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Novo auxílio emergencial só viria com calamidade pública, diz Guedes
Uma eventual nova rodada do auxílio emergencial 

deve estar dentro do orçamento e ser acionada apenas 
em caso de nova calamidade pública, disse o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Ele reuniu-se à noite com 
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo o 
ministro, a extensão do auxílio seria mais “focalizada” 
e atenderia 32 milhões de brasileiros, pouco menos da 
metade dos 67,9 milhões de pessoas que receberam o 
benefício em 2020. Para chegar à estimativa de 32 mi-

lhões de pessoas, Guedes explicou que uma nova versão 
do auxílio emergencial não abrangeria os inscritos no 
Bolsa Família e se concentraria apenas na população 
não atendida por nenhum programa social. O ministro 
ressaltou que a recriação do auxílio deverá ter previ-
sões de recursos no orçamento, com o remanejamento 
de outras despesas e com a ativação do estado de cala-
midade. “É possível. Nós temos como orçamentar isso, 
desde que seja dentro de um novo marco fi scal. Se o 

Congresso aciona o estado de calamidade, temos con-
dição de reagir rapidamente. Mas é muito importante 
que seja dentro de um quadro de recuperação das fi nan-
ças. Estamos preparados para fazer as coisas dentro das 
proporções”, declarou Guedes. Ao lado de Guedes na 
saída da reunião, Pacheco disse que foi ao Ministério da 
Economia expressar “formalmente” à equipe econômi-
ca a preocupação dos parlamentares com o fi m do auxí-
lio emergencial. 

Divórcios em cartórios de notas registram 
queda em Santa Rosa em 2020

Segundo semestre de 2020 teve uma queda no número de 
dissoluções matrimoniais em comparação com 2019

O longo período 
de convivên-
cia contínua 

entre casais durante a 
pandemia e a facilita-
ção do processo de di-
vórcio em Cartórios de 
Notas, agora também 
realizados pela internet 
pela plataforma (www.
enotariado.org.br), não 
apresentaram refl exos 
negativos para as fa-
mílias de Santa Rosa. 
Levantamento do Co-
légio Notarial do Brasil 
– Seção Rio Grande do 
Sul (CNB/RS), entidade 
que reúne os Cartórios 
de Notas de Santa Rosa, 
aponta que o segundo 
semestre de 2020 regis-
trou queda no número 
de dissoluções matrimo-
niais na cidade na com-
paração com 2019. 

O número total de 19 
divórcios extrajudiciais, 
realizados diretamente 

em Cartórios de No-
tas de Santa Rosa no 
segundo semestre de 
2020, é 10% menor 
do que as 21 disso-
luções matrimoniais 
de 2019. O número é 
ainda 27 pontos per-
centuais menor do 
que a média da varia-
ção anual de divórcios 
entre 2011 a 2019, que 
registrava crescimen-
to de 17% desde o ano 
seguinte à introdu-
ção do divórcio direto 
no Brasil (Emenda 
Constitucional nº 
66/2010). 

No Rio Grande do 
Sul, o número total de 
3.460 divórcios extra-
judiciais, ocorridos no 
segundo semestre de 
2020, é 7% maior do 
que as 3.221 dissoluções 
matrimoniais do mesmo 
período em 2019. A va-
riação entre os dois anos 

é ainda 7 pontos percen-
tuais superior à média 
histórica do estado, que 
apontava uma média 
estável (0%) nos divór-
cios em Cartórios desde 
2010. 

Como fazer um
divórcio online 
Para realizar o divór-

cio em Cartório de No-
tas, o casal deve estar 

em comum acordo com 
a decisão e não ter pen-
dências judiciais com fi -
lhos menores ou incapa-
zes. O processo pode ser 
realizado de forma total-
mente online, por meio 
da plataforma e-Nota-
riado (www.e-notariado.
org.br), onde o casal, em 
posse de um certifi cado 
digital emitido de forma 
gratuita por um Car-
tório de Notas, poderá 
declarar e expressar sua 
vontade em uma video-

conferência conduzida 
pelo tabelião. Os ser-
viços desta plataforma 
também estão dispo-
níveis em dispositivos 
móveis. Pelo eNotariado 
também é possível reali-
zar testamentos, inven-
tários, uniões estáveis, 
escrituras de compra e 
venda e muitos outros 
atos. Os valores são os 
mesmos praticados nos 
serviços presenciais e re-
gulamentados em tabela 
defi nida por lei estadual.

Rufi no propõe revisão da 
Taxa de Lixo Empresarial

O vereador Rafael Ru-
fi no (MDB) apresentou 
ao Plenário da Câma-
ra, segunda-feira (1º), 
proposta de Indicação 
1251/2021 , aprovada por 
unanimidade pelos de-
mais edis e encaminha-
da ao prefeito Anderson 
Mantei, em que solicita 
a revisão dos critérios e 
valores da taxa de servi-
ços urbanos, coleta, tra-
tamento e destinação de 
lixo para indústria, co-
mércio e serviços.

A proposta busca 
adequar o pagamento 
em duplicidade daqueles 
empreendimentos que, 
por obrigação legal, pre-
cisam fazer o descarte 
adequado de seus resí-

duos, como é o caso de 
muitas indústrias, e que 
já pagam pelo serviço de 
coleta especializada de 
forma privada. Ocorre 
que, em larga escala, ao 
município resta apenas 
a coleta do lixo gerado 
por atividades de rotina 
administrativa, como 
uso de escritórios e de-
mais repartições, mas na 
hora de taxar, cobra por 
toda a área do empre-
endimento, imputando 
ao empreendedor paga-
mento em duplicidade 
(ao município e à em-
presa de coleta especiali-
zada contratada).

Além disso, a pro-
posta espera uma revi-
são global dos critérios 

e valores da taxa de lixo 
para as demais ativida-
des comerciais e de ser-
viços, que estão pagan-
do valores elevados por 
metro quadrado de seus 
empreendimentos. Para 
os empreendedores, os 
valores cobrados em 
no município, acarre-
tam aumento nos custos 
das empresas, e conse-
quentemente, o repasse 
ao cidadão no preço do 
produto/serviço ou na 
absorção pelo empre-
endedor. “Situação que 
precisa ser debatida, 
ponderada e encami-
nhada para uma solu-
ção realista, que leve em 
conta os apontamentos 
apresentados”, defende.


