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EEddiittoorr  ////  luís Edmundo Araújo

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA

CAPITAL.

EDITAL DE 1.ª e 2ª. PRAÇA, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da

Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIMÕES contra

ZIMMO COMERCIAL LTDA ME., (Processo nº 2000.001.056501-1 atual

0059227-16.2000.8.19.0001), na forma abaixo: A Dra. LUCIANA DE

OLIVEIRA LEAL HALBRITTER, Juiza de Direito da Vara acima, FAZ SABER

aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar

possa, especialmente a especialmente a ZIMMO COMERCIAL LTDA ME.,

na pessoa de seu representante legal, de que no dia 27.06.2012, às

15:00 horas, no Átrio do Forum, à Av. Erasmo Braga nº 115 – térreo (hall

dos elevadores) - Castelo, pela Leiloeira Pública ANDRÉA ROSA COSTA,

será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia

09.07.2012, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, o 2º pavimento,

do Edifício denominado «Simões», situado na Rua Teófilo Otoni, nº 113 -

Freguesia de São José/RJ., penhorado e avaliado no supra mencionados

autos pelo valor atualizado de R$ 799.175,71. De acordo com o 2º RGI.

(Mat. 47.114), o imóvel é foreiro à Municipalidade; constando no R-14

Promessa de Compra e Venda em favor de Envelopex Indústria Comércio

Ltda, e no R-15 penhora desta Ação. Às fls.227/230, consta cópia do

Acórdão da 2ª Câmara Cível (Apelação nº 17450/03) foi negado o recurso

por unânimidade e reconheceu a titularidade do imóvel é da executada e

não da Massa. E às fls.238/240 consta Sentença determinando que o

feito prossiga em relação à Zimmo Comercial Ltda ME e a exclusão da

Massa Falida no polo passivo. De acordo com a Certidão de Situação

Fiscal e Enfitêutica o supra imóvel apresenta débitos de IPTU nos exercícios

de 94, 96 à 2012 (em aberto). E conforme a certidão da taxa de incêndio

apresenta débitos de 2001 à 2004 (dívida ativa) e de 2006 à 2011. A

venda será livre e desembaraçada de débitos condominiais, conforme a

Sentença de fls.338/342, bem como de débitos de IPTU e taxa de incêndio

de acordo com Art.130 do CTN. As certidões de que trata a

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça

serão lidas pela Sra. Leiloeira. Condições de leilão: à vista ou conforme

o Art.413 da CNCGJ, acrescido de 5% de comissão a Leiloeira, e custas

de cartório de 1% até o máximo permitido por lei. Para conhecimento foi

expedido este Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do Forum e

nos autos acima. Ciente que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga,

115 – sl. 308/B. RJ., 28/05/2012. Eu, Marta de Oliveira Gomes, responsável

pelo expediente, o fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Luciana de

Oliveira Leal Halbritter – Juíza de Direito.

A partir de hoje, especialistas brasileiros e internacionais do mercado de rádio e
TV estarão em Brasília para o 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão da

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert), que vai discutir, entre
outros temas, a questão da tecnologia, a convergência dos meios de comunicação

e o marco regulatório do setor. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Commercio, o
diretor-geral da Abert, Luiz Roberto Antonik, destacou que o rádio, que celebra 90

anos, não perdeu espaço para a internet. “Nesse ambiente de convergência de
mídias e de tanta tecnologia surgindo, o rádio vem se saindo bem. No primeiro
trimestre de 2012, o rádio cresceu 14,4%, o que é um crescimento chinês”, disse.

Diferentemente de outros países, os ouvintes brasileiros não pagam pela 

programação ouvida, que inclui prestação de serviço e entretenimento. “O serviço
se remunera única e exclusivamente pela propaganda. Não há dinheiro de
ninguém envolvido aqui”, ressaltou Antonik. A partir de 2013, a programação das
rádios já deverá estar disponível no formato digital, o que, além de uma melhor
qualidade do que vai ao ar, permitirá uma certa interatividade do ouvinte. O
diretor da Abert revelou que o Ministério das Comunicações deverá definir até
outubro o modelo de rádio digital a ser adotado no Brasil. O governo já está
testando a tecnologia usada na Europa, chamada de DRM, e a dos Estados
Unidos, conhecida como HD Radio. Paralelamente ao Congresso, será realizado o
29º Seminário Técnico Nacional de Radiodifusão, com especialistas da área.
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26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão vai debater tema. Ministério pode anunciar em breve tecnologia a ser usada no País

JORNAL DO COMMERCIO -
Qual é a novidade do 26º Con-
gresso Brasileiro de Emissoras
de Rádio e TV?

Luiz Roberto Antonik – O
tema do Congresso deste ano
é notícia, informação e pres-
tação de serviços grátis só no
rádio e na TV. Na Europa, para
você assistir à TV, você paga.
No Brasil, nosso modelo de
radiodifusão é livre, aberto e
gratuito.  É um serviço que
não depende de verba públi-
ca, não depende de nada do
Estado e está disponível para
a população. É um modelo
que vem se sobressaindo, já
tomou conta da América Lati-
na inteira e agora está na Áfri-
ca. É tão bom que tem chan-
ces de emplacar em outros lu-
gares. O serviço se remunera
única e exclusivamente pela
propaganda. A BBC de Lon-
dres, por exemplo, lá no IPTU
vem uma taxinha e você está
pagando por isso.

Com esse financiamento pró-
prio, as emissoras têm condi-
ções de se adaptar às novas
tecnologias?

– Um dos grandes temas do
nosso Congresso é a questão
da digitalização do rádio no
Brasil. Praticamente todas as
mídias já são digitalizadas,
menos o rádio, porque o rádio
é extremamente complicado
para digitalizar. Mas é uma
necessidade porque temos 2
mil emissoras de rádio AM,
que, por uma característica
técnica, sofrem interferências
de sujeira no espectro radioe-
létrico. É um pleito da Abert
que, com o uso dos canais 5 e
6 da televisão, que vão ficar
vagos com a digitalização da
televisão, as rádios AM fossem
digitalizadas em cima desses
canais e frequências que vão
sobrar. No dial do carro, quan-
do você liga o rádio, aparece
do 88 ao 108 no FM. A Abert
está pleiteando a expansão
dessa faixa, em vez de come-
çar no 88, começar no 76. Com
esse espaço extra, seria possí-
vel fazer a digitalização de to-
das essas rádios, Onda Curta,
Onda Tropical, AM e FM. To-
das essas rádios seriam digita-
lizadas nesse espaço que vai
do 76 até o 108. Teríamos uma
melhora espetacular no rádio
brasileiro, permitindo igual-
dade de competição para es-
sas rádios AM que tanto têm
sofrido com a sujeira do es-
pectro eletro. 

A existência de tantas emis-
soras no dial não dificultaria a
sintonia de uma rádio? 

– Não há problema. Temos
espaço suficiente para fazer is-
so. É um dos grandes temas do
Congresso. Temos o secretário
do Ministério das Comunica-
ções, Genildo Lins, que vai fa-
zer palestra sobre cenários de
digitalização do rádio no Bra-
sil, a expansão da faixa usando
os canais 5 e 6, a migração da
rádio AM. Teremos um semi-
nário técnico para explicar a
questão de custos, qualidade,
equipamentos e detalhes mais
técnicos. Nosso Congresso es-
tá muito voltado para rádio:
empreendedorismo no rádio,
convergência tecnológica, ati-
tudes de marketing e da área
comercial. 

Qual será a vantagem das
rádios digitais para os ouvin-
tes? 

– A população terá um ser-
viço de muito melhor qualida-
de. Todas as rádios vão ficar no
mesmo lugar, na mesma faixa.
Hoje, no Brasil, temos cerca de
300 milhões de receptores de
rádio e uma população de 200
milhões, ou seja, temos um rá-
dio e meio para cada habitan-
te, o que é bastante. Onde está
esse rádio? Ele está no celular,
no carro, no MP3, no MP4, no
próprio receptor de rádio e
nos equipamentos de som. To-
dos os anos, uma parcela mui-
to grande desses receptores é
trocada. São milhares de pes-
soas que trocam o celular to-
dos os anos, MP4. Na medida
em que o tempo vai passando,
o usuário vai trocando o apa-
relho sem perceber e passará a
acessar um serviço digitaliza-
do. É uma coisa que ocorre
harmonicamente.

O que falta para o Brasil ofe-
recer um serviço de rádio digi-
tal? 

– Falta o Ministério das Co-
municações definir a tecnolo-
gia. O Ministério das Comuni-
cações está testando a tecnolo-
gia. Finalmente o ministro Pau-
lo Bernardo resolveu, diferen-
temente dos seus anteriores,
fazer um processo formal com
portaria e consulta pública. No
mês de julho terminam todos
os testes. Acreditamos que até
outubro ou novembro o Minis-
tério já tenha condições de de-
finir a tecnologia. Uma vez que
o Ministério define a tecnolo-
gia, a indústria de equipamen-
tos de transmissão e de recep-
ção começa a fabricar os equi-
pamentos, e as rádios vão se
adaptando gradativamente.
Falta pouquíssimo para fazer
isso graças às medidas do Mi-
nistério das Comunicações.

Quais são os modelos que
estão em fase de testes pelo Mi-
nistério das Comunicações?

– São dois modelos. O Euro-
peu se chama DRM e é um mo-

delo que não é produzido em
escala comercial, mas aparen-
temente é muito bom. O outro
é HD Rádio, um modelo ame-
ricano bastante similar ao eu-
ropeu. A diferença é que o HD
Radio já existe há 6 ou 7 anos.
Lá nos Estados Unidos, você
encontra 10 ou 15 marcas de
automóveis que saem da fá-
brica equipados com o rádio
digital. A diferença para o DRM
é que o HD Rádio já é uma rea-
lidade comercial, e o DRM ain-
da não. São essas duas tecno-
logias que estão sendo testa-
das. O governo brasileiro vai
dizer o seguinte: a tecnologia
definida para digitalizar o rá-
dio no Brasil é tal. Segundo
critérios técnicos, o governo
vai decidir qual das duas tec-
nologias vai ser escolhida.

Mas para o ouvinte, a rádio
digital vai significar apenas um
som limpo e sem interferên-
cias?

– O rádio digital permite
uma séria de coisas. O sujeito
saiu de Brasília escutando uma
determinada rede nacional e
está indo para Porto Alegre.
Ótimo, ele programa ali e vai
escutando a rádio daqui até lá.
O rádio vai procurando a fre-
quência e se ajustando. Por
exemplo, nos Estados Unidos,
onde já está funcionando o rá-
dio digital, você está escutan-
do uma música num aparelho
de MP4, a capa do disco está
aparecendo no display. Você
pode baixar a letra e comprar a
música. O rádio digital agrega
uma porção de serviços e não
apenas a melhoria da qualida-
de do som. No AM, a melhoria
da qualidade do som vai ser

muito perceptível por conta
da sujeira do espectro radioe-
létrico. 

Os empresários brasileiros
estão animados com a rádio di-
gital, que exige um investimen-
to de US$ 150 mil?

– Quando o empresário vai
ter interesse em fazer esse in-
vestimento? Se ele puder agre-
gar mais serviços. Pode agre-
gar mensagem de interativi-
dade com seus ouvintes e a
multiprogramação. O que sig-
nifica que uma rádio que
transmite futebol pode trans-
mitir em seus canais quatro
jogos simultâneos. Se agregar
serviços, isso vai estimular o
empresário a fazer o investi-
mento. Nos Estados Unidos,
existem 14 mil emissoras de
rádio, mas apenas 3 mil se di-
gitalizaram porque percebe-
ram uma vantagem econômi-
co para o serviço. 

Nesse período de smart pho-
nes, o rádio ainda tem espaço?

– Nesse ambiente de con-
vergência de mídias e de tanta
tecnologia aparecendo, o rá-
dio vem se saindo bem. No pri-
meiro trimestre de 2012, o rá-
dio cresceu 14,4%, é um belo
crescimento, é um crescimen-
to chinês. Por que o rádio vem
se dando bem? Porque o rádio
só dá para ouvir. Há inúmeras
situações em que eu só posso
ouvir. Por exemplo, não posso
dirigir e ver TV. Não posso cor-
rer no parque ou na academia
e ficar lendo emails na inter-
net, mas posso ouvir rádios
em todas as situações: no ôni-
bus, no metrô, no trabalho. O
rádio virou uma mídia inti-
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Nesse ambiente de convergência de mídias e
de tanta tecnologia surgindo, o rádio vem se
saindo bem. No primeiro trimestre de 2012,
o rádio cresceu 14,4%, o que é um
crescimento chinês”.

Às portas da era digital
mista. É uma mídia de indiví-
duos, e não de família. No rá-
dio, as pessoas não ficam za-
peando de emissora para
emissora. Elas só escutam o
que gostam. O ouvinte de rá-
dio é extremamente fiel. Se
gosta de música gospel, clássi-
ca, trânsito, notícia ou esporte,
ele escuta a rádio que tem
aquela programação. 

Outro tema do 26º Congres-
so será a flexibilização do ho-
rário de exibição da Voz do Bra-
sil. Como anda essa demanda
antiga da Abert?

– O radiodifusor propôs
que a Voz do Brasil seja flexi-
bilizada. Você pode começar a
Voz do Brasil às 19 e até as 22
horas. Por que isso seria bom?
Porque eu adaptaria a Voz do
Brasil ao gosto do meu ouvin-
te.  O ouvinte de São Paulo
saiu do trabalho às 19 horas
louco para escutar o trânsito
para ir para casa, mas entra a
Voz do Brasil. Para esse ouvin-
te que gosta de escutar o trân-
sito, eu poderia começar a Voz
do Brasil às 20 horas ou às 21
horas. Uma rádio que trans-
mite futebol, o jogo começa
às 20:30, às 21 horas. Então
essa rádio continua com a Voz
do Brasil às 19 horas, ela não
vai colocar a Voz do Brasil às
22 horas. No instante que a
Voz do Brasil entra, a audiên-
cia dela cai para próxima de
zero. Por que a flexibilização
da Voz do Brasil ainda não foi
adotada? Ela já passou por to-
das as comissões da Câmara
dos Deputados e do Senado
Federal. Agora para ir à san-
ção presidencial, ela precisa
ser aprovada pelo Plenário da
Câmara dos Deputados. O
problema são as medidas pro-
visórias, que têm prevalência
sobre as outras matérias. Es-
tamos esperando uma janela
de oportunidade para que a
Voz do Brasil seja aprovada. 

Uma reivindicação antiga da
Abert é o combate às rádios pi-
ratas e às irregularidades de
algumas rádios comunitárias.

A fiscalização do poder público
melhorou? 

– As restrições que temos é
com a rádio difusão ilegal,
que pode ser uma emissora
comercial, educativa, comu-
nitária ou pirata que opera
fora das normas. Por exem-
plo, uma rádio comercial que
está autorizada a operar nu-
ma potência e opera numa
potência superior. A Abert é
por essência é legalista.  O
que defendemos é que se si-
gam estritamente o que está
dentro das normas e,  caso
contrário, que se sujeitem ao
rigor da lei .  Mas dir ia que
avançamos muito nisso. O
governo é bastante duro na
fiscalização de todos os tipos
de rádio. Aqui, existe uma lei
que diz que às 19 horas todos
têm que transmitir a Voz do
Brasil. O governo tem que fis-
calizar isso. Não importa que
tipo de rádio seja, tem que
transmitir  a Voz do Brasil .
Tem rádio que não pode vei-
cular publicidade. A funda-
ção ganhou uma outorga gra-
tuitamente, assinou contrato
com o governo dizendo que
não dependia da publicidade
para fazer programação edu-
cativa e cultural. No dia se-
guinte à outorga, ela começa
a veicular publicidade. O que
tem que fazer com essa rá-
dio? Tem que fechar. Temos
que agir dentro da lei. A Abert
considera que evoluímos
muito neste sentido. 

Nesses 90 anos, o rádio bra-
sileiro tem o que comemorar?

– O povo brasileiro está de
parabéns porque nesses 90
anos de rádio, temos um rá-
dio forte e que cresce todos
os anos. O que é uma coisa
espetacular.  Fizemos uma
pesquisa que mostra que o
rádio não depende de verba
de grande anunciante nacio-
nal nem do governo. Ele vive
de propaganda privada local.
É um meio que está prestan-
do um grande serviço para a
população e crescendo como
o Brasil. 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 jun. 2012. Primeiro Caderno, p. A-5.




