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Problema orçamentário - como 
ajustar as contas do Brasil?

O problema 
orçamentário do Brasil 
não é algo recente e nem 
simples de ser resolvido

A baixa atividade eco-
nômica e o grande 
número de funcio-

nários na esfera pública 
fazem com que o Estado 
não suporte a quantidade de 
gastos anuais. Hoje, no país, 
há um funcionário público 
para cada 13,6 brasileiros. 
A atual crise causada pelo 
novo Coronavírus faz com 
que a escolha de gastos seja 
repensada, no momento em 
que o Governo precisa prio-
rizar investimentos.

Ao longo da formação 
de municípios e estados 
brasileiros, muitas cidades 
foram criadas sem a mínima 
sustentação econômica. Em 
razão disso, explodiram as 
contas públicas em todo 
o país – ao faltar dinheiro, 
recorrer aos estados e à 
União é o primeiro passo. 
Esses, por sua vez, usam do 
aumento de tributos para 
suprir a necessidade de or-
çamento, fazendo com que a 
população sinta diretamente 
as consequências.

Em tempos de pandemia 
causada pelo novo Corona-
vírus, é possível observar 
quanto se faz importante 
um orçamento ajustado à 
realidade do Brasil. No título 
“Brasil Despedaçado”, a so-
lução apontada seria a saída 
para o problema. Trata-se 
da redução do número de 
municípios como priorida-
de. Durante o período de 
1991 a 2000, 1.016 peque-
nas cidades foram criadas, 
perfazendo uma média de 
8,6 novos municípios por 
mês. Tal situação sufocou e 
empobreceu muitos estados. 
São prefeituras falidas e câ-
maras de vereadores com, no 
mínimo, nove políticos cada 
e diversos assessores. 

A quantidade de profis-
sionais concursados tam-
bém compõe a máquina 
pública e contribui para 
que o orçamento seja cada 
vez menos condizente com 
a realidade. A aposenta-
doria de uma boa parcela 
dos servidores públicos se 
aproxima, fazendo com o 
que o ajuste orçamentário 
administrativo precise ser 
feito o quanto antes. Caso o 
Estado venha a se planejar 

para a saída desses funcio-
nários, é possível evitar a 
sua reposição. Esse seria 
um ponto chave do ganho 
econômico – evitar que o 
contingente seja reposto.

No contexto da junção de 
municípios, mesmo com a 
aposentadoria, as demandas 
públicas continuariam a ser 
atendidas. As cidades resul-
tantes da fusão devem ficar, 
no mínimo, de dez a quinze 
anos sem contratar novos 
funcionários. Ainda como 
consequência, o número 
absoluto será diminuído com 
as aposentadorias ao longo 
dos anos. A proposta de ex-
tinção dos municípios com 
população de até cinco mil 
habitantes está em análise no 
Congresso, devendo atingir 
cerca de 1.387 mil pequenos 
e inviáveis municípios. 

O objetivo traçado na obra 
é que haja a aglutinação de 
municípios com população 
de até 20 mil habitantes, o 
que atingiria cerca de 3.500 
mil dos atuais 5.570 mil. 
O resultado da ação será a 
redução de cerca de 3 mil ci-
dades, o que resultaria numa 
monumental economia de 
recursos públicos. Com o 
objetivo de também ajustar 
o orçamento público, o novo 
pacto federativo deve forta-
lecer os municípios, fazendo 
com que o dinheiro seja 
descentralizado, trazendo 
a decisão para os prefeitos. 

Esses, afinal, são os admi-
nistradores mais próximos 
da população, portanto, 
conhecedores dos anseios 
dos cidadãos. O dinheiro 
arrecadado nos municípios 
ficará nos municípios, di-
recionado para o Estado e 
para a União apenas suas 
respectivas cotas. A ideia é 
tirar das mãos de uma única 
pessoa o controle de todo o 
dinheiro da nação. 

Caso aprovada, a nova 
estrutura orçamentária pode 
evitar situação como a 
ocorrida com o Presidente 
Michel Temer no fim de seu 
mandato, acossado com uma 
série de denúncias, teve que 
ceder ao congresso muitas 
benesses para se livrar do 
afastamento do cargo.

(*) - Advogado, atua em Direito 
Público e Ambiental. Sócio 

fundador do Escritório Alves de 
Souza Advogados Associados. 

Escritor, lançou em agosto 
de 2016 o livro “Excelências 

bandidas – O império da 
corrupção no Brasil”.

Cloves Souza (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: ALLEX ANDERSON FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em João Pessoa, PB, no dia (03/08/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira da Silva e de Eliana 
Silva. A pretendente: VALDIRENE PIEDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
recepcionista, nascida em Mundo Novo, BA, no dia (26/05/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sivaldo Mota da Silva e de Cidalia Piedade da Silva.

O pretendente: DANILO MONTEIRO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Mauá, SP, no dia (19/08/1981), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Valter Rodrigues de Carvalho e de Maria Jose Monteiro de 
Carvalho. A pretendente: VALERIA FERREIRA GOMES, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Leite Gomes e de Maria Luiza Ferreira Gomes.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA BRAGA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Aguiar Braga e de Maria Antonia da Silva Braga. A pretendente: 
RAICILA SHFFER COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João de Almeida Costa e de Jacy Shffer Costa.

A pretendente: VANESSA FIRMINO ALVES, estado civil solteira, profissão instrutora 
de auto escola, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/11/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Clemente Alves e de Benedita Firmino 
Alves. A pretendente: ALCIONE DE SOUSA CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
esteticista, nascida em Floriano, PI, no dia (27/03/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo José Barbosa de Carvalho e de Maria da Guia 
de Sousa Carvalho.

O pretendente: JOSUE GONÇALVES SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
eletrotécnico de campo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1973), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Bispo Jesus Santos e de 
Maria Jose Gonçalves. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS BATISTA, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Batista 
e de Elizabeth dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON VIANA AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Souza Amorim e de Maria 
Simões Viana. A pretendente: GABRIELA SOUZA MARINHO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Ribeiro Marinho e de Rosemeire 
Aparecida de Souza.

O pretendente: SILAS ALVES DOS SANTOS AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Silva de Amorim e de Suely Alves dos 
Santos Amorim. A pretendente: LIGIANE GONÇALVES COSTA, estado civil solteira, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em Santo André, SP, no dia (15/06/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Costa e de Ligia 
Maria Gonçalves Costa.

De acordo com a fer-
ramenta de dados 
financeiros Bloom-

berg, o levantamento divul-
gado na última quarta-feira 
aponta que as bolsas de 
valores de todo o mundo 
perderam U$ 25 trilhões 
desde o surgimento do novo 
Coronavírus (COVID-19), 
tornando essa crise econô-
mica superior à de 2008, 
quando as bolsas mundiais 
despencaram. 

A previsão para o merca-
do financeiro está gerando 
diversas dúvidas, principal-
mente para os investidores, 
pois nesses momentos, a 
busca por investimentos 
que funcionem como forma 
de proteção, ou seja, hedge, 
predomina. O quadro atual 
está propício para quem 
está interessado em obter 
oportunidades de compras 

A Associação Brasileira de Ener-
gia Solar Fotovoltaica (Absolar) 
acaba de apresentar uma proposta 
de criação de um programa emer-
gencial para instalar sistemas sola-
res fotovoltaicos em consumidores 
de baixa renda com Tarifa Social, 
como forma de aliviar os efeitos 
da crise econômica decorrente do 
isolamento social. 

A medida, apresentada ao Mi-

nistério de Minas e Energia e aos 
presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia, e do Senado, Davi Alcolum-
bre, poderia, segundo estimativas 
da entidade, trazer uma economia 
de R$ 817 milhões ao longo de 25 
anos nas contas de luz dos consu-
midores de baixa renda, bem como 
aumentar a arrecadação direta e 
indireta em R$ 237 milhões aos 
cofres públicos.

A proposta foi elaborada como 
suporte à intenção do governo 
de isentar, por três meses, a co-
brança de energia elétrica sobre 
os consumidores cadastrados no 
Programa Tarifa Social. A pro-
posta inicial do governo deman-
daria aproximadamente R$ 1,05 
bilhão em recursos no período. 
De acordo com a entidade, parte 
do valor poderia ser revertido na 

instalação de 87,5 mil sistemas 
fotovoltaicos, com benefícios 
adicionais de geração de novos 
postos de trabalho no País e 
proporcionando uma economia 
total de R$ 253 milhões na Conta 
de Desenvolvimento Energético 
(CDE) em 25 anos.

“Nossa intenção é contribuir com 
o debate iniciado no governo, de 
viabilizar a redução dos impactos 

econômicos sobretudo para a po-
pulação mais vulnerável. A propos-
ta tem grande potencial de alívio 
financeiro aos cidadãos de baixa 
renda e permite o fortalecimento 
das ações de recuperação da eco-
nomia, com geração de emprego 
e renda de forma mais rápida”, 
comenta Ronaldo Koloszuk, pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da Absolar.

Como a crise pode gerar 
bons investimentos?

“Atualmente, em momento de crise, podemos ter oportunidades de preços mais baixos que vão se 
recuperar ao longo do tempo e gerar bons frutos para os investimentos”,

O quadro atual está propício para compras com preços baixos.
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mais destaque que o outro. 
É preciso diversificar. A 
diversificação é inclusive 
ter ativos de renda variável 
e fixa, aproveitando bons 
momento para comprá-
-los”, comenta.

As pessoas que iniciam 
com as aplicações financei-
ras no mercado sempre são 
advertidas a respeito dos 
riscos das instabilidades 
bruscas dos preços. Daniela 
Casabona dispara que ainda 
que em período de crise, há 
grandes oportunidades para 
compras em preço baixo. 
“Atualmente, em momento 
de crise, podemos ter opor-
tunidades de preços mais 
baixos que vão se recuperar 
ao longo do tempo e gerar 
bons frutos para os inves-
timentos”, finaliza (Fonte: 
Gueratto Press).

com preços baixos, que, 
ao longo do tempo pode 
se estabilizar e ter bons 
resultados.

Daniela Casabona, Sócia-
-Diretora da FB Wealth, 
relata que investimento em 
longo prazo é primordial 
para conseguir sucesso e 

organização financeira para 
o futuro. “O olhar para o 
investimento em longo 
prazo é essencial para se 
ter êxito e organização fi-
nanceira no futuro, e para 
se aproveitar de todos os 
ativos, que historicamente, 
é possível ver que a cada 

O pretendente: ALAN PATRICK DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Bispo dos Santos e de Rita de 
Cassia da Silva Santos. A pretendente: SARA REBECA ALVES GARCIA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Garcia e 
de Margarete Alves da Fonseca dos Santos.

O pretendente: GUILHERME BARBOSA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sandro Ronaldo Ribeiro e de Sângela Barbosa dos Santos 
Ribeiro. A pretendente: RAFAELA BARBOSA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Gomes de Queiroz e de Lilian Barbosa de Queiroz.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de logística, nascido em Fortaleza, CE, no dia (01/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benevaldo Sousa Carvalho e de Damiana Henrique da 
Silva. A pretendente: THAIS DO NASCIMENTO MOMESSO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Momesso e de Rosangela do Nascimento Momesso.

O pretendente: INUCENCIO MENDES DE ALMEIDA NETO, estado civil divorciado, pro-
fissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Mendes de Almeida e de Elisabete da Silva 
Almeida. A pretendente: ANGÉLICA SILVA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
decoradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Silva de Souza.

Programa visa reduzir conta de luz para baixa renda

Como o modelo de traba-
lho será impactado e quais 
oportunidades vão nascer 
após o Coronavírus? Para 
responder essas perguntas, 
o diretor-executivo da Info-
base e coordenador do MBA 
em Marketing e Inteligência 
de Negócios Digitais da FGV, 
André Miceli, desenvolveu o 
estudo "Tendências de Ma-
rketing e Tecnologia 2020: 
Humanidade redefinida e 
os novos negócios".  O home 
office deve crescer 30% após 
a crise do Coronavírus e é 
fundamental que os líderes 
de negócios pensem, testem e com-
preendam que a tecnologia é, cada vez 
mais, um ativo humano. 

O especialista cita como exemplos, o 
e-commerce e o ensino a distância, que 
em geral, devem crescer 30% e 100%, 
respectivamente. "Diante desse novo 
cenário, torna-se necessário entender 
que o passado não é mais um guia 
para o futuro. O primeiro passo para 
navegar em um ambiente de mudança 
é elaborar uma estratégia de crise para 
resolver prioridades, depois preparar 
uma estratégia de recuperação e esbo-
çar uma estratégia pós-crise", explica 
o especialista. 

O que muda nas relações de trabalho? 

Home office deve crescer 30% após 
crise do Coronavírus

to de instabilidade, como o 
da pandemia, é preciso ser 
flexível com estruturas e 
modelos corporativos para 
prosperar. Portanto, a co-
municação, de acordo com 
ele, deve ser centralizada 
em canais específicos para 
que instruções claras sobre 
procedimentos continuem 
na rotina dos clientes, con-
sumidores e colaboradores. 
"A adoção de metodologias 
ágeis também permite uma 
resposta mais rápida aos 
novos desafios do dia a dia. 
O processo de análise, reor-

ganização e tomada de decisão precisa 
acompanhar o ritmo das mudanças", 
destaca. 

Novas fontes de receita - Nesse cená-
rio, o diretor da Infobase afirma que ter 
uma reserva de patrimônio será muito 
importante, porém, não é possível medir 
quando a situação econômica estará 
restabelecida. 

"Por isso, é importante que as empre-
sas busquem novas fontes de receita, 
principalmente as que gerem maior 
liquidez, para conseguir direcionar in-
vestimento de forma ágil para as áreas 
da empresa mais afetadas e deficitárias", 
alerta Miceli. Faça o donwload do estudo 
em: (bit.ly/-Ebook-Tendencias) 

- Miceli ressalta que a adoção emergen-
cial do home office foi a principal delas 
e com isso as culturas organizacionais 
e estruturais tendem a mudar. Para ele, 
a modalidade é um caminho sem volta. 
"O home office já se mostrou efetivo. 
Aliado a isso, você tira carros da rua, 
você desafoga o transporte público, você 
mobiliza a economia de outra forma. E 
você faz com que as pessoas tenham 
mais tempo para cuidar da saúde delas e 
que elas possam usufruir de coisas que 
lhe dão prazer. Sem que você tenha uma 
redução das entregas e do faturamento", 
ressalta o professor da FGV. 

Ferramentas para enfrentar a crise? - 
André Miceli aponta que em um momen-
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A tecnologia é, cada vez mais, um ativo humano.
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