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Realizar o sonho da casa 

própria costuma ocupar 

o topo da lista de desejos 

da grande maioria dos 

brasileiros

No entanto, tornar esse 
sonho uma realidade 
não costuma ser fácil: 

é preciso procurar com de-
terminação nas imobiliárias e 
encontrar formas de pagamen-
to que entrem no orçamento 
das pessoas. Contudo, uma 
alternativa cresceu nos últimos 
anos por ser uma modalidade 
rápida, segura e barata para 
comprar um imóvel. 

Os leilões oferecem negócios 
vantajosos a preços acessíveis 
e atrai mais interessados. 
Confi ra quatro passos para ar-
rematar a casa dos seus sonhos 
por meio de um leilão em 2019:

1. Leia atentamente o 

edital - Antes de pensar em 
dar lances e se habilitar no lote 
desejado, é essencial que o in-
teressado leia todos os pontos 
do edital referente ao leilão. É 
neste documento que estarão 
todas as informações referen-
tes à negociação, incluindo 
características do imóvel, 
condições de pagamento, data 
e hora do pregão, entre outros 
itens. Essas questões precisam 
fi car claras ao usuário para 
que ele consiga identifi car as 
melhores ofertas.

2. Veja as condições de 

pagamento - O preço é um 
indicativo importante, sem 
dúvida, mas não pode ser o 
único. Levante as condições 
de pagamento: cada lote tem 
uma peculiaridade, que deve 
ser conferida anteriormente. 
Há possibilidade de desconto 
no pagamento à vista, parcela-
mentos diversos e até fi nancia-
mento de instituição fi nanceira 

e uso do FGTS. 
Além disso, a recomendação 

é ter conhecimento do valor 
que será desembolsado na 
transação, contabilizando to-
dos os gastos, como a comissão 
ao leiloeiro (5% do valor do ar-
remate), documentações, ITBI 
(Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis), escritura, 
possíveis reformas e dívidas e 
até o custo com desocupação 
em alguns casos.

3. Conheça o imóvel que 

deseja adquirir - Antes de 
comprar qualquer coisa, a 
recomendação é conhecer e 
analisar bem o produto, não é 
mesmo? Com os leilões não é 
diferente. Antes de dar lances, 
tente conhecer bem o local do 
imóvel que deseja adquirir. 
Bens desocupados podem 
permitir até visitas. Já casas 
e apartamentos ocupados 
não permitem essa facilidade. 
Mesmo assim, tente pelo me-
nos visitar a região para ver se 
é realmente o que está sendo 
buscado por você.

4. Tenha toda a documen-

tação em mãos - Ao dar lances 
no imóvel dos seus sonhos, já 
deixe separado a documenta-
ção necessária para realizar 
o pagamento depois. Para se 
cadastrar em uma plataforma e 
conseguir participar de leilões 
é simples: basta enviar cópia do 
RG, CPF e do comprovante de 
residência. 

Depois de conseguir arrema-
tar um bem, o usuário precisa 
apresentar também a Certidão 
de Nascimento ou Casamento, 
RG e CPF do cônjuge (se for 
casado), a última Declaração 
do Imposto de Renda, extrato 
bancário e holerite dos últimos 
três meses.

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, 
empresa referência em

leilões imobiliários.

André Zukerman (*)

A - Coleta de Dados
A UFSCar busca voluntários para participar da pesquisa de doutorado in-
titulada “Habilidades sociais de casais em diferentes orientações sexuais”. 
Podem participar casais que estejam em um relacionamento - namoro, 
noivado, união estável ou casamento -, com pelo menos três meses de 
duração e de orientação homoafetiva. As pessoas devem ter entre 18 a 70 
anos e irão responder a três questionários. O pesquisador irá ao encontro 
dos participantes, em 15 cidades: Araraquara, Brasília, Cuiabá, Curitiba, For-
taleza, Goiânia, Niterói, Piracicaba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Carlos, 
São Luís, São Paulo, Teresina) e Uberaba. O sigilo é garantido. As pessoas 
interessadas devem enviar um e-mail para (brunolacardoso@gmail.com).

B - MBA Executivo 
Aulas 100% em inglês, quatro fóruns globais (São Paulo, Pittsburgh e 
China), intensa troca de experiências com profi ssionais de várias partes 
do mundo, desenvolvimento de mentalidade estratégica e habilidades 
analíticas necessárias para assumir posições globais e conduzir com con-
fi ança suas organizações para o futuro. Esses são alguns dos benefícios 
proporcionados pelo MBA Executivo da University of Pittsburgh, que 
dura 18 meses e está acessível a profi ssionais, empresários e empreen-
dedores brasileiros. A próxima turma começará em maio. São 18 meses 
de intensos estudos, aulas presenciais, networking, fóruns globais e 
muito aprendizado. Mais informações e inscrições, tel. (11) 2766-7300 
e-mail: (brazilmba@katz.pitt.edu).

C - Epopeia Bíblica
Pelo trigésimo ano consecutivo, entre os dias 14 e 21 de abril, a Associação 
Cultural e Teatral Guarantã realiza a encenação da “Paixão de Cristo de 
Piracicaba”, apresentação teatral centrada na epopeia bíblica, em espetáculo 
com duas horas de duração. O local da encenação é o Parque Engenho 
Central - antiga usina de açúcar localizado às margens do rio Piracicaba. O 
elenco completo é composto por 350 pessoas, formado por atores, artistas, 
técnicos e equipe de produção, sendo esta é uma das maiores montagens 
cênicas do Brasil. Outras informações: Site: (www.guaranta.org.br).

D - Construção e Mineração
No dia 16 de maio, no Centro Brasileiro Britânico, o Workshop Revista 
M&T 2019 reunirá dois especialistas de renomadas consultorias, McKinsey 

e Porsche Consulting, para apresentar um panorama sobre o mercado da 
construção e da mineração no Brasil e no mundo, sob o ponto de vista 
da produtividade e da competitividade. Direcionado a profi ssionais dos 
setores de construção, mineração, agronegócio e fl orestal, o Workshop 
Revista M&T traz conteúdos técnicos sobre questões mais relevantes 
e atuais desses segmentos, com o objetivo de levar para o mercado e 
para o público participante conhecimento sobre novidades, tendências 
e tecnologia. Informações: (www.sobratemaworkshop.com.br).

E - Setor de Energia
Entre os próximos dias 22 e 24, na inovaBra Habitat (Av. Angélica, 
2529), acontece Startup Weekend São Paulo Energy, trazendo discussões 
sobre negócios no setor de energia no mundo. Com foco no potencial 
transformador das startups, o evento busca aproximar os participantes 
deste universo, além de promover relevantes conexões entre empreen-
dedores experientes, favorecendo o entendimento de como funciona 
uma trajetória de empreendedorismo para quem está neste caminho. 
O evento está em sua primeira edição para o setor de energia no Brasil, 
e conta com a empresa catarinense de tecnologia Paradigma Business 
Solutions como uma das patrocinadoras master.  
Mais informações: (http://communities.techstars.com/brazil/sao-paulo/
startup-weekend/13989). 

F - Tecnologia na Flórida
Uma das universidades internacionais do grupo GUS, a Florida Polyte-
chnic University, apresenta todo seu know-how na área de tecnologia, 
engenharia e ciência aplicada, durante palestra gratuita para estudantes 
e profi ssionais que pretendem ter um diploma internacional, na próxima 
quarta-feira (20), às 19h30, na Arena Trevisan, Av. Padre Antônio José 
dos Santos, 1530 - Brooklin Novo. Timothy A. Shedd, diretor da divisão 
de graduação da universidade, e Mustapha Achoubane, diretor associa-
do, ministrarão palestra sobre os benefícios e programas oferecidos na 
instituição. É a única universidade pública credenciada da Flórida com 
foco exclusivo nas áreas de engenharia, tecnologia e ciências aplicadas. 

G - Pátio Digital
A AMcom, empresa de TI especializada em desenvolvimento customi-
zado, sustentação de sistemas, alocação de profi ssionais e consultoria, 

busca profi ssionais para atuação no projeto Pátio Digital, da Secretaria 
Municipal de Educação. A empresa está contratando 30 colaboradores 
que poderão atuar por um período de dois anos na Secretaria, onde 
será realizada a sustentação e melhoria dos sistemas legados, além do 
desenvolvimento de novas ferramentas. O projeto contempla a reformu-
lação dos sistemas de alimentação escolar e gestão pedagógica, como o 
Diário de Classe on-line, além do portal da Secretaria. Mais informações: 
(http://amcom.com.br/vagas).

H - Empoderamento Feminino
A beleza feminina ultrapassa os padrões estéticos da juventude eterna 
e acompanha a sociedade, que se propõe a renovar os papéis e avançar 
para uma nova maneira de encarar o envelhecimento físico. Esse é o tema 
da palestra mensal do Grupo São Cristóvão Saúde, que será realizada 
no próximo dia 29 (sexta-feira), às 10h30. Sob o título “Envelhecer ou 
EnvelheSer – A nova estética feminina”, o cirurgião plástico Madson 
Douglas Ribeiro Sousa fala sobre os novos papeis e o empoderamento 
feminino na sociedade e nas empresas. O evento é gratuito e acontece 
no auditório do Hospital e Maternidade São Cristóvão, na Rua Américo 
Ventura, 123 (Moóca). Informações: tel. (11) 2029-7617 (www.saocris-
tovao.com.br). 

I - Investidores Anjos
O MIT Alumni Angels Brazil (MITAABr) anuncia a abertura das inscrições 
para startups interessadas em investimento anjo. Iniciativa do MIT & 
MIT Sloan Alumni of Brazil, é um grupo de ex-alunos do MIT que busca 
alavancar o poder da sua rede para realizar investimento em startups 
com alto potencial de crescimento. A participação da startup fornece 
uma excelente oportunidade para receber aporte, e com isso, usufruir da 
mentoria qualifi cada dos ex-alunos, das relações desta rede, bem como, 
da conexão direta com os MIT Alumni Angels dos EUA. Oportunidade 
para startups que buscam investimento, já que muitos ex-alunos possuem 
ampla experiência como investidores anjos e buscam contribuir ainda 
mais com o ecossistema. Saiba mais em (http://brazil.alumclub.mit.edu/).

J - Metodologias de Gestão  
Nos dias 23 e 24 de maio, acontece no Centro de Convenções do Hotel 
Pullman, o XI Congresso Internacional Six Sigma Brasil. Voltado para 
profi ssionais da área de gestão, o Congresso dissemina as melhores 
práticas de metodologias de gerenciamento de processos, projetos e 
qualidade. Um evento essencial para empresas que querem e precisam 
aproveitar este momento de recuperação da economia brasileira. A grade 
de workshops é a principal novidade, que possibilitará aos congressistas 
maior integração e aplicação das melhores práticas. Outra novidade é 
o certifi cado digital emitido para todos os congressistas com a tecno-
logia Blockchain, o que traz ainda mais confi abilidade e valor para os 
profi ssionais em seus currículos. Outras informações em: (http://www.
leansixsigma.com.br/congresso/2019).
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Atividade econômica 
teve queda em janeiro

A atividade econômica iniciou 
o ano em queda. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) dessazonali-
zado (ajustado para o período) 
apresentou retração de 0,41%, 
em janeiro, em relação a dezem-
bro, segundo dados divulgados 
ontem (18) pelo Banco Central 
(BC). Na comparação com janei-
ro de 2018, o crescimento chegou 
a 0,79% (sem ajuste para o perío-
do). Em 12 meses encerrados em 
janeiro, o indicador apresentou 
crescimento de 1%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o BC 
a tomar suas decisões sobre a taxa 
básica de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre o 
nível de atividade dos três setores 
da economia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos. 

O indicador foi criado pelo BC 
para tentar antecipar, por apro-
ximação, a evolução da atividade 
econômica. Mas o indicador ofi -
cial é o PIB, calculado pelo IBGE. 
Para instituições financeiras 
consultadas pelo BC, o PIB deve 
crescer 2,01%, neste ano (ABr).

A estimativa para a expansão do PIB caiu de 2,28% para 2,01%. 

Foi a terceira redução consecutiva.

Foi a terceira redução con-
secutiva. Para 2020, a es-
timativa de crescimento 

do PIB permaneceu em 2,80%. 
Em 2021 e 2022, a expectativa 
segue em 2,50% de crescimen-
to do PIB. As projeções estão 
no boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em estimativas de instituições 
fi nanceiras sobre os principais 
indicadores econômicos. Ela é 
divulgada às segundas-feiras, 
pelo Banco Central.

A estimativa para a infl ação 
este ano subiu pela segunda 
vez seguida. A previsão para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,87% para 3,89%. 
Em relação a 2020, a previsão 
para o IPCA permanece em 4%. 
Para 2021 e 2022, também não 
houve alteração na projeção: 
3,75%. A meta de infl ação deste 
ano, defi nida pelo Conselho 

O Brasil está se consolidando como um grande produtor e 

exportador de alimentos orgânicos.

Segundo números do Con-
selho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável (Orga-
nis), o mercado brasileiro de 
produtos orgânicos cresceu 
20% em 2018, faturou R$ 4 
bilhões e tem a estimativa de 
continuar nos dois dígitos esse 
ano. No mercado externo, as 
exportações representaram 
perto de US$ 180 milhões 
de dólares entre as empre-
sas associadas do Organis, 
um crescimento tímido e 
infelizmente ainda centrado 
em produtos ingredientes e 
de baixa associação à marca 
Brasil, resultado da falta de 
reconhecimento mútuo de 
certifi cações entre países. 

“O Brasil é talvez o único 
país, dos BRICS ao G20, que 
ainda está fechado ao mercado 
global. Não temos reconhe-
cimento de certifi cação com 
nenhum país, enquanto países 
europeus, asiáticos, norte ame-
ricanos e alguns latinos já estão 
com seus em vigência”, explica 

A expectativa para o Copom 
é manter a taxa Selic em 6,5%, 
amanhã (20), afi rmam os profes-
sores FGV EAESP, Nelson Mar-
coni, coordenador executivo do 
Fórum de Economia, e Marcelo 
Kfoury, coordenador do Centro 
Macro Brasil.

“O Banco Central vai manter a 
taxa estável, mas deveria reduzir 
para 6%, pois o nível de ativida-
de está baixo, o desemprego e 
a ociosidade apresentam taxas 
elevadas”, afi rma Nelson Mar-
coni, ao revelar que o problema 
maior de toda forma é a taxa 

de juros ao tomador fi nal, que 
continua elevada. “Nesse caso, 
é fundamental que aumente a 
concorrência bancária e isso não 
se faz do dia para noite, porém é 
preciso priorizar”, fi naliza.

Para Marcelo Kfoury “por ser a 
primeira reunião do novo presi-

dente do BC não há espaço para 
mexer nos juros nem para mudar 
o discurso com antecipação de fu-
turas ações de política monetária”. 
Kfoury lista quatro condições que 
se forem atingidas simultaneamen-
te podem abrir espaço para um 
novo ciclo de fl exibilização da Selic 

para o segundo semestre: 1- Infl a-
ção abaixo da meta; 2- A dinâmica 
do crescimento econômico mostra 
o enfraquecimento na margem; 3- 
Um cenário internacional tranqui-
lo; e 4 - A condição mais difícil de 
vislumbrar atualmente é a reforma 
da previdência (AI/FGV). 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF nº 
61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 16 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Aveni-
da Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para dis-
cutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.18; 2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os docu-
mentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 15 de março de 2019. (a) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Diretor Presidente.

R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

Se
br

ae
/R

ep
ro

du
çã

o

Mercado reduz novamente a projeção 
do crescimento da economia

O mercado fi nanceiro reduziu a projeção de crescimento da economia em 2019. A estimativa para a 
expansão do PIB caiu de 2,28% para 2,01% neste ano

manutenção da Selic, como 
prevê o mercado fi nanceiro, 
indica que o Copom considera 
as alterações anteriores nos 
juros básicos sufi cientes para 
chegar à meta de infl ação. Ao 
reduzir os juros básicos, a ten-
dência é diminuir os custos do 
crédito e incentivar a produção 
e o consumo.

Para cortar a Selic, a autori-
dade monetária precisa estar 
segura de que os preços estão 
sob controle e não correm 
risco de fi car acima da meta 
de infl ação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, e 
isso causa refl exos nos preços 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. A previsão do mer-
cado fi nanceiro para a cotação 
do dólar permanece em R$ 3,70 
no fi m deste ano e em R$ 3,75, 
no fi m de 2020 (ABr).

Monetário Nacional (CMN), é 
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%. A 
estimativa para 2020 está no 
centro da meta (4%).

Para controlar a infl ação e 
alcançar a meta, o BC usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic. Para 
o mercado fi nanceiro, a Selic 
deve permanecer no seu mínimo 

histórico de 6,5% ao ano, até o 
fi m de 2019. Hoje (19) e amanhã 
(20), será realizada a segunda 
reunião deste ano do Copom, 
responsável por defi nir a Selic. O 
Copom reúne-se a cada 45 dias. 

Para o fi m de 2020, a projeção 
para a taxa caiu de 8% ao ano 
para 7,75% ao ano. Para o fi nal 
de 2020 e 2021, a expectativa 
permanece em 8% ao ano. A 

Venda de produtos orgânicos 
cresceu 20% em 2018

Ming Liu, diretor do Organis – 
Conselho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável. No 
primeiro trimestre, 11 empresas 
associadas ao Organis participa-
ram das duas mais importantes 
feiras do setor – Biofach (Ale-
manha) e ExpoWest (Estados 
Unidos) – com boa performance 
comercial e valorização de seus 
produtos – de açúcar a castanha, 
do mel ao mate. 

“São todas empresas expor-
tadoras que cresceram com o 

Organics Brasil, que é a marca 
de um programa do Organis 
de promoção internacional, 
que desde 2005 promove os 
produtos brasileiros orgânicos 
e sustentáveis no Brasil e no 
mundo. É muito importante 
participar dos grandes even-
tos de comércio e promoção 
para manter as empresas 
associadas no radar dos negó-
cios internacionais”, comenta 
Cobi Cruz, diretor do Organis 
(www.organis.org.br).

Copom ‘deve 
manter’ a 

Selic em 6,5%
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