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Mais de 40 encaminhamentos 
já foram feitos ao programa de 
incentivo aos microempresários e 
microempreendedores individuais
Quem tem MEI, com no mínimo um ano em atividade, pode solicitar até R$ 5 mil. 
Já o microempresário pode financiar até R$ 15 mil. Critérios são avaliados
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

TRÊS DE MAIO

Há poucos dias em funcio-
namento, o “Programa de Apoio 
Emergencial para micro e peque-
nas empresas em função do estado 
de calamidade para o enfrentamen-
to das dificuldades econômicas 
decorrentes da pandemia da Co-
vid-19”, já registrou grande pro-
cura de microempresários (ME) e 
microempreendedores individuais 
(MEIs) em Três de Maio. 

Conforme o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, Cesar Ferreira 
da Fontoura, 26 MEIs e 21 ME 
foram habilitados para buscar o 
financiamento junto às instituições 
participantes do programa: Sicredi, 
Cresol e Sicoob. Os valores variam 
de R$ 5 mil aos microempreende-
dores individuais e R$ 15 mil aos 
microempresários. Os juros da ope-
ração – na taxa máxima de 1% – 
serão subsidiados pelo Município.

Entre os microempreendedo-
res individuais que se inscreveram 
no programa está um pintor três-
-maiense, de 50 anos. Com o en-
caminhamento aprovado, ele vai 
investir o valor de R$ 5 mil em 
materiais de pintura, escada e no-
vos equipamentos, para qualificar 
ainda mais seu trabalho. Para ele, 
o que o Município está fazendo é 
muito importante, ainda mais nesse 
período de pandemia. “As outras 
prefeituras deveriam fazer isso 
também, porque o pessoal precisa. 
Esse programa veio em boa hora, 
ajuda muito. É uma coisa muito 
boa”, destacou.

As inscrições continuam aber-
tas aos interessados e a aprova-
ção depende de alguns critérios 
estabelecidos na Lei Municipal 
3.187/2021, que criou o programa. 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA 
VALORES  
– Microempreendedores Individuais até R$ 5 mil  
– Microempresários: até R$ 15 mil  
– Prazos para pagamento 24 meses, incluído o prazo de carência não su-
perior a três meses.

CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 
O beneficiário deverá protocolar seu pedido junto a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, acompanhado dos seguintes documentos: 
– Contrato Social com as alterações, se houver 
– Prova de regularidade fiscal do Município 
– Relatório de faturamento dos últimos 12 meses, devidamente assinado 
pelo proprietário ou representante legal 
– A relação do número de empregados mediante apresentação da GFIP. 

Valores variam de R$ 5 mil aos microempreendedores individuais e R$ 15 mil aos 
microempresários

Regularização da situação para 
encaminhar financiamento

Na avaliação de Cesar, a 
ideia é de que uma vez por se-
mana uma nova remessa de 
pedidos seja encaminhada aos 
bancos. “Quase todos os que se 
inscreveram foram aprovados. 
Alguns apresentavam dívidas, 
falta de documentação ou não 
haviam feito as declarações anu-
ais. Muitos regularizaram a sua 
MEI, para torná-la ativa, e isso 
é muito bom, tanto para o mi-
croempreendedor quanto para o 
Município”.

Os juros da operação fi-
nanceira serão pagos pelo Mu-
nicípio, ficando por conta do 
contratante do financiamento 
apenas as taxas de abertura de 

conta, se for necessário. O valor 
do financiamento pode ser pago 
em 24 vezes. “Grande parte dos 
microeempresários e microem-
preendedores já é cliente desses 
bancos, e poucos terão que pa-
gar taxa de abertura de conta”, 
explica Cesar.

Entre os requisitos para 
aprovação, o solicitante deve 
apresentar comprovação de ati-
vidade no Município de Três de 
Maio pelo período de, no míni-
mo, 1 ano, através de Alvará de 
Localização e estar em situação 
regular com obrigações fiscais 
no âmbito Municipal, ressalva-
das as dívidas tributárias e não 
tributárias do Exercício de 2020.

Você não trabalhou tanto para 
deixar seu dinheiro na POUPANÇA 

Não é incomum ouvir das pessoas que elas investem 
na Caderneta de Poupança pela segurança e ou pela 
falta de conhecimento em outros produtos financeiros.  
Mas será que você sabe o quanto está deixando de 
ganhar investindo na Poupança? 

Basicamente desde maio de 2012 os investimen-
tos em Caderneta de Poupança rendem 70% da taxa 
SELIC + TR. Como a TR é zero atualmente e a SELIC 
está em 2,75% ao ano, sua Caderneta de Poupança 
está rendendo incríveis 1,92% ao ano.  Onde queremos 
chegar com isso? Queremos mostrar a vocês que o 
desconhecimento dos produtos financeiros  disponíveis 
no mercado não é desculpa para fazer o seu dinheiro 
render tão pouco. 

Existem produtos financeiros extremamente seguros 
que certamente farão o seu tão suado recurso render 
mais. Um exemplo simples são as LCIs, LCAs e os 
CDBs, isso apenas para falar em produtos de renda 
fixa.  Por exemplo, uma LCI que paga 110% do DI 
estará remunerando seu recurso em 2,91% ao ano. É 
muito? Não é muito, mas em proporção estamos falan-
do em 52% a mais que a Poupança, isso em se tratando 
de um produto também isento  I.R. para pessoas físicas 
e com Fundo Garantidor de Crédito. Na prática, se 
você investisse hoje R$ 50.000 na poupança e as taxas 
se mantivessem inalteradas, em  10 anos você teria R$ 
60.473 aproximadamente. Já na LCI com os mesmos 
R$ 50.000 em 10 anos você teria R$ 66.611 aproxima-
damente.

Qual a mensagem que queremos passar para você 
investidor, que luta tanto para ganhar seu dinheiro? 
Que existem muitas oportunidades no mercado finan-
ceiro, seja em rendas fixas ou em rendas variáveis, 
temos uma infinidade de produtos financeiros  e insti-
tuições autorizados pelo Banco Central e CVM. Então, 
não deixe seu dinheiro render pouco por não conhecer 
os produtos, suas vantagens, riscos e rentabilidades. 

Se você deseja conhecer os produtos disponíveis no 
mercado financeiro  e como investir neles, procure um 
Assessor da Lucrar Investimentos que teremos o maior 
prazer em apresentar as oportunidades do mercado 
financeiro e como acessar elas.

DIVULGAÇÃO


