
Pronampe expõe urgência 
de socorro a micro e 
pequenas empresas

E agora, José? O 
dinheiro do Pronampe 
praticamente acabou, 
e a linha de crédito 
deu conta de salvar 
apenas uma pequena 
parcela de micro e 
pequenos empresários

Em apenas um mês, insti-
tuições financeiras que 
aderiram ao programa 

já emprestaram mais de 90% 
dos recursos liberados pelo 
Governo Federal. Em pleno 
começo da retomada, com a 
reabertura do comércio, não 
ter dinheiro em caixa pode ser 
o estopim para que uma crise 
econômica ainda mais grave 
atinja o país.

De acordo com o Sebrae, as 
micro e pequenas empresas 
representam mais de 30% do 
PIB nacional e são responsá-
veis por mais da metade dos 
empregos formais no país, 
concentrados principalmente 
nas atividades de Comércio e 
de Serviços. Somente de 2006 
a 2019, elas foram responsá-
veis pela criação de cerca de 
13,5 milhões de vagas de tra-
balho. Perder uma parcela tão 
significativa para a economia 
é um risco que nenhum país 
em desenvolvimento pode se 
dar ao luxo.

O quase esgotamento dos 
recursos do Pronampe mos-
tra, na prática, como essas 
empresas têm urgência de 
socorro. Elas precisam do 
dinheiro hoje, pois pode não 
haver um amanhã. Se o exces-
so de burocracia exigido pelos 
bancos na concessão de crédi-
to era antes o problema, hoje 
não há rapidez no processo 
que possa salvar as empresas 
se o Governo Federal não der 
mais incentivo financeiro ao 
programa.

A dificuldade de acesso ao 
crédito é fatal nesse segmento. 
Uma pesquisa recente do Se-
brae mostrou que dos empre-
sários que fecharam as portas 
durante a crise, 43% disseram 
que o que mais teria ajudado 
a evitar essa situação seria 
apoio financeiro do governo, 
e 18% citaram um emprésti-
mo bancário. Enquanto isso, 
há um projeto em tramitação 
na Câmara que prorroga o 
Pronampe até dezembro, 
entendendo que os próximos 
meses serão cruciais para as 
empresas.

Afinal, mesmo com a pos-
sibilidade de reabertura, é 
fato que restaurantes, bares, 

salões de beleza, casas notur-
nas e instituições de ensino 
(em especial, da primeira 
infância) não estão tendo o 
mesmo movimento que an-
tes da pandemia. A falta de 
medidas de urgência eficazes 
somada à imprevisibilidade 
de quando tudo voltará ao 
“normal”, principalmente 
até anunciarem uma vacina, 
podem significar demissões e 
fechamentos em massa.

Outro ponto que merece 
atenção é que muitas linhas 
de crédito disponíveis, como 
a do Pronampe, exigem como 
contrapartida a manutenção 
dos empregos por um deter-
minado período. Porém, se 
as empresas não estiverem 
lucrando nesse período, a 
demissão de alguns funcio-
nários pode ser inevitável. 
A consequência disso é que, 
ao descumprir as regras do 
empréstimo, elas podem ter 
que devolvê-lo. 

Sem renda, com acúmulo de 
dívidas e sem equipe, não será 
possível sustentar o próprio 
negócio, o que provocará uma 
dependência ainda maior de 
recursos do governo, como o 
Bolsa Família e auxílio-desem-
prego. Por fim, acredito que 
três medidas são primordiais 
neste momento. A primeira é 
que o Governo Federal aprove 
a liberação de mais recursos 
para bancos cadastrados no 
Pronampe. 

O prazo do programa ainda 
está valendo, mas é também 
fundamental prorrogá-lo até 
dezembro - este é o segundo 
ponto. Se muitas empresas 
não tiveram tempo hábil para 
se adequar a todas as exigên-
cias dos bancos, isso dará o 
fôlego necessário para que 
elas se coloquem nos trilhos. 
E a terceira é continuar a 
simplificar os processos, dimi-
nuir a burocracia, como fez o 
Banco Central ao desobrigar 
as empresas de apresentar a 
Certidão Negativa de Crédito. 

Ao invés de perder tempo 
discutindo a volta de impostos 
federais, como a temida CPMF, 
o governo deve buscar manter 
as fontes de renda de tantas 
famílias brasileiras. Podendo 
exercer suas funções, elas 
continuarão a manter a eco-
nomia e incentivar o consumo, 
fazendo com que o país supere 
a crise sem deixar tantos para 
trás.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que objetiva facilitar 
o dia a dia do empreendedor (https://

capitalsocial.cnt.br/).

Regina Fernandes (*)

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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O pretendente: BRUNO AUGUSTO LACERDA CORRÊA, de nacionalidade brasileira, 
consultor de segurança da informação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(22/05/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Corrêa e 
de Rosmeire Teixeira Lacerda Corrêa. A pretendente: PAULA OLIVEIRA BARRETTO, de 
nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1989), 
residente e domiciliada em Itatiba, SP, filha de Paulo Ricardo Bozzani Barretto e de Alenir 
Alves de Oliveira Barretto.

O pretendente: EDUARDO PAVÃO, de nacionalidade brasileira, técnico de informática, 
solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (03/04/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio Pavão e de Zilda Antonia Pavão. A pretendente: EDNA SANTOS 
FELIX, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em Paripiranga, BA, no 
dia (07/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Pedro Felix 
Santos e de Valdice Maria dos Santos.

O pretendente: GABRIEL REINA, de nacionalidade brasileira, matemático, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Rogerio Tadeu Reina e de Ada Oliva Reina. A pretendente: TANDARA DE 
LIMA TRENTIN, de nacionalidade brasileira, estilista, solteira, nascida em Osasco (1º 
Subdistrito), SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Erineu Trentin e de Marliete Ferreira de Lima Trentin.

O pretendente: PEDRO FERNANDES PIRES EUSTACHIO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1987), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de José Francisco Pires Eustachio e de Denise Fernandes. A 
pretendente: CLARA GUIMARÃES CORRALES, de nacionalidade brasileira, publicitária, 
solteira, nascida em Salvador, SP, no dia (13/04/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Corrales e de Josenilza Motta Guimarães Corrales.

O pretendente: STEFANO CRIVELLARI, de nacionalidade italiana, pesquisador, solteiro, 
nascido em Padova - Itália, no dia (08/09/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Sergio Crivellari e de Annamaria Pupillo. A pretendente: DANIELE VICHIETTI 
PATRIOTA, de nacionalidade brasileira, secretária executiva, solteira, nascida em Suzano, 
SP, no dia (14/07/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Tadeu 
Novaes Patriota e de Edna Vichietti Patriota.

O pretendente: WAGNER CANO DIAS, de nacionalidade brasileira, analista de rede, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Dias e de Marli Dias Cano. A pretendente: JULIANA APARECIDA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (17/12/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Liberato da 
Silva e de Elizabete Galdino da Silva.
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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:

No segmento de alimentação fora 
do lar, os donos de pequenos negó-
cios do setor enfrentam, a partir de 
agora, o desafio de atrair os clientes 
novamente aos estabelecimentos. 
Em pesquisa online realizada pelo 
Sebrae em parceria com a Abrasel, 
71% dos empresários avaliaram que 
menos da metade da clientela vai 
retornar aos estabelecimentos de 
alimentação nos 30 primeiros dias 
posteriores à reabertura. Para 53% 
dos entrevistados, a segurança sa-
nitária é o critério mais importante 
nesta retomada, seguido pelo fato 
de que os clientes devem voltar a 
frequentar primeiramente os locais 
que já costumavam ir (20%).

Ao todo, 1.532 empresários foram 
ouvidos pela Pesquisa “Situação 
e Perspectivas do Segmento de 
Alimentação Fora do Lar”, sendo 
32% deles Microempreendedor In-
dividual (MEI), 28% Microempresa 
(ME), 37% Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) e 2% composto por 
médias ou grandes empresas. A 
maioria dos participantes possui 
apenas uma empresa no ramo da 
alimentação, com predominância 
de restaurantes, lanchonetes e si-
milares que operam em lojas de rua.

Antes da pandemia, 70% dos 
negócios estavam com situação 
financeira estável ou crescendo e 
investindo (19%), porém com o 
avanço da Covid-19, 54% tiveram 
perdas acima de 75% no fatura-
mento, com destaque para serviços 
de Buffet, que foram mais impac-
tados. Houve uma diferenciação 
do impacto nos estabelecimentos 
que funcionam dentro de shopping 
centers (quedas acima de 75% para 
82% deles), assim como os que es-
tão dentro de clubes e academias, 
hotéis ou prédios corporativos 
(redução acima de 75% para 70% 
deles); enquanto os que têm lojas 
de rua, 47% apresentaram queda.

Na visão do presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, a pesquisa ressalta 
a importância de garantir a segu-
rança de clientes, funcionários e 
fornecedores para uma retomada 

Uso do dinheiro 
em espécie cresce 

no Brasil 
Levantamento realizado pela 

TecBan, administradora do Ban-
co24Horas, revela que o volume de 
dinheiro sacado neste mês cresceu 
25% desde abril. Durante a pande-
mia da Covid-19, o Banco24Horas foi 
responsável pelo atendimento de 50 
milhões de pessoas, resultando em 
mais de 100 milhões de saques por 
mês. No período, foram registradas 
180 milhões de transações (saques, 
extratos, transferências e etc) nos 
cerca de 23 mil caixas eletrônicos. 

As populações das classes C, D e 
E puxam o aumento do uso do papel 
moeda como meio de pagamento. Ao 
todo, 60% das operações de saque 
são realizadas em regiões residenciais 
desse perfil de pessoas, que possuem 
restrições de acesso ao sistema finan-
ceiro e à conectividade. 

As informações mostram que ape-
sar do isolamento social e da crise 
financeira, o dinheiro em espécie 
é fundamental para a economia 
brasileira. 

“Vivemos em um país em que 29% 
das pessoas ainda recebem salários 
em papel moeda e 91,6% utiliza como 
forma de pagamento principal. Em um 
momento crítico como este, é natural 
que as pessoas optem por ter o dinheiro 
em mãos”, analisa Jaques Rosenzvaig, 
Diretor Geral da TecBan. O desafio, 
agora, é aumentar a base monetária 
brasileira para manter a eficiência do 
ecossistema de distribuição e garantir 
que todos tenham acesso. 

O Brasil vive no seu limite - o volume 
de dinheiro circulante é muito baixo - 
apenas 3,9% do PIB. “Na China, esse 
percentual é mais que o dobro (8,9%). 
Os EUA registram 8,2% do PIB em 
moeda circulante e o Japão 21%”, com-
para o executivo. Para contribuir com 
a melhora constante da eficiência do 
ecossistema brasileiro, a TecBan passa 
a oferecer ao mercado o serviço para 
sacar dinheiro no comércio. 

Basta o cliente identificar o estabe-
lecimento comercial credenciado e 
escanear o QRCode pela TecBan no 
dispositivo da loja. Em seguida, rece-
berá a autorização do valor de saque, 
que será pago pelo varejista, que por 
sua vez receberá o valor direto em sua 
conta. O serviço é interoperável entre 
todas as instituições financeiras e po-
derá ser utilizado via QRCode, Token, 
PinPad, App, Toten, e o próprio caixa 
do varejista (AI/Tecban). 

Serviços presenciais 
passaram a possuir 
atendimento virtual, 

com horários reduzidos 
como foi o caso dos car-
tórios e tabelionatos. Em 
meio a esses novos tempos, 
o presidente da Confedera-
ção Nacional de Notários e 
Registradores (CNR), Dr. 
Rogério Bacellar analisa 
como o setor se desenvolveu, 
evoluiu e se adaptou a esse 
período, junto ao trabalho 
dos notários e registradores. 

CNR: Como você avalia a 
atuação dos cartórios duran-
te a pandemia?

Rogério Bacellar: Os 
cartórios se adaptaram ra-
pidamente às necessidades 
da população e sociedade,  
atendendo com excelência 
a todos. Alguns estão traba-
lhando com horário reduzido 
no atendimento ou agenda-
mento, outros estão com os 
funcionários trabalhando 
de casa. 

Está sendo utilizado todo 
um esquema de segurança, 
monitorado pelas diretrizes 
da saúde. Quase todos os 
serviços estão sendo virtu-
ais, tanto do Protesto, Ta-
belionato de Notas, Registro 
Civil, Registro de Imóveis, 
checagem de documentos, 
etc. Apenas atos como tes-
tamento e casamento conti-

Presidente da CNR, Rogério Bacellar.
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Adaptações aos novos tempos: 
a atuação dos cartórios em 

meio à pandemia
O Coronavírus pegou todos os setores da sociedade de surpresa, fazendo com que novas maneiras de 
se trabalhar fossem criadas sem pôr em risco a saúde dos trabalhadores

sobre desafios e avanços 
para prestar um serviço cada 
vez melhor à população?

RB: Os notários e regis-
tradores têm que continuar 
prestando um serviço com 
excelência e melhorar cada 
vez mais, acima de todas as 
adversidades. Além disso, 
queremos que todos os 
profissionais possam contar 
com a Confederação para os 
defender em qualquer esfera 
e em qualquer tribunal/po-
der Legislativo, Executivo 
e Judiciário. O importante 
é não ter medo, nós vamos 
defender as prerrogativas  
dos notários e registradores, 
sempre no que for possível. 

CNR: O que você desta-
caria para quem ainda não 
é associado da CNR?

RB: Nossa estrutura está 
monitorando a Câmara e o 
Senado. Além de possuir 
advogados acompanhando 
o CNJ e os tribunais supe-
riores. Dessa maneira nós 
queremos atender melhor 
e cada vez mais a categoria. 
Inclusive com trabalho em 
assessoria de comunicação, 
jurídica, parlamentar, certifi-
cação digital e assessoria tra-
balhista. Sempre que houver 
dúvida, é possível procurar 
a nossa confederação.

Fonte: Imprensa CNR.

nuaram sendo realizados de 
modo presencial. 

CNR: Quais foram os 
principais avanços da cate-
goria notarial e registral nos 
últimos anos e agora com a 
pandemia?

RB: O principal avanço 
foi a digitalização de todos 
os serviços e centrais de 
atendimento. Com isso, 
os cartórios cumprem 
a importante função de 
garantir a segurança das 
transações individuais e 
coletivas e a proteção do 
negócio jurídico, por isso, é 
confiável, íntegro e autên-
tico, dedicados a fornecer 
sempre um atendimento de 
excelência para a popula-
ção brasileira. 

CNR: Como enxerga a 
atuação dos cartórios em 
conjunto com os três pode-
res em prol da população?

RB: Os cartórios estão 
atendendo com excelência 
a todas as demandas dos 
três poderes. As medidas 
estão sendo tomadas pela 
classe, especialmente neste 
período de pandemia, para 
que os cartórios continuem 
evoluindo e prestando um 
bom serviço à população, 
inclusive com as novas fun-
cionalidades das ferramen-
tas eletrônicas, atualmente 
utilizadas em todas as espe-
cialidades cartorárias.

CNR: Qual sua mensagem 
aos profissionais que atuam 
no segmento extrajudicial, 

Bares, restaurantes e buffets 
têm retorno lento dos clientes 

aos estabelecimentos

segura nos estabelecimentos de 
alimentação fora do lar. “Estamos 
diante de um novo momento de 
consumo e, mais uma vez, o em-
preendedor precisa se reinventar 
para atrair clientes para dentro de 
seus negócios”. 

O presidente executivo da Abra-
sel, Paulo Solmucci, destaca a situ-
ação crítica que milhares de empre-
endedores do setor enfrentam por 
todo o Brasil. “Em algumas cidades 
já estamos há quase quatro meses 
fechados; em outras, só nos permi-
tem abrir as portas com restrições 
que podem inviabilizar o negócio. 
Mas o importante é que estamos 
preparados para a retomada”. 

Outros dados da pesquisa:
	 •	Apenas	 22%	 conseguiram	

empréstimo desde o começo 
da crise. Os bancos foram as 
instituições financeiras mais 
procuradas.

	 •	A	renegociação	foi	uma	alterna-
tiva para muitos empresários. 
68% tiveram que renegociar o 
aluguel. Além disso, 65% tive-
ram que renegociar dívidas ou 
prazos com os fornecedores.

	 •	Em	relação	à	mão	de	obra,	45%	
demitiram, 55% suspenderam 
contratos e 51% reduziram a 
jornada de trabalho/salário.

	 •	38%	dos	empresários	acreditam	
que o setor vai demorar entre 6 
e 12 meses para voltar ao nível 
antes da crise (AI.Sebrae).

Para 53% dos entrevistados, a 
segurança sanitária é o critério mais 

importante nesta retomada.
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