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JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rua: Visconde de Sepetiba, 519 - 5° andar, Centro.

Edital de Primeiro e Segundo Leilão e Intimação, extraídos dos autos da
AÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS, Proc. nº. 0018308-
64.2009.8.19.0002, movida por CONDOMÍNIO VIVENDA DE ICARAÍ em
face de ANDREA DO COUTO DE SOUZA, na forma abaixo: A Doutora,
CRISTIANE DA SILVA BRANDAO LIMA, Juiza de Direito em exercício da
Quinta Vara Cível, da Comarca de Niterói, Estado Rio de Janeiro, FAZ
SABER: a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, especialmente a parte acima executada, que no dia
20 de setembro de 2013 às 11:20 horas, no Hall dos elevadores do  Edifício
da Secretaria, Fórum desta Comarca,  com endereço a Rua Visconde de
Sepetiba, 519, Centro, Niterói, pelo Leiloeiro Público Celso de Barros
Tostes, mat. 179,  será alienado em Primeiro Leilão, pela melhor oferta
acima da avaliação e, se não houver licitante, fica desde já designada à
data de 30 de setembro de 2013, no mesmo horário e local, para realização
de Segundo Leilão, quando será vendido pelo melhor lance independente
da avaliação do bem Imóvel descrito e avaliado a fls. 628/629: OBJETO DE
LAUDO DE AVALIAÇÃO: Imóvel constituído pelo apartamento nº 504,
do bloco II ( Dois ),  com direito ao uso de uma vaga de garagem no
estacionamento de automóveis, do Edifício “Vivenda de Icaraí”, situado
na Rua Dr. Paulo César, nº 87, Icaraí, zona urbana, 3º subdistrito do 1º
distrito deste Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e
correspondente fração ideal de 1/480 do terreno, cujas características,
metragens e confrontações são as constantes da matricula nº 12.084,fls.
77 do livro 2-2U, do Cartório do Registro de Imóveis da 8ª Circunscrição –
8º Oficio desta Comarca; inscrito na PMN sob o nº 161453-6.  PRÉDIO:
residencial, em alvenaria de tijolos, sobre pilotis, com dezesseis andares,
oito apartamentos por andar, guarita na entrada do condomínio, com piso
marmorite, porteiro e interfone; área condominial aberta,  com pátio para
estacionamento de automóveis; via de acesso aos blocos, cimentado;
dois elevadores, um para andares pares, outro para impares; hall dos
elevadores, com piso em granito, trancado com porta em vidro temperado;
monitoramento por câmera de TV; corredor com piso em vulcapiso e
fachada com acabamento em massa e pintura; em regular estado de
conservação. APARTAMENTO: de frente para o pátio interno; dividido em
sala e dois quartos, todos com piso em ardósia, janelas de esquadria de
alumínio e vidro gradeadas; banheiro social, piso cerâmico, paredes sob
pintura; louça simples, meia parede azulejada no interior sob pintura, louça
simples, meia parede azulejada no interior do box, este fechado com
cortina plástica; cozinha, piso cerâmico, paredes azulejadas, pia com
bancada de granito sobre armário de madeira; área de serviço, agregada
à cozinha, com tanque em louça cerâmica, fechada com esquadria de
alumínio e vidro; com acabamento todo antigo, porém bem conservado.
Considerações: o imóvel esta situado em rua principal, asfaltada, sendo
o acesso ao Condomínio feito por rua de extenso e acentuada aclive; está
próximo dos meios de transportes coletivos, distante do comercio, em
área com total infraestrutura urbana. Avaliado em R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais), em 26 de fevereiro de 2013. Da certidão expedida pelo
Cartório do 8ª Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Niterói, ficha
001, na matrícula nº 12084, em 09 de abril de 2009, encontra-se
devidamente registrado em nome de MARCELINO GODINHO CERQUEIRA
DE SOUZA,  brasileiro, industriário, portador da carteira de identidade
número 062826086, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o número
737.106.447-04, e s/m ANDRÉA DO COUTO DE SOUZA, brasileira,
professora, portadora da carteira de identidade número 062823075,
expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o número 795.821.687-49,
residentes na Rua Fagundes Varela 244/601, nesta cidade. FORMA DE
AQUISIÇÃO: Por COMPRA da COOPERATIVA HABITACIONAL VIVENDA
CHAVI, conforme Escritura do Cartório do 12º Ofício de Niterói, Livro 408,
folhas 86, de 28/12/1984, registrada no R.2-12084, do Livro 2-2U, folhas
77, em 25/04/1985. Niterói, 09 de abril de 2009. AV.1. ÔNUS – HIPOTECA
E CAUÇÃO. Por Escritura do Cartório do 12º Ofício de Niterói, Livro 408,
folhas 86, de 28/12/1984, devidamente registrada na Matrícula 12084, do
Livro 2-2U, folhas 77, em 25 de abril de 1985, os proprietários deram em
HIPOTECA em PRIMEIRO LUGAR em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, o imóvel acima descrito;
consta ainda, na mesma matrícula, uma CAUÇÃO em favor do BRANCO
NACIONAL DA HABITAÇÃO – BNH. Niterói, 09 de abril de 2009. R.2.
PENHORA. PROT. n.º 113433. Devedor(a,s,es) – ANDRÉA DO COUTO DE
SOUZA, inscrita no CPF/MF sob o número 795.821.687-49, Credor(a,s,es)
– CONDOMINIO VIVENDA DE ICARAI, inscrito no CNPJ sob o nº. 39.180.716/
0001-53. Certidão para o Registro  Geral de Imóveis, expedida pelo 1º
Cartório Unificado Cível de Niterói, em 16/10/2012, assinada pelo
Responsável pelo expediente, Sr.ª Simone Cruz Fernandes Maia, conforme
Procecesso n.º 0018308-64.2009.8.19.0002, do mencionado Cartório. Foi
PENHORADO o imóvel antes descrito, para garantia da execução da divida,
no valor de R$ 68.042,25. Ficando como fiel depositária a Sr.ª ANDREA DO
COUTO E SOUZA. As certidões serão lidas no Átrio do pregão pelo Leiloeiro.
Do Resumo de Débitos fornecido pela PMN em 28/08/2013, inscrição nº
161453-6, encontra-se débitos dos anos de 2001 à 2010 e do ano de
2013, no valor total de R$ 10.313,04 . O imóvel será vendido livre e
desembaraçado de débitos de IPTU e de Condomínio, conforme
preceitua o Parágrafo Único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional. Cientes, ainda, que no ato da arrematação, ou remição, deverão
ser efetuados os seguintes pagamentos: de imediato preço e/ou a prazo
de quinze dias mediante a caução, com fulcro no art. 690 do CPC; Comissão
de Leiloeiro  de 5%, 0,25% de ISS e Custas Judiciais de 1%, até o limite
estabelecido pelo regimento de custas em vigor. O presente edital será
afixado no local de costume e publicado na forma da lei.  Dado e passado
nesta cidade e comarca de Niterói– RJ. Aos vinte e nove dias do mês de
agosto do ano de 2013. Eu ____________________ (Simone Cruz
Fernandes Maia), mat. nº 18497 Diretora do 4º Núcleo, assino e subscrevo
por ordem do MM. Juízo.

DA REDAÇÃO

L iderado pelo firme cres-
cimento dos Estados
Unidos, o cenário está
gradualmente melho-

rando para as economias avan-
çadas, ao mesmo tempo em que
a Europa está finalmente se jun-
tando à recuperação, afirmou
ontem a Organização de Coo-
peração e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) em relató-
rio sobre as perspectivas de cur-
to prazo para as principais eco-
nomias. Entretanto, uma desa-
celeração em muitos países
emergentes significa que o cres-
cimento global vai continuar
lento, completou a OCDE.

"O resumo é que as econo-
mia avançadas estão crescen-
do mais e as economias emer-
gentes estão crescendo me-
nos", disse à agência  Reuters o
economista-chefe da entidade,
Pier Carlo Padoan.

Entre as principais econo-
mias, os EUA lideram a recupe-
ração com crescimento neste
ano de 1,7%, segundo a OCDE,
reduzindo sua estimativa de
maio de 1,9%. Impulsionado
por fortes estímulos monetários
do banco central, o Japão está a

caminho de um crescimento
neste ano de 1,6¨%, inalterado
ante a projeção de maio. 

Por sua vez, a Europa, que
enfrenta crise de dívida, ao
menos ofereceu uma boa notí-
cia com recuperações em an-
damento na França e Alema-
nha, levando a OCDE a elevar
suas estimativas para esses
países. A projeção agora é de
crescimento na França de 0,3%
neste ano, ante contração de
0,3% na estimativa apresenta-
da em maio. Na Alemanha,
maior economia da Europa, a
expectativa é de expansão de
0,7%, ante 0,4% anteriormen-
te. Fora da zona do euro, a Grã-
Bretanha deve crescer 1,5%,
ante 0,8% esperado em maio.

Embora as principais eco-
nomias desenvolvidas estejam
se recuperando, uma desacele-
ração em muitos países emer-
gentes deve pesar sobre o cres-
cimento global, disse a OCDE.
A China foi a exceção entre as
economias emergentes, com a
expectativa de que o cresci-
mento acelere ao longo do ano
e alcance taxa de 7,4%. 

Com a economia norte-ame-
ricana a caminho de manter um
crescimento estável, a OCDE

disse que é apropriado que seu
banco central comece a reduzir
as compras de títulos, principal
medida das políticas de afrou-
xamento monetário. Para a zo-
na do euro, a OCDE afirmou
que o Banco Central Europeu
(BCE) deveria manter a possibi-
lidade de um corte da taxa de
juros na mesa no caso de a recu-
peração na região enfraquecer.

Segundo o relatório, com a
amenização dos problemas en-
frentados pelas nações desen-
volvidas, os grandes fluxos de
capitais para as economias em-
rfgentes, após a crise financeira
de 2008, começaram a ser rever-
tidos, colocando novos desafios
para a recuperação global.

"Há um risco de que a volati-
lidade do mercado financeiro e
que as fortes saídas de capitais
nos últimos meses em algumas
economias emergentes podem
se intensificar, exercendo um
peso adicional sobre o cresci-
mento", disse a OCDE. "Altos
níveis de dívida nos últimos
anos aumentam a vulnerabili-
dade a choques financeiros".

A OCDE disse que saídas de
capital levaram muitas econo-
mias em desenvolvimento a
enfrentar dilemas políticos

"difíceis", como a decisão dos
bancos centrais em cortar as
taxas de juro para combater a
desaceleração do crescimento
num momento em que suas
moedas já estão se enfraque-
cendo rapidamente.

Inflação

Em junho, a taxa anual de
inflação entre os membros da
OCDE subiu pelo terceiro mês
seguido, o que pode tornar
mais difícil para os bancos cen-
trais manterem suas políticas
de estímulo monetário. No Bra-
sil, que não integra a organiza-
ção, porém, a taxa anual de in-
flação perdeu força.

A OCDE informou que o ín-
dice de preços ao consumidor
(CPI, na sigla em inglês) de
seus 34 membros subiu 1,9%
na comparação com julho do
ano passado, uma aceleração
depois da alta anual de 1,8%
registrada em junho. Os pre-
ços da energia aumentaram
4,5% nos 12 meses até julho,
depois de avançarem 3,4%
nos 12 meses até junho. Os
preços dos alimentos cresce-
ram 2,2%, mais do que a alta
de 2,0% de junho

OCDE: europeus reagem e 
emergentes desaceleram
Apesar da melhora gradual do cenário, crescimento mais baixo em muitos 
países em desenvolvimento significa que expansão global continuará lenta

RELATÓRIO

CHINA

DA AGÊNCIA REUTERS

O setor de serviços da Chi-
na cresceu menos em agosto
devido à aceleração da de-
manda doméstica, mostraram
dados oficiais divulgados on-
tem, ampliando os sinais de
que as medidas do governo
começaram a tirar a segunda
maior economia do mundo de
sua mais longa desaceleração. 

O Índice de Gerentes de
Compras (PMI, na sigla em in-
glês) de serviços caiu para 53,9
no mês passado ante 54,1 em
julho, para o mesmo nível de
junho, informou a Agência

Nacional de Estatísticas. Leitu-
ra acima de 50 indica que a ati-
vidade no setor está aceleran-
do, enquanto abaixo aponta
desaceleração.

A pesquisa seguiu-se a dois
PMIs de indústria que mos-
traram que a atividade do se-
tor acelerou em agosto. "O
setor não-industrial cresceu
de forma regular em agosto. A
alta nas novas encomendas
criou uma boa fundação para
o crescimento nos próximos
meses", disse Cai Jin, vice-
chefe da Federação de Logís-
tica e Compras da China, que
apura o índice.

Setor de serviços mostra
ligeiro recuo em agosto

DA AGÊNCIA REUTERS

Dados mais fortes que o es-
perado sobre a indústria dos Es-
tados Unidos e os gastos com
construção do país divulgados
ontem indicam que a maior
economia do mundo está ga-
nhando força, potencialmente
sustentando as visões de que o
banco central norte-americano
(Federal Reserve) irá em breve
desacelerar seu programa maci-
ço de compra de títulos.

O setor industrial dos Esta-
dos Unidos cresceu no ritmo
mais rápido em mais de dois
anos no mês passado, com o
índice de atividade industrial
nacional do Instituto de Ges-
tão de Fornecimento (ISM, na
sigla em inglês) subindo para
55,7 em agosto, ante 55,4 no
mês anterior. O resultado su-
perou confortavelmente as ex-
pectativas de 54, com o índice
no nível mais alto desde junho
de 2011.Leitura acima de 50 in-
dica expansão no setor.

"Esse foi claramente um re-
latório positivo, indicando
maior aceleração do ímpeto da
indústria em agosto", disse o
diretor de pesquisa e estratégia
do TD Securities, Millan Mul-
raine. As novas encomendas
também tiveram o melhor ní-
vel em mais de dois anos, com
esse subíndice saltando de 58,3
para 63,2. O emprego, entre-
tanto, caiu para 53,3 ante 54,4.

A leitura de novas encomen-

das subtraindo os estoques,
uma maneira de estimar a cha-
mada demanda final, marcou
a máxima em mais de três
anos. Essa medida de deman-
da já cresceu por três meses
seguidos até o momento, po-
tencialmente aumentando as
evidências para apoiar a redu-
ção das compras de títulos do
Federal Reserve (Fed).

Os gastos com construção
nos EUA aumentaram em julho,
também, subindo 0,6%, para
US$ 901 bilhões anuais, infor-
mou o Departamento do Co-
mércio. A taxa de crescimento
ficou acima da mediana das
projeções de  analistas. 

Além disso, a demanda acele-
rou no setor industrial, mostrou
relatório separado. O Markit in-
formou que, embora seu Índice
dos Gerentes de Compra (PMI)
da indústria tenha desacelerado
para 53,1 ante leitura de julho de
53,7, a aceleração nas novas en-
comendas e a queda nos esto-
ques apontaram para cresci-
mento mais rápido adiante.

"Os estoques de bens acaba-
dos mostraram a maior queda
desde 2009 uma vez que algu-
mas empresas reportaram que
a demanda muitas vezes supe-
rou a produção", disse o eco-
nomista-chefe do Markit, Chris
Williamson. "As fábricas preci-
sarão aumentar a produção
para substituir os estoques re-
duzidos diante deste cresci-
mento de encomendas."

Nos EUA, indicadores
reforçam retomada

Num dia tomado de simbolismos sobre o significado para
os rumos da indústria e da tecnologia no mundo, motivado
pela compra da divisão de telefonia celular da Nokia pela
Microsoft, o IBGE jogou um balde de água fria ao divulgar
que a produção industrial recuou em julho, repetindo o mo-
vimento em ziguezague que vem desde meados de 2012.

Os sinais de rearticulação das cadeias produtivas globais
começam a ficar visíveis com o desentesouramento dos cai-
xas bilionários das grandes multinacionais da indústria e de
serviços no momento em que o mercado financeiro vive so-
bressaltado pela expectativa do fim do laxismo monetário
do Federal Reserve, já antecipada pelo aumento da taxa de
juros dos treasuries dos EUA. Há algo além desse viés.

O movimento previsível, pela ótica financista, tenderia a
reforçar o empoçamento no mercado de papéis dos EUA dos
lucros retidos pelas grandes corporações. A Microsoft fez o
contrário, ao sacar US$ 7,2 bilhões de seu caixa gigantesco
para comprar à vista e em dinheiro a operação completa de
celular da Nokia, incluindo as patentes, e, assim, incorporar
à sua atividade principal, basicamente a produção de sof-
twares, também um braço industrial.

A empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen e conhe-
cida pelo seu programa mais famoso, o Windows, segue o
Google, que pagou US$ 12,5 bilhões em agosto de 2011 pe-
lo controle da Motorola, ambas, por sua vez, reconhecen-
do o sucesso do modelo da Apple, que sempre fez tudo no
mundo da tecnologia da informação, TI, simplesmente —
do sistema operacional ao aparelho (embora com fabrica-
ção terceirizada), sejam celulares, smartphones, consoles
de games, tablets e notebooks. 

Trata-se de uma transformação aparentemente maior do
que a simples aquisição de uma empresa por outra. Falare-
mos disso noutro dia. Por ora, importa atentar para os movi-
mentos cruzados entre produtores de "inteligência" na dire-
ção da indústria física e vice-versa.

O Google não desmente rumores de que pode conside-
rar uma incursão no setor automotivo como passo seguin-
te ao seu sistema de piloto automático, que dispensa o
motorista. Também se fala da aproximação de montado-
ras como Ford, GM e Toyota do mundo criativo e glamou-
roso dos startups do Vale do Silício. É a chamada "internet
das coisas", que traz a funcionalidade do smartphone a fo-
gões e automóveis, por exemplo, que começa a tomar for-
ma. E nada lhe escapa na indústria.

A reação dos mastodontes
A decisão estratégica da Microsoft pode revelar-se um

tiro n’água, já que a projeção da Nokia no mercado de ce-
lular é um espectro do que foi. De dominante, com 40%
do mercado global em 2007, sucedendo à liderança da
Motorola, hoje lhe resta 15%, e é um pigmeu no ramo de
smartphone, com 3%. Mas o potencial transformador
pode ser maior — se bem-sucedida —, que a outra ope-
ração gigante um dia antes. 

A Verizon, uma das grandes telcos dos EUA, comprou a fa-
tia de 45% da inglesa Vodafone na empresa criada por ambas
em 2000 no mercado americano, a Verizon Wireless. Foi um
negócio de US$ 130 bilhões, o terceiro maior da história,
sendo US$ 58,9 bilhões em dinheiro e o restante em ações. O
tamanho do cheque à vista sugere duas visões.

Uma delas é a expectativa de retomada da economia real.
Outra, a "desfinanceirização" relativa dos negócios — a se-
quela dos tempos da desregulamentação do mercado finan-
ceiro, que levou à hegemonia da banca nos EUA e depois em
escala global, culminando com o caos dos derivativos de re-
cebíveis e o estouro da bolha das hipotecas.

Distante das tendências
E a nossa indústria em meio a esse frenesi? É expectadora,

além de consumidora potencial de tecnologias e processos
que um dia baterão em nosso mercado. A industrial brasilei-
ra está atrasada a tudo isso e inova pouco, apesar dos progra-
mas oficiais de suporte à inovação, com subvenção, finan-
ciamento barato e subsídios fiscais.

Sem grandes diferenciais competitivos, sujeita-se às osci-
lações da economia, como dos juros e da taxa cambial. Ela já
usufruiu o que poderia da valorização do mercado domésti-
co. Parou no teto por não ter condições competitivas num
cenário de economia aberta.

Passo lento e relutante
É o que explica a evolução errática da produção — estar

no limite, influenciada por qualquer aragem da economia.
Cresceu 2,1% em junho e recuou 2% em julho, tanto quanto
o aumento em relação a igual mês de 2012. Mas piorou. Ao
contrário de junho, quando só uma entre as quatro catego-
rias de uso teve queda, agora todas recuaram, até bens de ca-
pital, que informam sobre o ritmo do investimento, com re-
dução de 3,3%, contra aumento de 6,5% no mês anterior.

A indústria caminha para frente, mas a passo lento e relu-
tante, o que empaca o aumento acumulado em 12 meses,
apenas 0,6% até julho. Os dados antecedentes de produção
de agosto indicam outro mês ruim, desfazendo o bom mo-
mento do PIB no segundo trimestre.

Mediocridade não é sina
O desempenho pífio da indústria, que se salva pela

perspectiva um pouco mais alentadora do investimento,
pode ser revertido, mas com outra abordagem. A política
de apoio à inovação, por exemplo, terá de buscar a criação
de indústrias capazes de competir, aqui e fora, sem aditi-
vos como protecionismo tarifário. Satisfazer-se apenas
com a produção no país, sem domínio sobre partes da ca-
deia produtiva no mundo, também não cria vantagens
comparativas nem emprego de ponta.

Uma política industrial que ignore o peso majoritário
do capital estrangeiro no setor de transformação leva a
desperdiçar esforços (e dinheiro) sem contrapartida da
instalação de centros de decisão no país. As multis operam
assim na China — condição para merecer o tratamento de
empresa chinesa. Seria como dar o incentivo do IPI ao se-
tor automotivo não sobre o preço de venda de carros, mas
a partes da cadeia produtiva que tomem o país como pla-
taforma de exportação global. O que se quer da indústria?
A resposta define a política.

Indústria sem gás

Brasil S/A
por Antônio Machado
machado@cidadebiz.com.br
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  4 set.  2013, Primeiro Caderno, p. A7. 




