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DESAFIOS DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL (IDSC)*
Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti e Glorinha foram os municípios que
apresentaram os melhores resultados no Rio Grande do Sul, nos quesitos do Índice de
Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), servindo de exemplo para o Estado

e Brasil. Com a finalidade ampliar a discussão em volta também dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), ocorreu na manhã de sexta-feira, 14 de maio, o
painel virtual temático “Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades: Análise
dos Resultados nos Cinco Melhores Classificados no RS”, organizado núcleo da Área
de Negócios e pelo Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades
Integradas de Taquara (Faccat).

No

bate-papo,

transmitido

via youtube, prefeitos e representantes dos
municípios

destacados

analisaram

e

comentaram sobre as ações, que fizeram
com que chegassem ao resultado positivo
no Estado. “A proposta procura trazer uma
contextualização de como se chega aos
IDSC.
Como é construído este índice. Nossa preocupação é com o desenvolvimento
regional e o índice busca discutir o município sustentável”, destaca o coordenador dos
cursos de Turismo, Administração, Gestão Comercial e de Ciências Contábeis da
Faccat, o professor Marcos Paulo Dhein Griebeler, mediador do encontro. Griebeler
ainda comenta que até 2030, o Brasil se comprometeu em alcançar os 17 objetivos
(ODS) e 169 metas que buscam acabar com a pobreza e fome; com luta contra as
desigualdades, que buscam combater mudanças climáticas, entre outras metas.
*Matéria disponível no site da Faccat (https://www2.faccat.br/portal/painel_IDSCmaio)
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LEI GARANTE À GESTANTE AFASTAMENTO DO
TRABALHO PRESENCIAL NA PANDEMIA
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.151,
garantido regime de teletrabalho para todas as gestantes durante a pandemia
de Covid-19, sem redução de salário. O objetivo principal é reduzir os riscos
à gestante e ao feto devido à grande ocupação das UTIs hospitalares e ao
aumento do número de vítimas na pandemia. A autoria da lei é da deputada

federal Perpétua Almeida, sendo o texto relatado no Senado pela senadora
Nilda Gondim, que ressaltou que os riscos de complicações pela
contaminação da Covid-19 se tornam maiores para empregadas gestantes,
pois a mesma além de precisar de cuidados especiais precisa proteger a vida
que carrega. Nilda citou que a exposição da gestante ao vírus poderá ceifar a
sua vida, a de seu filho e também de seu núcleo familiar. (Fonte: Agência
Senado)
Crédito de foto: Agência Senado

Gestante: complicações são maiores para mulheres grávidas durante à
pandemia
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Egressos que INSPIRAM

Hoje a história é do
nosso egresso Jairo Muniz da
Silva, bacharel em Ciências
Contábeis.
contábil,

Empresário
desde

2012

na

empresa SAP Assessoria Ltda,
também

é

o

Delegado

Representante

do

Conselho

Regional

Contabilidade

de

(CRC/RS) de Santo Antônio da
Patrulha.
“Tenho 39 anos e construí minha carreira na área contábil iniciando aos 14
anos como estagiário de um tradicional escritório contábil na minha cidade de Santo
Antônio da Patrulha. Iniciei como digitador no setor fiscal e no auxílio de demandas
gerais dos demais setores, o que foi me despertando interesse pela profissão contábil.
Permaneci por 15 anos neste escritório e foi nesse meio tempo que iniciei minha
jornada junto à Faccat. Prestei vestibular em 2006 para Ciências Contábeis e a
partir daí comecei a cursar as disciplinas e ao mesmo tempo utilizar o conhecimento
adquirido às práticas do dia a dia no escritório.
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Egressos que INSPIRAM

Isso foi muito importante para o meu crescimento profissional junto à
empresa, o que me levou naturalmente a ir subindo de cargos e tendo uma
melhor remuneração. Em 2012, decidi que era o momento de voar mais alto e foi
então que iniciei minha carreira empreendedora, constituindo a SAP Assessoria,
empresa que presta assessoria empresarial e especializada na área contábil. A

Faccat continuou presente em minha vida durante esse novo desafio, a cada
disciplina cursada um novo conhecimento e uma nova experiência de vida, que
me auxiliavam nas demandas que enfrentava diariamente no escritório. Um dos
grandes diferenciais que percebia na Faccat era exatamente o misto de alunos de
diversas cidades e regiões. Isso tinha um valor muito importante para a rede de
contatos e troca de experiências. E se cabe uma dica aos alunos: aproveitem
tudo que a Faccat tem a oferecer, interajam ao máximo com seus colegas e
professores, sejam curiosos, participem das oficinas e atividades propostas, pois
esses momentos não iram voltar e talvez oportunidades que vocês não terão
novamente.”
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E-SOCIAL: Grupo 3

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (e-Social) foi instituído pelo Decreto nº 8373/2014. Por meio desse sistema, os
empregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações
relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de
pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e
informações sobre o FGTS.
A intenção da transmissão eletrônica desses dados consiste em simplificar a
prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de
forma a reduzir a burocracia para as empresas.
A obrigatoriedade de utilização desse sistema para os empregadores é estabelecida
pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, (ver Portaria do Ministério da
Economia nº 300, de 13/06/2019 e Portaria da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho nº 716, de 04/07/2019), conforme cronograma de implantação e transmissão das
informações por esse canal.
O referido cronograma prevê que a partir de maio de 2021, o Grupo 3, formado por
empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto
doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos, passa a estar obrigado ao
envio das folhas de pagamento por meio do sistema do e-Social.
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Na prática, as empresas terão que enviar periodicamente, em meio
digital, as informações para a plataforma do e-Social. Todos esses dados, na
verdade, já são registrados, atualmente, em algum meio, como papel e outras
plataformas online. No entanto, com a entrada em operação do novo sistema,
o caminho será único. Todos esses dados, obrigatoriamente, serão enviados
ao Governo Federal, exclusivamente, por meio do e-Social Empresas.

Fontes:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/centrais-de-conteudo/conheca-o-esocial
https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/publicada-versao-final-do-leiaute-do-esocialsimplificado-s-1-0
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Entre os dias 1º e 2 de julho de 2021 ocorrerá, em formato on-line, o “Congresso
Internacional Turismo, História e Património: Compromissos com o futuro”. Este
congresso convida investigadores de diversas áreas para participar numa reflexão
transdisciplinar que, entre outros, aborda diferentes tourist gazes (Urry, 1990) e novas
práticas de viajar, focando.
Convida-se a comunidade acadêmica e todos os demais interessados a enviar, até ao
dia 28 de maio de 2021, propostas de comunicação que se integrem nos temas do
congresso. Estas deverão ser submetidas num documento único (800 a 1000 palavras),

incluindo título da comunicação, filiação académica, resumo, até 4 palavras-chave, 4
referências bibliográficas (formatação APA) e ligação para um currículo académico online
atualizado (preferencialmente, Orcid ou Ciência Vitae).
O

documento

deve

ser

congresso2021.turismo.historia@gmail.com.

enviado

para

o

e-mail

As comunicações aceitas não deverão

exceder os 15 minutos. A inscrição, para oradores e público, é obrigatória e gratuita e deve
ser feita através do seguinte link: https://bityli.com/JAWyv .
Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o História, Territórios e Comunidades,
um polo na NOVA FCSH, do Centro de Ecologia Funcional – Ciência para as Pessoas e o
Planeta – da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; a Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; o Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território – UL; a Fundação António Quadros - Cultura e Pensamento; e a Câmara
Municipal de Cascais.
Mais informações em:https://www.eshte.pt/pt/artigos/noticias/congresso-internacional-turismo-historia-epatrimonio-compromissos-com-o-futuro
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ACONTECEU

PAINÉIS TEMÁTICOS
Agenda 2030
Nos dias 3, 4 e 10 de maio aconteceu a realização dos painéis temáticos dos
cursos

de

Administração/Gestão

respectivamente.

Você

encontra

Comercial,
na

íntegra

Ciências
os

Contábeis

painéis

no

e

Turismo,

nosso

canal:

https://www.youtube.com/channel/UCZKnhhQnALD9_gsL2rZ9-5A/featured
No dia 3 de maio, com a temática “Agenda 2030 e a Pandemia nos EUA: Relatos

de um pesquisador”, o professor Rafael Perini fez uma relação de sua vivência na cidade
de Detroit como pesquisador, em meio à pandemia da Covid-19. Os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco mais das propostas da Agenda 2030, no qual o
pesquisador trouxe informações importantes sobre o Acordo de Paris 2015 e dados sobre
as ISOs 14000 e 37120.
Rafael de Lucena Perini é doutorando em Administração no Programa de PósGraduação em Administração (PPGA), da UCS/RS, e professor do Centro de Negócios
da FSG/Cruzeiro do Sul, de Caxias do Sul.

Agenda 2030: professor Rafael Perini apresentou dados sobre o Acordo de Paris – 2015 e realizou uma
reflexão sobre a atual situação mundial
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Contabilidade e Tecnologia
No dia 4 de maio houve a realização do painel temático “Contabilidade e
Tecnologia: Tendências e Perspectivas Profissionais”, o qual contou com a
participação da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do

Sul (CRC/RS), Ana Tércia Lopes Rodrigues.
Na oportunidade, os acadêmicos foram convidados a refletir sobre diversos
aspectos que envolvem a contabilidade atualmente, bem como entender o papel da
tecnologia neste contexto e discutir sobre as perspectivas profissionais na área, as
quais são muito promissoras!

Contabilidade: a presidente do CRC/RS, Ana Tércia Rodrigues explanando sobre os princípios
das organizações do futuro
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Turismo e pandemia
No dia 10 de maio, em comemoração ao Dia Nacional do Guia de Turismo, foi
realizado o painel temático do curso de Turismo, com o tema “O Turismo e a Pandemia:
planejar para agir com segurança para todos”, que contou com a participação da presidente
da ABBTUR/BR, Lenora Horn Schneider, da vice-presidente da ABBTUR/RS, Vanessa
Spindler, que também é coordenadora de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula.

Ao longo do painel, foi possível conhecer um pouco da estrutura da ABBTUR
Nacional, suas ações voltadas à valorização do bacharel de Turismo e também nos projetos
para a retomada da atividade turística em razão da pandemia do coronavírus. Como também
foi possível conhecer as ações que o município de São Francisco de Paula tem realizado
para que o turismo ocorra de forma segura para a comunidade e os turistas que visitam o
município.

Debate: conversa sobre o Dia Nacional do Guia de Turismo apresentou diversas ações voltadas à valorização
da profissão
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Prosa com o coordenador

Em maio ocorreu o primeiro encontro entre acadêmicos da Área de
Negócios e o coordenador, o professor Marcos Paulo Dhein Griebeler, no espaço
“Prosa com o Coordenador”. O encontro virtual é o meio mais seguro e eficiente
que o prof. Marcos Paulo identificou para, nesse momento, conhecer os
acadêmicos e estreitar o contato com eles.
Com isso, a “Prosa com o Coordenador” pretende ser um encontro de até
uma hora, mensal, em que o acadêmico poderá expor sugestões, críticas,
questionamentos para qualificar cada vez mais as disciplinas e o curso em geral.
Além do coordenador, os docentes do curso também podem participar e
conversar com os discentes. Em junho haverá o próximo encontro, e em breve
comunicaremos o dia e o horário. Não deixe de participar, te esperamos lá! As
reuniões ocorrem via Google Meet.
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Visita ao Lar Padilha
No dia 17 de maio, após duas reuniões virtuais, o coordenador dos cursos,
professor Marcos Paulo Dhein Griebeler, juntamente com Camila Paviani, professor
Felipe Leão e a professora Jamile Moraes, visitou o Lar Padilha, localizado no distrito
de Padilha, em Taquara. A visita teve como objetivo conhecer as crianças e os jovens
que vivem no abrigo, além conhecer as instalações da Instituição e também ouvir o
público jovem para que seja elaborado um projeto voltado ao Lar
Nesse sentido, nos reunimos na área de lazer da Instituição. No local, estavam
presentes em torno de 35 jovens, os educadores e o diretor do Lar, Fernandes Vieira dos
Santos. Nos apresentamos, de forma descontraída e informal, apresentamos brevemente
os cursos e nos colocamos à disposição para ouvi-los sobre seus sonhos, projetos e
interesses profissionais
Os jovens têm interesses variados,
desde cursar nutrição, psicologia, música,
fotografia, gastronomia, moda, informática e
estética. Mas também têm outros interesses,
como

saber

mais

sobre

administração

financeira,

empreendedorismo,

comerciais,

conhecimentos

informática,

postura,

práticas

básicos

etiqueta

e

de
boas

maneiras, apresentação pessoal, relações
interpessoais e o mundo do trabalho.
Professora: Jamile Moraes
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Foi uma tarde de muito
aprendizado

sobre

resiliência,

paciência e força de vontade. No
rosto de cada criança e jovem do
lar há marcas do abandono e da
violência,

mas

também

da

compaixão, da esperança e da
felicidade por ter os educadores e
demais funcionários da Instituição
que os amam e os cuidam como

filhos e filhas. No dia 17 de maio,
nós relembramos que a vida pode
ser mais simples, mais fácil e mais
tranquila, de que ser é melhor que
ter e que pode ser na simplicidade
de um olhar e de um sorriso que a
felicidade está.
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“Panorama dos hábitos de leitura no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”

No dia 27 de maio a professora Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
de como estão os hábitos de leitura no Brasil, fazendo uma relação com os desafios impostos
pela Agenda 2030. O evento, que era gratuito, ocorreu às 10h, no nosso canal da Área de
Negócios. Após a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em
Desenvolvimento Regional, Prof. Dr. Roberto Morais, a Prof.a Dr.a Maria Reszka, do Curso de
Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés Waismann, do Unilasalle. O painel está disponível
no canal da Área de Negócios da Faccat, no You Tube.
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CURSOS, EVENTOS E OFICINAS
Discussão do documentário “Trashed” – para onde vai o nosso lixo

No dia 28 de maio, a professora Dra.

Rosimary

Vieira,

da

Universidade

Federal

Fluminense, realizará uma discussão sobre o
documentário “TRASHED” - Para Onde Vai o
Nosso Lixo. O encontro iniciará às 10h, no nosso
canal da Área de Negócios pelo You Tube.

Empreendedorismo e gestão para profissionais da saúde
O curso de Ciências Contábeis, em parceria com os cursos de Enfermagem,
Fisioterapia, Psicologia, Administração, Gestão Comercial e Turismo, está
promovendo um curso voltado para os profissionais da saúde visando fornecer aos
mesmos um direcionamento acerca do empreendedorismo na área, apresentando
aspectos relacionados à atuação como profissional liberal e à constituição de
empresas, bem como à organização financeira e tributária. O curso será ministrado
pela professora Me. Tatiane Pietrobelli Pereira, nos dias 29 de maio e 5 de junho de
2021, das 9h às 12h, de forma on-line. As inscrições podem ser realizadas até o dia
15

de

maio,

por

meio

do

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#0.5.2021.2007
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link:

CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

Matemática financeira com uso da calculadora HP 12c
No próximo dia 12 de junho, das 8h às 12h, ocorrerá de forma on-line a oficina
de “Matemática Financeira com uso da Calculadora HP 12C”, a ser ministrada pelo
professor Me. Cláudio Kaiser. Esta oficina apresentará as operações financeiras que a
calculadora HP12C possibilita, como cálculo de juros simples e composto, valor de
parcela de financiamentos, entre outros. Esta é uma oportunidade para conhecer os
principais comandos da calculadora e suas funções. As inscrições podem ser realizadas
até

o

dia

15

de

maio,

por

meio

do

link:

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#0.5.2021.1955

Curso de atendimento ao turista
O Ministério do Turismo e o Programa Brasil Braços Abertos estão oferecendo
o curso de Atendimento ao Turista. Essa qualificação profissional é totalmente on-line
e gratuita, com um total de 80 horas de duração. O curso está dividido em quatro
módulos (Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas Transversais) e trata de
tópicos variados, como noções e estratégias de marketing, noções de inglês, técnicas de
persuasão, ética, finanças, planejamento, fidelização de clientes, segurança e saúde.
Além disso, pode ser acessado de qualquer dispositivo conectado à Internet, como
computador, tablets e smartphones. Ao concluir o curso, o certificado do curso pode ser
emitido na própria plataforma digital. Para obter mais informações ou se inscrever na
plataforma, acesse: http://bba.turismo.gov.br/.
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Links Interessantes
Conselho Federal de Contabilidade – CFC
https://cfc.org.br/
Conselho Regional de Contabilidade - CRC-RS
http://www.crcrs.org.br/
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
http://www.cpc.org.br/CPC
Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/
Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC
http://www.fbc.org.br/
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON
http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/
Planalto – Legislação
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
Perguntas e Respostas – IRPF 2021
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntasfrequentes/declaracoes/dirpf
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Links Interessantes
Perfis no Instagram
A turismóloga criativa
@aturismologacriativa
Bando
@bandoexperienciasguiadas
World of tourism Brazil
@worldoftourismbrazil
Sites
Ministério do Turismo: https://www.gov.br/turismo/pt-br
Secretaria de Turismo do RS: https://www.turismo.rs.gov.br/inicial
Abbtur - Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo:
http://www.abbtur.com.br/abbtur/
Convention and Visitors Bureau: http://www.conventionbureau.com.br/
Revistas acadêmicas brasileiras
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo: https://www.rbtur.org.br/rbtur
Revista Turismo em Análise: https://www.revistas.usp.br/rta
Turismo Visão e Ação: https://siaiap32.univali.br//seer/index.php/rtva
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Revistas interessantes
Revista de Administração de Empresas Eletrônica - RAEE
Revista Eletrônica de Administração - READ
Revista de Administração Contemporânea - RAC
RAC - Eletrônica
Revista de Administração de Empresas - RAE
RAE - Eletrônica
Revista de Administração da Universidade de São Paulo - RAUSP
Fundação de Economia e Estatística - FEE
Gestão e Produção
CAPES (periódicos)

Web sites interessantes
Conselho Federal de Administração - CFA
Conselho Regional de Administração - CRA/RS
Encontro Nacional dos Cursos de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração - EnANPAD
Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração - AnGRAD
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Mensagem Final

E assim finalizamos o nosso primeiro informativo. Esperamos que tenham
aproveitado e seja um meio importante de acesso à informação e ao conhecimento de
qualidade.
Para aqueles que desejam contribuir com a elaboração do informativo, façam
contato com a equipe da Área de Negócios , será um prazer receber ajuda e
contribuições para o próximo número.
Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler – marcosdhein@faccat.br
Coordenador dos Cursos de Administração, Ciências contábeis, Turismo e Gestão
Comercial
Curso Administração/Gestão Comercial:
Prof. Felipe Leão – felipeleao@faccat.br
Curso de Turismo:
Prof.a Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br
Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br
Curso de Ciências Contábeis:
Prof.a Kélim Bernardes Sprenger: kelimsprenger@faccat.br
Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br
Até o Informativo 03 da Área de Negócios da FACCAT.
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