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Privatização da Telebrás: 
Conectar é empoderar

Segundo dados da ONU, 
metade da população 
– ou seja, cerca de 4 
bilhões de pessoas – 
possui algum tipo de 
acesso à internet

Nos países desenvolvi-
dos, a oferta de internet 
é farta, seja no serviço 

fixo ou móvel. No entanto, nos 
países em desenvolvimento ou 
subdesenvolvidos, o acesso à 
internet é bastante precário, 
ou ainda, inexistente. Nesse 
contexto, há ainda pequenas 
comunidades que vivem em 
pequenas ilhas espalhadas pelo 
planeta que possuem pouco 
ou nenhum acesso à internet.

Aproximadamente, 87% 
das pessoas que vivem em 
países desenvolvidos possuem 
pleno acesso à internet, ao 
passo que em países em de-
senvolvimento esse número 
cai para 47%. Conectar essa 
outra metade da população 
da terra significa melhorar 
índices de desenvolvimento 
humano em diversas áreas, 
tais como saúde, educação, e 
a possibilidade de integração à 
economia digital, que permite 
que milhões de pessoas pres-
tem serviços dos mais variados 
tipos, pouco importando onde 
vivem fisicamente. 

Estamos falando de empo-
deramento real das pessoas 
pelo conhecimento. Este 
empoderamento permite que 
comunidades e pequenos 
negócios se integrem à eco-
nomia global, seja pela venda 
de produtos artesanais, seja 
pela prestação de serviços. 
Nas últimas décadas a telefonia 
móvel tem sido um forte vetor 
de difusão e penetração da 
internet, especialmente em 
países em desenvolvimento, 
por conta do barateamento dos 
smartphones e da ampliação 
das redes. 

Em relação ao futuro, a ten-
dência é que, para dar conta 
dos inúmeros acessos que 
serão gerados pela indústria 
4.0 e IoT (Internet das coi-
sas), outros provedores terão 
que reforçar a infraestrutura 
global, tendo como destaque o 
serviço de satélites, especial-
mente no que tange a regiões 
remotas. No entanto, políticas 
públicas são necessárias para 

promover o ambiente saudável 
para que os operadores de 
serviços de telecomunicações 
em geral encarem os desafios 
que se impõem, especialmente 
em países com dimensões con-
tinentais como o Brasil.

Aqui no Brasil, segundo o 
IBGE, o percentual de domicí-
lios que utilizavam a Internet 
subiu de 69,3% para 74,9%, de 
2016 para 2017. Nesse perío-
do, a proporção de domicílios 
com telefone fixo caiu de 
33,6% para 31,5%, enquanto 
a presença do celular aumen-
tou, passando de 92,6% para 
93,2% dos domicílios. Nesse 
contexto, a privatização da 
Telebrás pode dar um novo 
fôlego ao Plano Nacional de 
Banda Larga, que visa levar 
internet a regiões ainda em de-
senvolvimento e possibilitar a 
inclusão social em larga escala, 
principalmente em comuni-
dades carentes, melhorando 
por via direta indicadores de 
qualidade de vida, tais como 
saúde e educação.

Há que se ressaltar que muito 
já foi feito pela Telebrás nos 
últimos anos no sentido de 
construir uma infraestrutura 
sólida. Ressalte-se o lançamen-
to de fibra ótica em grandes 
extensões territoriais, bem 
como o lançamento do primei-
ro satélite brasileiro. Em que 
pese a competência técnica 
dos quadros da Telebrás, ope-
rar um sistema extremamente 
grande e complexo de modo 
a garantir níveis razoáveis de 
qualidade, demanda o exper-
tise da iniciativa privada, por 
possuir metodologias, visão e 
práticas comerciais diferen-
tes da administração da res 
pública. 

Ante o exposto, o caminho 
de desenvolvimento do Brasil 
depende em grande parte 
da melhoria da qualidade 
e capilaridade da internet, 
especialmente em regiões 
rurais, por sermos um país 
com vocação agrícola desde o 
século XV. A revolução digital 
pode transformar o Brasil, hoje 
um importante fornecedor de 
commodities, em uma grande 
potência fornecedora de pro-
dutos manufaturados.

(*) - É advogado, empresário de tele-
comunicações e Diretor 

do Grupo Avanzi.

Dane Avanzi (*)

O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certificação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitivo 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confiável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profissionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso
Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

A Venezuela viveu mais 
um dia de impasse no 
domingo (5). A oposição 
disse ter sido impedida de 
participar da votação para 
eleger o novo líder da As-
sembleia Nacional, cargo 
até então ocupado por Juan 
Guaidó. Sem os adversá-
rios, a Assembleia Nacional 
elegeu Luis Parra, apoiado 
por Nicolás Maduro, cujo 
governo é contestado por 
parte da comunidade in-
ternacional e considerado 
uma ditadura.

Guaidó, que é o principal 
opositor a Maduro e auto-
proclamado presidente da 
Venezuela, com o apoio de 
dezenas de países, foi impe-
dido pela Guarda Nacional 
de acessar o Parlamento. 
Ele tentou pular o portão do 
prédio, mas foi barrado por 
policiais. De acordo com 
Guaidó, houve um “golpe 
parlamentar” realizado pela 
ditatura de Maduro.

“Caso haja dúvidas de 
que a Venezuela vive uma 
ditadura: oficiais milita-
res tentam impedir que 

Oposição elegeu Guaidó, e regime Maduro declarou Parra 
vencedor.

Dois projetos de defesa 
dos animais foram 
aprovados e enviados 

para análise dos deputados: 
o que determina que os ani-
mais não poderão mais ser 
considerados objetos, e o 
que proíbe a eliminação de 
cães, gatos e aves saudáveis 
pelos órgãos de controle de 
zoonoses. Em 2020 essa mo-
bilização deve continuar. O 
Senado vai analisar o projeto 
que aumenta a pena para 
maus-tratos de cães e gatos. 

O projeto do deputado 
Fred Costa (Patriota-MG) 
aumenta a pena para quem 
abusa, fere ou mutila cães e 
gatos. A pena atual, de de-
tenção de três meses a um 
ano e multa, aumentará para 
pena de reclusão de dois a 
cinco anos e multa. O texto 
prevê ainda a proibição de 
guarda do animal. A punição 
atual é aplicada para casos 
de violência contra animais 
silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou 
exóticos. A mudança será 
apenas para cães e gatos.

Senado vai analisar projeto que aumenta a pena para maus-tratos de cães e gatos.

O presidente Jair Bolsonaro vetou integral-
mente um projeto que prorrogava incentivos 
ao cinema, com o argumento de que a medida 
fere a Constituição, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A 
proposta foi aprovada pela Câmara em 4 de 
dezembro e pelo Senado no dia 11. O veto 
será apreciado pelo Congresso, podendo ser 
confirmado ou derrubado.

O projeto vetado estendia até 2024 o prazo 
para utilização do Regime Especial de Tribu-
tação para Desenvolvimento da Atividade de 
Exibição Cinematográfica (Recine), que con-
cede isenções para a instalação de cinemas em 

cidades menores. A proposta foi apresentada 
pelo deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), 
ex-ministro da Cultura, com o objetivo de evitar 
o fim dos incentivos. O prazo do regime especial 
terminou no dia 31 de dezembro. 

O veto publicado no Diário Oficial da União no 
dia 30 de dezembro traz a seguinte justificativa 
do Ministério da Economia: “A propositura 
legislativa, ao dispor sobre prorrogação de 
benefício fiscal, cria despesas obrigatórias ao 
Poder Executivo, sem que se tenha indicado 
a respectiva fonte de custeio, ausentes ainda 
os demonstrativos dos respectivos impactos 
orçamentários e financeiros” (Ag.Senado).

Prorrogado o regime 
de tributação do Minha 
Casa, Minha Vida

Foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial da 
União, a lei que prorroga 
o regime especial de tribu-
tação para construtoras do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. A proposta original, de 
autoria do deputado Mar-
celo Ramos (PL-AM), foi 
vetada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, mas o Congresso 
derrubou o veto.

Esse regime especial de 
tributação equivale a uma 
alíquota reduzida (1% a 4%) 
que reúne quatro tributos 
federais (Cofins, PIS/Pasep, 
IRPJ e CSLL) e pode ser 
usufruído por incorporadoras 
imobiliárias sob o mecanismo 
de afetação de patrimônio. 
Com o mecanismo, o terreno, 
a construção e os demais bens 
e direitos vinculados ficarão 
separados do patrimônio do 
incorporador, evitando seu 
uso na liquidação da empresa 
se ela abrir falência.

O projeto mantém a alí-
quota de 1% para depois 
dessa data, que servirá de 
limite apenas para o registro 
da incorporação no cartório 
de imóveis competente ou 
assinatura do contrato de 
construção. Assim, projetos 
que ainda não saíram do pa-
pel até o fim do ano passado, 
mas tenham sido registrados 
no cartório poderão contar 
com o benefício a partir da 
conversão do projeto em lei.

Para todos os participantes 
do regime especial de tribu-
tação, que não se aplica ape-
nas a imóveis direcionados a 
famílias de baixa renda e sim 
às incorporações com patri-
mônio de afetação, o projeto 
prevê a vigência dessa co-
brança unificada de tributos 
federais até o recebimento 
integral das vendas de todas 
as unidades da incorporação, 
independentemente da data 
de sua venda (Ag.Câmara).
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Congresso Nacional se mobiliza 
para proteção dos animais

Garantir a proteção dos animais foi um dos assuntos que mobilizou o Senado em 2019

O deputado declarou que 
a crueldade, abandono e 
maus-tratos a animais são 
considerados pela legislação 
vigente como crimes de me-
nor potencial ofensivo. “Os 
animais não possuem meios 
de se defender, não são ca-
pazes de procurar os seus 
direitos. A única maneira para 
que tais crimes sejam evitados 
é o empenho da sociedade, 

que não deve aceitar tamanha 
barbaridade, exigindo que as 
regras que visam reprimir 
esses crimes sejam cada vez 
mais rigorosas”, disse o depu-
tado ao apresentar o projeto.

O projeto do deputado 
Ricardo Izar (PP-SP) estabe-
lece que os animais passam 
a ter natureza jurídica sui 
generis, como sujeitos de 
direitos despersonificados. 

Eles serão reconhecidos 
como seres sencientes, ou 
seja, dotados de natureza 
biológica e emocional e 
passíveis de sofrimento. O 
texto também acrescenta 
dispositivo à Lei dos Crimes 
Ambientais para determinar 
que os animais não sejam 
mais considerados bens 
móveis para fins do Código 
Civil (Ag.Senado).

Novo impasse faz Venezuela ter 
dois presidentes do Legislativo

os deputados cumpram 
seu dever de defender os 
venezuelanos, o povo que 
eles também juraram pro-
teger”, escreveu Guaidó 
em sua conta no Twitter. 
A oposição também diz 
que Maduro subornou par-
lamentares para votarem 
contra Guaidó.

Já Parra acusa Guaidó de 
ter “sequestrado o Parla-
mento” e usado a entidade 
para derrubar Maduro do 
poder. Logo após a votação 
no Legislativo, Maduro fez 
um pronunciamento na tele-
visão estatal afirmando que o 
país repudiava Juan Guaidó, 

a quem chamou de “mario-
nete do imperialismo”.

Até agora, não se sabe 
quem, de fato, comandará a 
Casa. Nem se a votação que 
ocorreu dentro da Assem-
bleia e deu vitória a Parra 
teve o quórum necessário 
para ser considerara válida. 
O ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Ernes-
to Araújo, informou que não 
reconhecerá a autoridade 
de Parra. Nas redes sociais, 
ele publicou um vídeo da 
confusão na Assembleia 
Nacional e acusou Maduro 
de “impedir, à força, a vo-
tação” (ANSA).

Indigo You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 17.381.758/0001-10 - NIRE: 35.227.142.071

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 19/12/2019
Data, Hora e Local: 19/12/2019, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, SP - SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações 
por Unanimidade: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital 
social da empresa em R$2.177.367,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 19/12/2019. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão 
Muszkat, David Leon Rubinsohn; YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão 
Muszkat, Valter Rabotzke Junior. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; David Leon Rubinsohn-Secretário.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14/01/2020  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 16/01/2020  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo 
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de 
modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento n° 75, 
localizado no 7° pavimento da Torre 2, Edifício Prize, integrante do Condomínio Go Maracá, situado na Rua Maracá, 
n° 739, na Vila Guarani, no 42° Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 70,490m², área relativa ao 
deposito n° 9 do 4° subsolo de 2,500m² (tratado como acessório) e área comum (inclui garagem) de 84,595m², com 
área total de 157,585m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0065410 (inclui 0,000159 do deposito) no terreno 
condominial matriculado sob n° 174.054, com direito a 1 (uma) vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 
um veículo, de forma indeterminada. Imóvel objeto da matrícula nº 186.300 do 8º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo /SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/01/2020, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 
16/01/2020, às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: FABIANA OLIVEIRA PINDO, brasileira, solteira, maior, analista de infraestrutura, RG n° 
28.310.133-7-SSP/SP, CPF nº 195.869.198-46, residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque 
caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do 
sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 640.778,04 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) - 2º 
leilão: R$ 463.582,38 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga 
à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar 
de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram 
física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições 
de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas 
as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de 
responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a 
devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da 
arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou 
a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito 
à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, 
para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o(a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição 
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (11) 3003-0677 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 30/12/2019.

Vetado projeto que prorrogava incentivos ao cinema
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