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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 

Jornal Empresas & Negócios

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 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOSé EDVALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/08/1984, 
frentista, natural de Panelas - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Severino Gomes da Silva e de Elvira Mariano da Silva; A pretendente: MônICA 
DA SILVA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/07/1996, garçonete, natural 
de Queimadas - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Teofilo 
Andrade dos Santos e de Rita Gomes da Silva.

O pretendente: ALExAnDRE DOS SAnTOS PRAxEDES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/06/1987, reciclador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Ismael Praxedes e de Marli Alves dos Santos; A pre-
tendente: ROSAnA CRISTInA MORAES, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/1976, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Aparecida Moraes.

O pretendente: AMILSOn JESuS DA COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/05/1977, auxiliar de pedreiro, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Albertino Aleixo da Conceição e de Jerusia Maria de Jesus; 
A pretendente: ELIEnE GOnçALVES nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 
05/07/1974, cozinheira, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Apolonio Nascimento e de Enedina Rosa Gonçalves Nascimento.

O pretendente: MAnOEL DE JESuS TELES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
02/08/1969, pedreiro, natural de Barra do Rocha - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Gregório Francisco Teles e de Maria Feliciana de 
Jesus; A pretendente: ROSEnILDA SOuzA BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 29/12/1976, cabeleireira, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Ramos Barbosa e de Hildene Souza Barbosa.

O pretendente: DARLOn VITOR DInIz ALCAnTARA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/12/1990, repositor, natural de São Luís - MA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Wilson Alcantara e de Denia de Jesus Nogueira 
Diniz; A pretendente: AnDREzA MIkAELA VEnCESLAu DA SILVA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 27/05/1999, balconista, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Adriano Venceslau da Silva e de 
Rizoneide Lourenço da Silva.

O pretendente: JAMES TAnAn SAMPAIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/06/1991, 
pedreiro, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Roque Silva Sampaio e de Julene Tanan Sampaio; A pretendente: GESSILEnE 
MARIA FERREIRA SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 25/06/1994, babá, natural 
de Capitão de Campos - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Gerardo Pedro de Sousa e de Maria Alves Ferreira Sousa.

O pretendente: WESLEy DAMIãO MORAES SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/02/1989, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João de Jesus Santos e de Maria Aparecida de Moraes Santos; 
A pretendente: níVEA SOuzA COnCEIçãO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/09/1981, operadora de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de Valteria Souza 
Conceição da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO RôMuLO DO nASCIMEnTO ALBuquERquE, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 05/05/1987, gerente comercial, natural de Sobral - CE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Reginaldo Ferreira Albuquer-
que e de Antônia Lima do Nascimento; A pretendente: REGIAnE PEREIRA LOPES, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1989, professora, natural de Minas Novas - MG, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Lopes dos Santos 
e de Maria José Pereira.

O pretendente: VIníCIuS MARquES STOLFI, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1984, 
balconista, natural de Campinas - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Adilson Stolfi e de Mary Marques Stolfi; A pretendente: GRACE COELhO 
DE LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/10/1982, confeiteira, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Alves 
de Lima e de Aparecida Coelho.

O pretendente: RAFAEL AnAnIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1986, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Ananias da Silva e de Roseli de Oliveira Paes 
da Silva; A pretendente: kELLy CRISTInA MOnTEIRO E SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/09/1990, analista financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de Ilza 
Monteiro de Jesus.

O pretendente: EDVALDO LAuREnTInO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 06/09/1981, teleoperador atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Laurentino da Silva e de 
Juscelia Nonato Sousa; A pretendente: MARIA PATRICIA VELIz SAEz, chilena, 
solteira, nascida aos 21/10/1978, teleoperadora atendimento, natural do Chile, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manuel Veliz Vergara e 
de Maria Ester Saez Valdes.

O pretendente: ERIVELTOn FELIx TEODÓSIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/05/1984, motorista, natural de Tupanatinga - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Felix Teodósio e de Flauzina Felix Teodósio; A pretendente: 
ALInE MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/08/1990, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose 
Cicero da Silva e de Francisca Lopes dos Santos Silva.

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 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CIDCLEI SAnTInO BEzERRA, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 01/06/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Bezerra e de Cleide Santino 
Bezerra. A pretendente: CInTIA BAnDEIRA DE MELO, profissão: auxiliar operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
27/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Bandeira 
de Melo e de Rosilda Santino de Lima.

O pretendente: CAyk DOS SAnTOS MELO, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jandira, SP, data-nascimento: 25/11/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo de Melo e de Diosilaura Conceição dos 
Santos Melo. A pretendente: MARInES SOARES BuEnO, profissão: agente de aten-
dimento, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
20/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Referino Bueno 
e de Roseli Soares.

O pretendente: LAzARO DE OLIVEIRA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 10/02/1955, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Braz de Oliveira e de Eva 
Lopes Rodrigues de Oliveira. A pretendente: MARIA JOSé DA SILVA, profissão: 
confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: em Escada, PE, data-nascimento: 
08/10/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helena 
Maria da Silva.

O pretendente: MIGuEL LOuREnçO DE SOuzA nETO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 24/12/1960, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvaro Sepulveda de Souza 
e de Ruth Gomes de Souza. A pretendente: AnA CLEIDE AnACLETO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Carpina, PE, data-nascimento: 01/12/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Anacleto 
e de Eunice Felix Anacleto.

O pretendente: hEnRIquE SOARES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 28/12/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evanete Soares da Silva. 
A pretendente: SOLAnGE SOuzA FIRMInO, profissão: operadora de lojá, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/03/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar Firmino e de Antonia 
de Souza Firmino.

O pretendente: ThIAGO LIMA DE REzEnDE, profissão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcus Cesar Toso de Rezende e 
de Elisangela Ribeiro Lima. A pretendente: SABRInA MOREIRA PEREIRA, profissão: 
desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nasci-
mento: 22/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Janildo 
Pereira e de Rosimeire Moreira Pereira.

O pretendente: EDILSOn AnTOnIO nOBRE, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-nascimento: 07/07/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Nobre e de 
Aldenoura Pereira Nobre. A pretendente: SAnDRA CRISTInA FRAnçA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 
30/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos 
França e de Lindaura Maria de Souza França.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: RODRIGO nunES PALMEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 30/12/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joani Antonio Palmeira e de Maria Eugenia 
Nunes. A pretendente: SíLVIA REGInA AzIz, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (19/09/1980), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Abdo Aziz Neto e de Izilda Aparecida de 
Carvalho Aziz.

O pretendente: FABIO VICTORIO DE PAuLA, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alvaro Barreto de Paula e de Mirtes Victorio de 
Paula. A pretendente: ÁGAThA AMAnDA InABE RAMOS, estado civil solteira, profis-
são coordenadora de RH, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/10/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Roberto Ramos e de 
Carmen Kazuko Inabe Ramos.

O pretendente: CESAR DOuGLAS DE MORAES JunIOR, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 11/03/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cesar Douglas 
de Moraes e de Adriana de Oliveira Fernandes Conceição. A pretendente: RAySSA 
DE OLIVEIRA POnTES, estado civil solteira, profissão gerente de contas, nascida 
em Osasco - SP, no dia (12/06/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Adalberto Pereira Pontes e de Sara Aparecida de Oliveira 
Pontes.

O pretendente: EDuARDO JuLIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido nesta Capital - SP, no dia 22/08/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio Augusto da Silva e de Maria Bezerra 
da Silva. A pretendente: MARIA PAuLA LAMAS MOREIRA, estado civil divorciada, 
profissão empresária, nascida nesta Capital - SP, no dia (05/11/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Ricardo Moreira e de 
Maria das Graças Lamas Moreira.

O pretendente: DAnIEL JOSé GALhARDO CRuCELLO, estado civil divorciado, 
profissão químico, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1982, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Crucello Neto e de Sonia 
Galhardo Crucello. A pretendente: ThALITA BRAnDãO BACCI, estado civil divor-
ciada, profissão química, nascida em Campinas - SP, no dia (06/04/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Bacci e de 
Hilda Rodrigues Bacci.

O pretendente: MARCELO RODRIGuES kAISER, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/07/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Fernando Kaiser e 
de Lenice Rodrigues da Silva. A pretendente: CInTIA FuRTADO, estado civil solteira, 
profissão terapeuta, nascida em Ribeirão Bonito - SP, no dia (03/05/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Donizetti Furtado 
e de Maura Alamino Furtado.

O pretendente: GABRIEL SOARES, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
nesta Capital, Consolação - SP, no dia 10/02/1985, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Augusto Soares e de Sonia Regina Casseb 
Soares. A pretendente: nÁGILA SPERAnDIO CARILE, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (30/03/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Domingos Carile e de 
Janete Sperandio Carile.

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 

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIOGO ELIAS DA SILVA SAnTOS, estado civil solteiro, profissão técnico 
em logística, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (12/05/1983), residente e domi-
ciliado em Ribeirão Pires, SP, filho de Welington Elias Santos e de Maria Nilda da Silva. 
A pretendente: DEISE SAMuEL VICEnTE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
arrematadeira, nascida em Belford Roxo, RJ, no dia (16/09/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Cicero Samuel da Silva e de Maria Madalena Vicente da Silva.

Lei de Saneamento atrai investimentos e 
amplia a qualidade dos serviços

A pandemia da Covid-19 
causou grandes alte-
rações, algumas delas 

bastante radicais, em políticas 
públicas e expôs o abismo da 
desigualdade social de forma 
muito explícita, mostrando a 
necessidade de amparo por 
parte do Estado para garantir 
liquidez ao sistema financeiro 
e manter os negócios mini-
mamente em funcionamento, 
assim como para apoiar traba-
lhadores informais e pessoas 
vulneráveis. 

No entanto, como dinheiro 
não se cria do nada, em algum 
momento, alguém precisará 
pagar a conta por todo o assis-
tencialismo necessário durante 
a crise. O advogado tributarista 
e consultor Eliézer Marins, CEO 
da Marins Consultoria, aponta 
que devido à pandemia o Es-
tado precisou tomar medidas 
que irão, em um futuro não tão 
distante, acarretar em aumento 
de impostos e detonar o teto 
de gastos público do governo.

“Cálculos da IFI (Instituição 
Fiscal Independente), do Se-
nado, mostram que os gastos do 
governo com os desdobramen-

Em algum momento, alguém precisará pagar a conta por todo o 
assistencialismo necessário durante esta crise.
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Novo imposto e reforma 
tributária podem estar a caminho
Está em aberto a possibilidade da criação de um novo imposto para custear os gastos com a Covid-19

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 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ELIABE MARCELInO TELES, nascido em Santo André, SP, no dia 
(28/06/1992), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, SP, filho de Elias Barbosa Teles e de Rosangela Marcelino Ganga Teles. A 
pretendente: BETTy BEzERRA FLEISChMAn, nascida nesta Capital, Bom Retiro, SP, 
no dia (14/06/1994), profissão do lar, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, SP, filha de Isaac Fleischman e de Gardenia Maria Bezerra do Lago.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

O pretendente: CELSO BRASOLIn, estado civil divorciado, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 31/10/1959, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Brasolin e de Vera Carmella 
Ciasca Brasolin. A pretendente: ESTER DA SILVA DIAS, estado civil divorciada, profissão 
aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia (27/11/1962), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João da Silva Dias Filho e de Antonia de 
Lourdes Oliveira Dias.

O pretendente: CLAuDIO CARLOS SAzDJIAn, estado civil solteiro, profissão comprador, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 15/12/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Antonio Sazdjian e de Anaide Sazdjian. 
A pretendente: JéSSICA RIBEIRO DO nASCIMEnTO, estado civil solteira, profissão 
cuidadora, nascida em São Vicente - SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Ferreira do Nascimento e de Ana 
Alice Ribeiro da Silva.

uma reforma tributária, que 
está sendo proposta há algum 
tempo e pode ser enviada para 
apreciação até agosto deste 
ano, já que entre renúncias 
fiscais, isenções, abatimentos 
e taxação mais leve sobre ren-
da e patrimônio do que sobre 
consumo, no Brasil, quem pode 
menos paga mais imposto do 
que quem pode mais. 

Embora diversos países 
estejam adotando medidas 
para postergar a cobrança de 
impostos durante a pandemia, 
no Brasil a situação não parece 
ser uma opção. Além disso, está 
em aberto a possibilidade da 
criação de um novo imposto 
para custear os gastos com a 
Covid-19. As propostas em de-
bate convergem para a sugestão 
de cortes em abatimentos de 
despesas e criação de um novo 
imposto, assim como novas alí-
quotas para rendas superiores 
no Imposto de Renda, incluem 
tributar lucros e dividendos, 
hoje isentos, e elevar a taxação 
de patrimônio e riqueza. 

Fonte e mais informações: 
(www.marinsconsultoria.
com.br).

tos da pandemia e seu enfrenta-
mento devem superar os R$ 600 
bilhões, equivalente a quase 9% 
do PIBo. Considerando perdas 
de receitas e outros eventos, a 
IFI projeta déficit primário de R$ 
877 bilhões para este ano, repre-
sentando 12,7%.Logo, todo esse 
financiamento inevitavelmente 
resultará em aumento da dívida 
pública e pode dar adeus por ora 
aos limites impostos pela PEC do 
teto de gastos e endividamento 
público.” 

Desenhado para conter o 
exorbitante crescimento dos 
gastos públicos, o mecanismo 
do teto de gastos determina 

que as despesas públicas não 
podem aumentar mais do que 
a inflação do ano anterior. No 
entanto, na prática, isto se 
mostra inviável neste momento, 
onde o Banco Central espera 
uma queda no PIB para 2020 de 
6,4% e um aumento dos pedidos 
de empréstimos em quase 8%.

Vivemos em um país em que 
vigora um sistema tributário 
que cobra mais impostos de 
quem tem menor capacidade 
de contribuir, contudo se afinal 
o teto de gastos se mostrar 
insustentável, o aumento dos 
gastos públicos para enfrentar 
a pandemia tende a acelerar 

Mauricio Endo (*)

O Senado aprovou o novo marco legal 
para o setor de saneamento básico, para 
impulsionar novos investimentos no setor 
e universalizar os serviços de saneamento.

Ou seja, levar o serviço de distribuição 
de água para 99% da população e o de 
tratamento de esgoto para 90%, a nível 
nacional até 2033. Atualmente, 36 milhões 
de pessoas (17% dos brasileiros) não são 
abastecidos com água tratada. Outros 101 
milhões (48% dos brasileiros), não contam 
com serviço de coleta de esgoto, e apenas 
41% da população tem seu esgoto tratado, 
ou seja, 124 milhões de pessoas estão sem 
tratamento de esgoto em nosso país. 

O cenário é ainda mais preocupante quan-
do se considera a perda na distribuição de 
água. Em 2018, mais de 38% da água tratada 
não chegou ao consumidor final, porque foi 
perdida ao longo do sistema de distribuição 
depreciado e sem manutenção adequada. 

Estudo da Associação Brasileira das Con-
cessionárias Privadas de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto (ABCON) com a KPMG 
estimou que, para a universalização do 
saneamento até 2033, serão necessários R$ 
498 bilhões de novos investimentos para 

expansão de infraestrutura, sendo R$ 144 
bilhões em distribuição de água e R$ 354 
bilhões em coleta e tratamento de esgoto. 

Ou seja, R$ 31 bilhões por ano de investi-
mento em saneamento; sendo R$ 9 bilhões 
por ano para a universalização de serviços de 
água e R$ 22 bilhões por ano para a univer-
salização dos serviços de esgoto. Além disso, 
mais R$ 255 bilhões deverão ser investidos 
para a recomposição da depreciação, dos 
quais R$ 145 bilhões para a recomposição 
dos ativos já existentes e R$ 110 bilhões para 
a recomposição dos novos investimentos a 
serem realizados, totalizando R$ 753 bilhões 
de investimento total em saneamento até 
2033, ou R$ 47 bilhões por ano. 

A crise sanitária causada pela Covid-19 
evidenciou a importância da universaliza-
ção do sistema de saneamento nacional. 
A aprovação do novo marco regulatório 
para o setor é uma ótima notícia para toda 
a sociedade pois incentivará um esforço 
conjunto dos setores público e privado no 
sentido de aumentar os investimentos no 
setor e trará enormes benefícios sociais, 
ambientais e econômicos ao País. 

A Nova Lei atribui à ANA (Agência 
Nacional de Águas) a função de definir 
padrões nacionais de qualidade e eficiên-

cia na prestação de serviços e de regular 
as tarifas cobradas do consumidor a nível 
nacional e abre o mercado de saneamento 
brasileiro para o investimento privado, 
criando maior competição entre os pres-
tadores de serviços públicos e privados, 
beneficiando a população. 

As alterações trazem maior segurança 
ao setor e devem atrair um grande volume 
de capital privado nacional e internacional, 
melhorando qualidade e cobertura dos ser-
viços e gerando milhares de novos postos 
de trabalho anualmente. 

A modernização das regras do setor já 
está despertando a atenção de investidores 
atentos ao potencial de negócios. Entre os 
modelos possíveis de participação privada 
estão as Parcerias Público-Privadas (PPP), 
as concessões ou a abertura de capital das 
empresas estatais. 

A expectativa é haver uma transforma-
ção similar ao que ocorreu nos setores de 
energia e de telecomunicações nas últimas 
décadas, que atraíram investidores do mun-
do todo, gerando emprego e renda para a 
sociedade brasileira, além de universalizar 
o serviço. 

(*) - é sócio-líder do Setor de Governo da kPMG no 
Brasil e na América do Sul.
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