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Quatro em cada dez brasileiros
estavam negativados em fevereiro

O que se espera para os próximos meses
é uma incerteza muito grande.

o número de dívidas ficou
0,30% menor do que em 2019
na comparação anual, dado
que evidencia queda pelo

ONU lança plano
de US$2 bilhões
para evitar crise
humanitária

O secretário-geral das
Nações Unidas, António
Guterres, anunciou o lançamento de um plano global
de resposta humanitária de
US$ 2 bilhões para combater
a pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2) em alguns
dos países mais vulneráveis
do mundo. O Covid-19 já atingiu mais de 400 mil pessoas
e provocou a morte de quase
20 mil pessoas.
Guterres informou que
o objetivo da iniciativa é
combater o vírus "nos países
mais pobres" e responder às
necessidades das pessoas
mais vulneráveis, que já
enfrentaram diversas crises
humanitárias em decorrência
de conflitos, mudanças climáticas e desastres naturais.
"O mundo enfrenta uma
ameaça sem precedentes,
interrompendo bilhões de
vidas e colocando em risco a
economia mundial", alertou o
chefe da ONU.
De acordo com Guterres, "o
Coronavírus está ameaçando
toda a humanidade e, portanto, todos precisam lutar,
já que as respostas de cada
país não serão suficientes. A
iniciativa objetiva fornecer
equipamento de laboratório
para testar o vírus e suprimentos médicos. Entre as
medidas também está a instalação de estações de lavagem
de mãos em assentamentos e
o lançamento de campanhas
de informação (ANSA).

nono mês consecutivo. Em
relação ao mês de janeiro,
o número de dívidas caiu
0,11% e o de devedores,

0,22%. Na visão do presidente do SPC Brasil, Roque
Pellizzaro Junior, o que se
espera para os próximos
meses é uma incerteza muito
grande.
“A pandemia do novo
Coronavírus e as medidas
de contenção do contágio
via isolamento social terão
forte impacto na demanda
interna. Ainda não é clara
a extensão deste impacto
sobre a economia brasileira, mas, sem dúvida, ele
vem na direção negativa. É
provável que a recuperação
econômica seja interrompida
e que vejamos aumento de
desemprego, queda na renda e consequente piora nos
números de inadimplência”
(AI/CNDL/SPCBrasil).

Consumo mundial de café
supera produção
A produção de café em
nível mundial prevista para
o ano-cafeeiro 2019-2020
está estimada em 168,86
milhões de sacas de 60kg,
volume físico que representa uma redução aproximada
de 0,8% em relação a 20182019. Assim, estima-se que
a safra de café da espécie
arábica diminuirá em torno
de 3,9%, com produção de
96,37 milhões de sacas,
e que a de café robusta
aumentará 3,7%, chegando
a 72,5 milhões.
Neste contexto, calcula-se que o consumo mundial
de café está estimado em
169,34 milhões de sacas
no ano-cafeeiro 2019-2020,
demanda que apresenta
desempenho 0,7% superior
ao consumo de 2018-2019,
que foi de 168,10 milhões de
sacas. Com base nesses dados, também se estima que o
ano-cafeeiro 2019-2020 deve
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evantamento realizado
pela Confederação
Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) estima que
quatro em cada dez (38,8%)
brasileiros adultos estavam
negativados em fevereiro – o
equivalente a 60,8 milhões
de pessoas.
No segundo mês de 2020,
o volume de consumidores com contas atrasadas
cresceu 1,23% em relação
ao mesmo período do ano
anterior, o que representa
uma desaceleração no crescimento da inadimplência no
país – em janeiro, a taxa era
de 1,38%.
Na mesma direção e com
dados ainda mais positivos,
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No segundo mês de 2020, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 1,23% em relação
ao mesmo período do ano anterior

O consumo mundial de café está estimado
em 169,34 milhões de sacas.

registrar um déficit de 0,48
milhão de sacas, na relação
entre consumo e produção.
Exclusivamente no mês
de janeiro de 2020, as exportações mundiais de café
totalizaram 10,29 milhões de
sacas, desempenho ligeiramente menor que as 11,14
milhões de sacas exportadas
em janeiro de 2019. E, ainda,
nos quatro primeiros meses

do ano-cafeeiro 2019-2020,
que compreende o período
de outubro a janeiro, as
exportações diminuíram
5,8%, com 39,53 milhões
de sacas vendidas aos
países importadores, em
comparação com as 41,95
milhões de sacas exportadas no mesmo período do
ano-cafeeiro anterior (AI/
Embrapa Café).

Governo atende FecomercioSP e estende crédito do BNDES

A FecomercioSP considera positivo o pacote de medidas anunciadas pelo BNDES,
no sentido de tentar minimizar os prejuízos
que a disseminação do Coronavírus tem
causado à economia brasileira.
São quatro ações principais.
Transferência de recursos do fundo PIS/
Pasep para o FGTS, cerca de R$ 20 bilhões,
que posteriormente poderão ser liberadas
para saque; suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos
feitos anteriormente pelas empresas, tanto

diretos (R$19 bilhões) quanto indiretos (R$
11 bilhões); e R$ 5 bilhões de ampliação
de crédito de capital de giro para micros,
pequenas e médias empresas.
A Federação lembra que as medidas de
ampliação de crédito e a suspensão de
pagamento de dívidas foram sugeridas ao
ministro Paulo Guedes em ofício enviado
na semana passada, após a Entidade ouvir
empresários e associados sobre as dificuldades para enfrentar a pandemia (AI/
FecomercioSP).

Medidas extrajudiciais
para desafogar
o Judiciário
Luciana Gouvêa (*)

O cenário em
cartórios vem
mudando a forma de
fazer negócios

A

s medidas extrajudiciais que hoje desafogam o judiciário
vem ganhando espaço e
agilizando os processos de
pessoas físicas e jurídicas.
Os resultados práticos dessas medidas já podem ser
sentidos nos números de
atos realizados agora pelos
cartórios que antes só eram
realizados na esfera judicial.
A delegação de novas atividades aos cartórios feita
pela Corregedoria Nacional
de Justiça tem incentivado
e contribuído no sentido de
proteger legalmente os cidadãos e seus bens. As serventias passaram a ter relevante
papel para prevenir litígios
e a ser a melhor opção para
diminuir o ingresso de ações
no Judiciário, já lotado de
processos judiciais.
Os cartórios estão cada
vez mais preparados para
atender tais demandas, e
ainda estão paulatinamente
disponibilizando serviços
através das plataformas
virtuais. Tudo isso, além de
incentivar, proporciona aos
clientes prestação de serviços seguros e eficientes.
Vale registrar, a Lei já
permite a realização de
inventários, partilhas, também de separação e divórcio
consensuais sem a necessidade do processo judicial,
por escritura pública. Isso
é possível se todos os interessados forem maiores e
capazes e concordarem com
a forma de dividir os bens.
A instituição do inventário fora do Judiciário veio
para agilizar e baratear
esse procedimento, inclusive, no Rio de Janeiro, já
é possível fazer inventário
extrajudicial nos casos em

que há testamento, o que
antes não era permitido.
Infelizmente, no caso do
inventário ser judicial, além
do custo elevado , ainda há a
questão da demora até que
todos os trâmites, divisão de
herança, sejam resolvidos.
Essa perda de tempo,
além de acarretar desgaste
nas relações dos envolvidos, ainda contribui para
a dilapidação do valor do
patrimônio, pois os bens
acabam sofrendo com o passar do tempo, deterioram e
muitas vezes nem servem
mais para uso.
É importante ressaltar
que mesmo que já tenha
sido iniciado um Inventário
no Judiciário é possível,
a qualquer momento, ser
solicitada a desistência da
via judicial, para promoção
da via extrajudicial – fora
do Judiciário, sendo livre a
escolha o tabelião de notas,
de acordo com a vontade dos
herdeiros e interessados.
Assim, sabendo dessa possibilidade de existir tanto
o procedimento judicial,
quanto o extrajudicial, no
momento de abertura do
inventário, ou seja, com a
ocorrência do falecimento,
vai ser necessário contratar
advogado ou acudir-se de
defensor público a fim de
decidir se o processo correrá com um Juiz (judicial) ou
através de escritura pública
(no cartório).
A desjudicialização, ou
seja, a utilização de procedimentos extrajudiciais,
representa avanço na resolução dos conflitos da sociedade e contribui significativamente para desafogar
o Poder Judiciário, além
de ser uma nova forma de
acesso à Justiça.

Empresas
Negócios
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(*) - Advogada, Pós em Neurociências
Aplicadas à Aprendizagem (UFRJ) e em
Finanças com Ênfase em Gestão de
Investimentos (FGV), é Especialista em
Mediação e Conciliação de conflitos,
Proteção Patrimonial.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões
neste jornal, consulte sua agência de confiança,
ou ligue para

Tel: 3106-4171

rior, apenas ter no mínimo 14 anos, possuir CPF e conta de e-mail
válida. A cada ano, cerca de 1,2 milhão de cursos são concluídos,
com um índice de satisfação de 89%. Mais informações e acesso à
lista completa de cursos oferecidos, acesse (https://www.ev.org.br/).

H - Energia Solar

A - Profissionais da Área de TI

O Looke é um serviço de streaming de vídeos sob demanda, focado em
conteúdo de entretenimento: filmes, séries, shows, documentários e curtas,
de clássicos a produções recém-saídas do cinema. A plataforma está em
busca de novos profissionais da área de tecnologia, com oito vagas abertas
para desenvolvedores na cidade de São Paulo. A empresa busca grandes
talentos entre Desenvolvedores Back-end Sênior - 3 vagas; Full Stack - 2
vagas; Front-end Pleno - 1 vaga; Android Sênior - 1 vaga; iOS Sênior - 1
vaga. Interessados devem enviar e-mail para: (vagaslooke@looke.com.br).

B - Gastronomia Libanesa

Para garantir que as pessoas sejam atendidas com qualidade e conforto nas suas residências, a Alyah Sweets oferece 50% de desconto na
maioria de seus pratos e doces durante a quarentena. Caso o cliente
opte pela retirada no local, ao comprar 1 kg de doce ganhará de brinde
outra lata ou porção com a mesma quantidade. Tanto a loja de doces
quanto o restaurante possuem serviço delivery, além da possibilidade
de o cliente fazer o pedido por telefone, aplicativo de entrega, ou retirar
diretamente na loja. Outras informações (www.alyahsweets.com.br),
tel. (11) 2371-2125.

C - Conscientizando Turistas

Em tempos de crise com o novo Coronavírus, algumas se destacam ao tentar
levar uma mensagem positiva, mesmo em momentos de crise. O mercado
de turismo foi um dos mais afetados, uma vez que a orientação da OMS
é de ficar em casa. Destinos turísticos tiveram que se fechar para evitar
problemas ainda maiores com a pandemia. Pensando nisso, foi criada em
Ilhabela uma campanha para que os turistas respeitem as orientações de
isolamento e não viagem para a ilha neste momento. O mote da campanha
“#atedaquiapouco”, recomenda que Ilhabela continue nos planos dos
turistas, mas que venham somente quando essa fase mais delicada passar.

D - Camex zera Impostos

Foi publicada ontem (26) no DOU, a medida anunciada pela Câmara
de Comércio Exterior (Camex) que zera o imposto de importação de
61 itens para o combate ao novo Coronavírus. A medida tem vigência
até 30 de setembro, e se enquadram na lista produtos como kit para
teste do Covid-19, equipamentos e aparelhos médico-hospitalares e
farmacêuticos, além de álcool etílico, oxigênio, cloreto de sódio, equipamentos de oxigenação e intubação, aparelhos de respiração artificial,
entre outros. As tarifas de importação cobradas pelos bens industriais
eram de até 35%. Os produtos de direito antidumping também tiveram
suas alíquotas zeradas.

E - Metrologia e Qualidade

No próximo dia 30, com início às 11h e duração prevista de 45 minutos, a alemã ZEISS, referência mundial em tecnologia voltada à
metrologia industrial, realiza o webinar gratuito “Acessórios: o caminho para produtividade”. O evento é online e integra a programação
anual da multinacional, especialista no desenvolvimento de soluções
e tecnologias para indústria brasileira e internacional. Voltado aos
profissionais das áreas de metrologia e controle de qualidade, o seminário apresenta soluções e inovações de baixo custo para aumentar a
produtividade da indústria. As inscrições podem ser feitas pelo site:
(https://bit.ly/33vcyWw).

G - Cursos Online

A Escola Virtual, portal de e-learning da Fundação Bradesco, tornou-se mais uma grande aliada de quem busca aprimorar o conhecimento
e a formação durante o período de quarentena em casa. Oferece
cursos on-line gratuitos, em áreas como Contabilidade e Finanças,
Administração, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação
e Tecnologia. Para se inscrever não é necessário ter formação ante-

Um dos maiores eventos no País sobre energia solar e as aplicações
nas tecnologias do futuro, previsto para maio, acaba de ser adiado
para o mês de novembro deste ano, como medida preventiva ao surto
do novo Coronavírus no Brasil. Organizado pela ElektSolar, especializada em treinamentos para profissionais do mercado fotovoltaico, o
evento, intitulado “360 Solar: Conectando a Energia Fotovoltaica com
o Futuro”, debaterá temas como casa inteligente, veículos elétricos,
armazenamento por baterias e redes inteligentes de distribuição de
energia. Acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro. Mais informações:
(https://360solar.com.br/).

I - Cirurgias Virtuais

O cirurgião dentista Dr. Vinicius Garcia Araújo, especialista no uso da
tecnologia de cirurgias virtuais e implantodontia, usando impressoras
3D, acredita que o que muitos achavam ser ficção científica se torna cada
vez mais necessário em um contexto de pandemia global: "No futuro
teremos mãos mecânicas, robôs que vão ser operados remotamente
por dentistas, médicos e cirurgiões de um modo geral. Cada vez mais
vamos ter cirurgias guiadas, planejamentos 3D virtuais e tudo será feito
com o mínimo de contato humano com o paciente na hora da operação,
prevenindo não apenas contágio mas também aumentando a precisão e
assertividade dos procedimentos”.

J - Empreendedor Social

Líderes de iniciativas inovadoras em organizações não governamentais e
empreendedores de negócios de impacto social têm até 3 de maio para
se inscrever no Prêmio Empreendedor Social 2020. Iniciativa da Folha
de S.Paulo em parceria com a Fundação Schwab, chega à 16ª edição com
benefícios, para finalistas e vencedores, que totalizam os R$ 350 mil.
São três categorias – Empreendedor Social, Empreendedor Social de
Futuro e Troféu Grão, sendo essa última, destinada exclusivamente às
ONGs Inscrições: (https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/
cadastro.shtml) e envio de um vídeo de até três minutos com o resumo
da própria trajetória e do impacto que gera.
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