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Governo propõe salário mínimo
de R$ 1.002 para o próximo ano
Produção de motocicletas cresce
12,2% no primeiro trimestre do ano
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Supremo Tribunal Federal nega
pedido de habeas corpus de Palocci
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O presidente da Rússia,
Vladimir Putin, garantiu na
quinta-feira (12), ao visitar o
Museu da Cosmonáutica de
Moscou, que o programa
para enviar um astronauta
russo à Lua até 2030 continua em andamento. A declaração foi feita no 57º aniversário do histórico voo de
Yuri Gagarin, o primeiro homem a entrar na órbita da
Terra. Por conta disto, as
Nações Unidas celebram a
cada 12 de abril o Dia Internacional do Voo Espacial. A informação é da EFE. Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com
muitas nuvens,
mas não chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,40
Venda:
3,40
Turismo
Compra: 3,38
Venda:
3,59

EURO
Compra: 4,19
Venda:
4,19

OURO
Compra: 134,90
Venda: 162,96

30º C
20º C

Noite
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O governo federal espera
aprovar a reoneração da folha de

pagamentos ainda neste ano. O
ministro da Secretaria de Go-

verno, Carlos Marun, disse na
quinta-feira (12) que, mesmo
em ano de eleições, o projeto
vai avançar.
“Não subestimem o senso de
responsabilidade dos senhores e
senhoras parlamentares. Evidente
que se trata de um ano eleitoral,
um ano até nervoso. Mas temos
certeza que a reoneração vai
avançar e será aprovada no Congresso Nacional, ainda neste
ano”, disse, após participar de
reunião ministerial, no Palácio
do Planalto, em Brasília.
O ministro explicou que a
desoneração faz com que empresas deixem de pagar receitas previdenciárias e esse recurso que
não é pago pelas empresas, acaba sendo pago pelo governo, pelo
INSS [Instituto Nacional do Seguro Social].
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bens e dos serviços produzidos
no país) de dois anos anteriores.
Em 2017, o PIB cresceu
1%. Para a estimativa de inflação, o governo considerou a
previsão de 4% para o índice
de inflação que consta do Boletim Focus, pesquisa com
mais de 100 instituições financeiras divulgadas toda semana
pelo Banco Central.
A LDO define os
parâmetros e as metas fiscais
para a elaboração do Orçamento do ano seguinte. Pela legislação, o governo deve enviar
o projeto até 15 de abril de
cada ano. Caso o Congresso
não consiga aprovar a LDO
até o fim do semestre, o projeto passa a trancar a pauta.
(Agencia Brasil)

Com “bibliotecas vivas”,
São Paulo fomenta acesso
à cultura
O Estado de São Paulo não
mede esforços para oferecer à
população atrações na área da
cultura, estimulando o acesso
dos jovens ao conhecimento em
vários segmentos, da música à
literatura, passando pela fotografia e poesia.

Entre os equipamentos criados
para atender essa demanda, destacam-se as bibliotecas-modelo do
governo de São Paulo, uma localizada no Parque da Juventude, a Biblioteca de São Paulo – BSP, e
outra no Parque Villa-Lobos –
BVL, na capital.
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Governo estima que faltam
R$ 254,3 bi para
cumprimento da regra
de ouro em 2019
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Esporte

Sada Cruzeiro recebe EMS
Melo viaja para
disputar o Masters
Taubaté Funvic para
1000 de Monte Carlo
terceiro jogo da semi
Sada Cruzeiro (MG) e
EMS Taubaté Funvic (SP) disputam, nesta sexta-feira
(13), a terceira partida da semifinal da Superliga Cimed
masculina de vôlei 2017/
2018. O confronto, que será
às 21h30, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG),
pode ser decisivo. Caso o
time paulista vença, estará
classificado para a final da
competição. Em caso de vitória, a equipe mineira reduzirá a desvantagem na série
melhor de cinco jogos. A
partida terá transmissão ao
vivo do SporTV. Página 8

Marcelo Melo viajou na
noite de quarta-feira (11) para
Mônaco onde, a partir deste
domingo (15) e até o dia 22,
será realizado o Masters
1000 de Monte Carlo. Tenista número 1 do mundo no
ranking individual de duplas
da ATP e recém-eleito atleta do
ano pelo COB, ele participou,

antes da viagem, da abertura
do Roland-Garros Junior
Wild Card Competition by
Longines, como embaixador
do torneio no Brasil, batendo bola com os 32 tenistas
juvenis que disputam a competição, no Pampulha Iate
Clube, em Belo Horizonte
(MG).
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Endurance 5 Horas de Kart
Interlagos: Equipe RKC vai
atrás da vitória

Dante no ataque

Depois de vencer na Stock,
Di Grassi busca novo
triunfo em Roma
Atual campeão mundial da
Fórmula E, Lucas Di Grassi chega mais motivado do que nunca a
Roma, na Itália, para a disputa da
sétima etapa da temporada da Fórmula E. Domingo passado (8), o
piloto brasileiro conquistou com
muita autoridade sua primeira vitória na temporada de estreia que
faz no Campeonato Brasileiro de
Stock Car e agora tentará uma
segunda vitória.
Página 8
Brasileiro tenta a vitória
em Roma, no próximo sábado
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Putin diz que
Rússia não
renuncia a seus
planos de
chegar à Lua

Os ministros da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e da
Fazenda, Eduardo Guardia, falam à imprensa

Foto/Audi Communications Motorsport

O presidente da França,
Emmanuel Macron, afirmou na
quinta-feira (12) que dispõe de
provas de que foram usadas armas químicas no ataque ao enclave opositor de Duma e que
foram usadas pelo regime de
Bashar al-Assad, reiterando
sua intenção de atacar o país. A
informação é da Agência EFE.
“Temos provas de que foram utilizadas armas químicas
e que foi o regime quem as utilizou”, afirmou Macron para a
TV “TF1”.
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Governo espera que
Congresso aprove reoneração
da folha mesmo com eleições

Foto/ Rafinha Oliveira

Macron:
“Temos
provas que o
regime sírio
utilizou
armas
químicas”

Pela primeira vez, o valor
do salário mínimo ultrapassará
R$ 1 mil. O governo propôs
salário mínimo de R$ 1.002
para o próximo ano, o que representa alta de 5% em relação ao atual (R$ 954). O valor
consta do projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2018, apresentado
na quinta-feira (12) pelos ministros do Planejamento,
Esteves Colnago, e da Fazenda, Eduardo Guardia.
Em 2019, a fórmula atual
de reajuste será aplicada pela
última vez. Pela regra, o mínimo deve ser corrigido pela inflação do ano anterior medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
mais a variação do Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos

O grid das 5 Horas de Interlagos terá três kart da equipe
RKC Kart
Apenas uma semana após a
definição do primeiro turno do
Campeonato RKC Rental Kart,
os pilotos do certame do Rotary
Club Ponte Estaiada São Paulo
voltam ao Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), onde
será disputado neste sábado (14/
4), a partir das 12 horas, o pri-

meiro Endurance 5 Horas de
Kart Interlagos. A equipe RKC
Kart está inscrita com três
Karts e terá à disposição pilotos experientes, rápidos e
constantes, para brigar pela vitória desde a tomada de tempos. A formação é composta
por 12 pilotos.
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Com 500 postos, AcessaSP oferece
inclusão digital aos paulistas
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA( S P )
Vereadora Patrícia pode e deve dobrar com o maridão [deputado Bezerra Jr.] - ambos PSDB - pra tentar se eleger ao cargo
que ele ocupa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Bezerra, por sua vez, é candidato à Câmara Federal. Ambos são
evangélicos e agora é hora de ter fé [nas urnas].
PR E F E I T U RA ( S P )
Aos 38 de idade [dia 7 de abril], Bruno Covas não é mais o
meninão cheio de sonhos que conheci enquanto ‘juventude tucana’ na Assembleia Legislativa de São Paulo, pra qual elegeu-se
deputado [e depois deputado pra Câmara Federal]. Não quer entrar pra história apenas como neto de Mario Covas.
GOVERNO
Ex-prefeito paulistano Doria, candidato do PSDB ao governo
(SP) acusou ontem o governador França (PSB), a quem chamou
de “Cuba”, dizendo que ele não realizou nada. Acusou também o
fato do PSB estar ao lado do condenado e preso Lula (PT) e com
partidos [como o PC do B] também atrelados ...
DE
... Quanto ao ex-governador Alckmin (PSDB), candidato à
Presidência, Doria disse que ele errou [ao escolher França como
vice] e continua errando ao estar em 2 palanques. o
advogado França reagiu, representando no MP-SP pra responsabilizar o candidato tucano ao seu cargo por crimes contra a
honra.
S Ã O PA U L O
... Conforme antecipado via coluna, o escolhido pra comandar a Saúde veio mesmo da USP. É o ex-Reitor Marco Antonio
Zago. Sua gestão foi tumultuada, na medida que encontrou situação financeira deficitária, promovendo demissões voluntárias e
reduzindo os atendimentos do Hospital Universitário.
B RA S I LI A
Bancada do PT [de Lula agora reeducando por enquanto em
‘prisão’ na Polícia Federal] usar o nome do ex-Presidente nos
seus nomes parlamentares na Câmara Federal e Senado, é apenas
“tamo junto”. O ex-senador e de novo vereador paulistano Suplicy
faz melhor: quis ‘cumprir pena’ com o amigo.
J U S T I Ç AS
Ex-governador Alckmin (PSDB), em campanha pra
Presidência,’tá podendo’ no STJ. Por enquanto tá fora do inquérito [Lava-Jato / Odebrecht], fato que dá a ele certa blindagem
dos ataques de adversários - e até de tucanos que querem Doria que iam bater nele mais do que o Satanás bateu no Jó.
PA R T I D O S
Bancada do DEM tá com a faca, o queijo e a boca pra vender a
candidatura [por exemplo à vice-governador pra Marcio França PSB ou por exemplo ao Senado pra Doria - PSDB]. Os encontros com ambos tão rolando e Rodrigo Garcia [ex-Kassab] é o
nome do antigo PFL. No PTB do ainda dono paulista ...
POLÍTICOS
... e ainda eterno líder na ALESP Campos Machado, a decisão é ficar com o governador França (PSB), mantendo assim a
Secretaria [Justiça]. No PODEMOS, o vereador (ex-PSDB) Mario Covas entrou no ‘busão’ pra ‘sentar na janelinha’. Tá assumindo a presidência paulista do partido que é o ex-PTN.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos “Cronistas de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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Com 500 postos em funcionamento, o Acessa SP é um programa de inclusão digital que oferece serviços gratuitos de internet para cidadãos, incluindo jovens. As unidades espalhadas por
todo o Estado possuem computadores para facilitar pesquisas
escolares de diversos alunos. O
programa, nos seus 18 anos de
funcionamento, cadastrou 3,4
milhões de usuários e já realizou

98 milhões de atendimentos.
Além do acesso à web, o programa criou as Trilhas do Conhecimento, que oferece conteúdo para orientar usuários do
AcessoSP em seu desenvolvimento profissional. A Trilha do
Ensino Médio, por exemplo, auxilia os jovens a ingressarem no
mercado de trabalho e no ensino superior.
O Acessa Campus é uma ou-

tra iniciativa do programa que
traz o conceito de coworking
público com o objetivo de abrir
espaços de trabalhos colaborativos. O primeiro projeto,
em parceria com o Centro Paula Souza e a Fundação
Telefônica, é voltado para o empreendedor e tem início no dia
7 de maio, no prédio da Etec do
Parque da Juventude, com 80
selecionados por edital.

Ainda sobre a iniciativa, há
mais dois espaços que serão instalados na Biblioteca do Memorial da América Latina e na Biblioteca Parque Villa-Lobos. Os
interessados nessas salas devem se inscrever até o dia 2 de
maio pelo site do Acessa Campus. No total, serão 40 vagas, 20
em cada um dos espaços, para
ocupar as salas de coworking
por 10 meses.

Com “bibliotecas vivas”, São
Paulo fomenta acesso à cultura
O Estado de São Paulo não
mede esforços para oferecer à
população atrações na área da
cultura, estimulando o acesso
dos jovens ao conhecimento em
vários segmentos, da música à
literatura, passando pela fotografia e poesia.
Entre os equipamentos criados para atender essa demanda,
destacam-se as bibliotecas-modelo do governo de São Paulo,
uma localizada no Parque da Juventude, a Biblioteca de São Paulo – BSP, e outra no Parque Villa-Lobos – BVL, na capital.
Ambas oferecem diversas
atividades gratuitas voltadas para
o público jovem, além do seu
acervo de livros e jogos, como
oficinas de escrita criativa, de
fotografia e de literatura, bem

como o Luau, que apresenta temas relacionados à música, literatura e poesia e oferece espaço para apresentações musicais.
A programação cultural inclui palestras, contação de histórias, cursos, oficinas, discussões sobre temas literários, intervenções teatrais, apresentações musicais, cursos diversos
e brincadeiras.
Com uma estrutura planejada para dar conforto, autonomia
e atenção aos usuários, a BSP
oferece conteúdo em formatos
variados, como livros tradicionais ou em formatos acessíveis
(braille, audiolivro), DVDs,
CDs, além de jogos. Conta ainda com recursos tecnológicos e
computadores, rede wireless e
terminal de autoatendimento.

Já a BVL proporciona uma
experiência diferente em leitura, lazer, aprendizado e diversão,
com foco na literatura e nas
questões ambientais. Seu acervo é formado por livros, revistas, jornais, livros eletrônicos,
audiolivros, HQs, DVDs e CDs,
além de livros em braille e falados, voltados para pessoas com
deficiência.
O ambiente inclusivo e acessível possui diversos aparelhos
de tecnologia assistiva, como
folheador de páginas, mesa ergonômica, leitora autônoma, reprodutor de áudio, régua braille,
teclado e mouse adaptados,
computadores com leitor de
tela, mouse e teclado adaptados.
Por fim, o espaço tem salas de
criatividade, sala de jogos ele-

trônicos, ludoteca, espaço para
leitura, computadores com acesso à internet e deck com vista
para o parque.
Ciclistas são bem-vindos
Outra facilidade oferecida
pelas bibliotecas de São Paulo é
a possibilidade de o usuário ir até
elas pedalando, já que ambas
oferecem espaços exclusivos
para guardar bicicletas.
A BSP, que fica no Parque da
Juventude (Estação Carandiru
do Metrô), possui quatro vagas, e a BVL, no Parque VillaLobos, comporta cinco bikes –
porém, nas duas é preciso levar corrente e cadeado.
Para obter mais informações, acesse os sites da BSP e
da BVL.

Fábricas de Cultura ajudam a
transformar juventude paulista
Um dos principais programas desenvolvidos pelo Estado
de São Paulo para fomentar a
cultura e o conhecimento entre
o público jovem, as Fábricas de
Cultura foram criadas para oferecer atividades gratuitas de iniciação artística para cidadãos
com idades entre 8 e 21 anos em
situações de vulnerabilidade.
Em qualquer sociedade, a
prática de ações culturais é sempre de grande importância por
ser um meio eficaz de fomento
à educação que, ao lado
da cultura e da arte, forma a base
para a construção e a evolução
da comunidade.

Mesclando cursos regulares,
atividades frequentes, exibições,
shows e espetáculos, as Fábricas
têm programações variadas em
modalidades como dança, teatro,
música, circo, artes visuais, literatura e multimeios. Inclui ainda o Núcleo Luz, grupo de dança constituído por jovens que se
apresenta em diversos centros
culturais da capital.
Atualmente, são 11 unidades
espalhadas pelas regiões norte,
sul e leste de São Paulo (Capão
Redondo, Itaim Paulista, Jardim
São Luiz, Parque Belém, Sapopemba, Vila Curuçá, Vila Nova
Cachoeirinha, Cidade Tiraden-

tes, Brasilândia e Jaçanã) e Diadema, que inaugurou recentemente a primeira Fábrica de Cultura fora da capital.
As atividades são gratuitas e
acontecem de terça a domingo,
inclusive no período de férias.
Confira abaixo as principais:
– Cursos e atividades de iniciação artística (8 a 21 anos) e
formação cultural (a partir de 12
anos) nas áreas de música, dança, teatro, circo, foto, vídeo, desenho, grafite, DJ, capoeira, entre outras.
– Programação cultural com
shows, espetáculos teatrais, de
dança e circo, palestras, exibi-

ção de filmes, oficinas e exposições.
– Bibliotecas com variedade
de livros, filmes, jornais, revistas, jogos, espaço para estudo e
pesquisa, acesso à internet e atividades como contação de histórias e bate-papo com escritores.
– Estúdios de gravação e captação de áudio com equipe técnica profissional.
– Projetos especiais nas áreas de teatro (Projeto Espetáculo) e dança (Núcleo Luz) que
possibilitam aos jovens a vivência nessas linguagens de forma
mais aprofundada.

Univesp e Unesp firmam acordo para
produção de conteúdos qualificados
A presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Maria Alice Carraturi, e o reitor da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), Sandro Roberto Valentini, assinaram um convênio que prevê contribuir para
a produção de conteúdos qualificados a serem usados nos
cursos de graduação a distância da Univesp, além do compartilhamento de disciplinas
entre a Univesp e a Unesp.
A iniciativa, firmada na quarta-feira (11), promove a mobilidade virtual dos estudantes da
Unesp. O acordo busca incentivar a cooperação acadêmica,
mobilidade virtual e construção
de cursos a distância. O convênio terá vigência de cinco anos.
De acordo com Maria Alice

Carraturi, a parceria garante a
excelência no corpo acadêmico
e no aprendizado dos alunos. “A
missão de expandir o Ensino
Superior a distância no Estado é
facilitada quando temos parceiros de qualidade como a Unesp”,
ressalta. “Nossa parceria com
USP, Unesp e Unicamp é voltada para conseguir realizar os
melhores cursos, com os melhores profissionais em ações de
mobilidade na área de ensino e
de pesquisa focados na educação
a distância”, acrescenta a presidente da Univesp.
Para Sandro Roberto Valentini, o atual modelo de organização e de ação da Univesp traz
contribuições para o avanço da
mobilidade virtual no Ensino
Superior paulista, graças à realização de convênios entre as

quatro universidades públicas
paulistas (USP, Unicamp, Unesp
e Univesp). “Um exemplo em
nossa instituição é um curso de
Direito voltado para Engenheiros, que pode ser dado a distância por um especialista de nossa
universidade em Franca para outros municípios que tenham cursos na área de Exatas”, explica o
reitor da Unesp.
Univesp
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São
Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do
Estado de São Paulo e vinculada
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Os cursos são realizados em

ambiente virtual de aprendizagem, que garante a interação do
estudante com o tutor, além de
disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos
pedagógicos.
Unesp
A Universidade Estadual Paulista é uma universidade pública, gratuita, que está entre as
maiores e melhores do Brasil.
Está presente em 24 cidades do
Estado com 34 faculdades e institutos.
Nos espaços, a Unesp desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Oferece
cursos pré-vestibulares gratuitos
em suas unidades, bem como
diversos programas de extensão
de serviços à comunidade.

Fatec Osasco oferece curso prévestibular gratuito aos sábados
A Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) Prefeito
Hirant Sanazar, de Osasco,
está com inscrições abertas
para a oitava edição do curso
pré-vestibular gratuito aberto
à comunidade.
Batizado de ‘Aulão da Fatec Osasco’, o projeto é direcionado a jovens sem condições financeiras de arcar com
os custos de um cursinho tradicional. Clique aqui para saber mais.
As aulas ocorrem sempre
aos sábados, das 8 às 12 horas, e contam com apoio dos

professores das duas Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) do
município, a Prof. André Bogasian e a Dr. Celso Giglio,
além da Fatec Cotia e da própria Fatec Osasco.
No total, são 10 encontros, entre os dias 14 de abril
e 30 de junho. Em cada sábado é abordada uma disciplina
diferente. As vagas para a primeira aula já foram preenchidas. Para as demais datas, as
inscrições ficarão abertas
constantemente. Confira abaixo o calendário.
A programação do Aulão

inclui revisão de conteúdo do
Ensino Médio, resolução de
questões de vestibulares de
diversas instituições de ensino e discussão sobre o conteúdo que poderá cair nas próximas provas.
O curso conta com uma
plataforma digital de interação
com o professor e plantão de
dúvidas. O sistema disponibiliza materiais sobre os vestibulares das principais instituições de ensino do país.
As aulas são gravadas e podem ser acessadas na plataforma a qualquer momento. O

material de apoio é produzido e entregue gratuitamente
pela Fatec. Ao final do curso,
o aluno que esteve presente
em todos os encontros receberá um certificado emitido
pela unidade.
Serviço
Aulão da Fatec Osasco
Local: R. Pedro Rissato, 30
– Vila dos Remedios, Osasco
Data: De 14 de abril a 30
de junho (10 encontros)
Horário: sábados, das 8 às
12 horas
Inscrições pela internet
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Produção de motocicletas cresce
12,2% no primeiro trimestre do ano
Resultado também foi superior na comparação mensal; em março média diária de vendas foi 3.777 unidades, alta de 7,9%
sobre o mês anterior
O setor de motocicletas comemora o bom desempenho de
produção no primeiro trimestre
do ano. De janeiro a março, as
fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de
Manaus (PIM) registraram avanço no volume com 259.537 unidades, alta de 12,2% sobre o
mesmo período de 2017, quando foram fabricadas 231.381
motocicletas. Os dados são da
ABRACICLO, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.
O avanço da produção no acumulado dos três primeiros meses
de 2018 mostra, mais uma vez,
que o segmento caminha rumo à
retomada e reforça a projeção de
avanço de 5,9% no acumulado do
ano. “Há tempos não começávamos um ano com um horizonte
tão positivo. Isto nos anima e nos
deixa confiantes com relação aos
indicadores dos próximos meses”, diz Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo. Para o executivo, o cenário agora é de crescimento sustentável, com os es-

toques controlados.
Além dos bons resultados do
trimestre, a produção de motocicletas também apresentou alta
na comparação mensal: em março foram produzidas 94.599 unidades, avanço de 14,8% sobre o
mesmo mês do ano anterior
(82.416). Já na comparação com
fevereiro (83.632), o crescimento foi de 13,1%.
Na análise das vendas para o
atacado também houve aumento
nos três primeiros meses do ano
com 234.003 unidades, alta de
8,4% sobre igual período de
2017 (215.818). Na verificação
isolada de março também houve
crescimento. Neste período foram repassadas às concessionárias 87.243 motocicletas, elevação de 8,5% sobre o mesmo mês
do ano passado (80.372) e de
16,6% na comparação com fevereiro (74.793).
Entre as categorias mais comercializadas nos primeiros
três meses do ano, destaque para
a Street que aparece no topo do
ranking, com 51,2% de participação (119.723 unidades); em

segundo lugar está a Trail, com
22,1% (51.624) e em terceiro a
Motoneta, 14,1% (32.948). O
Scooter ficou com a quarta posição (15.386), o que representa participação de 6,6%. Em
quinto lugar, aparece a Naked
com 5.589 unidades, o que corresponde a 2,4% do mercado.
Já na análise referente ao mês de
março, Street tem 50,6% de participação, com 44.168 unidades, depois
aparece Trail com 21,4% (18.666),
Motoneta com 15,2% (13.245),
Scooter com 6,6% (5.753) e Naked
com 2,5% (2.148).
Emplacamentos
Com base nos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), as vendas
no varejo totalizaram 219.304
unidades no primeiro trimestre
do ano, o que demonstra aumento de 4% sobre as 210.970 motocicletas emplacadas no mesmo período de 2017. No desempenho isolado de março houve
uma redução de 4,3%: 79.320
unidades sobre as 82.879 licenciadas no mesmo mês do ano

passado. No entanto, na comparação com fevereiro (62.991)
houve alta de 25,9%.
As boas perspectivas estão
baseadas principalmente no desempenho das vendas diárias de
motocicletas que no mês de março
avançaram consideravelmente, mesmo com menos dias úteis sobre fevereiro – 21 e 18, respectivamente.
Foram 3.777 unidades, alta de 7,9%
sobre o mês anterior (3.500) e de
4,8% sobre março de 2017 (3.603)
que totalizou 23 dias úteis.
Exportações
As exportações apresentaram crescimento expressivo no
primeiro trimestre. No período
foram enviadas para outros países 23.320 motocicletas, o que
representa alta de 45,4% sobre
o mesmo período de 2017
(16.732). Os principais destinos
foram Argentina (18.436) e Austrália (1.258). Somente no mês
de março foram embarcadas
9.022 motos, alta de 66,5% sobre o mesmo mês do ano passado (5.420) e de 31,4% sobre
fevereiro (6.866).

Governo estima que faltam R$ 254,3 bi para
cumprimento da regra de ouro em 2019
A equipe econômica estimou
em R$ 254,3 bilhões a insuficiência de recursos para cumprir
a regra de ouro em 2019. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, enviado na quinta-feira (12) ao
Congresso Nacional, terá uma
autorização para a inclusão, no
Orçamento do próximo ano, de
um crédito suplementar ou especial que precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional.
De acordo com o ministro
do Planejamento, Esteves Colnago, caberá ao próximo presidente da República enviar um
projeto de lei ao Congresso para
emitir dívida pública para honrar esse conjunto de despesas.

“Estamos cumprindo o que está
disposto na Constituição”, declarou.
Estabelecida pelo Artigo
167 da Constituição, a regra de
ouro determina que o governo
não pode endividar-se para cobrir despesas correntes, apenas
para fazer investimentos (em
obras públicas e compra de equipamentos) e refinanciar a dívida
pública.
Até 2017, o governo não tinha problemas com essa restrição, mas os sucessivos déficits
primários – resultados negativos
nas contas do governo sem considerar os juros da dívida pública
– dos últimos anos criaram problemas para o Tesouro Nacional

emitir títulos da dívida pública.
Para este ano, a equipe econômica estima em R$ 203,4 bilhões a insuficiência de recursos para o cumprimento da Regra de Ouro em 2018. O rombo
será compensado pela devolução
de títulos públicos em poder do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), pela extinção do Fundo Soberano do Brasil (FSB) e
pela desvinculação de outros fundos, cujas receitas podem ser
usadas para diminuir o endividamento do governo.
No início do ano, a equipe
econômica estudou enviar uma
proposta de emenda à Constituição (PEC) para estabelecer ga-

tilhos que seriam executados
automaticamente caso o governo descumprisse a Regra de
Ouro. O sistema de seria semelhante ao do teto de gastos, que
inclui limitações automáticas de
despesas caso o governo não
consiga cumprir o valor máximo
de despesas.
O governo, no entanto, desistiu de enviar a proposta ao Congresso. Colnago reiterou que,
como a intervenção federal no
Rio de Janeiro impede mudanças
na Constituição, o governo não
pode mais enviar uma PEC ao
Congresso, só restando incluir a
autorização para o crédito orçamentário na LDO e no Orçamento de 2019. (Agencia Brasil)

Incertezas dificultam recuperação
da economia, diz CNI
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) mantém previsões que apontam para um moderado desempenho da economia brasileira neste ano. De
acordo o relatório Informe Conjuntural do primeiro trimestre,
divulgado na quinta-feira, (12),
as incertezas em relação às eleições e ao ajuste das contas públicas dificultam a recuperação
econômica do país.
A estimativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) do país
cresça 2,6%, o PIB industrial
tenha expansão de 3%, que os
investimentos aumentem 4% e,o
consumo das famílias, 2,8%. A
taxa média de desemprego deverá ficar em 11,8%.
O relatório destaca que, mesmo com o cenário externo favorável, a queda da inflação e a redução dos juros, o ritmo de recuperação da economia é mode-

rado e o país não conseguirá recuperar as perdas causadas pela
recessão no médio prazo. “Mesmo
com o crescimento de 1% do PIB
em 2017, ainda estamos com renda per capita 8,2% menor do que
em 2014 e a produção industrial,
no início de 2018, situa-se ainda
14% abaixo do seu pico observado em 2013”, diz o estudo.
Na avaliação da CNI, a principal causa da fraca reação da
economia é a indefinição sobre
o ajuste permanente das contas
públicas. Além do adiamento da
reforma da Previdência, a falta
de definição do quadro eleitoral
é outra fonte de incertezas sobre o ajuste fiscal.
O informe da instituição
alerta que o grande desafio do
Brasil é aumentar a produtividade. Isso requer, segundo o documento, o equilíbrio fiscal, a reforma da Previdência, a reforma

tributária, disponibilidade de financiamento de longo prazo, redução da burocracia, segurança
jurídica e modelos de regulação
eficientes, entre outras medidas.
Previsões
O relatório da CNI aponta
outras estimativas sobre a evolução da economia. “A inflação
deve permanecer em níveis baixos em 2018 em função da ainda alta ociosidade da economia,
da elevada taxa de desemprego
e da quebra da inércia inflacionária ocorrida em 2017.” A estimativa é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) fechará o ano em 3,7%
ao ano, abaixo do centro da meta
de 4,5% estabelecida pelo Banco Central.
Segundo a CNI, com a inflação baixa, os juros básicos da
economia permanecerão no me-

nor patamar da história. A taxa
Selic chegará ao fim de 2018 em
6,25% ao ano e a taxa real de
juros será de 3%.
O déficit primário do setor
público deve alcançar R$ 152,7
bilhões, o equivalente a 2,19%
do PIB. “Apesar de estar abaixo
da meta de R$ 161,3 bilhões fixada para este ano, o déficit será
maior do que os R$ 110,6 bilhões registrados em 2017”,
afirma o relatório. A dívida pública atingirá 73,7% do PIB.
Já no saldo comercial, a previsão da CNI é que o país terá
um superávit comercial de US$
58 bilhões neste ano, resultado
de exportações de US$ 230 bilhões e importações de US$
172 bilhões.
O Informe Conjuntural do
primeiro trimestre está disponível na página da CNI . (Agencia
Brasil)

Decreto da desestatização da
Eletrobras será feito em parceria
com Congresso
A privatização da Eletrobras
continuará sendo uma das prioridades do governo, e o decreto
que tratará dessa questão está
sendo elaborado “em parceria e
em sintonia” com o Congresso
Nacional, de forma a viabilizar
sua aprovação, afirmaram na
quinta-feira (12) os ministros da
Fazenda, Eduardo Guardia, e da
Secretaria de Governo, Carlos
Marun. Tal decreto incluirá a
estatal no programa de desestatização do governo federal.
“O governo quer a capitalização da Eletrobras, mas fará isso
em parceria, em sintonia com o
Congresso Nacional. Não temos
ideia de fazer isso sem que o Con-

gresso seja ouvido”, disse Marun
após participar da primeira reunião
do presidente Michel Temer com
a nova equipe ministerial.
Segundo o ministro, houve
“confusão” no sentido de a proposta ser apresentada por meio de
decreto presidencial. “Estamos
avaliando os termos do decreto,
que tem objetivo de dar continuidade aos estudos preparatórios
para essa importante e complexa
capitalização. Mas não queremos
ultrapassar a posição do Congresso Nacional a respeito do assunto. O decreto deve ser publicado
de forma que isso seja garantido.”
De acordo com o recémempossado ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia, o governo iniciará ainda nesta semana a interlocução com o relator, visando
dar maior celeridade à matéria.
Para Guardia, as vantagens da
venda de ações da estatal vão
além da questão fiscal.
“A discussão de capitalização da Eletrobras vai muito além
do impacto fiscal no exercício
de 2018. A oferta de energia elétrica é importante para sustentar o crescimento do país, para
evitar gargalos no futuro. É a
mais importante empresa de
energia elétrica. Precisamos de
uma Eletrobras capitalizada, forte, com boa governança corporativa para que continue a fazer

o trabalho dela”, disse Guardia.
Ainda segundo o ministro, o
país não terá capacidade de investimento no setor energético sem
uma Eletrobras “capitalizada e forte”. Guardia lembrou que a empresa responde por um terço da geração de energia elétrica no pais.
De acordo com o ministro da
Fazenda, os R$ 12 bilhões de
receitas previstas com a privatização foram colocados em uma
conta de reservas, na programação orçamentária deste ano.
“Caso isso [a privatização] não
ocorra, não existe nenhuma medida de ajuste adicional [na programação orçamentária]”, disse.
(Agencia Brasil)

Macron: “Temos
provas que o regime
sírio utilizou
armas químicas”
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou na quinta-feira (12) que dispõe de provas de que foram usadas armas
químicas no ataque ao enclave opositor de Duma e que foram
usadas pelo regime de Bashar al-Assad, reiterando sua intenção
de atacar o país. A informação é da Agência EFE.
“Temos provas de que foram utilizadas armas químicas e que
foi o regime quem as utilizou”, afirmou Macron para a TV “TF1”.
O presidente, que disse ter sido afetado pelas imagens desse
ataque de Duma, afirmou que a intervenção deve estar destinada
a impedir que Damasco volte a fazer uso dessas armas químicas,
embora não tenha dado mais detalhes sobre a mesma.
Em contato “diário” com seu colega americano, Donald
Trump, Macron garantiu que a intervenção na Síria estava destinada a lutar contra o jihadista Estado Islâmico (EI), mas que esse
país “abriga várias guerras dentro da guerra” nas quais “nem tudo
está permitido”.Macron também apostou por auxiliar as ONGs
que ajudam a população no terreno.
A intervenção deve contribuir também para “preparar a Síria
de amanhã” que tem que estar dirigida por um Governo “que inclua a todas as minorias”.
O presidente francês indicou que está em contato regular também com seu colega russo, Vladimir Putin, aliado de Assad.
“O mundo é caótico e há situações inaceitáveis. O que tentamos é manter ao máximo a estabilidade da região. A França não
permitirá que haja uma escalada e nem que nada danifique essa
estabilidade”, disse.
Mas acrescentou que “não se pode deixar os regimes pensar
que tudo é permitido”. (Agencia Brasil)

Putin diz que Rússia
não renuncia a seus
planos de chegar
à Lua
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu na quinta-feira (12), ao visitar o Museu da Cosmonáutica de Moscou, que o
programa para enviar um astronauta russo à Lua até 2030 continua
em andamento. A declaração foi feita no 57º aniversário do histórico voo de Yuri Gagarin, o primeiro homem a entrar na órbita da
Terra. Por conta disto, as Nações Unidas celebram a cada 12 de
abril o Dia Internacional do Voo Espacial. A informação é da EFE.
“Já estamos terminando o trabalho na nave Federatsiya (Federação)”, afirmou Putin, em referência à nova nave espacial russa
que substituirá em um futuro próximo a envelhecida Soyuz e que,
ao contrário desta, será recuperável para ser utilizada em vários
lançamentos.
Além disso, a Rússia já começou a desenvolver o foguete superpesado que será utilizado nos voos à Lua e cujo “primeiro teste
está previsto para dentro de dez anos, Não há dúvida, trabalharemos ativamente para realizar este programa”, afirmou Putin.
Estação lunar
Em primeiro lugar, o programa russo prevê a participação no
projeto de implantação de uma estação espacial internacional na
órbita do satélite natural da Terra. Depois, terá como meta alunissar e erguer módulos lunares permanentes para investigar a
superfície da Lua.
A Rússia não tem nenhuma intenção de deixar os ambiciosos
projetos internacionais para a conquista do espaço, apesar das
más relações atuais com os países do Ocidente, sobretudo com
os Estados Unidos, a outra grande potência espacial mundial.
“Não temos intenção de sair de nenhum programa. Temos parceiros para a Lua, e depois para investigar Marte. Aí estão Estados
Unidos, Canadá, Japão e União Europeia”, afirmou Putin.
Há apenas seis meses as agências espaciais da Rússia e dos
EUA - Roscosmos e Nasa - firmaram um acordo para criar uma
estação na órbita da Lua, cujo primeiro módulo será lançado ao
espaço em 2022 e contará com uma tripulação integrada por astronautas de vários países, assim como acontece na atual Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).
“Todos esses planos serão realizados. São interessantes, necessários para o país e para toda a humanidade”, comentou o presidente russo.
Nos polos da Lua
Em um documentário exibido na televisão russa pouco antes
das eleições presidenciais de março, Putin explicou que o novo
programa lunar russo prevê alunissar nos polos do satélite natural “porque há fundamentos para pensar que lá pode haver água.
Lá há coisas a fazer, e dali pode começar o estudo de outros planetas e do espaço distante”, disse o presidente russo na época.
Por outro lado, o chefe do Kremlin anunciou planos para a
nova base de lançamentos de Vostochny, inaugurada em 2016 na
região oriental de Amur, perto da fronteira com a China. “Criamos uma base e lá crescerá pouco a pouco uma cidade. Acredito
que será o lugar para um cluster (aglomerado) de alta tecnologia
no Oriente Distante”, indicou Putin.
A base, com uma superfície de 700 quilômetros quadrados,
foi construída para aliviar a carga de lançamentos que o cosmódromo de Baikonur (no Cazaquistão) suporta, e para garantir a
independência da Rússia no cumprimento de seu programa espacial no futuro.
Dia internacional
As Nações Unidas celebraram na quinta-feira, 12 de abril, o Dia
Internacional do Voo Espacial Humano, data criada pela Assembleia
Geral da ONU para “marcar o início da era espacial para a humanidade”. A comemoração relembra o dia 12 de abril de 1961, quando o
astronauta soviético Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a ir
para o espaço e sua nave orbitou a Terra. (Agencia Brasil)
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Supremo Tribunal Federal nega
pedido de habeas corpus de Palocci
Governo espera que
Congresso aprove
reoneração da folha
mesmo com eleições
O governo federal espera
aprovar a reoneração da folha
de pagamentos ainda neste ano.
O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse
na quinta-feira (12) que, mesmo em ano de eleições, o projeto vai avançar.
“Não subestimem o senso
de responsabilidade dos senhores e senhoras parlamentares.
Evidente que se trata de um ano
eleitoral, um ano até nervoso.
Mas temos certeza que a reoneração vai avançar e será aprovada no Congresso Nacional,
ainda neste ano”, disse, após
participar de reunião ministerial, no Palácio do Planalto, em
Brasília.
O ministro explicou que a
desoneração faz com que empresas deixem de pagar receitas previdenciárias e esse recurso que não é pago pelas empresas, acaba sendo pago pelo
governo, pelo INSS [Instituto
Nacional do Seguro Social]. “É
duplo prejuízo. É importante
tanto para que a arrecadação previdenciária aumente, como para
a diminuição das despesas da
União”, disse Marun.
Segundo ele, o incentivo ao
avanço da economia não será
mais por meio de subsídios na
arrecadação previdenciária.
“Essa desoneração tem seus
dias contados. Insistimos na
aprovação de um projeto que
inicia esse processo. Essa também é uma prioridade do governo”, destacou.
O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse que a
reoneração de folha afeta o
teto dos gastos públicos. “Essa
não arrecadação é contabilizada como transferência de recursos do Tesouro para a Pre-

vidência. Portanto, está dentro
do limite do teto dos gastos. A
reversão [dos incentivos fiscais]
abre espaço fiscal”, disse.
Guardia lembrou que a proposta inicial do governo era
manter apenas três setores desonerados e, no Congresso,
esse número já subiu para 16
ou 17 setores. Ainda assim,
afirmou o ministro, a aprovação do projeto será positiva. “O
que vier de ganho dessa discussão é positivo para este exercício e para o próprio exercício financeiro. Vamos avançar
na medida que a gente conseguir”, disse Guardia.
Reforma PIS/Cofins
O projeto de reforma do
PIS/Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social) está “bastante
maduro”, segundo Guardia. O
ministro da Fazenda destacou
que deve apresentar a proposta
ao presidente Michel Temer
daqui a duas semanas. Após
essa análise, as proposta será
encaminhada ao Congresso.
Meta de inflação
Guardia negou que o Conselho Monetária Nacional
(CMN) já tenha definido a meta
para a inflação em 2021. Mais
cedo, os membros do CMN divulgaram nota para negar a informação publicada na edição de
hoje do jornal O Globo de que
a meta para 2021 seria 3,75%.
“Já divulgamos uma nota deixando muito claro que não houve nenhuma decisão com relação a uma meta. Não estamos
discutindo esse tema. Não sei
de onde saiu essa afirmação”,
enfatizou. (Agencia Brasil)

Por 7 votos a 4, os ministros
do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiram na quinta-feira
(12) negar o pedido de liberdade
protocolado pela defesa do exministro Antônio Palocci, preso
desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, devido às investigações da Operação Lava Jato.
No ano passado, Palocci foi
condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 12 anos, dois meses
e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos a que
responde no âmbito da Lava Jato.
A maioria de votos foi formada com base no voto do relator,
proferido na sessão de quarta-feira, (11). Fachin entendeu que há
risco para a ordem pública, caso
o ex-ministro seja libertado. Para
o ministro, Palocci ainda tem influência e parte dos recursos que

foram desviados ainda não foi recuperado. “Esse cenário revela periculosidade concreta do agente,
circunstância que evidencia fundado receio de práticas de futuras
infrações”, entendeu o relator.
O entendimento foi acompanhado pelos ministros Alexandre
de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber, Celso
de Mello e Cármen Lúcia.
Votaram a favor da liberdade
de Palocci os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski e Marco Aurélio.
Última a votar, a presidente do
STF, Cármen Lúcia, também
acompanhou a maioria e entendeu que a decisão de Moro, ao
manter a prisão de Palocci, levou
em conta que não era possível
substituir o cárcere por medidas
cautelares, em função do risco de
reiteração dos crimes.” O minsitro Fachin demonstrou que

nada havia de desarrazoado [na
sentença], porque o transcurso
[do processo] se fazia da maneira razoável, pertinente e necessária. Não havia reconhecimento
de excesso de prazo”, afirmou.
Para Gilmar, o prazo indefinido das prisões preventivas é uma
forma de tortura para viabilizar
acordos de delação premiada. “Vertentes que pretendem restringir o
habeas corpus, limitar o habeas
corpus estão, obviamente, fazendo rima com o AI-5”, disse.
Lewandowski entendeu que,
com o encerramento das investigações e a definição da sentença
do ex-ministro, não há mais necessidade da continuidade da prisão. “Com a prolação da sentença, a prisão preventiva já exauriu
todos os seus efeitos, no tocante
ao requisito da conveniência da
instrução criminal, não mais substituindo risco de interferência na

produção probatória, razão pela
qual não se justifica, sob este fundamento, a manutenção da custódia cautelar”, argumentou.
De acordo com as investigações, a empreiteira Odebrecht
tinha uma espécie de “conta-corrente de propina” com o PT, partido do ex-ministro. De acordo
com os investigadores, a conta
era gerida por Palocci, e os pagamentos a ele eram feitos por
meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht – responsável pelo pagamento de propina
a políticos – em troca de benefícios indevidos na Petrobras.
No STF, a defesa de Palocci
alegou que o caso deveria ser julgado pela Segunda Turma da Corte, e não pelo plenário. Além disso, os advogados criticaram o
“uso da prisão preventiva como
forma ilegal de antecipação de
pena”. (Agencia Brasil)

STF confirma para dia 17 julgamento
de denúncia contra Aécio Neves
O ministro Marco Aurélio,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu manter para a próxima terça-feira (17) o julgamento sobre o recebimento da
denúncia da Procuradoria-Geral
da República (PGR) contra o
senador Aécio Neves (PSDBMG) em um dos inquéritos resultantes da delação do empresário Joesley Batista, do grupo
J&F.Também são alvos da mesma denúncia a irmã do senador,
Andrea Neves, o primo dele, Frederico Pacheco, e Mendherson

Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella (PMDB-MG), flagrado com
dinheiro vivo. Todos foram acusados de corrupção passiva.
O pedido de adiamento foi
feito pela defesa de Andrea. O
advogado alegou que não poderia comparecer à sessão porque
teria de participar de outro julgamento no Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Para o ministro Marco Aurélio, a defesa não apresentou
justificativa relevante. “Nada

impede que os julgamentos
agendados para a data sejam ordenados, no próprio dia, de
modo a possibilitar ao profissional, ante a proximidade dos Tribunais, a realização de sustentação oral em ambos”, decidiu.
Segundo a denúncia, apresentada há mais de 10 meses,
Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela
Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina, em troca de
sua atuação política. O senador
foi acusado pelo então procura-

dor-geral da República Rodrigo
Janot dos crimes de corrupção
passiva e tentativa de obstruir a
Justiça.
Em nota divulgada na última
terça-feira, o advogado Alberto
Toron, que representa Aécio
Neves, disse que o senador foi
“vítima de uma situação forjada,
arquitetada por criminosos confessos que, sob a orientação do
então procurador Marcelo Miller, buscavam firmar um acordo
de delação premiada fantástico”.
(Agencia Brasil)

STF adia julgamento de decisão
que autorizou prisão domiciliar a Maluf
O Supremo Tribunal Federal
(STF) adiou o julgamento que vai
analisar decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que concedeu, no dia 28 de março, prisão
domiciliar ao deputado federal
Paulo Maluf (PP-SP). Na decisão, o ministro entendeu que
exames protocolados pelos advogados do deputado mostram
que Maluf passa por graves problemas de saúde e não pode con-

tinuar na prisão. O habeas corpus
poderá ser analisado na próxima
semana. O caso estava previsto na
pauta de julgamento desta tarde,
mas não foi analisado porque a
questão do habeas corpus do exministro Antonio Palocci tomou
todo o tempo da sessão.
Maluf foi condenado no ano
passado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a sete
anos e nove meses de prisão pelo

crime de lavagem de dinheiro.
Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter
recebido propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS quando era prefeito de São Paulo (1993-1996).
Os recursos foram desviados da
construção da Avenida Água Espraiada, hoje chamada Avenida Roberto Marinho, de acordo com a denúncia. O custo total da obra foi

cerca de R$ 800 milhões.
As investigações se arrastaram
por mais de 10 anos desde a instauração do primeiro inquérito,
ainda na primeira instância da Justiça. Os procuradores responsáveis pelo caso estimaram em
US$ 170 milhões a movimentação total de recursos ilícitos. O
Supremo assumiu o caso após a
eleição de Maluf como deputado federal. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
Rerratiﬁcação - Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 34ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., em primeira convocação
No Edital de Convocação publicado neste jornal, edições de 03 de abril de 2018, 04 de abril de 2018 e 05 de abril de
2018, no texto por lapso constou “...no dia 25 de abril de 2018, às 10:00 horas...”, sendo o correto “no dia 25 de abril
de 2018, às 10:15 horas...”. Todos os demais termos, informações e condições, que não expressamente alteradas por
esta rerratiﬁcação, permanecem válidas. São Paulo, 11 de abril de 2018. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITORA DO BRASIL S/A
CNPJ n° 60.657.574/0001- 69

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas da Editora do Brasil S/A, a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária (A.G.O.) e Extraordinária (A.G.E.), em sua sede social à Rua Conselheiro Nébias, 887,
nesta Capital, no dia 25/04/2018, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A.G.O. - Ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017, b) Eleição dos Membros da Diretoria, c)
Fixação dos honorários da Diretoria A.G.E. - Ordem do dia: a) Apreciação e votação do novo Estatuto
Social; b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. À disposição dos senhores acionistas, achamse na sede da Companhia os documentos a que se refere o item “ a “ supra. São Paulo, 12/04/2018.
Aurea Regina Cavalcante Costa - Diretora Presidente

Avenida Angélica Investimentos Imobiliários e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.932.853/0001-73 - NIRE 35.230.638.472
Extrato da 2ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, (I) Fundo de Investimento Imobiliário Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I - FII, neste ato representado por seu administrador Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., e (II) Gerson Amado; sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada Avenida Angélica Investimentos Imobiliários e Participações Ltda., têm entre si justo e acordado alterar o Contrato
Social da Sociedade (“Contrato Social”) mediante os seguintes termos e condições: I. Redução de Capital: 1.1. Em primeiro
lugar, o Fundo, neste ato, declara que o montante do capital social não integralizado no valor de R$ 50.500.000,00,
subscrito na 1ª Alteração de Contrato Social da Sociedade registrada na JUCESP nº 113.815/18-9, em sessão realizada
em 21/3/18, foi devidamente integralizado em moeda corrente nacional pelo Fundo, em conformidade com o referido ato.
1.2. Ato contínuo, os Sócios decidem, por unanimidade, reduzir o capital da Sociedade em R$ 39.087.049,00, com a
consequente extinção de 39.087.049 quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada, por considerá-lo excessivo em relação
aos seus objetivos. 1.3. Diante do acima disposto, o capital social da Sociedade de R$ 63.358.800,00 passa para R$
24.271.751,00, dividido em 24.271.751 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 1.4. As 39.087.049 quotas
ora extintas do capital social da Sociedade são de titularidade do Fundo e, nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, o
valor correspondente ao valor total das referidas quotas será restituído ao Fundo mediante a entrega do imóvel objeto da
matrícula nº 29.753 do 5º Cartório de Registro de Imóveis de SP/SP, de propriedade da Sociedade, que será formalizado
por meio da celebração de instrumento especíﬁco. 1.5. A redução de capital aprovada no presente ato somente se tornará
eﬁcaz após o prazo de 90 dias de sua publicação, desde que não haja impugnação da referida redução por eventuais
credores quirografários da Sociedade. 1.6. Tendo em vista as deliberações acima, os Sócios decidem alterar o caput do
Artigo 5º do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Capítulo II: Do Capital:
Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos quotistas, em moeda corrente nacional, é de R$
24.271.751,01, representados por 24.271.751 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas
entre os sócios: Quotista - Nº de Quotas - R$: Gerson Amado - 1 - 1,00; Fundo de Investimento Imobiliário Northwest
Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I - FII - 24.271.750 - 24.271.750,00; Total: 24.271.751 - 24.271.751,00.
§1º - Cada quota é indivisível em relação à Sociedade, e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.
§2º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” II. Consolidação do Contrato Social: 2.1. As Partes, de comum acordo, aprovam e ratiﬁcam
todas as demais disposições do Contrato Social que não foram expressamente alteradas pelo presente instrumento, as
quais restam inalteradas e convalidadas, permanecendo em pleno vigor. Em razão das deliberações tomadas na presente
alteração contratual, resolvem os sócios, por unanimidade, consolidar o Contrato Social.

E D I T A L D E N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
11/04/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.
Contrato: 1.0235.4129706-0 - SED: 30683/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): PAULO PIRES DE MOURA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, PROJETISTA
CIVIL, CPF: 873.980.528-04, RG: 6.365.381-3-SP. Imóvel sito à: RUA COPACABANA,
Nº 385, APARTAMENTO Nº 12, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFICIO VILLAGGIO
DI LUCCA (BLOCO FUNDOS), NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SAO PAULO/SP.
Com 01 vaga para estacionamento, em local indeterminado, individual e sujeita a
atuação de manobrista.
São Paulo, 11/04/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Agente Fiduciário
11, 12 e 13/04/2018

Finvest Finanças e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 15.12.2017.
Data, Hora, Local: 15.12.2017, às 11hs, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza;
Secretário: Alexandre Wildt Borges. Deliberações Aprovadas: 1) O pedido de renúncia de Luis Claudio Garcia de
Souza do cargo de Conselheiro da Companhia; 2) Ato contínuo, os acionistas aprovam, de maneira unânime, a eleição dos
Srs. Caio Mário Paes de Andrade e Byung Soo Hong, abaixo qualiﬁcados, para o Conselho de Administração da Companhia,
com ﬁxação do mandato até 15.06.2019, permanecendo como membros do Conselho de Administração Márcio Garcia de
Souza e José Pio Borges de Castro Filho. Considerando as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia
passa a ser composta da seguinte forma: Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, RG nº 5.772.152 (SSP/SP), CPF/
MF nº 448.215.738-49; José Pio Borges de Castro Filho, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.065.238 (SSP/SP),
CPF/MF nº 203.879.387-53; Caio Mário Paes de Andrade, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº
29.015-083-8 (SSP/SP), CPF/MF nº 326.865.105-44; e Byung Soo Hong, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 20.025.012
(SSP/SP), CPF/MF nº 165.268.348-84, todos residentes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.12.2017.
Acionistas: Finvest Capital Partners – Fundo de Investimento em Participações, representada pelo sua Gestora BRL Trust
Investimentos Ltda., por sua vez representada pelos seus representantes legais; Finvest Holdings Ltda, representada pelos
seus representantes legais; VGS Foundation Participações Ltda., representada pelos seus representantes legais; e Luis Claudio
Garcia de Souza. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente, Alexandre Wildt Borges - Secretário. JUCESP nº
152.149/18-1 em 02/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1065952-12.2014.8.26.0100 O
(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2 Vara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a) Ana Paula Mendes

Carneiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marilena da Conceição Garcia e sm Adilson Luiz Garcia, Antonio Pereira e sm
Maria José Fernandes Pereira, Antonio José de Andrade Souto, Jairo José Pires e sm Maria Silveira Pires, Vera Lucia Oliveira
Tenorio,Wender Lincoln Rodrigues de Oliveira, Janete Alves, Nair Pereira, Denizio Menezes Marques, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que JOSÉ TORRES SILVA e ELZA DA SILVA
LEMOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua Ilha de Banda, 146 e 154, Jardim
Santa Mônica Pirituba, São Paulo/SP Contribuinte nº 105.156.0044-9 e 105.156.0045-7, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS [12,13]

J o r n a l O DIA SP

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF n° 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 23/10/2017, às 11h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas por
unanimidade de votos aprovaram, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2016, publicadas em 05/04/2017, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, página 34 e “Jornal Gazeta
de São Paulo”, página 08; e (ii) restou prejudicada a destinação do lucro, uma vez que foram apurados prejuízos no referido exercício. A presente
ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., por Rodrigo Lacombe
Abbud e Rodrigo Avila Sarti; S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva; ER Vetor Empreendimentos
e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva. JUCESP nº 140.924/18-8 em 21/03/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 - NIRE N° 35.300.316.177
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: No dia 2 de abril de 2018, às 9:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael Leon Schmulian;
Secretário, Virgilio Borba. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, § 4º,
da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro
de Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas as seguintes matérias: (1) a lavratura da ata sob a
forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, § 1º, da Lei n° 6.404, de 1976; (2) considerando que o montante do capital social se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos ﬁnanceiros para o custeio
das atividades da Companhia, a redução do capital social de R$254.236.330,00 (duzentos e cinquenta e quatro
milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta reais) para R$249.361.330,00(duzentos e quarenta e nove
milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta reais) mediante o cancelamento de 4.875.000 (quatro
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias. A redução far-se-á mediante a restituição ao acionista
Alumina Limited do Brasil S/A., em moeda corrente, do valor de R$4.875.000,00 (quatro milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil reais), a ser feita na forma da lei; (3) em consequência da resolução ora aprovada, aprovar a
alteração do artigo 5º do estatuto social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social
é de R$254.236.330,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta
reais), dividido em 254.236.330 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentas e
trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada”; (4) determinar à diretoria que
proceda à publicação desta ata na forma prevista no artigo 174 da Lei n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua
apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas, após
lida, aprovada e assinada a ata da Assembleia. ASSINATURAS: Michael Leon Schmulian, Presidente; Virgilio Borba,
Secretário; Alumina Limited do Brasil S/A, Michael Leon Schmulian, Diretor.
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Sada Cruzeiro recebe EMS Taubaté
Funvic para terceiro jogo da semi
Partida, que pode levar time paulista a final, será nesta sexta-feira, às 21h30, na casa da equipe mineira
Daniel Castellani venceu por 3
sets a 1, com parciais de 25/23,
22/25, 17/25 e 27/29. Na partida dois, vitória paulista por 3
a 0 (25/21, 25/22 e 25/23).
Para evitar uma nova vitória do
time adversário, o técnico Marcelo Mendez afirma que seu
time só tem uma opção:
“Agora só podemos ir para
cima, jogar o que sabemos e o
que fizemos durante a temporada. Tivemos uma conversa boa
com o grupo, sobre as últimas
partidas e todos estão muito
motivados para reverter este placar. Vamos fazer valer o mando
de campo e precisamos muito
do apoio da nossa torcida neste

momento. Acreditamos no nosso grupo, na força que nós temos e acho também que a torcida pode ser vital para esta virada”, afirmou Marcelo Mendez.
Do outro lado, o central Otávio alerta para a importância de
manter o foco, especialmente
quando se trata de enfrentar um
adversário pentacampeão da Superliga masculina de vôlei.
“A série está em aberto e,
por isso, estamos com os pés
no chão. Ainda não garantimos
nossa tão sonhada vaga na final. Sabemos que o Sada Cruzeiro é uma equipe muito qualificada, e já vem mostrando
isso há algum tempo. Mas,

Foto/ Rafinha Oliveira

Sada Cruzeiro (MG) e EMS
Taubaté Funvic (SP) disputam,
nesta sexta-feira (13), a terceira partida da semifinal da Superliga Cimed masculina de vôlei
2017/2018. O confronto, que
será às 21h30, no ginásio do
Riacho, em Contagem (MG),
pode ser decisivo. Caso o time
paulista vença, estará classificado para a final da competição.
Em caso de vitória, a equipe
mineira reduzirá a desvantagem
na série melhor de cinco jogos.
A partida terá transmissão ao
vivo do SporTV.
No primeiro encontro entre
as equipes, em Contagem, o
grupo dirigido pelo técnico

Bloqueio de Wallace

vejo nossa equipe muito fechada e totalmente disposta a
deixar tudo que temos em quadra para conseguirmos a vitória
amanhã”, disse Otávio.
Esta é a reedição da final da
Superliga 16/17, quando o Sada
Cruzeiro saiu com a vitória por
3 sets a 1 e conquistou o quinto
título na principal competição
do voleibol brasileiro.
A outra série semifinal da
Superliga Cimed 18/18 também
está com 2 jogos a 0 para uma
das equipes. Em casa e no ginásio do adversário, o Sesi-SP venceu o Sesc RJ – no primeiro duelo por 3 sets a 2, e, no segundo, por 3 a 0.

Endurance 5 Horas de Kart Interlagos: Depois de vencer na
Stock, Di Grassi
Equipe RKC vai atrás da vitória
busca novo triunfo
em Roma

Alberto Otazú
Apenas uma semana após a
definição do primeiro turno
do Campeonato RKC Rental
Kart, os pilotos do certame do

Rotary Club Po nte Estaiada São
Paulo voltam ao Kartódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP),
onde será disputado neste sába-

do (14/4), a partir das 12 horas,
o primeiro Endurance 5 Horas
de Kart Interlagos.
“Estamos preparados para a
batalha de sábado. Essa corrida será decidida nos detalhes.
Os times adversários se reforçaram, mas tenho plena confiança em nossos pilotos para
buscar o podium. Entramos na
disputa visando o lugar mais
alto. Vamos fazer o que sabemos: correr e se divertir”, avisa Fábio Cunha, campeão do
RKC no ano passado.
A equipe RKC Kart está
inscrita com três Karts e terá
à disposição pilotos experientes, rápidos e constantes, para
brigar pela vitória desde a tomada de tempos. A formação é
composta por 12 pilotos: Al-

berto Otazú, Alejandro Pompônio, Charles Vittorio, Fábio
Cunha, Fábio PL, Fábio Telles,
Fernanda Jardim, Fernando
Noronha, Nelson Reple, Paulo Leierer, Samer Ghosn e Vivi
Gola. Na retaguarda estarão
Pedro Baptista e Luis Barbosa
cuidando da estratégia e de
mais quatro cronometristas e
sinalizadores.
A RKC Kart tem um bom
histórico em provas de endurance. No ano passado foi vicecampeã das 36 Horas de Interlagos, com uma vitória, uma
segunda, uma terceira e uma
quinta posições. E nas 12 Horas Beto Carreiro a equipe largou da pole position e quando
estava para terminar em terceiro, teve uma quebra de motor.

Melo viaja para disputar o
Masters 1000 de Monte Carlo
Marcelo Melo viajou na noite de quarta-feira (11) para Mônaco onde, a partir deste domingo (15) e até o dia 22, será realizado o Masters 1000 de Monte
Carlo. Tenista número 1 do mundo no ranking individual de duplas da ATP e recém-eleito atleta do ano pelo COB, ele participou, antes da viagem, da abertura
do Roland-Garros Junior Wild
Card Competition by Longines ,
como embaixador do torneio no
Brasil, batendo bola com os 32
tenistas juvenis que disputam a
competição, no Pampulha Iate
Clube, em Belo Horizonte
(MG). Bruno Soares, 15º no
ranking mundial de duplas, também participou do evento e ajudou a fazer a festa da garotada.
Melo deixou uma mensagem
para os participantes do torneio,
que começou na quinta-feira
(12) e vai até domingo, valendo

Foto/Marcelo Zambrana

Torneio será realizado a partir deste domingo (15) e até o dia 22. Antes de seguir para Mônaco, tenista número 1 do mundo
participou da abertura do Roland-Garros Junior Wild Card Competition by Longines, como embaixador no Brasil

Marcelo batendo bola no PIC
vaga para o qualifying juvenil de
Roland Garros, em Paris, no final de maio.
“Um orgulho muito grande e
uma honra poder ser o embaixa-

dor aqui no Brasil. Acho que é
muito importante esse tipo de
torneio para os juvenis, para eles
terem consciência que é possível chegar lá, que podem alcan-

çar o sonho de um dia ser campeão de Roland Garros (Marcelo venceu o torneio de duplas em
2015, ao lado de Ivan Dodig).
Deu para ver na cara deles a alegria e que estão tentando aproveitar o máximo possível. Tive a
oportunidade de bater bola com
todos. Foi muito legal. Estou
muito feliz que esse torneio
aconteça aqui no Brasil, ainda
mais na minha cidade”, destacou
Marcelo, que tem o patrocínio de
Centauro, BMG e Itambé, com
apoio da Confederação Brasileira de Tênis.
Melo jogará em Mônaco
com seu parceiro, o polonês
Lukasz Kubot, com quem divide
a liderança no ranking da ATP. Eles
somam 7.960 pontos, seguidos
pelo croata Mate Pavic, em terceiro, com 6.530. No ano passado, chegaram até as quartas de final no torneio de Monte Carlo.

Seis dias após a primeira vitória na principal categoria
brasileira, Lucas chega confiante à Itália

Foto/Duda Bairros
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Alberto Otazú, Alejandro Pompônio, Charles Vittorio, Fábio Cunha, Fábio PL, Fábio Telles, Fernanda Jardim, Fernando
Noronha, Nelson Reple, Paulo Leierer, Samer Ghosn, Vivi Gola dividirão três karts na equipe RKC Kart

Lucas comemora vitória na Stock, domingo passado, em
Curitiba
Atual campeão mundial da
Fórmula E, Lucas Di Grassi
chega mais motivado do que
nunca a Roma, na Itália, para a
disputa da sétima etapa da temporada da Fórmula E. Domingo passado (8), o piloto brasileiro conquistou com muita
autoridade sua primeira vitória
na temporada de estreia que faz
no Campeonato Brasileiro de
Stock Car e agora tentará uma
segunda vitória consecutiva
com apenas seis dias de diferença – mas desta vez no Mundial de Fórmula E. “Tivemos
um final de semana muito emocionante na Stock, mas agora é
hora de focar 100% na Fórmula E. Talvez Roma seja o local
de minha primeira vitória no
Mundial nesta temporada. Eu e
a equipe estamos trabalhando
forte para alcançar essa meta”,
resumiu Di Grassi.
Na etapa anterior da Fórmula E, disputada no Uruguai,
a vitória escapou por pouco.
Lucas foi um dos grandes destaques do dia, brigando pela
ponta com o francês Jean-Eric
Vergne até o final e protagonizando os momentos mais emocionantes da prova. “Aparentemente nós solucionamos os
problemas técnicos do carro”,
conta o brasileiro. “A nossa
equipe está muito confiante
para as próximas etapas”, con-

ta o piloto da equipe Audi
Sport Abt Schaeffler.
Descendente de italianos,
Di Grassi diz que se sente em
casa quando compete na Itália.
“Meus avós nasceram aqui. É
como uma segunda casa para
mim”, conta ele. Para o brasileiro, a nova pista montada nas
ruas de Roma tem tudo o que é
necessário para oferecer uma
grande corrida neste sábado:
“O traçado parece ser muito
desafiador: tem trechos lentos,
vários pontos de ultrapassagem... acredito que os fãs vão
assistir uma grande prova de
Fórmula E”.
Lucas foi prejudicado por
várias quebras no carro em todas as cinco primeiras etapas
da temporada. Apesar de sempre estar entre os mais velozes todas as vezes que entrou
na pista, o problema no sistema elétrico impediu que brigasse por vitórias e pontos.
Diante disso, ele deixou bem
claro seus objetivos no campeonato de agora em diante:
“Basta olhar para a tabela de
pontuação para ver que nós
temos muito a ganhar e pouco a perder. Em Roma, vou
pilotar o melhor que puder
para conseguir a primeira vitória de 2018 e poder dedicar esse resultado aos fãs e à
equipe Audi”.

