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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco S/A., 
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 10/09/2020 (1º leilão) e 15/09/2020 (2º leilão), ambas às 
9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): Lote 3 - Uberlândia/MG. Bairro Osvaldo Rezende – Lot. Vila Carneiro (lançados em ITBI). Rua Indianópolis, 1885 (Lt. 
s/n da Qd. 520-B). Casa. Áreas totais: constr. 107,82m² (estimada no local 129,00m²) e terr. 7mX30m (estimada no local 210,00m²). Matr. 31.971 do 2º RI 
local. Obs.: Atual denominação de bairro, loteamento e área superficial de terreno, pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os 
órgãos competentes de eventual divergência de área de terreno e área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no RI, correrão por conta do 
comprador. Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 767.169,10. 2º Leilão R$ 149.138,68. COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. 
DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.
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Atendimento presencial 
será retomado na segunda
 | O TEMPO DE FUNCIONAMENTO SERÁ DE SEIS HORAS CONTÍNUAS COM AGENDAMENTO

 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
retoma, na próxima 

segunda-feira (24), o atendi-
mento presencial nas suas 
agências. A suspensão do 
atendimento nas unidades 
aconteceu em março em razão 
da pandemia de Covid-19. 
Desde então, o INSS e a Sec-
retaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia vêm prorrogando o 
atendimento remoto aos segu-
rados e beneficiários.

Os canais remotos - Meu 
INSS e Central 135 - continu-
arão sendo utilizados mesmo 
após a reabertura das agên-
cias e serão adotadas medidas 
para simplificação dos procedi-
mentos e a ampliação do prazo 

para cumprir exigências.
De acordo com o INSS, em 

um primeiro momento, o tempo 
de funcionamento das uni-
dades da Previdência será par-
cial, com seis horas contínuas, 
e o atendimento será exclusivo 
aos segurados e beneficiários 
com agendamento prévio pe-
los canais remotos. Também 
serão retomados os serviços 
que não possam ser realizados 
por meio dos canais de atendi-
mento remotos como perícias 
médicas, avaliação social e 
reabilitação profissional.

A reabertura consider-
ará as especificidades das 
1.525 agências da Previdên-
cia Social em todo o Brasil. 
Aquelas que não reunirem 
as condições mínimas de 
segurança sanitária contin-
uarão em regime de plantão 

INSS

ECONOMIA

Sancionada lei que cria linha de crédito para autônomos
 � AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou a lei que cria uma 
linha de crédito especial desti-
nada aos profissionais liberais 
que atuem como pessoa física, 
como advogados, corretores 
e arquitetos. A medida (Lei nº 
14.045/2020) foi nesta sex-
ta-feira (21) no Diário Oficial 
da União e tem o objetivo de 
reduzir os impactos financeiros 
do setor durante a pandemia 
do novo coronavírus.

De acordo com o texto, 
a linha de crédito, criada no 
âmbito do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), terá taxa de juros 
de 5% ao ano mais a taxa Selic 
e prazo de 36 meses para pa-
gar, dentro dos quais até oito 

meses poderão ser de carên-
cia com juros capitalizados. O 
valor da operação é limitado 
a 50% do rendimento anual 
informado na Declaração de 
Ajuste Anual de 2019 do tra-
balhador, no limite máximo de 
R$ 100 mil.

A linha de crédito é desti-
nada a profissionais liberais 
com nível técnico ou superior, 
exceto aqueles que tenham 
participação societária em 
pessoa jurídica ou que pos-
suam vínculo empregatício de 

qualquer natureza.
O  tex to  ap rovado  no 

Congresso também incluía 
mudanças na legislação do 
Pronampe como a criação do 
Conselho de Participação em 
operações de crédito educa-
tivo, regras para o leilão de 
créditos não recebidos pelos 
bancos e honrados pelo Fun-
do Garantidor de Operações 
(FGO) e formas de aplicação 
da garantia dada pelo fundo.

Os dispositivos, entretanto, 
foram vetados pelo presidente 

Bolsonaro, sob o argumento de 
que geram insegurança jurídi-
ca, pois disciplinam questões 
relativas à Lei nº 14.042/2020.

O único dispositivo não 
vetado nesse sentido esta-
belece que o fundo não con-
tará com qualquer tipo de 
garantia ou aval por parte 
da União e responderá por 
suas obrigações no âmbito 
do Pronampe até o limite do 
valor dos bens e direitos do 
seu patrimônio alocados para 
o programa.
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reduzido para tirar dúvidas.
Cada unidade deverá aval-

iar o perfil do quadro de servi-
dores e contratados, o volume 
de atendimentos realizados, a 
organização do espaço físico 

para o adequado distancia-
mento social, as medidas de 
limpeza e desinfecção dos 
ambientes e os equipamen-
tos de proteção individual e 
coletiva.
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