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MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO n° 50/2020
PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0006201.2020-20
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 18/08/2020, às 14h.
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de
fábrica de software, fábrica de métricas e fábrica de testes, para atender necessidades de
desenvolvimento de sistemas, durante o período de 36 (trinta e seis) meses.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Comprasnet -
SIASG, na página https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
OBSERVAÇÃO: As interessadas em participar da presente licitação deverão obter o Edital e
seus Anexos no período compreendido entre os dias 06/08/2020 e 17/08/2020, no endereço
eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ ou no portal da transparência do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 25/08/2020 às 10:40 - 2º Público Leilão: 27/08/2020 às 10:40

DORA PLAT, Leiloeira Oficial, Matrícula JUCESP nº 744, com escritório à Av. Angélica, nº 1.996, 6º an-
dar, Higienópolis, São Paulo/SP, autorizada por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-
01, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online nos termos do artigo 27 da Lei
9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, em lote único,
os seguintes imóveis urbanos: 1) O APARTAMENTO n° 144, localizado no 14º andar do “EDIFICIO
BARRANQUILLA”, situado à Rua Paracatú, n° 494, no Parque Imperial, no 42° Subdistrito – Jabaquara,
possuindo a área total construída de 91,61m², sendo 63,47m² de área útil e 28,14m² de área comum, cor-
respondendo-lhe a fração ideal de 1,5490% no terreno e nas coisas de uso comum do condomínio. O re-
ferido edifício acha-se construído em terreno perfeitamente descrito caracterizado na matrícula n° 42.296
deste Registro. Inscrito no Cadastro dos Contribuintes da Prefeitura Municipal sob nºs 047.105.0043-6 /
0044-4. Av.05/51.270 – Para constar que o imóvel passou a ter inscrição própria no cadastro municipal
sob o contribuinte n° 047.105.0650-7. Imóvel objeto da matrícula nº 51.270 do 8º Oficial de Registro de
São Paulo/SP. 2) A VAGA DE GARAGEM n° 14, localizada no subsolo do “EDIFICIO BARRANQUI-
LLA”, situado à Rua Paracatú, n° 494, no Parque Imperial, no 42° Subdistrito – Jabaquara, utilizável
com auxílio de manobrista, contendo a área total de 15,11m², sendo 10,45m² de área útil e 4,66m² de
área comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2556% no terreno e nas coisas de uso comum do
condomínio. O referido edifício acha-se construído em terreno perfeitamente descrito e caracterizado na
matrícula n° 42.296 deste Registro. Inscrito no Cadastro dos Contribuintes da Prefeitura Municipal sob
nºs 047.105.0043-6 / 0044-4. Av.05/51.271 – Para constar que o imóvel passou a ter inscrição própria
no cadastro municipal sob o contribuinte n° 047.105.0672-8. Imóvel objeto da matrícula nº 51.271 do
8º Oficial de Registro de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 582.089,44 (Quinhentos
e oitenta e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)2º PUBLICO LEILÃO –
VALOR: R$ 250.000,00(Duzentos e cinquenta mil reais). O arrematante pagará à vista, o valor da
arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão
para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de
arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocu-
pado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante
MARIA APARECIDA DO COUTO, brasileira, solteira, maior, contadora, RG nº 6.413.879-SSP/SP, CPF/
MF nº 659.488.828-53, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP., intimado(s) da data dos
leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou
2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, con-
forme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Os interessados deverão obrigatoriamente,
tomar conhecimento do edital completo através do site www.zukerman.com.br.

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada Vivo, Concessionária do STFC no setor 31 da Região III e da Área de Autorização Região
I, II e setor 33 da Região III do Plano Geral de Outorgas (PGO), comunica aos seus clientes da classe não residencial, tronco os reajuste
dos valores máximos homologados dos Planos Alternativos LDN nº 59G - Plano 0800 LDN Empresas I, 60G - Plano 0800 LDN Empresas II,
61G - Plano 0800 LDN Empresas III e 63G - Plano LDN Empresas IV,na modalidade de longa distância nacional, originadas em terminais
fixos, que utilizem o “15” como Código de Seleção de Prestadora (CSP) e destinadas a terminais fixos e móveis dentro do território
nacional, vigentes a partir do dia 08/08/2020.

Demais Valores
Todos os Planos acima

AC, ES, RR,
SC, SP MT, MG BA e DF AP, GO, MA, MS,

PR e TO
AL, AM, CE, PA, PB,
PE, PI, RN, RS e SE RJ RO

25% 27% 28% 29% 30% 32% 35%
Assinatura Mensal 164,65 169,4 171,87 174,42 177,05 182,26 191,47
Valor de Habilitação/Configuração 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00
Migração de Plano 121,92 121,92 121,92 121,92 121,92 121,92 121,92
Minuto LDN Fixo-Fixo 0,50604 0,52064 0,52826 0,5361 0,54418 0,56021 0,58852
Minuto LDN Fixo-Móvel 3,80194 3,90611 3,96035 4,01614 4,07351 4,1935 4,38686

Os valores acima são expressos em reais, incluem impostos conforme a legislação aplicável, e têm como data-base para futuro reajuste
dos valores máximo homologado: 01/07/2020.

As chamadas a cobrar serão tarifadas conforme os valores descritos acima.

Os tributos aplicáveis são: para assinatura mensal e tráfego: PIS, COFINS e ICMS e Valor de Habilitação/Configuração e Migração de
Plano: PIS, COFINS, e ISS.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o site www.vivo.com.br ou através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
10315, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual
a loja Vivo mais perto você, acesse www.vivo.com.br.

Comunicado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nota Oficial - NO nº 06/2020

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADETÊNIS (CBT)
Pelo presente edital, ficam convocadas as entidades filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e os treze membros da Comissão
de Atletas da CBT, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a qual, em razão do vírus Covid-19, será realizada de forma
eletrônica (online) por meio do site e do aplicativo Zoom (Zoom Cloud Meetings), às 10h da manhã (horário de Brasília) em primeira
convocação ou, em segunda convocação, às 10h30min da manhã (horário de Brasília), do dia 15 de agosto de 2020, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição do Presidente, do 1° e do 2° Vice-Presidentes, dos três membros efetivos e dos três membros
suplentes do Conselho Fiscal, todos da CBT, para o mandato de 4 (quatro) anos, que iniciará em 04/03/2021 e encerrará em 04/03/2025;
2. Assuntos Gerais: Considerando o disposto no art. 32, do Estatuto da CBT, nomeio os Srs. André Luiz Torres Miranda, Eduardo Catharino
Gordilho Filho e Roberto Petersen Mello, Presidentes das Federações Potiguar de Tênis, Federação Bahiana de Tênis e Federação Gaúcha
de Tênis, respectivamente, para compor a Comissão Eleitoral da CBT, a qual será responsável pela homologação das chapas e pela
realização da eleição durante a assembleia. Em cumprimento às normas previstas no Estatuto da CBT, os candidatos deverão registrar a
sua chapa completa para os cargos de Presidente, 1° e 2° Vice-Presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho
Fiscal da CBT, até o dia 10/08/2020, mediante requerimento único endereçado à Comissão Eleitoral da CBT, por meio de arquivo único,
em formato digital (pdf), a ser enviado para o email eleicao@cbtenis.com.br, devendo conter o requerimento de registro da chapa: a) o
nome da chapa; b) os nomes completos, sem abreviaturas, e as qualificações de todos os integrantes da chapa, indicando o cargo a que
cada um concorrerá na eleição; c) as qualificações de todos os candidatos deverão conter os seguintes dados, além do nome completo:
nacionalidade, data de nascimento, profissão, estado civil, números do RG e do CPF, endereço residencial com rua, número, bairro,
cidade, estado e CEP, sendo vedadas expressões como “residente neste município, distrito ou subdistrito”, nos termos dos arts. 476 e 477
do Código de Normas da CGJ/SC, e o correio eletrônico (email); d) a assinatura de todos os candidatos, que poderá ser por arquivo de
imagem; e) os ofícios subscritos com o apoio de 5% (cinco por cento) do colégio eleitoral da CBT, devendo, no caso de pessoa jurídica, ser
o ofício assinado por seu representante legal em folha timbrada da entidade, contendo a data em que foi firmado, a qualificação completa da
entidade e do seu representante legal; na hipótese de membro da Comissão de Atletas, o ofício deverá possuir a data em que foi firmado, a
sua qualificação completa e assinatura. As assinaturas nos já referidos ofícios poderão ocorrer por meio de imagem das mesmas e sobre
o nome completo da respectiva pessoa. A Comissão Eleitoral da CBT divulgará na página da CBT na internet, no dia 11/8/2020, até as
14h (horário de Brasília), as chapas que foram homologadas e impugnadas. As chapas impugnadas poderão apresentar defesa prévia
endereçada à Assembleia Geral e enviada para o email eleicao@cbtenis.com.br até o dia 12/8/2020, às 23h59min (horário de Brasília),
a qual será apreciada e deliberada pela referida Assembleia Geral antes do início da eleição, sendo garantido o direito ao contraditório
e à ampla defesa. Os candidatos da chapa impugnada que apresentarem defesa prévia poderão acompanhar a Assembleia Geral. Será
de única e exclusiva responsabilidade da chapa verificar se realmente o correio eletrônico (email) com a defesa prévia foi enviado e
recebido dentro do prazo previsto neste edital. Informamos que poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária: a) os Presidentes
das entidades filiadas ou seus representantes, sendo que esses deverão ser constituídos de acordo com o art. 28, §4º, do Estatuto da CBT;
b) os treze atletas membros da Comissão de Atletas, conforme previsto no Estatuto da CBT. Cada filiado e membro da Comissão de
Atletas possuirá direito a um voto, não havendo critério de diferenciação de valoração dos votos, sendo eleita a chapa com mais votos
entre os presentes. Ocorrendo empate, acontecerá um segundo turno entre as chapas que ficarem em primeiro lugar. Acontecendo um
novo empate no segundo turno, será considerada eleita, entre as chapas que empataram, a que tiver o candidato a Presidente mais idoso.
Poderão acompanhar a referida Assembleia os candidatos e os meios de comunicação, conforme previsto no art. 22, V, da Lei 9615/98.
Será publicado no site da CBT, na mesma data do presente edital, o Regimento Eleitoral da CBT. Os participantes da Assembleia deverão
enviar uma mensagem para caf@cbtenis.com.br informando o e-mail e o telefone de contato para receberem o link de acesso para
participar da Assembleia Geral Extraordinária de forma eletrônica (online). A CBT dará todo o suporte necessário para a participação na
Assembleia, podendo os interessados, no caso de qualquer dúvida ou auxílio, entrar em contato pelo telefone (11) 9 7028-0494 e o e-mail
caf@cbtenis.com.br. Atenciosamente. Florianópolis, 05 de agosto de 2020.

Rafael Bittencourt Westrupp - Confederação Brasileira de Tênis - Presidente

SURF TELECOM S.A. - CNPJ nº 10.455.746/0001-43
Edital de Convocação

SURF TELECOM S.A., com sede à Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, conjunto 152, 15º andar, Torre 2 – Park
Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.455.746/0001-
43, (“Companhia”), neste ato, através de seu Presidente e conforme o art. 124, § 2º e 3º da Lei 6.404/1976, bem
como art. 6º da consolidação do Estatuto da Companhia, celebrado em 28 de Agosto de 2018, CONVOCA os mem-
bros acionistas a se reunirem na sede da companhia, em 13/08/2020, às 10h, horário de Brasília, para deliberar
sobre a destituição do Sr. James Thurston Lynch Junior. São Paulo, 05 de Agosto de 2020. Surf Telecom S.A.

Recuperação da economia só virá com
melhora na saúde, diz presidente do Itaú
são paulo O presidente do
ItaúUnibanco,CandidoBra-
cher, avaliou que a recupera-
çãoplenadaeconomiabrasi-
leira sóviráquandoapande-
miaestivercontrolada.Segun-
do o banco, a atividade eco-
nômica está estabilizada em
90%daregistradaháumano.
“Éumnívelelevado.Euacho

que esse nível que estamos
agora não vaimelhorarmui-
to semque haja umamelho-
ranasaúde”,afirmouBracher
emteleconferênciaparadeta-
lhar os resultadosdo Itaúno
segundo trimestre.
O lucro líquido do banco

caiu pela metade no perío-
do, quando comparado com
igualperíodode2019, reflexo
dasmedidasdeproteçãocon-
tra calotes que podem ocor-
rer durante a crise.
No ciclo de recuperação, o

executivovêanecessidadede
recuperar o controle fiscal,
após o que classificou como
“natural e justificado” cresci-
mento da dívida pública pa-
racombaterosdanoseconô-
micosdapandemia.Edefen-
deu a volta da agenda de re-

formas,aindaquesejacrítico
aoprojetodereformatributá-
riaapresentadopeloministro
daEconomia, PauloGuedes.
Brachercriticoutantooau-

mentodecargatributáriaso-
bre os bancos quanto a volta
daCPMF. Para ele, a reforma
devebuscarasimplificaçãoe
existe“umasériedeimpostos
queatrapalhammenosofun-
cionamentoda economia”.
O banco classificou o se-

gundo trimestre como o pi-
or para a economia, mas viu
sinaisencorajadoresnosúlti-
mos45dias.Aindaassim,não
descartaumaumentodaina-
dimplência. “O nível da ina-
dimplência poderá ser mai-
or do que a gente viu em cri-
sespassadas.Nósnuncative-
mosumaquedade5%doPIB
em um ano só. A gente pode
esperar uma inadimplência
elevada,masnãoforadecon-
trole”, disse Bracher.
Osexecutivosdobancoen-

fatizaramaindaametadere-
duçãodecustoseapontaram
queohomeofficedeveajudar
natarefa.OItaúhaviaanunci-
adoqueiniciariavoltagradual

aosescritóriosapartirdodia
1ºdesetembro,masessecro-
nograma será adiado.
“Enquantohouver riscode

contaminação, não há razão
para expor as pessoas a esse
risco se o funcionamento re-
moto está sendo tão eficien-
te”, afirmouBracher.
Ele comentou ainda o pro-

cessodeescolhadeseusuces-
sor, quedeve ser eleito ainda
neste ano. Bracher foi anun-
ciadoparaocargoemnovem-
brode2016eassumiuapresi-
dênciadoItaúnolugardeRo-
bertoSetubalemabrilde2017.
Deacordocomoexecutivo,

onovopresidentedevesairdo
comitêexecutivo,formadope-
losdiretoresgeraisCaioIbra-
himDavideMárcioSchettini,
e pelos diretores vice-presi-
dentesAndréSapoznikeMil-
tonMaluhyFilho.ClaudiaPo-
litanskitambémeramembro
do colegiado, mas deixará o
banco aofimdoano.
Bracher precisa deixar o

bancopelaregraadotadapela
instituição, que impõe idade
limitede62anosparaocargo
depresidente.TássiaKastner

-Nicola Pamplona
e Tássia Kastner

rio de janeiro e são paulo O
BNDES (Banco Nacional de
DesenvolvimentoEconômi-
co e Social) vendeu nesta
terça-feira (4) R$ 8,1 bilhões
em ações da Vale. A opera-
ção foi realizada por meio
de leilãonaBolsadeValores
emarca a retomada do pro-
cessodereduçãodacarteira
de ações dobanco, umadas
prioridadesdagestãoGusta-
voMontezano.
Ovalortotalnegociadoem

leilãofoideR$8,3bilhões,se-
gundodados daB3.
No leilão, realizado pela

manhã, foram vendidas 135
milhõesdeaçõesdaminera-
doraqueestavamcomoban-
co, o equivalente a 2,6% do
capital total da companhia.
Apósaoperação,oBNDES

permanececom3,7%docapi-
tal.Paraevitar impactosnos
preços,a instituiçãosecom-
prometeu a não vender no-
vasaçõesdaempresaporum
prazodepelomenos90dias.
A Folha apurou que foi a

maiordeblock trade (quan-
doavendadegrandeumvo-
lume de papéis, em bloco, é
feita por um intermediário
queprocurainteressados)da
história do Brasil e da Amé-
rica Latina.
OBNDESnãocomentoua

operação oficialmente. No
LinkedIn, Montezano afir-
mou que “mais importante
doqueascifrasdessemarco
históricoéteroBNDESsere-
posicionandoevoltandosu-
as energias, conhecimento
e recursos para o desenvol-
vimento social e ambiental
donossopaís”.
Nomercado, a avaliação é

que a recuperação dos pre-
çosdaValeapósorelaxamen-
todasmedidasdeisolamen-
to social, principalmentena
China, abriu uma janela de
oportunidades para dar se-
guimento à estratégia de se
desfazer dos papéis.
Na semana passada, a Va-

ledivulgoulucrodeR$5,3bi-
lhõesnosegundotrimestre,
desempenhoprovocadopela
elevadademandadomerca-
do chinês, que impulsionou
os preços dominério de fer-
ro.Comlucroacumuladode
R$6,2bilhõesem2020, ami-
neradoradecidiuaindareto-
marsuapolíticadedistribu-
içãodedividendos,queesta-
vasuspensadesdeatragédia
deBrumadinho.

BNDESvende
R$8,1 bi em
açõesdaVale em
operação recorde
Negócio é omaior já feito em bloco
na AL, parte do processo do banco
de redução de sua carteira de papéis

O preço das ações da em-
presaquasedobroudesdeo
piso de R$ 34,10 atingido no
dia 23 de março, quando as
Bolsasprecificavama toma-
dademedidas de isolamen-
to pela Europa e pelas Amé-
ricas. Na segunda (3), os pa-
péis encerraram o pregão a
R$ 60,26.
Na mínima da sessão, fo-

ramcotadasaR$59,36.Opa-
pel fechouemaltade0,73%,
aR$60,70.
Oprocessodeleilãoemblo-

co,comofoifeitaavendades-
ta terça, é mais simples que
odefollow-on(ofertasubse-
quentedeações), instrumen-
toquevinhasendousadoaté
entãoparadesinvestimento.
No block trade, a empre-

sa contrata um intermediá-
rioqueéresponsávelporen-
contrarinvestidoresinteres-
sadosnopapel.Avendaocor-
re quando há interesse pelo
pacotetododeaçõesoferta-
das e isso ocorre por leilão,
para evitar queograndevo-
lumedeaçõesofertadodes-
valorizedemaisacompanhia.
Jáofollow-onésemelhan-

teaumaaberturadecapital,
quedemandaocumprimen-
to de regras de oferta públi-
ca estabelecidas pela CVM
(Comissão de Valores Mo-
biliários).
A redução da carteira de

açõesdoBNDESfoiumados
compromissos assumidos
porMontezanoquandoche-
gou ao banco, em julho de
2019,parasubstituirJoaquim
Levy.Noanopassado,oban-
co sedesfez depapéis daFi-
bria/Suzano,Petrobras,Ele-
tropaulo e Vale, levantando
R$ 16,5bilhões.
Em fevereiro, pouco an-

tesdapandemia,promoveu
a maior oferta pública de
açõesnoBrasilemdezanos,
ao vender por R$ 22 bilhões
quase10%dasaçõesdaPetro-
bras.Aofimdoprimeiro tri-
mestre, a carteira dobanco,
que ainda tem participação
relevantedapetroleiraesta-
tal, somavaR$ 72,5bilhões.
Montezano defende que

o tamanho da carteira de
ações gera riscos ao BNDES
aodeixarasfinançasdoban-
comaissujeitasàsvolatilida-
des do mercado financeiro.
No primeiro trimestre, por
exemplo, os efeitos nas bol-
sas da pandemia derruba-
ram o valor da carteira em
R$ 34,1bilhões.
“Isso só reforça a impor-

tância dessa estratégia de
desinvestimento da cartei-
ra de ações”, disse o execu-
tivonadivulgaçãodobalan-
ço.Procurado,oBNDESain-
danãocomentouaoperação
desta terça.

$
Preço do ouro chega a
US$ 2.000 pela 1ª vez
A alta de 32% registrada
Neste ano fez do ouro um dos
ativos importantes demelhor
desempenho no planeta,
refletindo preocupações
entre os investidores
sobre o número elevado
de casos de coronavírus
e o impacto dos trilhões
de dólares emmedidas
de estímulo adotadas por
governos e bancos centrais.

$
Entenda o
block trade
Oque é?
É a venda em bloco de
um grande volume de
ações na Bolsa, usado
quando um grande
investidor quer reduzir sua
participação acionária em
uma empresa. A operação
é coordenada por uma
instituição financeira,
que se responsabiliza por
localizar compradores
interessados pelos papéis

Umaoferta tão
grande de ações não
faria a ação cair?
Teoricamente, sim. Por
isso, a Bolsa coloca as
ações em leilão. Isso
significa que não são
realizados negócios
regulares com o papel,
o que ajuda a segurar
a cotação, ao menos
durante os negócios

Quantas ações daVale
o BNDES vendeu?
A oferta inicial foi de um
bloco de 100milhões de
ações, que representavam
1,89% da Vale. A demanda,
no entanto, foi superior,
e a venda total foi de
137,6 milhões de ações.
O volume financeiro
foi da operação foi de
R$ 8,3 bilhões, sendo
R$ 8,1 bilhões em
ações do BNDES

Por que não foi feito
omesmoprocesso
da venda de ações
da Petrobras?
O BNDES não comentou o
assunto. Mas uma venda
de ações por follow-on
(oferta subsequente)
é um processo mais
demorado e caro. Ele
tende, no entanto, a
mitigar as oscilações
bruscas de preço do papel

Europa investiga compra de app de saúde pelo Google
bruxelas A Comissão Euro-
peiaabriunestaterça(4)uma
investigação sobre a possí-
vel concentração de merca-
doprovocadapelacomprado
aplicativodesaúdeFitbitpe-
loGoogle,porUS$2,1bilhões
(cerca deR$ 11,13bi).
SegundooExecutivoeuro-

peu,onegóciopodeacentuar

aposiçãodacompanhiaame-
ricana nos mercados de pu-
blicidade online, porque au-
menta“a jávastaquantidade
dedadosqueoGooglepode-
ria usar para personalizar os
anúncios que exibe”.
AcomissáriadaUEMargre-

theVestager,responsávelpela
políticadeconcorrência,dis-

se que a tendência de uso de
aplicativos móveis pelos eu-
ropeusécrescente,equeeles
fornecem “informações im-
portantes sobre a vida e a si-
tuaçãodesaúdedosusuários”.
Ainvestigação,segundoela,

quer evitar que o acesso aos
dados distorça a concorrên-
cia.AnaEsteladeSousaPinto

Relógio
Fitbit Blaze
em frente
ao logotipo
do Google
Dado Ruvic/Reuters


