da empresa.
Mesmo sendo um desafio, procure evitar distrações, o barulho
da casa normalmente atrapalha a
concentração, então peça cooperação entre todos tanto com o barulho quanto com as interrupções, as
notificações de novas mensagens
também são grandes vilões para as
distrações. Então, se for possível
desative as notificações em determinados períodos.
O planejamento é fundamental,
é preciso ter uma lista das atividades que precisam ser realizadas
naquele dia, outro ponto importante é separar as demandas pessoais
das demandas profissionais. A organização e limpeza dos ambientes
também são atividades diárias.
Estabeleça comunicação com
a gestão, clientes, fornecedores e
colegas de trabalho, esses contatos
são necessários para o retorno do
andamento do trabalho, aproximação com as pessoas e para o atingimento das suas metas. Faça pausas
para tomar um café, para almoçar
para ir ao banheiro, para se alongar, para descansar um pouquinho
e para dar um abraço em seu filho.
Essas pausas são fundamentais
para espairecer as ideias e seguir
com o andamento do trabalho, afinal você está em casa e, deve, portanto, aproveitar as delícias também.
O momento pede calma, ações
e fé...deixo uma mensagem de esperança com um trecho da música
dias melhores do grupo Jota Quest:
“Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias
que não deixaremos para trás....
Vivemos esperando o dia em que
seremos melhores....melhores no
amor, melhores na dor, melhores
em tudo...”.
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Contabilidade

25 de abril: Dia da Contabilidade

Em tempos difíceis, percebemos
a garra e disciplina daqueles que
trabalham por amor à profissão. A
Contabilidade se tornou marca de
superação diante do enfrentamento
ao novo coronavírus. O que já era
conhecido, ganhou força perante
toda a sociedade que valoriza e entende a importância da profissão
que cuida e mantem forte a saúde
das empresas. Nesse 25 de abril,
trazemos por meio dos presidentes
de entidades que integram a Casa
do Contabilista, a nossa manifestação de reconhecimento e orgulho
por estarem dispostos contribuir
com a economia, empregos e transformar vidas.
“A saúde dos negócios é com o
contador.
Hoje, amanhã e sempre!
Nessa semana iremos comemorar
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o dia do pro�issional da contabilidade. Em todos os outros anos, passamos por essa data, em que nossas
obrigações do dia a dia estão tumultuadas e com um grande volume de
trabalho, já que a elaboração das
declarações de imposto de renda das
pessoas �ísicas absorve muito do nosso tempo. Nesse ano, por motivo de
força maior, nossas energias estão
concentradas em outra atividade:
ajudar nossos clientes na melhor tomada de decisão pela saúde de seus
negócios.
A pro�issão contábil nos permite
trafegar por todas as outras pro�issões, é enriquecedor estar presente
na vida dos negócios, muito grati�icante poder auxiliar na gestão, sempre com zelo e ética, buscando pelos
melhores resultados. Nesse momento de crise mundial, causada por um
vírus invisível, a única certeza que
podemos ter é que pequenas ações,

geram grandes mudanças. Que sejamos nós, contadores, os pro�issionais
que farão a diferença nesse momento de tantas incertezas e insegurança econômica mundial.
O bater de asas de uma borboleta,
pode provocar um furacão do outro
lado do mundo!”
Ana Lúcia Corsino Picão – Presidente AESCON RP
“Nesse dia 25 de abril é um momento para comemorar e destacar a
contabilidade. Um segmento de pro�issionais que mostra determinação
e inovação até mesmo em momentos
de crise. Em nome do Sicorp, parabenizo todos àqueles que estão na
linha de frente, trabalhando incansavelmente para manter a saúde e
estabilidade das empresas.”
Moises Andrade - Presidente SICORP

Contabilidade

Com pandemia, tributos têm novos prazos

O setor contábil foi um dos
que mais sofreu alterações com o
avanço do coronavírus. Profissionais cumprem uma jornada extensa com alterações de prazos e
atendimento a seus clientes, que
necessitam de informações diversas nesse momento. É preciso
estar atento às mudanças e, para
isso, listamos algumas alterações
realizadas pelo governo.
Prorrogação do pagamento
dos tributos do Simples Nacional
O governo prorrogou, por 6 meses, o prazo para pagamento
dos tributos federais no âmbito
do Simples Nacional, relativos
aos períodos de março, abril e
maio. A medida vale para pequenas empresas e também se

aplica aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Assim:
A apuração março, que seria
paga em 20 de abril, fica com
vencimento para 20 de outubro;
a apuração de abril, que seria
paga em 20 de maio, fica com vencimento para 20 de novembro;
a apuração de maio, que seria
paga em 22 de junho, fica com
vencimento para 21 de dezembro.
Adiamento do PIS, Pasep, Cofins
e da contribuição previdenciária
O governo adiou o pagamento do
PIS, Pasep, Cofins e também da contribuição previdenciária patronal
de empresas e empregadores de
trabalhadores domésticos. O vencimento de abril e maio, relativo
às competências de março e abril,

Imposto:
Mês
Vencimento
Competência
Original
mar/20
20/04/2020
abr/20
20/05/2020
mai/20
22/06/2020

Simples Nacional - parte Federal
Novo
Base
Vencimento
Legal
20/10/2020 Res. CGSN nº 152 de 18/03/2020
20/11/2020 Res. CGSN nº 152 de 18/03/2020
21/12/2020 Res. CGSN nº 152 de 18/03/2020

Imposto:
Mês
Vencimento
Competência
Original
mar/20
20/04/2020
abr/20
20/05/2020
mai/20
22/06/2020

Simples Nacional - ICMS / ISS
Novo
Base
Vencimento
Legal
20/07/2020 Res. CGSN nº 154 de 03/04/2020
20/08/2020 Res. CGSN nº 154 de 03/04/2020
21/09/2020 Res. CGSN nº 154 de 03/04/2020

Imposto:
Mês
Vencimento
Competência
Original
mar/20
20/04/2020
abr/20
20/05/2020
mai/20
22/06/2020

Simples Nacional do MEI
Novo
Base
Vencimento
Legal
20/10/2020 Res. CGSN nº 154 de 03/04/2020
20/11/2020 Res. CGSN nº 154 de 03/04/2020
21/12/2020 Res. CGSN nº 154 de 03/04/2020

Imposto:
Pis e Cofins
Mês
Vencimento
Novo
Base
Competência
Original
Vencimento
Legal
mar/20
24/04/2020 25/08/2020 Portaria 139/2020 de 03/04/2020
abr/20
25/05/2020 23/10/2020 Portaria 139/2020 de 03/04/2020
**vencimento regra geral, Instituições Financeiras vence em 20/08 e 20/10
Imposto:
Mês
Vencimento
Competência
Original
mar/20
20/04/2020
abr/20
20/05/2020

INSS parte Patronal
Novo
Base
Vencimento
Legal
20/08/2020 Portaria 139/2020 de 03/04/2020
20/10/2020 Portaria 139/2020 de 03/04/2020

Obrigação Acessória:
Mês
Vencimento
Competência
Original
2019
30/04/2020

Assembleia Geral S/A, Ltda e Cooperativ
Novo
Base
Vencimento
Legal
31/07/2020 MP nº 931 de 30/03/2020

passou para agosto e outubro.
O governo estima que são R$ 80
bilhões que ficarão no caixa dessas empresas com esta postergação.
Prorrogação do prazo de entrega
da declaração do Imposto de Renda
Em razão da pandemia, a Receita
Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF)
por 60 dias. O prazo final passou
de 30 de abril para 30 de junho.
Também foi prorrogado para o dia
30 de junho o prazo para a apresentação da Declaração Final de
Espólio e da Declaração de Saída
Definitiva do País para estrangeiros ou brasileiros que moram no
exterior.

Imposto:
Mês
Vencimento
Competência
Original
mar/20
20/04/2020
abr/20
20/05/2020

INSS do Empregador Doméstico
Novo
Base
Vencimento
Legal
20/08/2020 Portaria 139/2020 de 03/04/2020
20/10/2020 Portaria 139/2020 de 03/04/2020

Imposto:
Mês
Vencimento
Competência
Original
2019
30/04/2020

IRRF Cota Única ou 1a Cota
Novo
Base
Vencimento
Legal
30/06/2020 IN RFB nº 1930 de 01/04/2020

Obrigação Acessória:
Mês
Vencimento
Competência
Original
2019
31/03/2020

Defis
Novo
Base
Vencimento
Legal
30/06/2020 Res. CGSN nº 153 de 25/03/2020

Obrigação Acessória:
Mês
Vencimento
Competência
Original
2019
30/04/2020

Declaração de IR Pessoa Física
Novo
Base
Vencimento
Legal
30/06/2020 IN RFB nº 1930 de 01/04/2020

Obrigação Acessória:
Mês
Vencimento
Competência
Original
2019
31/05/2020

DANS-Simei
Novo
Base
Vencimento
Legal
30/06/2020 Res. CGSN nº 153 de 25/03/2020

Obrigação Acessória:
Mês
Vencimento
Competência
Original
fev/20
23/04/2020
mar/20
22/05/2020
abr/20
19/06/2020

DCTF
Novo
Base
Vencimento
Legal
21/07/2020 IN RFB 1932 de 03/04/2020
21/07/2020 IN RFB 1932 de 03/04/2020
21/07/2020 IN RFB 1932 de 03/04/2020

Obrigação Acessória:
Mês
Vencimento
Competência
Original
fev/20
15/04/2020
mar/20
15/05/2020
abr/20
12/06/2020

Sped Contribuições
Novo
Base
Vencimento
Legal
14/07/2020 IN RFB 1932 de 03/04/2020
14/07/2020 IN RFB 1932 de 03/04/2020
14/07/2020 IN RFB 1932 de 03/04/2020
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo | Presidente Marcia Ruiz Alcazar - Gestão 2018-2019
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto | Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com | Rua Santos Dumont, 516

Textos: assessoria de Imprensa CRC

O CONTADOR TAMBÉM ESTÁ NA LINHA DE FRENTE
DE COMBATE AO CORONAVÍRUS, GARANTINDO
A SAÚDE DAS EMPRESAS
A pandemia do coronavírus mudou o mundo. Para evitar a disseminação da Covid-19, “fique em casa”
é a mantra da vez. Mas, para que todos permaneçam em casa e possam
continuar alimentados, medicados e
informado, um exército de trabalhadores está mobilizado, garantindo a
saúde, o abastecimento e o bem-estar de milhões de brasileiros.
Esses trabalhadores fazem parte de uma lista de atividades consideradas essenciais e autorizadas a
continuar em pleno funcionamento, elencadas no Decreto Estadual n.º 64.881/2020, do Estado de
São Paulo, e no Decreto Federal n.º
10.282/2020.

No Estado de São Paulo, na área
da saúde, são 881 hospitais públicos, 859 hospitais privados (434
sem fins lucrativos e 425 com fins
lucrativos); 11 mil clínicas; 18 mil
farmácias.
No setor alimentício, são 6 mil
supermercados e hipermercados
varejistas e 14 mil padarias. E para
garantir o abastecimento, estão na
ativa os trabalhadores de 21 mil
empresas de transporte de cargas,
podendo contar com 18 mil oficinas
mecânicas e 8 mil postos de gasolina. A locomoção está sendo feita
graças ao funcionamento do metrô,
de 3.500 empresas de táxi (apenas
na capital) e de 315 empresas de

ônibus de transporte urbano e interurbano.
Cada hospital, cada supermercado, farmácia ou restaurante, neste
momento de grave crise tem o seu
superherói: o médico, o enfermeiro,
o motorista, o mecânico, o cozinheiro, o atendente, o entregador. E cada
uma das empresas tem seu atendimento garantido por outro superherói: o contador.
Em 20 dias, os contadores tiveram que colocar em prática 26 medidas provisórias.
ACESSE
WWW.CRCSP.ORG.BR
E CONTINUE A LER O ARTIGO DO
PRESIDENTE DO CRCSP, JOSÉ DONIZETE VALENTINA.

Atento à prevenção da saúde
dos profissionais da contabilidade,
o CRCSP recomenda aos escritórios
com trabalho interno presencial:
manter os ambientes ventilados; higienizar adequada e regularmente
cadeiras, mesas, telefones, teclados,
computadores e outros equipamentos; não compartilhar objetos pessoais; disponibilizar lenços descartáveis
em diversos locais para higiene nasal;
distribuir dispensadores de álcool-gel; elaborar material visual de conscientização da importância da correta
lavagem e secagem das mãos.

Aos profissionais de contabilidade que estão em home office, o
CRCSP orienta: organize seu canto;
tome banho no horário usual, vista-se apropriadamente, faça o café da
manhã como sempre; estabeleça
uma rotina: defina um expediente
para que tenha um horário para iniciar e terminar suas funções todos
os dias; faça pequenos intervalos ao
longo do dia — além de separar uma
hora para o almoço; fuja das distrações no horário de trabalho; contato
constante entre empregados e empregadores é essencial; fique atento

às emoções: diante de todas as notícias sobre a pandemia, é importante
monitorar o que está sentindo e evitar o isolamento virtual.
Aos governos federal, estadual e
municipais, o apelo é para que amparem os trabalhadores da contabilidade neste momento tão difícil,
adaptem suas legislações e cancelem penalizações e multas. O CRCSP
apoia os 150 mil profissionais da
contabilidade do Estado de São Paulo, está junto com cada um e tem fé
que logo mais esta guerra contra o
coronavírus será vencida.

PRESERVAR VIDAS: CRCSP APOIA MEDIDAS E
PEDE APOIO DOS GOVERNOS PARA OS
PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
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Matéria Saúde

Como evitar o estresse e ansiedade
em tempos de pandemia

Com o surgimento do novo
coronavírus, chegaram também
as incertezas e medos do desconhecido. Estresse e ansiedade são
marcar desse período, de acordo
com a OMS – Organização Mundial da Saúde. Além das questões
referentes à saúde, a pandemia
trouxe a instabilidade. A população está preocupada com o emprego, economia, com seus idosos
e vida social.
Sem saber ao certo quando teremos uma solução para o combate ao novo vírus e a incerteza
de quando a rotina voltará ao
normal, é fundamental que todos
estejam atentos às questões emocionais. Abaixo, listamos algumas
dicas com base nas orientações
da OMS e de especialistas, para
seguir nesse período com mais
qualidade.
1. Controle seu acesso
a informações sobre o
coronavírus

A quantidade e qualidade da
informação que você acessa deve
ser foco de atenção, segundo a
OMS. É importante controlar a
quantidade de tempo que você
passa assistindo, lendo ou ouvindo notícias que te trazem angústia. Uma sugestão é limitar um
tempo do seu dia para fazer isso.
Estar atento as fake news.
Informe-se com base em veículos confiáveis de informação e
em fontes oficiais, como o site do
Ministério da Saúde e da própria
OMS. Não compartilhar informações sem checagem prévia sobre
origem e veracidade dos fatos. Informações falsas podem confundir e colocar em risco a segurança
das pessoas.

2. Use as redes sociais
como aliadas
No momento em que muitas
pessoas estão isoladas ou em
quarentena, as redes sociais se
tornam uma ferramenta importante de interação com os amigos,
família e até mesmo para entretenimento. A OMS recomenda permanecer conectado por e-mail,
redes sociais, videoconferência e
telefone.
3. Seja solidário

Se disponibilize para contribuir com pessoas mais afetadas
nesse momento. Idosos e pessoas em grupos de risco estão mais
vulneráveis e uma alternativa é
oferecer ajuda para a compra de
alimentos e remédios, evitando
que essas pessoas se exponham.
4. Pare e se escute

Uma dica da OMS é estar atento às suas próprias necessidades.
Buscar atividades que tenha identificação e para relaxar são alternativas. Manter a rotina de exercícios, mesmo que adaptados para

serem feitos em casa; manter a
rotina de sono e boa alimentação
podem ajudar no bem estar para
corpo e alma.
5. Reconheça o trabalho dos
pro�issionais de saúde

Reconhecer o trabalho de profissionais que estão na linha de
frente durante a pandemia é essencial. Alguns países da Europa
realizam ações de gratidão a esses profissionais que atuam diretamente no tratamento e desenvolvimento de alternativas para
uma resposta no combate ao coronavírus.
6. Espalhe histórias e
momentos positivos

A OMS recomenda que as pessoas compartilhem histórias positivas sobre esse tema, como de
pessoas que se recuperaram da
covid-19 e compartilharam essa
experiência. Embora estejamos
vivendo uma crise sem precedentes, há histórias e momentos de
convivência em casa, positivos,
que devem considerados e compartilhados.
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Artigo Gestão

Como as empresas podem enfrentar a crise?
Vivenciamos uma situação
sem precedentes causada pela
pandemia do novo coronavírus.
Acredito que algumas ações
podem ser tomadas para minimizar os efeitos de crises, não
apenas da atual.
É claro que tais impactos envolvem aspectos econômicos
e sociais, reduzindo a atividade empresarial. Tudo isso gera
perdas e maior atenção às ações
tomadas e ao desdobramento
dos acontecimentos.
A pessoa ocupando a função
de gestor, administrador ou empresário deve conhecer bem do
seu negócio, da rotina, do ambiente de atuação, para assim
perceber como o cenário negativo de fato impacta, seja de
modo desfavorável ou não.
Tenha ciência também de
como as legislações aplicadas
ao seu negócio e as devidas alterações ocorridas impactam,
evitando assim maiores problemas e também para auxiliar em
decisões.
A gestão é primordial para
manter a empresa em momentos assim, conhecendo bem os
gastos, as atividades e processos envolvidos e também criatividade para saber lidar com a
situação e superá-la. Controle
o fluxo de caixa. Neste contexto, gestão criativa é muito bem
vinda!
Tomar decisões precipitadas
é algo que irá prejudicar mais
o negócio. É preciso ter cautela, informação, planejamento
e foco. Unir força com órgãos
de classe, sociedade, parceiros,
empregados e outros públicos
de interesse para traçar uma linha de ação. Busque parcerias.
Analise também as linhas de
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crédito das instituições financeiras disponíveis e que de fato
são viáveis ao seu empreendimento.
Uma ferramenta que pode
ajudar é a análise dos Pontos
Fortes e Fracos do negócio, ou
seja, aquilo que é conhecido de
quem administra pois está no
ambiente interno, controlável.
Assim, deverá minimizar, reduzir mesmo suas fraquezas e
manter e claro, fomentar e solidificar suas forças. No ambiente externo deverá perceber as
oportunidades e ameaças. Sim,
em meio ao caos é necessário
enxergar onde deve investir, o
que pode mudar, pois acredito
que as mudanças são necessárias em momentos de crise, para
gerar retorno no futuro. Claro
que também as ameaças devem

ser percebidas e evitadas.
Não há fórmula mágica, é
sempre necessário ter tranquilidade e gestão. Saber quais
gastos cortar para que a operação da empresa não paralise
totalmente, negociar bem com
fornecedores, clientes e outros
para manter os custos, despesas e pagamentos controlados,
assim como manter as vendas e
recebimentos diversificando o
atendimento ao público de maneira não presencial se preciso.
Obviamente manter um ambiente saudável e seguro aos
que precisam estar presente no
ambiente de trabalho, planejar
e estabelecer uma rotina de trabalho a distância e promover a
integração e o intra empreendedorismo é algo muito bem vindo.
Devemos enxergar soluções.
Inovação pode ser crucial! Saiba tomar decisões de forma planejada e lidar com as adversidades.
Sucesso a todos!

Cultura e Educação

1)

“Quem ouve música, sente sua solidão povoada de repente.”
[Robert Browning]
Pedro e Maria “ têm” livros interessantes.

...muito interessante a grafia correta do verbo ter, prezado leitor!!!
O Novo Acordo Ortográfico não modificou a acentuação dos
verbos ter e vir e seus derivados.
Corretos: eles têm, eles vêm
2)

Renata Carone Sborgia
# Falar Bem Que Mal Tem!!!
Renata Carone Sborgia—Direitos
Autorais Reservados a
Renata Carone Sborgia (proibida
qualquer tipo de reprodução)

Maria comprou um novo “microondas”.

... para o Novo Acordo Ortográfico é velho!!!
O correto é: micro-ondas (com hífen)
Regra fácil da Nova Grafia: nas formações em que o prefixo
termina na mesma vogal do segundo elemento: emprega-se o hífen.
3)

PARA VOCÊ PENSAR:

“Se tanto me dói que as
coisas passem
É porque cada instante
em mim foi vivo
Na busca de um bem
definitivo
Em que as coisas de
Amor se eternizassem.”

Pedro não gosta de peixe com “espinho”.

...a Língua Portuguesa também não!!!
O correto é: peixe com espinha.
O termo correto para designar a parte dorsal do peixe(osso
do esqueleto) é espinha.
O espinho é aquele órgão rígido e pontiagudo presente em
alguns vegetais.

[Sophia de Mello Breyner
Andresen]

Aniversariantes de Maio

02 ILKA CAMOLESI
03 RONIS DE FARIA
BRANQUINHO
03 ALEXANDRE YAMAKAMI DA
CRUZ
04 CLOVIS ANTONIO PEREIRA
06 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
MACHADO
06 CARLOS APARECIDO MARTINS
07 POLYANNA GIANEZI DE
ANDRADE
07 LOISE FABIANA FAVORETO
SANTOS
07 WILSON REIS
10 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
JUNIOR
11 MARCOS MENDONCA COELHO
11 RODRIGO CESAR PEREIRA

13 OSCAR GALATI JUNIOR
15 LUIZ ANTONIO LIBERATO
15 HONELCIO ALVES DE SOUZA
OLIVEIRA
15 RENATO ANTONIO DA FREIRIA
15 MIRIAM AP ASIERO MARCELINO
16 HELIO MARCELINO DE
CARVALHO
16 MARIA ANGELA PETEAN
CABRAL MIRANDA
16 ROBERTO HIDEKI HIROSI
16 PAULO ZERBINATTI
17 EVERTON MARTINS BARBOSA
17 LUIZ ANDRE GOBBO
18 RAIMUNDO LEMOS
18 CARLOS HENRIQUE ISAC
FERREIRA
19 ERICA ADAMI TENDA

20 ROSANGELA APARECIDA PIRES
ZAMPIERI
21 ELISANGELA APARECIDA SILVA
DIAS
21 SERGIO GUIDO PATERLINI
22 CARLOS AUGUSTO DA SILVA
22 MARCIO MINOURO GARCIA
TAKEUCHI
23 JOAO CARLOS KRAUSS
RIBEIRO
23 HELMA ORIPA TOLEDO LIMA
25 DANILO HAKIME DE ASSIS
CAMPOS
26 MARCELO LUIZ PEREIRA RIUL
28 FABIO GRACIOLI FAVARO
29 GETULIO NAKAO
30 ROBERTA NISHIMURA
30 FABIO RICARDO BENEGUINI
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