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O ano de 2019 está 

sendo marcado pelos 

consecutivos cortes na 

taxa de juros Selic.

O mais recente anun-
ciou a redução para 
a mínima histórica de 

5,0% ao ano. As expectativas 
de inflação para 2019, 2020, 
2021 e 2022 encontram-se 
em torno de 3,3%, 3,6%, 
3,75% e 3,5%, respecti-
vamente . Fortemente in-
fluenciada pela retomada do 
processo de recuperação e 
reaquecimento da economia 
brasileira, o ritmo da Selic é 
seguido de perto pelo setor 
imobiliário.

Nesse contexto, os bancos 
já anunciaram a redução da 
taxa de juros em suas linhas 
de crédito. As instituições 
financeiras Itaú e Bradesco 
cortaram boa parte dos juros 
dos empréstimos realizados 
tanto pelas pessoas físicas 
quanto as jurídicas. Já a Cai-
xa e o Banco do Brasil, além 
disso, previram a redução da 
taxa de juros de suas linhas 
de crédito imobiliário.

A expectativa é que 4 mi-
lhões de novos consumidores 
movimentem o setor imobi-
liário, dado que a compra 
da casa própria ficou ainda 
mais acessível e o mercado 
mais confiante. Este novo 
cenário também pode bene-
ficiar aqueles que obtiveram 
financiamento em meio à 
crise, com juros altos, vez 
que poderão renegociar o 
crédito com condições mais 
vantajosas.

Com o reaquecimento da 
economia no que se refere 
ao mercado da construção 
civil, é importante observar 
seu impacto nas discussões 
judiciais sobre o tema. A alta 
exponencial do setor, como 
acontece em qualquer seg-
mento, poderá impulsionar 
litígios e demandará resolu-
ções ágeis e eficientes.

Se considerarmos que 
grande parte do tema já está 
pacificado pelo Judiciário, 
somado à recente Lei do 
Distrato, os contratos imobi-
liários deverão ser analisados 
com um olhar mais atento, 
a fim de trazê-los para esta 
nova realidade. Nesse sen-
tido, há de ter um cuidado 
especial para evitar cláusulas 
já superadas ou, até mesmo, 
deixar de indicar meios al-
ternativos para a resolução 
de conflitos!

Assim como a queda da Se-
lic impacta no mercado imo-
biliário, é certa a sua inter-

ferência positiva no mercado 
financeiro. Por exemplo, a 
redução dos juros desvalo-
riza exponencialmente as 
aplicações financeiras de 
renda fixa, tais como pou-
pança e tesouro direito. Com 
isso, especialistas passaram a 
indicar investimentos vincu-
lados ao mercado imobiliário 
como alternativa, visando a 
diversificar o portfólio do 
investidor. 

Assim, Fundos de Investi-
mentos Imobiliários - FII têm 
sido altamente recomenda-
dos por analistas financeiros 
e já apresentam significati-
vos ganhos desde o início 
da redução da taxa SELIC 
em 2019. Em linhas gerais, o 
FII é um instrumento finan-
ceiro composto por um ou 
mais imóveis e dividido em 
cotas de valores mobiliários 
não-resgatáveis. 

Nesse tipo de investimen-
to, é comum que a distri-
buição de dividendos seja 
mensal, gerados a partir de 
rendimentos de aluguel, por 
exemplo. O investidor pessoa 
física é isento de recolher 
imposto sobre os dividendos 
recebidos, ainda assim é obri-
gatória a sua declaração. No 
caso de alienação de cotas 
do fundo, caso haja ganho 
na operação, ou seja, varia-
ção positiva entre o valor da 
venda e o valor da compra, 
deverá o investidor recolher 
o IR incidente, sob a alíquota 
de 20%.

Como consequência dire-
ta, há a geração de novas 
oportunidades de negócio, 
tais como o incentivo para 
a aquisição imóveis ou até 
mesmo a diversificação de 
portfólio dos investimentos 
financeiros. A euforia na 
retomada econômica, com 
perspectivas positivas de 
ganho futuro, deve vir acom-
panhada da segurança do 
investimento, reforçada pelo 
olhar jurídico do negócio, 
fundamental ao constante 
crescimento do setor.
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SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

PRESCRIÇÃO DE DÉBITO COM O FGTS
Qual o prazo de prescrição de débito com o FGTS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RECONTRATAR MOTOCICLISTA QUE JÁ PRESTOU 
SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE MEI, POR MEIO DE NOVO CONTRATO?

Não há prazo para a recontratação de motociclista que retorna na 
mesma condição de MEI. Os prazos previstos em Lei se dão na condição 
de empregado (Portaria 384/92) e terceirizado (Lei 6019/74).

REFORMA NA EMPRESA
Clínica odontológica no regime do simples nacional pretende realizar 
reforma, poderá admitir pedreiro e servente de obras, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRAJETO
Funcionário que se acidenta no trajeto do trabalho/residência, a 
empresa ainda deverá comunicar este acidente, terá estabilidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POSSUI 
DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA, COMO PROCEDER?  

No caso concreto, desde que o trabalhador em questão possua carência 
de 12 meses (contribuição) e desde que possua um atestado médio de 
afastamento por período superior a 15 dias, será devido a marcação de 
perícia junto ao INSS para análise e posterior concessão de auxílio doença.

ISENTO DE TRIBUTAÇÃO
Advogado que presta serviços para empresa e recebe honorários 
mensais, fica isento do IR e do INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Funcionários com o mesmo cargo podem ter salários diferentes, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 27/11/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 28/11/2019  - 11:05h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e 

Online IMÓVEL

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/11/2019, às 

11:05 horas, e 2º Leilão dia 28/11/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: IGOR KALIL JORGE, 

FERNANDA VASCONCELOS COELHO KALIL JOR-
GE, 

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, 
CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 669.786,89 (Seiscentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) - 2º leilão: R$ 341.304,11 (Trezen-
tos e quarenta e um mil, trezentos e quatro reais e onze centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arremata-

ção. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo 
de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 
no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não tran-
sitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 03/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 05/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e On-

line IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do Conjunto 
Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipiranga, com área 
útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao mesmo uma quota 
parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 05/12/2019, às 11:00 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ 
RONALDO DE JESUS CINTIA CRISTINA 
PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 274.437,05 
(Duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos) 2º leilão: R$ 169.272,41(Cento 
e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

CPE - Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 17/09/2019
Data: 17/09/2019; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e
Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida
Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publica-
ções: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do
§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vítor Luiz Taddeo Mammana
secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social; Ordem do dia e deliberações - a) Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do
Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas
Explicativas às Demonstrações Contàbeis em 31/12/2018 e 31/12/2017, Relatório da Diretoria: pu-
blicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 31 de agosto de 2019: Apro-
vados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da
Assembléia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exer-
cício no importe de R$ 1.986.338,32 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito
reais e trinta e dois centavos); b-2) O saldo do lucro no importe de R$ 37.740.428, 14 (trinta e sete milhões,
setecentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e catorze centavos) será contabilizado na conta
de reserva estatutária de reserva de lucros; c) Ato continuo foi deliberado que serão distribuídos aos senho-
res acionistas a título de pagamento de dividendos a cifra de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
com utilização das seguintes reservas de lucros: c-1) Reserva de lucros do exercício de 2013 a 2015 no
importe de R$ 79.053.699,36 (setenta e nove milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e nove re-
ais e trinta e seis centavos); c- 2) Parte da reserva de lucros de 2016 no importe de R$ 20.946.300,64 (vinte
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trezentos reais e sessenta e quatro centavos; O valor equivalen-
te a 50% (cinquenta por cento) dos dividendos aprovados serão pagos aos senhores acionistas no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir desta data e o saldo equivalente a 50% (oitenta por cento) serão pagos
em datas a serem fixadas mediante deliberação da diretoria executiva da sociedade a ser implementada
até o final do exercício de 2019. e) Encerramento: Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à
lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da socie-
dade. Taboão da Serra, 17 de setembro de 2019. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa;
Antonio Afonso Simões - Secretario da mesa; Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini-p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Hargrove lnvestments LLC - p.p. Alessandro Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio Administrador. De-
claramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 17 de setembro de
2019, Vítor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 543.028/19-7 em 14.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

É o que indica o estudo 
conduzido pela CNDL 
(Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas) e pelo 
SPC Brasil (Serviço de Proteção 
ao Crédito) em parceria com o 
Sebrae. 

Dados do levantamento 
mostram que 54% dos jovens 
de 18 a 24 anos afi rmam que 
nos momentos de lazer, a ati-
vidade mais comum é navegar 
na Internet. Seguido de ouvir 
música (53%) e assistir fi lmes, 
seriados, novelas e programas 
em geral (51%). A constante 
conectividade e exposição 
desses jovens faz com que eles 
se preocupem com a aparência 
física e com a autoimagem, uma 
vez que 92% tomam alguma 
atitude para fi car mais bonitos 
e se sentir bem e confi antes. 

De acordo com a pesquisa, 
47% dos jovens costumam 
comprar roupas, sapatos e 
acessórios. Enquanto 46% afi r-
mam que cuidam dos dentes, 
41% procuram se alimentar de 
forma saudável e 40% fazem 
atividades físicas. Somente 
8% admitem não fazer nada 
com este objetivo. Também 
parecem dispostos a investir 
na qualidade de vida, uma vez 
que nove em cada dez dizem 
que tomam algum cuidado 
com a saúde (94%), sendo que 
os principais são dormir bem 
(48%) e fazer exercícios físicos 
(45%) e evitar pensar em coisas 
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Para 54% dos jovens navegar na 
internet é a principal atividade de lazer
Imersos desde crianças num mundo mediado pelas telas dos smartphones e com possiblidade de 
acesso ininterrupto à informação, a Geração Z tem uma predileção por atividades de lazer on-line

Amaioria utiliza o meio off-line com mais frequência para realizar compras de produtos e serviços.

negativas (44%).
O presidente da CNDL, José 

César da Costa, aponta que a 
constante presença nas redes 
sociais faz com que os jovens 
da Geração Z tenham uma pre-
ocupação com a autoimagem, 
uma vez que estão sujeitos a 
alto grau de exposição. “São 
pessoas cuja trajetória de vida 
é acompanhada de perto em 
postagens públicas de vídeos 
e fotos nas redes sociais, onde 
percebe-se que há uma aten-
ção no cuidado com a própria 
imagem”, afi rma Costa.

 Apesar da preocupação com 
qualidade de vida e bem-estar, 
apenas quatro em cada dez 
jovens da Geração Z possuem 
plano de saúde médico parti-
cular (43%), sendo que 15% 

pagam seus planos, 15% têm 
planos empresariais e 13% têm 
seu plano pago por terceiros. 
Outros 57% não têm plano de 
saúde médico particular; nesse 
caso, 45% dependem do SUS 
e 12% pagam pelos serviços 
quando necessário.

Embora gastem boa parte de 
seu tempo utilizando disposi-
tivos móveis para pesquisar 
e informar-se, é comum que 
queiram visitar lojas físicas para 
testar, avaliar, fazer descober-
tas e tirar dúvidas. O estudo 
mostra que 77% desses jovens 
utilizam os meios off-line com 
mais frequência para realizar 
compras de produtos e servi-
ços, como as lojas de rua (48%) 
e os shopping centers (42%). 
Ao mesmo tempo, 71% prefe-

rem utilizar os meios on-line, 
especialmente sites de lojas 
(52%).

Os jovens da Geração Z ainda 
utilizam os meios de comuni-
cação off-line e online pratica-
mente na mesma proporção. 
Os que mais assistem, leem 
e ouvem, 77% mencionam as 
modalidades off-line, sobretudo 
a TV aberta (48%), a TV por 
assinatura (36%) e o Rádio 
(24%). Ao mesmo tempo, 68% 
já preferem os meios on-line, 
principalmente os portais na 
internet (66%) e os podcasts 
(11%). Os tipos de programa 
mais consumidos são os fi lmes e 
seriados (66%), música (49%), 
humor (46%) e games/jogos 
eletrônicos (33%) - (AI/CNDL/
SPCBrasil).

O ex-prefeito de Nova York, 
Michael Bloomberg, está “consi-
derando seriamente” a possibili-
dade de enfrentar a corrida pela 
Casa Branca e desafi ar o atual 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump. Embora o magna-
ta ainda não tenha decidido 100% 
se deve ou não entrar na disputa, 
o jornal “The New York Times” 
revelou que ele deverá apresentar 
a documentação necessária para 
disputar a primária presidencial 
democrata no estado do Alabama.

Já de acordo com o diário “New 
York Post”, na opinião de Bloom-
berg, o pré-candidato democrata 
à Presidência, Joe Biden, é “fra-
co”, enquanto Bernie Sanders 
e Elizabeth Warren ‘não podem 
vencer’. “Se Mike concorrer, daria 
uma nova escolha aos democra-
tas, baseada em passado único, 
o de comandar a maior cidade 
dos EUA, construir um negócio 
do nada e enfrentar alguns dos 
maiores desafi os dos EUA como 
um fi lantropo”, afi rmou o por-
ta-voz do magnata de 77 anos, 
Howard Wolfson.

 A senadora Warren, que é uma 
das favoritas para a indicação, 
é um dos principais alvos de 
Bloomberg. Fontes próximas do 
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Ex-prefeito de NY cogita se 
candidatar à Presidência dos EUA

O ex-prefeito de Nova York, 

Michael Bloomberg

magnata dizem que o ex-prefeito 
está convencido de que Trump 
será reeleito se a pré-candidata 
for a escolhida para desafi ar o 
atual chefe de Estado norte-a-
mericano. A participação de 
Bloomberg seria um terremoto 
para a corrida dos democratas 
pela Casa Branca, já fortemente 
marcada por investigações sobre 
um possível impeachment de 
Trump.

Wolfson ainda declarou que 
Bloomberg vê Trump como uma 
“ameaça sem precedentes ao 
país”. Com uma fortuna estiman-
da em US$ 53,4 bilhões, Bloom-
berg teria condição de fi nanciar 
a própria campanha. O magnata 
serviu como prefeito de Nova York 
entre 2002 e 2013 (ANSA).
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