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Empresas do ramo de alimentos conseguem superar a pandemia e se 
tornam destaque na retomada econômica da Baixada Fluminense P.6 e 7



2   BAIXADA DOMINGO, 25.4.2021

Como funciona o MEI? 
Tire as suas dúvidas 
sobre os principais 
detalhes da forma 
de trabalho que 
cada vez mais vem 
ganhando adeptos 
em solo brasileiro

E
m vigor desde julho de 
2009 em solo brasileiro e 
criado pela Lei Comple-

mentar nº 128/2008, pode-se 
dizer que atualmente, o MEI já 
se tornou algo comum nas em-
presas no Brasil. E de acordo 
com dados da Receita Federal, 
mais de 10 milhões de pessoas 
já atuam no mercado de traba-
lho como MEIs. Apesar disso, 
até hoje muitas questões pai-
ram no ar quando se toca no 
assunto. Por isso, vamos tirar 
algumas dúvidas sobre o que é 
e como funcionam as atribui-
ções do Microempreendedor 
individual.

A sigla MEI significa nada 
mais do que “Microempreen-
dedor Individual”, ou seja, um 
profissional autônomo, que 
pode contratar um funcioná-
rio que deve receber ao menos 
um salário mínimo ou o valor 
do piso de sua respectiva ca-
tegoria. A soma dos ganhos 
de um MEI pode chegar até 
R$ 81 mil ao longo de um ano. 
Este empreendedor não pode 
ser sócio, administrador ou 
titular de outra empresa.

COMO ABRIR UM MEI?
Tornar-se um Microempreen-
dedor Individual é algo fácil, 
rápido e todo o processo é fei-
to de forma online.

REPRODUÇÃO/INTERNET

Antes de se cadastrar como 
Microempreendedor Indivi-
dual, é importante conhecer 
os critérios, leis e atividades 
permitidas para se tornar um 
empreendedor. Para ser re-
gistrado como MEI, a área de 
atuação do profissional pre-
cisa estar na lista oficial com-
pleta, que está disponível no 
Portal do Empreendedor.

QUEM NÃO PODE SER MEI?
Menores de 18 anos; Estran-
geiros que não possuem visto 
permanente; Pensionistas e 
servidores públicos; Profis-
sionais que pretendem exer-

cer uma atividade regulamen-
tada por um determinado 
órgão de classe (como médi-
cos, psicólogos, advogados, 
arquitetos e economistas), 
pois são considerados profis-
sionais liberais e não exercem 
uma atividade empresarial. 
Como exemplo, um psicó-
logo não pode ser MEI para 
exercer a sua própria profis-
são, mas pode exercer qual-
quer atividade fora da área da 
Psicologia.

AS TAXAS DE UM MEI
Este modelo de empresa tem 
como obrigação o pagamento 

mensal de tributos através do 
DAS (Documento de Arreca-
dação do Simples Nacional) 
e da realização da Declaração 
Anual que pode ser feita até 
o dia 31 de Maio de cada ano.

O MEI terá como despesas 
apenas o pagamento mensal 
do Simples Nacional. Se você 
trabalha na área de Comércio 
ou Indústria paga R$ 56,00; 
no setor de Prestação de Ser-
viços, R$ 60,00 e nos setores 
de Comércio e Serviços jun-
tos, R$ 61,00

OS BENEFÍCIOS EM SER MEI
O Microempreendedor Indi-

vidual tem direitos como o 
auxílio-maternidade; afasta-
mento remunerado por pro-
blemas de saúde; aposentado-
ria e isenção de tributos fede-
rais, como Imposto de Renda, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL.

Como pessoa jurídica, o Mi-
croempreendedor Individual 
pode abrir conta em banco e 
ter acesso a crédito com juros 
mais baratos. Pode ter ende-
reço fixo para facilitar a con-
quista de novos clientes. Além 
disso, o Microempreendedor 
conta com cobertura da Previ-
dência Social para você e sua 
família.

Cerca de 10 

milhões de 

pessoas estão 

no mercado de 

trabalho como 

MEI’s  
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Caxias é a segunda 
cidade em geração 
de empregos no 
Estado do Rio
Belford Roxo se destaca no recebimento 
de investimento de grandes empresas

A 
cidade de Duque de 
Caxias obteve o melhor 
resultado em saldo de ge-

ração de empregos, no mês de 
fevereiro deste ano, em toda a 
Baixada Fluminense. Isso é o 
que apontam os dados da pla-
taforma Retratos Regionais, 
desenvolvida pela Firjan, que 
dizem ainda que o município 
foi também o segundo do Es-
tado com o melhor índice de 
contratações formais no mer-
cado de trabalho, atrás apenas 
da capital. Foram gerados, ao 

Dados do estudo fazem parte da plataforma Retratos Regionais, que foi desenvolvida pela Firjan

REPRODUÇÃO / INTERNET

todo, 2.023 empregos com car-
teira assinada no município.

Ainda segundo informações 
da Firjan, todos os setores da 
cidade apresentaram alta na 
geração de empregos. A alta foi 
puxada pelo setor de serviços, 
que contratou 1.903 pessoas, 
seguido pelo comércio com 77, 
pessoas contratadas, indústria e 
construção com 42 empregados. 
Dentro do setor de serviços, a 
alimentação foi quem mais con-
tratou com 1.429 pessoas.

A Prefeitura de Duque de 

Caxias vem, desde 2017, traba-
lhando para desburocratizar 
e acelerar a abertura de novas 
empresas na cidade, ajudando 
a ampliar a oferta de empre-
gos e a aumentar a renda da 
população.

BELFORD ROXO

Nos últimos meses Belford 
Roxo tem recebido investi-
mentos de grandes empresas. 
A Magazine Luiza, por exem-
plo, está em fase de conclusão 
de duas lojas no Centro do mu-
nicípio. Uma delas tem 1.700 
metros quadrados. A outra, 700 
metros. Recentemente se ins-
talaram no município a Casas 
Pernambucanas, atacarejo Ki-
-Barato (bairro Areia Branca) 
e a Elanco, que é uma empre-
sa global de saúde animal que 
desenvolve produtos e serviços 
para prevenir e tratar doenças 
em animais domésticos e de 
produção em mais de 90 paí-
ses. A empresa irá se instalar 
em uma área do complexo in-
dustrial da Bayer.

A previsão é que todas essas 
empresas gerem para o muni-
cípio cerca de 600 empregos 
diretos.
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Rapidez e muita qualidade
Confira como os cursos de capacitação podem ser importantes para o futuro profissional

O 
ensino superior é o de-
sejo da grande maioria 
dos jovens que estão 

saindo do ensino médio. E 
para alavancar o desenvolvi-
mento de uma nova carreira 
na vida profissional do estu-
dante, os cursos de capaci-
tação ganham cada vez mais 
força para transformar a vida 
de um jovem, oferecendo me-
lhores condições para que se 
consiga um emprego e suces-
so profissional, com uma va-
riedade de cursos para quem 
deseja entrar no mercado 
de trabalho com rapidez e 
qualidade.

Um dos grandes benefícios 
que um curso dessa modali-
dade pode trazer é o aprendi-
zado direto e prático do alu-
no com a profissão desejada. 
Com essas qualificações, ele 
ganha experiência e tem mais 
chances de entrar no mercado 
de trabalho. Além da tarefa de 
capacitação, os cursos podem 
proporcionar uma prévia do 
para o futuro do profissional 
em trabalhos como trainee, 
jovem aprendiz ou estagiário.

A supervisora geral do Co-
légio e Curso MOVA, Rosi Fer-
nandes, falou sobre o desafio 
que as escolas e cursos vêm 
enfrentando para se adaptar 
cada vez mais às modernida-
des da educação para poder 
disponibilizar as melhores fer-
ramentas para o aprendizado 
dos alunos. Rosi também des-

Técnico em estética promovido pelo Colégio e Curso MOVA: as escolas vêm enfrentando novos desafios

DIVULGAÇÃO/CURSO MOVA

que a ciência é uma forma me-
tódica de abordar o problema 
resultando no sucesso.

“Alguém que passa por 
um curso de graduação é 
uma pessoa que se capacitou 
e treinou em suas respostas 
cerebrais para responder aos 
desafios de uma forma metó-
dica, utilizando recursos teó-
ricos aplicados à prática. Isso 
necessariamente requer um 
tempo treinando e é o que se 
faz nas universidades quan-
do se estuda as disciplinas. 
Participar da experiência de 
um curso superior faz com 
que as pessoas se sintam se-
guras, maduras e isto faz toda 
a diferença para enfrentar 
os desafios do mundo hoje”, 
destacou.

PARA QUEM É INDICADO?
O principal público é o jo-
vem que ainda não concluiu 
o ensino médio ou quem já 
terminou e precisa entrar 
com mais rapidez no merca-
do. A modalidade também é 
uma ótima opção para quem 
já está formado e precisa se 
atualizar em determinadas 
áreas de suas ocupações, 
com novas tecnologias, que 
costumam mudar em pouco 
tempo. Mostra-se assim, o ta-
manho da contribuição que o 
curso profissionalizante ofe-
rece ao mercado de trabalho, 
a economia brasileira e a so-
ciedade em geral.

taca a importância da capaci-
tação profissional na vida de 
um jovem e que cursos técni-
cos como o de estética, admi-
nistração, contabilidade, po-
dem ser os grandes responsá-
veis por ajudar no crescimento 
de seus negócios.

“Nesse momento em que es-
tamos tendo que aprender a 
nos atualizar e nos reinventar, 
devido às circunstâncias que 
essa pandemia nos impôs, vi-

mos como é importante uma 
capacitação para o crescimen-
to tanto pessoal como profis-
sional. Com certeza ter uma 
capacitação ajuda e muito na 
entrada do aluno ao merca-
do de trabalho e até mesmo 
empreender em seu próprio 
negócio. Capacitação e em-
preendedorismo são as pala-
vras-chaves do momento para 
o seu crescimento”, afirmou a 
supervisora.

A reitora da Universidade 
Veiga de Almeida (UVA), Bea-
triz Balena, cita a importância 
da especialização durante ou 
após cursar uma cadeira de 
graduação para estimular ain-
da mais o seu crescimento pro-
fissional. Balena destacou que 
hoje em dia, quem possui um 
diploma certamente terá me-
nos dificuldade para respon-
der aos desafios do mercado de 
trabalho, pois eles aprenderam 
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Você sabe o que é uma startup?
Em um mercado de trabalho cada vez mais restrito, modelo de empresa vira febre em todo o mundo

A
ssim que começamos a fa-
lar sobre inovação no am-
biente de trabalho, uma 

das primeiras palavras que vem 
à nossa cabeça com certeza é a 
“startup”. Nos últimos anos esse 
modelo vem ganhando cada 
vez mais destaque, mas você 
sabe dizer o que esse modelo de 
negócios realmente significa? 
Vamos tirar essa dúvida.

Com o crescimento das mí-
dias sociais, o nosso dia a dia 
sofreu por diversas alterações 
e isso se refletiu até mesmo na 
maneira em que pessoas e em-
presas fazem negócios. Antes, 
tínhamos a ideia de que abrir 
um negócio e criar o nosso em-
preendimento só seria possível 
para quem tivesse muitos re-
cursos financeiros disponíveis. 
Porém, com a criação de novas 

A inovação é a palavra-chave de qualquer startup, desde seu início

DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
A ligação entre uma startup e a 
tecnologia vai além do ambien-
te descolado que muitas pes-
soas imaginam. Normalmen-
te, essas empresas possuem 
como uma de suas principais 
características a capacidade de 
ser um modelo de negócio com 
ideias diferentes do comum e 
com grande potencial para fo-
mentar a inovação no merca-
do e consequentemente satis-
fazer as necessidades de seus 
clientes.

Em outras palavras, essas 
empresas buscam oferecer so-
luções criativas para demandas 
que sempre existiram, mas não 
eram aproveitadas pelo merca-
do. A inovação e a coragem de 
investir são palavras-chave de 
qualquer startup.

tecnologias e modelos de ne-
gócio, qualquer pessoa agora 
pode realizar os seus sonhos 
por meio de startups.

Grandes empresas que fa-
zem parte do nosso cotidiano, 
como Facebook, Uber, Spotify, 
Airbnb ou Amazon, por exem-
plo, deram os seus primeiros 
passos como startups. Atual-
mente, essas e inúmeras outras 
conseguiram se tornar grandes 
referências de empreendedo-
rismo nos seus respectivos seg-
mentos em todo o mundo.

COMO DEFINIR UMA STARTUP?
As startups são basicamente 
empresas com pouco tempo de 
vida e que são caracterizadas 
por normalmente crescerem de 
uma forma muito mais rápida e 
eficiente do que uma pequena 

ou média empresa.
A prioridade das startups 

quando entram no mercado 
se resume a buscar capital uti-
lizando tecnologias digitais 
para crescer e aí sim encon-
trar financiamento.

Para uma startup conseguir 

sucesso em sua caminhada ela 
precisa ter como uma de suas 
principais premissas ser uma 
empresa escalável, ou seja, 
proporcionar crescimento e 
ser capaz de incrementar a sua 
produção e suas vendas sem ter 
que criar mais despesas.
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Tradicional no doce e no salgado
Dona de uma variedade ímpar, Confeitaria Art-Pão é uma das mais conhecidas da Baixada Fluminense

F
amosa por seus pães, sal-
gados, doces e tortas, a 
Confeitaria Art-Pão, em 

Mesquita, na baixada flumi-
nense, é conhecida por ter 
sido uma das pioneiras na 
comercialização do tradicio-
nal e adorado kit-festa. A Ar-
t-Pão também se destaca por 
comercializar tortas de diver-
sos sabores e doces sortidos. A 
variedade de pães, bolos e sal-
gados também atraem cada 
vez mais clientes da região.

Criada em 1997, no bairro 
de Juscelino, em Mesquita, a 
Art-Pão não demorou muito 
para cair nas graças da po-
pulação da Baixada e se tor-
nar uma das redes de padaria 
mais conhecidas da região. 
No começo, a produção foca-
va exclusivamente em pães, 
mas com o passar do tempo 
e com uma resposta positi-
va de seus clientes, a Art-Pão 
decidiu começar a produzir 
tortas e salgadinhos. A partir 
daí eles saíram do status de 
padaria e passaram a atuar 
como confeitaria.

VARIEDADE COMO PEÇA-CHAVE
Atualmente a confeitaria pos-
sui um mix bastante variado 
com mais de 400 produtos 
feitos pela própria empresa 
com todos os tipos de produ-
tos para festas, como tortas, 
salgadinhos, os kit-festas que 
são o nosso forte, refrigeran-
tes e descartáveis. Amarildo 
Borges, um dos gerentes da 
Art-Pão afirma que essa varie-

A tradicional confeitaria Art-Pão é um sucesso de vendas na Baixada Fluminense, e foi uma das pioneiras na comercialização de kits-festa

DIVULGAÇÃO

dade foi a principal responsá-
vel por dar a fama positiva à 
loja. Amarildo também desta-
ca que 99% dos produtos ven-
didos na Art-Pão são feitos na 
própria confeitaria.

“A cada 100 clientes que 
vêm aqui, 10 procuram pães, 
outros tortas, outros embala-
dos, sobremesas, bolinhos ca-
seiros e por aí vai. Então é por 
isso que temos tanto cliente, 
cada um vem atrás daquilo 
que mais gosta e alguns levam 

produtos para a família toda”, 
destacou o gerente.

PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19
Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a confeita-
ria tomou diversas providên-
cias para continuar atenden-
do os seus clientes com a de-
vida segurança. O refeitório 
passou a ter o número de fun-
cionários reduzido pela me-
tade, os funcionários quando 
chegam na empresa lavam 

as mãos e não podem entrar 
com o uniforme de trabalho 
vindo da rua. Tudo isso para 
proteger ao máximo não só o 
cliente como também o pró-
prio funcionário.

“Temos funcionários na 
porta em todo o horário que 
a loja está aberta. Colocamos 
totens de álcool em gel na por-
ta e fiscalizamos se os clientes 
estão se protegendo. Espalha-
mos dispensers de álcool em 
gel por toda a loja e todos os 
funcionários são obrigados a 
usar máscara e lavar as mãos 
constantemente, tanto na 
produção quanto no balcão”, 
afirmou Amarildo.

SUCESSO DE VENDAS
A variedade e a qualidade 
também são considerados pi-
lares para manter o nome da 
Art-pão e é nisso que a equipe 
foca. O estabelecimento, que 
caiu no gosto do povo, tem 
como um de seus principais 

chamarizes as famosas tor-
tas. Além do sabor marcan-
te, do capricho nos detalhes 
e do tamanho grande, o que 
chama mais atenção nessas 
tortas são os diversos confei-
tos. A Art-Pão utiliza sempre 
a estratégia de criar tortas 
temáticas para marcar datas 
especiais, como em aniver-
sários de crianças, onde se 
elaboram tortas com temas 
infantis, torta especial de dia 
das mães, dia dos namorados, 
dentre outros.

Amarildo diz que nos fins 
de semana o movimento da 
confeitaria chega a dobrar, 
especialmente aos sábados, 
quando clientes de diversas 
áreas da Região Metropolita-
na vêm prestigiar a loja. “Aqui 
nós temos clientes que vêm da 
Vila da Penha, Del Castilho, 
São João de Meriti, de tudo 
que é lugar para conhecer a 
Art Pão. Que continuemos as-
sim, fazendo muito sucesso”.
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A inovação deu certo
Com menos de um mês de vida, a Boutique das Carnes já é sucesso em Belford Roxo

C
om a chegada da pandemia 
do coronavírus no Brasil, as 
autoridades se viram obri-

gadas a decretar o isolamento 
social e o fechamento do comér-
cio, para diminuir a transmis-
são da covid-19. Empresas de 
diversas áreas implementaram 
o home office e puderam assim 
manter as atividades.

Porém, muitos negócios não 
conseguiram adotar esse modelo 
de trabalho e precisaram fechar 
as portas, como os do ramo de 
alimentação fora do lar. Para os 
donos desses empreendimentos, 
o momento pede calma, para se 
planejar e pensar em maneiras 
de se adaptar aos novos tempos.

Em meio a pandemia do novo 
coronavírus, a frase “em toda 
crise existe uma oportunidade”, 
que parece clichê, se tornou o 
grande mantra para quem de-
seja empreender. Estudos reve-
laram que segmentos ligados às 
áreas da alimentação foram os 
que menos sofreram impactos 
durante a pandemia e se torna-
ram opção para quem deseja ala-
vancar um novo negócio.

Completando um mês de vida 
nesse setor está a Boutique das 
Carnes. Ela surgiu através da 
ideia de Eduardo Alves, que por 
conta da falta de lugares para 
comprar carnes na região, teve 
a ideia de não só levar as carnes 
para suprir a necessidade do 
povo do bairro do Redentor, mas 
sim trazer algo diferente do que 
normalmente é oferecido. 

A irmã de Eduardo, Adria-

na Silva, conta que o seu Ir-
mão já tinha um depósito 
de bebidas e contava que 
por diversas vezes, quando 
seus clientes iam ao estabe-
lecimento, perguntavam a 
Eduardo se ele conhecia um 
lugar que vendesse carne. A 
partir daí surgiu a ideia de se 
fazer a boutique de carnes. 
“Era realmente uma carên-
cia do nosso bairro, porque 
a procura por carnes aqui na 
região sempre foi muito gran-
de e com essa demanda muito 
grande de clientes, até facili-
tou para que a gente tivesse 
essa ideia e conseguisse tirar 
do papel, porque tinha muita 
chance de ser um sucesso.”, 
destacou Adriana.

Realmente o sucesso está se 
confirmando. Especialmente em 
finais de semana, as vendas da 
Boutique estão sendo espetacu-
lares. Em média cerca de 30 kits 
de churrasco que variam entre 
R$ 84,50 e R$ 299,99 são vendi-
dos por final de semana, núme-
ros bastante animadores ainda 
mais para quem está começando 
em um novo negócio. Adriana 
destaca que a ideia é a de sem-
pre buscar trazer algo novo para 
atrair clientes. E a originalidade 
vem dando frutos. 

“A gente trabalha com diver-
sos tipos de carne, como a pica-
nha argentina, a linguiça rechea-
da com queijo bola que faz bas-
tante sucesso por ser novidade. 
São produtos de qualidade e aci-

ma de tudo em um preço acessí-
vel. Buscamos trabalhar com as 
melhores marcas de carnes para 
termos um diferencial no nosso 
bairro e a boutique acaba sendo 
uma algo fora da curva daquilo 
que a região está acostumada e 
muita gente vem atrás das nos-
sas carnes para fazer algo novo 
pro seu churrasco”, afirmou. 

Adriana relata que, no início 
do projeto, havia uma certa dú-
vida se o negócio conseguiria 
dar certo, ainda mais por conta 
do momento de pandemia, mas 
graças a todo esse sucesso foi 
possível inclusive comprar mais 
uma loja ao lado para ampliar 
o estabelecimento e melhorar 
ainda mais as vendas.

“É até difícil explicar como 
tudo tem dado tão certo e está 
sendo bem mais do que a gen-
te imaginou. Pegamos uma loja 
bem pequena porque iríamos 
testar a aprovação da ideia já 
que começamos num período 
de pandemia, somado a isso a 
dificuldade financeira que a 
gente sabe que muita gente está 
passando no momento. Mas as 
coisas estão bombando muito e 
a gente fica muito feliz por saber 
que está tudo dando muito cer-
to”, concluiu.

O perfil da loja no Instagram 
é o @boutique_das_carnes_ e lá 
você encontra toda a variedade 
de carnes, preços e serviços. A 
Boutique das Carnes está locali-
zada na Avenida Automóvel Clu-
be, 120, em Belford Roxo.

Por conta do sucesso 
de vendas foi 
possível ampliar a 
loja para atender 
ainda mais clientes

A Boutique traz uma série de novidades para o seu churrasco

DIVULGAÇÃO
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