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Inflação oficial sobe para 0,75%
em março, diz IBGE
MPF move ação para obrigar ANM
a inspecionar barragens no país
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Cade condena Ipiranga e BR Distribuidora
por indução de preço uniforme
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Setor de motocicletas no
mercado interno supera as
expectativas
Foto/Agencia Brasil

Brasil e
Argentina
têm visão
convergente
sobre
Mercosul, diz
Araújo
O chanceler Ernesto Araújo afirmou na quarta-feira (10),
após reunião com os ministros
argentinos Jorge Faurie, das
Relações Exteriores, e Dante
Sica, da Produção e Trabalho,
que Brasil e Argentina têm
ideias muito convergentes sobre o presente e o futuro do
Mercosul.
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A Justiça do Peru determinou a prisão por dez dias do expresidente da República Pedro
Pablo Kuczynski (2016-2018)
e mais duas pessoas. Kuczynski é acusado de corrupção e recebimento de propina
da empreiteira Odebrecht. A
ação é conduzida por José Domingos Pérez.
A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal Permanente Especializado em Crimes de Corrupção de Funcionários que acatou o pedido do
Ministério Público. Os outros
dois mandados de prisão são
para a secretária Gloria Jesus
Kisic e o motorista Jose Luis
Bernaola.
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

26º C
15º C

Noite

Nos três primeiros meses do
ano foram produzidas 276.835
motocicletas no país, um aumento de 6,6% ante igual período do

ano passado, quando foram produzidas 259.587 unidades, segundo
dados da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ci-

Brasileiro de Velocidade na
Terra divulga calendário com
quatro etapas e início em abril
Falta pouco menos de 20
dias para a largada oficial da
temporada 2019 do Campeonato Brasileiro de Velocidade
na Terra (BRVT) e a preparação está a todo vapor. A sede
da primeira etapa será o autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT), que recebe entre os
dias 26 e 28 de abril a primeira etapa da categoria Autocross, a mais rápida das corridas na terra. O campeonato,
que é organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo, deve receber mais
de 20 competidores. Página 8

A Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve
SP) segue contribuindo para o
crescimento da economia paulista. Nos primeiros três meses
da atual gestão do Governo estadual, a instituição financiou
R$ 93,7 milhões para pequenas
e médias empresas e municípi-

os paulistas.
Os números refletem o empenho da nova gestão em aquecer a economia, incentivado a
geração de empregos e renda,
além de novos negócios, por
meio de financiamento com baixas taxas de juros e prazos de até
10 anos para pagar.
Página 2

Prefeitos pedem
destravamento de obras do
Minha Casa, Minha Vida
A Confederação Nacional dos
Municípios pediu ao governo federal o destravamento de obras e
contratos do programa Minha
Casa, Minha Vida. O pedido foi
feito pelo presidente da entidade,
Glademir Aroldi, ao ministro do

Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em debate, na quarta-feira (10), em evento da Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, que reúne prefeitos
de todo o país na capital durante
esta semana.
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Guia do Procon-SP orienta
sobre uso do cartão de
crédito
Página 2

Turismo VNT será disputado em etapa única, em Cordeirópolis

EMS Taubaté Funvic vence
Sada Cruzeiro e abre 2 a 0
na semifinal
Foto/ Rafinha Oliveira

Comercial
Compra: 3,82
Venda:
3,82
Turismo
Compra: 3,67
Venda:
3,98

EURO
Compra: 4,31
Venda:
4,31

OURO
Lucarelli, eleito o melhor do jogo

Alberto Otazu quer
manter liderança em
três campeonatos
Passando por excelente
fase e embalado pela conquista de 100 vitórias em sua
curta carreira, o piloto Alberto Otazú (Escola de Pilotagem Alpie/Rolley Ball/
AVSP) terá vários desafios
nesta semana, quando tenta-

DÓLAR

Compra: 147,72
Venda: 175,45

Linhas de créditos da
Desenvolve SP estimulam
economia paulista

Esporte

Foto/Victor Lara

Justiça
determina
prisão por dez
dias de expresidente do
Peru

clomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
As vendas no atacado também acompanharam o movimento de alta no primeiro trimestre,
somando 270.641 motocicletas
comercializadas, uma alta de
15,7% ante mesmo período de
2018 (234.010) . Apenas em
março o repasse de motocicletas para as concessionárias foi de
93.559 unidades, aumento de
7,2% na comparação com março de 2018 (87.243unidades).
Na comparação com fevereiro
foi registrada queda de 2%
(95.427 unidades).
Na avaliação de Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo,
a retomada do setor de motocicletas no mercado interno no primeiro trimestre superou as expectativas.
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial subiu para 0,75% em março deste
ano. Em fevereiro, a taxa havia sido de 0,43%. A taxa também
ficou acima do 0,09% de março do ano passado.
Segundo dados divulgados na quarta-feira (10) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA acumula
taxas de inflação de 1,51% no ano e 4,58% em 12 meses.
A taxa de março foi a maior para o mês desde 2015 (1,32%).
O acumulado do ano é o maior para um primeiro trimestre desde 2016 (2,62%). O acumulado em 12 meses é o maior desde
fevereiro de 2017 (4,76%). Segundo o IBGE, a inflação de março
foi fortemente influenciada pelas altas de preços dos alimentos e
bebidas (1,37%) e dos transportes (1,44%), que responderam
por 80% da taxa de inflação no mês.
Página 3

A segunda rodada da semifinal da Superliga Cimed masculina de vôlei 18/19 colocou o
EMS Taubaté Funvic (SP) em vantagem de 2 jogos a 0 na série
melhor de cinco. Na terça-feira
(9), atuando no ginásio do Abaeté e embalado pelo apoio de sua
fanática torcida, o time dirigido
pelo técnico Renan venceu por
3 sets a 2 (25/15, 19/25, 16/25,
29/27 e 15/12) em uma partida
equilibrada e bem disputada.
Com mais uma grande atuação,
o ponteiro Lucarelli recebeu o
maior número de votos no site
da Confederação . Página 8

rá manter a liderança em
três campeonatos diferentes, em quatro provas que
serão realizadas de quintafeira (11) até domingo
(14), todas no Kartódromo
de Interlagos, em São Paulo (SP).
Página 8
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Linhas de créditos da Desenvolve
SP estimulam economia paulista
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
+ MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal “O DIA”;
3º diário mais antigo de São Paulo - SP - Brasil. Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no
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A Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP)
segue contribuindo para o crescimento da economia paulista.
Nos primeiros três meses da atual gestão do Governo estadual, a
instituição financiou R$ 93,7
milhões para pequenas e médias
empresas e municípios paulistas.
Os números refletem o empenho da nova gestão em aquecer a economia, incentivado a
geração de empregos e renda,
além de novos negócios, por
meio de financiamento com baixas taxas de juros e prazos de até
10 anos para pagar.
Do total desembolsado, somente o setor privado foi res-

ponsável por demandar 75% dos
recursos. São projetos de investimento que visam a expansão de
empresas, modernização de processos, compra de equipamentos, entre outros.
Já o setor público, demandou
outros 25% do montante desembolsado. As prefeituras que buscaram a Desenvolve SP utilizaram os recursos para modernizar serviços e realizar obras de
infraestrutura que geram mais
desenvolvimento, lazer, cultura,
segurança e qualidade de vida
para a população.
No ranking das Regiões Administrativas do Estado que mais
investiram ao longo do período

de 100 dias estão: Campinas,
Sorocaba e a Região Metropolitana de São Paulo. Juntas, elas
totalizaram R$ 64,4 milhões em
financiamentos.
Inovação no radar
A inovação está no DNA do
empreendedor paulista, e os números da Desenvolve SP comprovam isso. Dos R$ 93,7 milhões desembolsados pela Agência, 20% representam apenas financiamentos para inovação de
pequenos e médios negócios, ou
seja, R$ 18,7 milhões.
São projetos ligados à inovação disruptiva e incremental
que impactam diretamente no
aumento da competitividade

dessas empresas. Vale destacar
ainda que, quando comparado ao
mesmo período de 2018, o valor apresenta um crescimento de
87% nos financiamentos com
esta finalidade.
Economia mais verde
Os financiamentos para projetos sustentáveis também marcaram presença nesse início de
ano. A Agência registrou R$ 3,2
milhões em desembolsos para
empresas que acreditam que investir em energia solar e eficiência energética, além de trazer
economia para o seu negócio,
também pode contribuir com
impactos positivos para o meio
ambiente.

C Â MA RA ( S P)
Quem segue fazendo história, após ter que abandonar quem
falhou com o Espírito Santo, fundando a Quadrangular Família
Global, é o vereador Rinaldi (PRB). A denominação já nasceu
grande [mais de 300 igrejas] e vai inaugurar uma sede central na
Capital paulista [Metrô São Joaquim].

Unesp e Unicamp buscam implantar
centro de serviços compartilhados

PR E F E I T U RA ( S P )
Ainda comemorando 39 de idade [7 abril] e 1 ano de gestão
como o mais jovem prefeito [Século 21] da maior e mais importante cidade do Brasil, Bruno Covas (PSDB) vai ter nas mãos um
partido como nunca antes tiveram José Serra e João Doria. É que
eles não tinham um Fernandão.

Representantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp)
e da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) trocaram
experiências sobre propostas de
implantação de um Centro de
Serviços Compartilhados nas
instituições de ensino.
O encontro envolveu as equipes da Pró-Reitora de Planejamento Estratégico e Gestão
(Propeg) da Unesp e do Grupo
de Trabalho de Unificação das
Aquisições da Área da Saúde da
Unicamp.
Conhecimento
A equipe da Unicamp busca
unificar os setores de aquisições

A S S E M B LE IA ( S P )
Agora que a ‘poeira baixou’, a coluna esclarece que sobrevive
diariamente há 26 anos justamente por não fulanizar se um deputado é hétero, homossexual ou transsexual. Por isso, tanto o agora assumido FULANO como a assumidíssima FULANA terão seus
espaços aqui respeitados.
GOVERNO (SP)
Bem diferentemente de Napoleão [100 dias na República francesa pra ser derrotado e exilado numa ilha distante], João Doria
[imperador paulista e 1º ministro nacional do PSDB] tá comemorando os primeiros 100 dias como “um comunicador e gestor
que virou político profissional”.
CONGRESSO
Ex-vereador em São Paulo e ex-deputado federal [pelo imposto único], o renomado professor-doutor [Harvard USA] de
Economia, autor de livros e dirigente na FGV, Marcos Cintra pode
auxiliar o ministro Guedes pela aprovação das reformas da Previdência na Câmara dos Deputados.
PR E S I D Ê N C I A
No @cesarnetoreal: Em 100 dias o general-imperador Napoleão foi deposto e exilado [via República francesa no Século 19].
Em 100 dias, o capitão-Presidente @jairbolsonaro governa, com
o general Mourão [seu escudo e sua espada] pela sobrevida às
facadas [agora nas costas] de alguns congressistas.
PA R T I D O S
No PSDB paulistano, o presidente em exercício Fernando
Alfredo vai ser reeleito no domingo [14 abril], unindo como nunca antes gente do agora governador Doria [via Wilson Pedroso
secretário geral] e gente do prefeito Bruno [ele próprio é o cara
da hora], numa chapa ...
POLÍTICOS
... como nunca no partido que se reinventa ‘de centro’. O 1º
vice-presidente será o veterano vereador Gilson Barreto. Fernandão conseguiu unir bases e lideranças, com 42% de mulheres,
LGBTIs, 3º setor e juventude. Uma aula pros que se julgam novidades na política.
J U S T I ÇA S
Assim como o então juiz federal Sérgio Moro não assumia
aceitar cargo de Ministro [num governo Alvaro Dias ou Bolsonaro], não assume que pode vir a ser candidato pra disputar a Presidência em 2022, caso Bolsonaro (PSL) esteja falando a real sobre não ser a favor de reeleição.
H I ST Ó R IA S
O Exército tem obrigação e responsabilidade constitucionais
de punir os que fizeram disparos que mataram um cidadão [no
Rio]; achando que havia bandidos no carro em que estava a família. O EB voltou ao Poder [55 anos pós-1964] pelas urnas e segue muito bem avaliado.
+ EDITOR
A coluna [diária] do jornalista CESAR NETO tornou-se referência [Imprensa e Política]. Está dirigente na Associação Paulista de Imprensa e Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de
Honra ao Mérito na Assembleia (SP).
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da área de saúde da instituição.
“A reunião é de grande importância. Com essa troca de conhecimento, saímos daqui motivados
de ver o trabalho que já foi feito, em termos de projeto, para
pensar o em coisas que não havíamos nos debruçado”, afirmou
Sueli Pereira Rangel, assessora
da Diretoria Executiva Área da
Saúde da Unicamp.
“Nós tivemos a presença da
Unicamp, conhecendo o nosso
projeto. Mas, antes disso, já estivemos com a Universidade de
São Paulo, que tem uma iniciativa parecida e fez a implantação
na área de recursos humanos”,

explicou Paulo Brito, assessor
da Propeg da Unesp.
“Começar esse trabalho na
Unicamp e conhecer uma estrutura parceira, tão grande, tão importante no cenário da educação
no Brasil e que já teve essa experiência com êxitos, é extremamente importante para nós”, comentou Gisela Mayumi Takeiti,
assistente técnica de Direção do
Hospital da Mulher da Unicamp.
“O modelo de centro de serviços compartilhados, é um modelo moderno de gestão. Outras
universidades aplicaram esse
modelo. No caso específico da
Universidade do Porto e da nos-

sa coirmã, a USP”, disse o professor Leonardo Theodoro Büll,
Pró-Reitor da Propeg Unesp.
“A Unesp tem intenção de
implantar esse modelo de gestão e a Unicamp em tratativas
com a Unesp e também seguindo o modelo que a USP vem fazendo se interessou, sobretudo,
em razão da nossa incapacidade
de reposição de servidores técnicos administrativos que se aposentam ou se exoneram e também buscando uma modernização no processo de gestão e também uma modernização na nossa estrutura administrativa”,
acrescentou.

Guia do Procon-SP orienta sobre
uso do cartão de crédito
Muitas pessoas utilizam o
cartão de crédito como a primeira opção de pagamento em
diversos estabelecimentos, principalmente por conta da comodidade e agilidade do serviço.
Por isso, a Fundação Procon-SP
possui uma cartilha para orientar os consumidores sobre quando utilizar o crédito.
O cartão de crédito é um
meio de pagamento que possui
linha de crédito com limite definido e colocado à disposição
do consumidor. O contrato firmado entre o consumidor e a
administradora do cartão é um
contrato de adesão. Isso significa que as cláusulas contratuais
já vêm preestabelecidas pela administradora do cartão.
Independentemente desse
fato, o Código de Defesa do
Consumidor determina que as
cláusulas contratuais devem ser
redigidas em termos claros, facilitando a compreensão por parte do consumidor, principalmente aquelas que indiquem limitação de direitos.
É direito do consumidor o
acesso ao contrato e tirar suas
dúvidas antes de assiná-lo. A administradora do cartão deve disponibilizar aos consumidores
um telefone para contato – com
ligação gratuita e opção de solicitação de informações, reclamações e pedido de cancelamento – no primeiro menu eletrônico de contato.
Imediatamente após a solicitação de cancelamento, a admi-

nistradora deverá tomar todas as
providências para que não haja
emissão de fatura com cobrança de anuidade ou de quaisquer
outros serviços atrelados ao contrato. O comprovante deve ser
expedido por correspondência
ou por meio eletrônico, a critério do consumidor.
Compras
Quando o consumidor efetua
uma compra com cartão de crédito, o estabelecimento comercial deve solicitar seu documento de identificação, a fim de verificar se é o titular do cartão.
Sempre que o consumidor
tiver interesse em parcelar o valor da compra a ser paga com
cartão deve informar-se sobre o
tipo de parcelamento que está
sendo oferecido, questionando
se há cobrança de juros ou não
e, se houver cobrança de juros,
o consumidor deve, ainda, perguntar qual é a taxa cobrada, o
valor de cada parcela e o valor
total que pagará pelo bem com
esse parcelamento.
Ao finalizar o pagamento, o
consumidor deve exigir seu
comprovante e conferir os valores, inclusive a forma de pagamento que escolheu. Guarde os
comprovantes para conferir sua
fatura.
Para a auxiliar Irene Marques, o cartão de crédito é sempre sua primeira escolha. “Com
ele tenho a chance de parcelar,
de adiar o pagamento para o
próximo mês e até de ganhar
pontos em programas de fide-

lidade. Se não tenho o dinheiro
a vista, posso comprar sem
medo”, conta.
Compras internacionais
Nas compras realizadas em
viagem ao exterior ou pela internet em sites estrangeiros, a fatura do cartão deve discriminar
cada gasto na moeda em que a
compra foi feita e o seu valor em
reais.
A conversão é feita para o
dólar americano e posteriormente para reais. A administradora do cartão é obrigada a oferecer ao consumidor a possibilidade de pagar pela cotação do
dia do pagamento da fatura. Porém, poderá oferecer a alternativa de pagamento pela cotação
da data em que foi feita a compra; nesse caso, a aceitação do
consumidor deverá ser manifestada formalmente.
Antes de viajar, avise a administradora do seu cartão. Compras ou saques diferentes do uso
habitual, por razões de segurança, podem passar por um procedimento de checagem de informações, dificultando sua liberação pela administradora.
A advogada Laís Soares conta que evita usar o cartão em viagens, mas sempre comunica a
operadora, pois em uma emergência pode usar a forma de pagamento. “Se não for gastar muito prefiro o dinheiro nas viagens, mas o cartão de crédito
está sempre comigo. No caso do
dinheiro acabar ou precisar pagar mais em algo, posso utilizá-

lo”, explica.
Dicas de segurança
– Se não pretende utilizar seu
cartão de crédito, deixe-o em
casa.
– Nunca forneça o número
do seu cartão por telefone, a
menos que você tenha realizado
a ligação por iniciativa própria e
tenha certeza da identificação do
destinatário da chamada. Procure o número de telefone para o
qual irá fazer a chamada, em documentos ou outras fontes oficiais.
– Ao entregar seu cartão para
pagamento, não o perca de vista.
O terminal eletrônico deve estar visível e você deve acompanhar a operação. Desconfie caso
o cartão seja passado mais de
uma vez na máquina.
– Confira os valores expressos no comprovante e se o cartão devolvido é realmente o seu.
– Não empreste seu cartão de
crédito.
– Nunca anote ou guarde a
sua senha próximo ao cartão. –
Sua senha, assim como seu cartão, é pessoal e intransferível.
Portanto, ninguém está autorizado a solicitá-la.
– Tenha em mãos uma relação de números de telefone para
comunicação de roubo ou extravio do cartão.
– Se for comprar pela internet, use seu cartão de crédito
apenas em sites de sua confiança e mantenha atualizado o antivírus. Guarde todos os comprovantes de compra.

CPTM: 4ª Semana Senac de Leitura
distribuirá mais de 6 mil livros
Com o objetivo de incentivar a leitura entre adolescentes
e adultos, a CPTM recebeu na
quarta (10) e quinta-feira (11)
uma prévia da 4ª Semana Senac
de Leitura, nas estações Pinheiros, Osasco e Palmeiras-Barra
Funda.
A ação é realizada pelo Senac São Paulo, que distribuirá
gratuitamente mais de seis mil
livros nestas estações. Gincanas
e contação de histórias também
estão no cardápio do evento
nestes dois dias.
Na quarta-feira (10), a Semana Senac de Leitura desembarou na Estação Pinheiros, na

Linha 9-Esmeralda, das 12h às
14h. Em seguida, das 14h às
16h, a iniciativa seguiu para a
Estação Osasco, que atende as
linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.
Já a Estação Palmeiras-Barra Funda, que serve as linhas 7Rubi e 8-Diamante, recebe o
“esquenta”, na quinta-feira (11),
das 14h às 16h.
A ação recebe apoio da
CPTM, que abre espaços em
suas estações para a realização
de atividades ligadas a promoção da saúde e bem-estar dos
passageiros, incentivo à leitura,
mostras artísticas, exposições,

apresentações e manifestações
culturais de artistas e instituições parceiras.
Sobre a 4ª Semana Senac
de Leitura
A 4ª edição da Semana Senac de Leitura traz o tema “Mulheres na Literatura – leitura e
escrita que transformam vidas”.
O evento será realizado de 22 a
27 de abril nas 60 unidades do
Senac, em todo o Estado de São
Paulo. A ação, que busca dar visibilidade para as mulheres que
escrevem, terá diversas atividades culturais, como palestras,
bate-papos literários, oficinas
de escrita, debates e saraus.

Sobre o Senac
O Senac São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial) dissemina o conhecimento entre os meios comercial, empresarial e de serviços.
Desde 10 de janeiro de
1946, a instituição promove a
atividade educacional em espaços equipados e modernos, a
fim de dar a vivência profissional aos seus alunos. São cursos que vão desde o ensino superior – com a graduação, pósgraduação e extensão universitária – até cursos técnicos e livres.
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Inflação oficial sobe para 0,75%
em março, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial subiu para 0,75% em março deste
ano. Em fevereiro, a taxa havia
sido de 0,43%. A taxa também
ficou acima do 0,09% de março
do ano passado.
Segundo dados divulgados na
quarta-feira (10) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA acumula
taxas de inflação de 1,51% no
ano e 4,58% em 12 meses.
A taxa de março foi a maior
para o mês desde 2015 (1,32%).

O acumulado do ano é o maior
para um primeiro trimestre desde 2016 (2,62%). O acumulado
em 12 meses é o maior desde
fevereiro de 2017 (4,76%).
Segundo o IBGE, a inflação
de março foi fortemente influenciada pelas altas de preços dos
alimentos e bebidas (1,37%) e
dos transportes (1,44%), que
responderam por 80% da taxa de
inflação no mês.
Os alimentos para consumir
em casa ficaram 2,07% mais caros no mês. Entre os produtos
alimentícios que influenciaram o

comportamento da inflação estão
o tomate (31,84%), a batata-inglesa (21,11%), o feijão-carioca
(12,93%) e as frutas (4,26%).
A alta dos transportes foi influenciada pelo preço dos combustíveis, que subiram 3,49% no
mês. A gasolina ficou 2,88%
mais cara e o etanol, 7,02%.
Outros grupos de despesa
que registraram aumento da taxa
de fevereiro para março foram
artigos de residência (de 0,2%
para 0,27%) e vestuário (de 0,33% para 0,45%).
Quatro grupos de despesa

registraram inflação em março,
mas com taxas mais moderadas
do que no mês anterior: habitação (que caiu de 0,38% para
0,25%), saúde e cuidados pessoais (que caiu de 0,49% para
0,42%), despesas pessoais (que
caiu de 0,18% para 0,16%) e
educação (que caiu de 3,53%
para 0,32%).
Comunicação foi o único
grupo de despesas que registrou
deflação (queda de preços) em
março (-0,22%). Em fevereiro,
havia registrado estabilidade de
preços. (Agencia Brasil)

Cade condena Ipiranga e BR Distribuidora
por indução de preço uniforme
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
condenou na quarta-feira (10) a
Ipiranga e a BR Distribuidora por
induzir postos a uniformizar os
preços de combustíveis nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Contagem e Betim, em
Minas Gerais. O processo foi
aberto em abril de 2010 para apurar uma possível formação de
cartel entre 2006 e 2008. Ao concluir o procedimento, o Cade
condenou as duas empresas por
indução a conduta uniforme de
preços, uma infração contra a
ordem econômica. As duas empresas terão que pagar multas de
R$
40.693.867,35
e
64.445.861,88, respectivamente.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a assessoria das duas empresas, mas até o
momento não obteve retorno.
Caso
O julgamento teve início em
outubro do ano passado. Além da
Ipiranga e BR Distribuidora, também foram investigadas as distribuidoras Alesat Combustíveis,
postos Ale, e Raízen Combustíveis, denominação atual da Shell, juntamente com 55 postos de
combustíveis e 24 pessoas físicas. Na ocasião, o Ministério
Público Federal (MPF) pediu a
condenação da Ipiranga, BR Distribuidora e Raízen. A Alesat foi
excluída do processo após firmar um Termo de Cessão de

Conduta e pagamento de multa.
Em janeiro, o relator do caso,
João Paulo Rezende, havia pedido a condenação da BR Distribuidora por formação de cartel, por
entender que a empresa havia feito conluio com a Alesat para combinação de preços. Rezende pediu ainda a condenação da Ipiranga e Raízen por indução à conduta uniforme. A sessão terminou
com um pedido de vistas da conselheira Pollyanna Vilanova.
Depois de ter pedido vistas
do processo, a conselheira Polyanna defendeu, na quarta-feira, em seu voto, que não houve
formação de cartel, mas atuação
para forçar a uniformização de
preços. Com isso as duas distri-

buidoras foram condenadas por
indução a conduta comercial
uniforme. A conselheira entendeu ainda que não havia provas
de atuação irregular contra a distribuidora Raízen. O entendimento foi acatado pela maioria
dos conselheiros.
O Cade condenou ainda cerca de 30 postos de combustíveis
investigados. O conselho já havia firmado, em 2017, cinco
acordos pelo qual o Sindicato
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de
Minas Gerais (Minaspetro) e
dez postos de combustíveis pagaram juntos cerca de R$ 13
milhões em multas. (Agencia
Brasil)

Campos Neto defende ampliação do
mercado de capitais e autonomia do BC
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, destacou, durante evento
nos Estados Unidos, que uma de
suas prioridades na instituição é
ampliar e tornar mais democrático o mercado de capitais no
país, com a participação de mais
famílias e empresas. A afirmação faz parte de apontamentos
das apresentações que Campos
Neto está fazendo nas reuniões
de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do
Banco Mundial. As reuniões vão
de quarta-feira (10) até domingo (14), em Nova York e Washington.
O evento reúne ministros da
Fazenda e presidentes de bancos

centrais do G20 (grupo formado pelas 20 maiores economias
mundiais) e do Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul), além de investidores de diversos países. O ministro da
Economia, Paulo Guedes, também está nos Estados Unidos
para participar do evento.
Outro objetivo de Campos
Neto à frente da instituição financeira é aprovar a autonomia
legal do BC, o que, para ele, pode
ajudar a reduzir o risco-país (indicador que orienta investidores
estrangeiros sobre a estabilidade econômica do país) e a aumentar o crescimento de longo
prazo da economia brasileira.
Também é prioridade man-

ter a inflação baixa e estável,
mantendo a “excelente condução da política monetária e continuar a aprimorar a comunicação”, afirmou Campos Neto.
Ele disse que a aprovação e implementação de reformas – notadamente as de natureza fiscal,
como a da Previdência –- e
ajustes na economia brasileira
são essenciais para manter a inflação baixa no médio e longo
prazo, para redução da taxa de
juros e recuperação econômica sustentável.
Segundo o presidente do BC,
é preciso buscar as mudanças
que permitam o desenvolvimento do mercado brasileiro de capitais. “A esse respeito, medidas

de ajuste fiscal também podem
contribuir. Colocar as contas
públicas em um caminho equilibrado, através de um ajuste fiscal e de uma reestruturação patrimonial, gera efeitos multiplicadores no mercado de capitais,
resultando em maior diversificação desse mercado e aumento
do número de transações.”
Campos Neto ressaltou ainda a importância de reduzir o
custo da intermediação financeira, aumentando a eficiência desse serviço e a concorrência, e de
tornar os mercados financeiros
mais abertos a todos os tipos de
agentes: pequenos e grandes,
nacionais e estrangeiros. (Agencia Brasil)

Setor de motocicletas no mercado
interno supera as expectativas
Nos três primeiros meses do
ano foram produzidas 276.835
motocicletas no país, um aumento de 6,6% ante igual período do ano passado, quando foram produzidas 259.587 unidades, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
As vendas no atacado também acompanharam o movimento de alta no primeiro trimestre,
somando 270.641 motocicletas
comercializadas, uma alta de
15,7% ante mesmo período de
2018 (234.010) . Apenas em
março o repasse de motocicletas para as concessionárias foi
de 93.559 unidades, aumento de
7,2% na comparação com março de 2018 (87.243unidades).
Na comparação com fevereiro
foi registrada queda de 2%
(95.427 unidades).
Na avaliação de Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo,
a retomada do setor de motocicletas no mercado interno no
primeiro trimestre superou as

expectativas. “A estabilidade das
taxas de juros no menor patamar
histórico e a ampliação da oferta de crédito pelos bancos têm
contribuído para a recuperação
mais acelerada do setor”.
Considerando somente o
mês de março, a produção do
setor foi de 91.537 motocicletas, o que representa uma queda
de 3,3% na comparação com o
mesmo mês de 2018 (94.649
unidades) e queda de 9,6% ante
fevereiro (101.292 unidades).
“Tivemos 19 dias úteis em março, dois a menos que no mesmo
mês do ano passado e um a menos que fevereiro”, explicou
Marcos Fermanian.
Venda ao consumidor
Os emplacamentos de motocicletas tiveram alta de 17,9%
neste primeiro trimestre, de
acordo com levantamento do
Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam). Foram
emplacadas 258.652 motocicletas no período, em 2019, e
219.304 no mesmo período, em
2018.
Somente em março, foram

licenciadas 83.798 motocicletas, aumento de 5,6% ante março de 2018 (79.320 unidades).
Na comparação com fevereiro
foi registrada queda de 0,4%
(84.150 motocicletas).
Em março deste ano, a média diária de vendas foi de 4.410
unidades, crescimento de
16,8% ante março do ano passado (3.777 unidades) e de
4,8% ante fevereiro (4.208 motocicletas). “É o melhor resultado alcançado pelo setor para
o mês de março desde 2015. O
aumento na média diária comprova a retomada do setor”, avaliou Fermanian.
Exportações
No primeiro trimestre, houve queda de 51,2% na exportação de motocicletas em relação
ao ano anterior. Foram exportadas 11.382 motocicletas neste
ano e 23.320 unidades no mesmo período do ano passado.
Em março, o volume embarcado foi de 3.525 unidades, redução de 54,5% na comparação
com o mesmo mês de 2018
(7.747 motocicletas). Em rela-

ção a fevereiro, houve aumento
de 7,2% (3.287 unidades).
“Já em relação às exportações, o recuo está diretamente
relacionado à redução dos embarques para a Argentina, principal destino das motocicletas fabricadas no Polo industrial de
Manaus”, disse Fermanian.
Segundo divulgou a Abraciclo, dados do portal de estatísticas de comércio exterior Comex
Stat, a Argentina foi o principal
comprador de motocicletas brasileiras no primeiro trimestre,
com 3.832 unidades, 37,7% do
total. Em segundo lugar ficaram
os Estados Unidos, com 2.224
unidades e 21,9% de participação, e em terceiro o Canadá,
1.488 unidades e 14,7% de participação.
Em março, a Argentina se
manteve como principal comprador com 2.660 motocicletas,
com 53,2% do total, seguida
pelo Canadá, com 988 unidades
e 19,7% de participação, e pelos Estados Unidos, com 608
unidades e 12,2% de participação. (Agencia Brasil)

Inflação para famílias com renda mais
baixa fica em 0,77% em março
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), que
mede a variação de preços da cesta de consumo de famílias com
renda até cinco salários mínimos,
subiu para 0,77% em março. A
taxa é superior ao 0,54% de fe-

vereiro e a maior para meses de
março desde 2015 (1,51%).
O INPC acumula taxa de
1,68% no ano, a maior para o período desde 2016 (2,93%). Em
12 meses, a taxa acumulada chega a 4,67%.

Segundo dados divulgados
hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o INPC ficou acima do
IPCA, que mede a inflação oficial
e que registrou taxa de 0,75% em
março e 4,58% em 12 meses.

Os produtos alimentícios tiveram alta de preços de 1,5% em
março, contra 0,94% em fevereiro. O agrupamento dos não alimentícios teve inflação de
0,45%, contra 0,37% em fevereiro. (Agencia Brasil)

Brasil e Argentina
têm visão
convergente sobre
Mercosul, diz Araújo
O chanceler Ernesto Araújo afirmou na quarta-feira (10), após
reunião com os ministros argentinos Jorge Faurie, das Relações
Exteriores, e Dante Sica, da Produção e Trabalho, que Brasil e
Argentina têm ideias muito convergentes sobre o presente e o
futuro do Mercosul.
“Avançamos na percepção da importância de que o Mercosul
funcione como um bloco comercial eficiente e que seja também
uma plataforma eficiente de negociação com países terceiros.
Avançamos muito na identificação do que falta, no nosso ponto
de vista, para fechar uma negociação entre Mercosul e União
Europeia”, disse.
Ernesto Araújo está em Buenos Aires desde terça-feira (9),
em visita oficial.
Araújo considerou que o balanço dos 100 primeiros dias do
governo do presidente Jair Bolsonaro é muito positivo. “Temos
o sinal de uma nova colocação do Brasil no mundo, uma nova
perspectiva com grandes parceiros e, ao mesmo tempo, mantendo parceiros tradicionais. Nós ampliamos muito nosso leque de
opções, tudo o que tem a ver com crescimento econômico, com
tecnologia, com parceiros que são essenciais para isso como
Estados Unidos, Israel e Argentina. Mostramos que essa politica
externa que a gente está concebendo tem muito a dar. E, ao mesmo tempo, o Brasil volta a ser referência”, disse.
Com relação à visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina, Araújo informou que será em breve, mas que ainda não há
data marcada. (Agencia Brasil)

Netanyahu obtém
vitória nas eleições
em Israel
Com mais de 99% dos 4 milhões de votos apurados em Israel, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, obteve
a vitória com 26,27%, enquanto em segundo lugar ficou o general Benny Gantz, ex-ministro da Defesa, que conquistou 25,95%.
Nestas reeleições, 64,6% dos 6,3 milhões de eleitores participaram.
A vitória de Netanyahu o coloca como um recordista no cargo, ocupando-o pela quinta vez. A conquista se deve à coalizão
dos partidos religiosos e conservadores com o Likud (partido
político de Israel, que congrega o centro-direita e a direita conservadora). “Agradeço aos cidadãos de Israel por sua confiança”,
disse nas redes sociais.
O principal opositor do Partido Azul e Branco (cores da bandeira de Israel), de centro, liderado por Gantz, também se considera vitorioso devido à pequena margem de diferença entre ambos.
Os eleitores foram às urnas para escolher os parlamentares
do Knesset (Parlamento), que tem 120 lugares.
Nos últimos dias da campanha, Netanyahu se comprometeu a
anexar partes da Faixa de Gaza ocupada. A iniciativa encerra a
perspectiva de paz com os palestinos. (Agencia Brasil)

Justiça determina
prisão por dez dias
de ex-presidente do
Peru
A Justiça do Peru determinou a prisão por dez dias do expresidente da República Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) e
mais duas pessoas. Kuczynski é acusado de corrupção e recebimento de propina da empreiteira Odebrecht. A ação é conduzida
por José Domingos Pérez.
A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal Permanente
Especializado em Crimes de Corrupção de Funcionários que acatou o pedido do Ministério Público. Os outros dois mandados de
prisão são para a secretária Gloria Jesus Kisic e o motorista Jose
Luis Bernaola.
O ex-presidente é denunciado por supostamente ter recebido propina de US$ 20 milhões da construtora Odebrecht, informaram os veículos de imprensa locais.
Kuczynski disse ser alvo de perseguição, argumentando que
jamais se negou a dar explicações à Justiça. Ele disse que há dois
meses executivos da empreiteira prestaram esclarecimentos, em
Curitiba, e negaram relação com ele.
“As pessoas da Odebrecht têm sido muito claras que eu não
tinha nada a ver com estas alegações”, afirmou o ex-presidente
da República, informando que solicitou a transcrição das declarações dos ex-diretores da construtora brasileira, mas até agora
não as forneceram. (Agencia Brasil)
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MPF move ação para obrigar ANM
a inspecionar barragens no país
Governo está disposto a
debater reforma da
Previdência, diz Marinho
O secretário especial de
Previdência, Rogério Marinho,
disse na quarta-feira (10) que
o governo está disposto a debater a proposta de reforma da
Previdência com o Congresso.
Marinho esteve na reunião de
instalação da comissão de
acompanhamento da reforma
da Previdência no Senado.
“Acho que o mais importante
no parlamento é que é quase
consensual a necessidade de
reformar o sistema previdenciário brasileiro. Esperamos o
debate propositivo do parlamento”.
Marinho disse que o mais
importante é que os deputados,
sejam da base, sejam da oposição, tragam propostas para a
Previdência e não apenas neguem a existência do problema. Ele ouviu questionamentos
de três senadores, Eliziane
Gama (Cidadania-MA), Simone Tebet (MDB-MS) e Cid
Gomes (PDT-CE). As senadoras apresentaram sugestões de
alterações pontuais na reforma.
Eliziane sugeriu a retirada de
beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e
da aposentadoria rural da reforma da Previdência. Esse ponto
tem encontrado resistência na
Câmara, onde a proposta está
sendo analisada. “Acho que se
o governo flexibiliza nesses
pontos, acho que teremos um
resultado melhor e uma Previdência mais compatível com as
populações mais pobres”, disse a senadora.
Simone Tebet pediu a reconsideração do governo em
relação ao aumento da idade
mínima para mulheres. Ela disse acreditar que as questões relacionadas ao BPC e à aposentadoria rural devem ser resolvidas ainda na Câmara. Marinho
defendeu a proposta do governo sem alterações, ao mesmo

tempo em que se mostrou aberto ao debate e ao recebimento
de propostas.
Comissão de acompanhamento
O objetivo da comissão de
acompanhamento do Senado é
mostrar aos deputados as divergências e expectativas dos
senadores para que o texto seja
aprovado na Câmara com os
principais pontos já pacificados. Como proposta de emenda à Constituição não tem Casa
revisora enquanto sofrer alteração de mérito, o texto passa
da Câmara para o Senado e
vice-versa, até que não seja
mais modificado.
À imprensa, após a reunião,
Marinho elogiou a instalação
da comissão. “Isso certamente
faz com que haja um ganho de
tempo e, ao mesmo tempo, o
Senado passa a receber as informações em tempo real. Evita que quando o projeto chegar
aqui ele ser revisitado”.
Ainda que esteja aberto ao
diálogo, o secretário especial
de Previdência reforçou a intenção do governo de defender
na comissão especial, a ser formada na Câmara após o tema
passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), todas
as propostas apresentadas na
reforma, inclusive a inclusão
do BPC e a aposentadoria rural.
“O nosso entendimento é
de defender a integralidade da
proposta que apresentamos.
Faremos o debate, mostraremos porque estamos propondo o que propusemos na questão do trabalhador rural, em
relação ao BPC, a desconstitucionalização, a capitalização,
enfim. Todas as novidades colocadas no projeto. Vamos tentar convencer os parlamentares”. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem no dia 26/04/2019, às
10h, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121,
122, 123 e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, SP/SP, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a saída de sócio
da Sociedade, com a consequente cessão e transferência de suas
quotas; (ii) a alteração na forma de representação da Sociedade, passando a ser representada conjuntamente por dois administradores;
e (iii) a alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de
forma a refletir as mudanças aprovadas em Assembleia. São Paulo,
11/04/2019. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati - Administradora.

Dafferner Comércio Exterior Ltda
CNPJ: 50.260.884/0001-91- NIRE: 35200757732
Convocação Reunião de Sócios Quotistas
Ficam os Srs Quotistas convocados para a Reunião de Quotistas
de Dafferner Comércio Exterior, em 1ª convocação, a ser realizada no dia 29/04/2019, às 10h, na Rua Iturama, 189, São Paulo/SP,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame,
discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial
e demonstração de resultados relativos ao exercício findo em
31/12/2018; b) destinação e transferência de resultados desse
exercício de 2018; c) fixação dos honorários da diretoria para 2019.
Walter Carvalho Dafferner - Sócio Administrador. (09-11-12)

Jornal
O DIA SP

CNPJ/MF nº 02.992.814/001-85 - NIRE 35.300.342.186
Extrato da Reunião do Conselho de Administração
Data/hora/local: 01/02/2019, às 10h00, na Rua Jerônimo da Veiga,
164, 17ª andar, conj. 17 A, SP/SP. Presença: totalidade de membros
do Conselho de Administração. Mesa: Marcelo da Silva Ferreira:
presidente; Fernanda Yumi Nakada: secretária. Deliberações:
“Aprovadas por unanimidade” (a) destituir Jose Alberto Gonzales
Melchor, espanhol, RNE nº G016338-LCGPI/DIREX/DPF, CPF/MF nº
237.045.768-67, do cargo de Diretor de Construção da companhia.
Desta forma, a partir da data desta Reunião, Jose Alberto Gonzales
Melchor deixa de representar, para todos os fins de direito, a
Companhia; e (b) eleger, para o cargo de Diretor de Engenharia,
Thiago de Matos Rozek, brasileiro, RG nº 40.716.394-98 SJTC-RS, CPF/
MF nº 936.196.000-82, e, para o cargo de Diretor sem designação
específica; Thales Santa Rosa Landgraf, brasileiro, RG nº 29.238.4129 SSP-SP, CPF/MF nº 304.758.298-08. Ainda fica estabelecido que o
mandato dos Diretores ora indicados se encerrará no ano de 2020,
ou até quando sejam substituídos, nos termos do artigo 150, § 4º,
da Lei 6.404/76, sendo permitidas suas reeleições. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 01/02/2019. JUCESP nº 185.792/19-4 em
04/04/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Pavia Brasil Pavimentos e Vias S.A.

AcessoPar Investimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 20.430.599/0001-00 - NIRE nº 35.30.046628-4
Edital de Convocação para AGOE
Convocamos os acionistas da Companhia para se reunirem em AGOE a serem realizadas no dia 17/04/19, às 8h30, na sede, para
seguinte Ordem do Dia: a) em sede de AGO: (i) apreciação do relatório anual da administração e tomar as contas da administração,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhados do parecer
emitido pelos auditores independentes; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2018; e (iii) remuneração anual
dos administradores para o exercício de 2019; e b) em sede de AGE: (i) eleição do Conselho de Administração da Companhia; e (ii)
consolidação do Estatuto Social da Companhia. Gustavo Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do Artigo 9º
do Estatuto Social da Companhia.
Acesso Soluções de Pagamento S.A. - CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99 - NIRE nº 35300469844
Edital de Convocação para AGOE
Convocamos os acionistas da Companhia para se reunirem em AGOE a serem realizadas no dia 17/04/19, às 8h, na sede, para seguinte
Ordem do Dia: a) em sede de AGO: (i) apreciação do relatório anual da administração e tomar as contas da administração, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/18, acompanhados do parecer emitido pelos
auditores independentes; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/18; e (iii) remuneração anual dos administradores
para o exercício de 2019; e b) em sede de AGE: (i) eleição do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do Artigo 21 do
Estatuto Social; e (ii) consolidação do Estatuto Social, em razão das alterações feitas pela aprovação das matérias tratadas na Ordem
do Dia. Gustavo Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do §1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta- CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. (“Emissora”),
GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação,
em 30 de Abril de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, Cidade e Estado de
São Paulo, a fim de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6 ª Séries da 2ª Emissão da
Emissora (“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Avaliar e aprovar, se for o caso, a contratação
de parecer de assessor jurídico altamente qualificado para defender as garantias do CRI; 2. tomar conhecimento do status das ações judiciais
que envolvem as garantias do CRI e a recuperação do investimento dos investidores. Quórum de instalação em primeira convocação: a presença
de titulares de CRI que representem 50% mais um dos CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples
dos presentes. Em benefício do tempo, os Titulares dos CRI devem encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação, em até
02 (dois) dias úteis antecedentes a realização da assembleia geral, ora convocada, para o e-mail gdc@gdcdtvm.com.br e juridico@isecbrasil.
com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. São Paulo, 09 de Abril de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A

(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9LWRU)UHGHULFR.PSHO
-XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D$XWR 3RVWR 6HUY 7HF /WGD &13-
  H %HQMDPLQ %HUWRQ &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH
([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX
HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD
H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP
SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGRH
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0002609-58.2002.8.26.0010/01 (c. 466/02). O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a REINALDO MORAES, CPF nº 050.585.628-04, que nos autos da ação de Cobrança de
Condomínio proposta por Condomínio Edifício Sunshine, em fase de Cumprimento de Sentença, foi determinada sua
INTIMAÇÃO por edital acerca da penhora no rosto dos autos do Processo nº 0001355-79.2004 que tramita perante a 1ª
Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga, destinada a garantir esta ação, em fase de execução (C. 466/02), até o limite de
R$ 114.825,73 (julho de 2013), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente impugnação. Não sendo apresentada impugnação, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo
[10,11]

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública para que a Agência Nacional de Mineração (ANM) seja
obrigada a inspecionar todas as
barragens de mineração no país,
consideradas inseguras ou com
segurança inconclusiva. Também
devem ser fiscalizadas as estruturas consideradas seguras, mas
que tenha Dano Potencial Associado (DPA) alto, isto é, aquelas
que causariam grande impacto
em caso de ruptura.
De acordo com o MPF, as
inspeções devem considerar os
critérios mais recentes de segurança estabelecidos pela Resolução nº 4/2019 da ANM, publicada em 18 de fevereiro,
após a tragédia em Brumadinho
(MG), ocorrida em 25 de janeiro, quando o rompimento de
uma barragem da mineradora
Vale deixou mais de 200 mortos e provocou estragos socioambientais. Desde então, revisões das condições de seguran-

ça em diversas estruturas têm
levado a evacuações em diversas cidades mineiras.
Conforme a ação, as estruturas inseguras ou com segurança inconclusiva, localizadas em
Minas Gerais, deveriam começar a ser inspecionadas em até
30 dias, com prazo para conclusão de relatório em 180 dias. Nas
barragens com o DPA alto, situadas em municípios mineiros, a
inspeção se iniciaria em até 90
dias e concluída em 240 dias.
Em relação aos demais estados,
a solicitação é para que todas as
fiscalizações tenham início em
no máximo 180 dias e sejam finalizadas em 360 dias.
Para que as inspeções sejam
realizadas, o MPF quer que a
União seja obrigada a fornecer
os recursos humanos e financeiros necessários e, caso seja necessário, promova inclusive o
deslocamento servidores de outros órgãos capacitados tecnicamente para a fiscalização de bar-

ragens. Solicita ainda que a Justiça autorize, em último caso, a
contratação emergencial de
agentes privados especializados.
Reestruturação
Também na ação, o MPF
pede que a ANM e a União sejam obrigadas, no prazo de 180
dias, a apresentar um plano de
reestruturação da atividade de
fiscalização de barragens no Brasil. Nele, deverão ser elencadas
medidas estruturais para o planejamento e gestão do setor, no
curto, médio e longo prazo.
O MPF sustenta que a ANM
é de fundamental importância no
desenvolvimento da atividade
minerária no país, mas herdou
todos os problemas ao substituir,
em 2017, o extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Déficits de recursos humanos, materiais e financeiros são citados na ação.
“Na Gerência Regional de
Minas Gerais, antiga Superintendência do DNPM, a situação não

se destoa dessa realidade, pois
somente quatro servidores estão
na Divisão de Segurança de Barragens, sendo que dois foram
relocados em dezembro de
2018, com a instalação da ANM.
Frisa-se, nesse ponto, que apenas dois servidores possuem especialização em engenharia de
barragens”, diz a ação.
A ausência de concursos públicos também está entre as
questões levantadas pelo MPF,
que acusa um sucateamento do
órgão. “A falta de recursos financeiros não é justificativa para a
não realização de contratações
na ANM, uma vez que essas contratações ocorreram em outros
setores. O cenário que hoje se
desvela é resultado de uma opção dos gestores públicos federais”.
Procurada pela Agência Brasil, a ANM informou que responderá as demandas apresentadas
diretamente ao MPF. (Agencia
Brasil)

Novo fechará questão pela
reforma da Previdência
O Partido Novo, que tem
uma bancada de oito parlamentares na Câmara dos Deputados,
informou na quarta-feira (10)
que fechará questão a favor da
proposta de reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. O fechamento de
questão obriga os deputados do
partido a votar a favor da proposta. Dirigentes da legenda foram
recebidos pelo presidente da República no Palácio do Planalto,
como parte da série de reuniões
que Bolsonaro vem tendo desde
a semana passada com dirigentes partidários. Ao todo, Bolsonaro receberá dirigentes de 12
partidos.
“A bancada aqui, integralmente, apoia a reforma e se

colocou à disposição do presidente para ajudar ainda mais
nesse processo. Aproveitamos
para elogiar, de fato, essa oportunidade e capacidade de diálogo, acho que é fundamental
no Brasil de hoje”, disse o presidente do Novo, João Amoêdo, que foi candidato a presidente nas eleições de 2018 e
participou da reunião. Segundo Amoêdo, o partido não defenderá alterações no texto,
como tem declarado representantes de alguns partidos no
Congresso.
O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, também fechou questão a favor da reforma da Previdência. O dirigente nacional do PSL, deputado

Luciano Bivar (PE), também se
reuniu com o presidente da República pela manhã e reafirmou
o apoio total da legenda à proposta.
Na quarta-feira, Bolsonaro
recebeu também integrantes do
Podemos, que declararam apoio
à proposta, mas querem mudanças em alguns pontos, como as
regras de aposentadoria dos professores.
Na semana passada, Bolsonaro se reuniu com presidentes
e líderes do PRB, PSD, PSDB,
DEM, PP e MDB. Na terça-feira (9), ele esteve com os presidentes do PR e do Solidariedade. Ainda hoje, o presidente se
reunirá com representantes do
Avante e do PSC.

Base de governo
Apesar de apoiar totalmente
a reforma da Previdência, o Partido Novo disse que não integrará a base de governo no Congresso Nacional. Segundo João
Amoêdo, a legenda manterá postura de independência, mas votará a favor de medidas que favoreçam maior liberdade econômica, simplifiquem impostos e
desburocratizem a legislação
para empreendedores.
“O Novo será sempre independente, mas claramente aquelas pautas que forem a favor do
Brasil, a favor do crescimento,
da gente realmente ajudar quem
mais precisa, o Novo sempre votará a favor”, afirmou.(Agencia
Brasil)

Toffoli anuncia para novembro
julgamento sobre royalties do petróleo
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, marcou para 20 de
novembro o julgamento sobre a
validade das regras de divisão
dos royalties do petróleo explorado em estados e municípios.
O anúncio foi feito nesta manhã
após uma reunião entre Toffoli
e o presidente da Confederação
Nacional dos Municípios
(CNM), Glademir Aroldi.

Em março de 2013, a ministra Cármen Lúcia suspendeu liminarmente parte da nova Lei
dos Royalties do Petróleo. Em
novembro, a Corte vai decidir se
mantém a suspensão.
Na época, a liminar atendeu
inteiramente ao pedido do Rio
de Janeiro, que alegou afronta
a várias regras da Constituição,
por interferir em receitas comprometidas, contratos assina-

dos, além da responsabilidade
fiscal. O estado alegou perdas
imediatas de mais de R$ 1,6 bilhão, ou R$ 27 bilhões até
2020. Para os municípios do
Rio, a perda imediata chegaria
a R$ 2,5 bilhões.
Em 2013, o Congresso Nacional aprovou a lei que redistribuiu rendimentos com a exploração de petróleo e derivados, tornando a partilha mais

igualitária entre produtores e
não produtores.
No entanto, a então presidente Dilma Rousseff vetou parte
do texto, entendendo que a nova
divisão não podia afetar os contratos já em vigor. Os vetos foram derrubados pelo Legislativo, levando os estados produtores a acionar o STF como última forma de suspender a lei.
(Agencia Brasil)

Prefeitos pedem destravamento de
obras do Minha Casa, Minha Vida
A Confederação Nacional
dos Municípios pediu ao governo federal o destravamento de
obras e contratos do programa
Minha Casa, Minha Vida. O pedido foi feito pelo presidente da
entidade, Glademir Aroldi, ao
ministro do Desenvolvimento
Regional, Gustavo Canuto, em
debate, na quarta-feira (10), em
evento da Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, que reúne prefeitos de todo o país na
capital durante esta semana.
“Os prefeitos estão preocupados com o Minha Casa, Minha
Vida, pois há muitas obras paralisadas”, disse Aroldi. O presidente da CNM acrescentou que
outro problema enfrentado pelos dirigentes municipais é o
fato de contratos firmados não
estarem sendo assinados.
O ministro Gustavo Canuto
apontou duas alternativas de solução para obras paradas. A primeira seria um aporte adicional
de recursos em casos onde houve algum tipo de culpa da empresa responsável pela construção
das casas. A segunda seria em situações em que não houve uma
culpa clara, mas fatores fora do
controle da prefeitura impediram
a conclusão dentro do prazo e
com os recursos contratados.

“O caso tem que ser apresentado, o agente financeiro faz
a análise e, dependendo da análise, a obra pode ser retomada”,
explicou o ministro.
Já no tocante aos contratos,
Canuto disse que as habitações
contratadas em dezembro e sem
autorização para o início das
obras estão dependendo da obtenção de recursos pelo governo para que possa haver a liberação e, consequentemente, o encaminhamento do processo de
construção das unidades.
“Por que não foi dada autorização? Todas elas demandam
um orçamento em 2019. A análise que foi feita indicou que não
haveria orçamento suficiente
para tocar essas obras, quem dirá
para ter novas obras”, justificou
o titular do MDR. Canuto ponderou, contudo, que isso não
quer dizer que obras não serão
autorizadas. Mas que o governo
federal adotou um “olhar de prudência”.
“O Ministério está trabalhando para alterar isso, para que a
gente possa dar andamento nas
obras. A preocupação é de todos.
O governo quer que políticas
sejam executadas, mas não podemos assumir compromisso
que não tenhamos como cum-

prir”, disse Canuto.
Saneamento básico
O presidente da CNM, Glademir Aroldi, também manifestou preocupação com a medida
provisória do novo marco legal
do saneamento (MP 868/2018).
“No caso dos pequenos e médios municípios, o receio é que a
iniciativa privada não tenha interesse em assumir. Ficaria para a
empresa estatal somente esses
casos. As empresas estatais já
estão com dificuldades, e com a
MP vamos criar mais dificuldades ainda”, argumentou Aroldi.
Gustavo Canuto disse que a
pasta está discutindo o teor da
MP com o relator da matéria no
Senado, senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE). Ele lembrou que os
indicadores do setor são “muito
ruins”. “O investimento público
por si só não deu conta de universalizar [o saneamento]. Mas
temos que ter a preocupação. A
discussão que está sendo feita é
para permitir que empresas entrem, mas protegendo pequenos
municípios que possam não ser
atrativos”, defendeu.
Pró-cidades
O ministro anunciou que foram publicadas as regras para
que prefeituras possam apresentar projetos ao programa

Pró-Cidades, lançado em setembro do ano passado. A iniciativa tem previstos, segundo
deliberação do conselho do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), R$ 4 bilhões
ao longo de quatro anos, sendo
R$ 1 bilhão para este ano.
Os financiamentos terão 48
meses de carência, 20 anos de
amortização e taxa de juros de
6% ao ano. Com os procedimentos definidos, os municípios já podem encaminhar as propostas para as obras. De acordo
com Canuto, o foco é a “modernização urbana”.
“Acreditamos que o programa possa trazer benefício concreto aos municípios, olhando
ele de forma mais ampla. E entendemos como futuro, que podemos melhorar e muito a vida
de quem mora nas cidades”.
Gustavo Canuto destacou
também outros dois programas da
pasta. Um deles foi a aprovação
do Plano Nacional de Segurança
Hídrica, que elenca 99 obras, sendo 95 de fornecimento de água,
em um total de R$ 26,9 bilhões
em investimentos nos próximos
anos. Outro foi o Avançar Cidades, com recursos disponíveis
para obras de mobilidade nos
municípios. (Agencia Brasil)
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Velocidade na Terra

Campeonato Brasileiro divulga
calendário com quatro etapas

Autocross é a categoria mais
Cuiabá (MT) vai receber a abertura e o fechamento do Autocross. A paulista Cordeirópolis
receberá as três categorias juntas, com a segunda etapa para
Autocross, primeira etapa para o
Kartcross e etapa única para o
Turismo VNT. A terceira sede
será Luís Eduardo Magalhães, no
Oeste da Bahia, que receberá a
penúltima etapa do Autocross e
a final do Kartcross.
Algumas mudanças devem surgir na principal categoria da terra.
A principal delas é o formato da
disputa, que passa de três para qua-

veloz da terra
tro corridas no fim de semana.
Assim, as etapas do Autocross serão constituídas com uma tomada
de tempo e duas baterias para o
sábado e o mesmo para o domingo. O regulamento do Kartcross
não deve sofrer alterações no formato das provas e segue como no
ano passado com três baterias disputadas no final de semana de
evento. Já a Turismo VNT terá a
competição composta por pilotos
selecionados nos campeonatos
estaduais, que irão disputar a final
em Cordeirópolis, em Etapa única, em formato de três baterias.

As Etapas terão suas provas
transmitidas no Canal Rural pelo
segundo ano consecutivo. O plano de divulgação também apostará esse ano em uma cobertura
mais ampla e focada no marketing
digital, com maior atuação nas
redes sociais. “Nossa ideia realmente é explorar as transmissões
com o nosso parceiro Canal Rural e gerar um conteúdo bem significativo para explorar nas redes
sociais, visando dialogar com um
público ainda maior, propiciando
mais interação e envolvimento”,
ressalta o diretor de Marketing da
CBA, Milton Santana.
O cronograma da etapa de
abertura está sendo definido e
será divulgado mais próximo da
etapa. Em 2019, o BRVT tem o
patrocínio máster da UPL e a
entrada da Firestone como patrocinador platinum.
Etapas do BRVT 2019:
1ª etapa – Dias 26, 27 e 28
de abril – Autocross - Cuiabá
(MT); 2ª etapa – Dias 14, 15 e
16 de junho – Autocross, Kartcross e Turismo VNT – Cordeirópolis (SP); 3ª etapa – Dias 2, 3
e 4 de agosto – Autocross e Kartcross – L.E.M. (BA); 4ª etapa –
Dias 1, 2 e 3 de novembro – Autocross – Cuiabá (MT).

Kartismo

Alberto Otazu quer manter
liderança em três campeonatos
Foto/Emerson Santos

Piloto atingiu 100 vitórias na carreira e quer assumir a liderança de mais um campeonato

Alberto Otazú quer terminar o
quatro campeonatos
Passando por excelente fase
e embalado pela conquista de
100 vitórias em sua curta carreira, o piloto Alberto Otazú (Escola de Pilotagem Alpie/Rolley
Ball/AVSP) terá vários desafios
nesta semana, quando tentará
manter a liderança em três campeonatos diferentes, em quatro
provas que serão realizadas de

fim de semana na liderança de
quinta-feira (11) até domingo
(14), todas no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).
“Como sempre vou entrar na
pista pensando na vitória, mas
desta vez enfrentarei situações
diferentes e se sair na liderança
de todas as quatro categorias que
disputarei será ótimo”, planeja
Alberto Otazú.

O primeiro desafio será na
terceira etapa da Fórmula Master, quando Alberto Otazú tentará manter a sua invencibilidade
desde o ano passado, com 10 vitórias consecutivas, e buscará a
sua 19ª vitória em 27 corridas no
certame. No sábado (13) será a
vez de tentar manter a liderança
do RKC Racing, que terá sua terceira etapa disputada em forma
de mini endurance de 70 minutos, mas em equipe com três integrantes, um de cada categoria,
através de sorteio entre os pilotos inscritos.
“No RKC, a componente sorte terá um peso extra. Primeiro
com os companheiros de time,
que podem ser pilotos experientes ou não. Depois na tomada de
tempos, quando não poderemos
trocar o kart sorteado. Na corrida
não haverá mistério, basta não errarmos na cronometragem da parada de box. Independentemente
do resultado, se eu conseguir sair
ainda liderança do campeonato já
será um bom resultado”, comen-

ta Otazú, que através de um terceiro lugar e uma vitória com pole
e melhor volta tem uma larga vantagem na categoria Stock.
Finalmente no domingo Alberto Otazú participará de duas
corridas da F-Kart. Na categoria
Champ ele vem de vitória e lidera
o certame com alguma vantagem.
E na categoria Principal ele vem
na vice-liderança, a apenas dois
pontinhos do líder e tentará a sua
primeira vitória. “Na realidade são
duas categorias iguais, com os
mesmos pilotos experientes que
andam no pelotão dianteiro. Vou
me concentrar para brigar pela
vitória em ambas para ver se no
domingo à noite comemoro a liderança nos dois campeonatos”,
conclui o piloto que tem apenas
três anos de carreira.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilotagem, Autódromo Virtual de São
Paulo (AVSP), Rolley Ball/Baterias Tudor. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz Verde
e Direção para a Vida.

Superliga Cimed 18/19

EMS Taubaté Funvic vence Sada
Cruzeiro e abre 2 a 0 na semifinal
A segunda rodada da semifinal da Superliga Cimed masculina de vôlei 18/19 colocou
o EMS Taubaté Funvic (SP) em
vantagem de 2 jogos a 0 na série melhor de cinco. Na terçafeira (9), atuando no ginásio do
Abaeté e embalado pelo apoio
de sua fanática torcida, o time
dirigido pelo técnico Renan
venceu por 3 sets a 2 (25/15,
19/25, 16/25, 29/27 e 15/12)
em uma partida equilibrada e
bem disputada.
Com mais uma grande atua-

ção, o ponteiro Lucarelli recebeu o maior número de votos
no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e, por
isso, foi premiado com o Troféu VivaVôlei, de melhor da
partida. Após ser eleito por votação popular, o campeão olímpico falou sobre a importante
vitória conquistada nesta noite.
Responsável por uma mudança na formação da equipe no
quarto set, quando colocou o
ponteiro Conte como oposto,
fazendo, assim, uma linha de pas-

se com quatro jogadores – os
dois ponteiros, Lucarelli e Douglas, o líbero Thales e o próprio
Conte – o técnico Renan conseguiu colaborar para mudar o
rumo da partida. Após o jogo, no
entanto, fez questão de dar méritos aos seus comandados.
Do lado do Sada Cruzeiro,
o capitão Filipe, que entrou ao
longo do jogo e teve atuação
importante para o seu time, relembrou a temporada passada,
quando, nesta mesma série,
Taubaté abriu 2 jogos a 0 e a sua

equipe virou, chegando em
mais uma final e conquistando
o título da Superliga Cimed.
O terceiro confronto da série será no próximo sábado
(13), às 21h30, desta vez no
ginásio do Riacho, em Contagem (MG). O Sada Cruzeiro
tem a vantagem de fazer mais
jogos em casa por ter tido melhor campanha na fase classificatória – o time mineiro foi o
segundo, enquanto o EMS Taubaté Funvic terminou em terceiro.

IMSA: Felipe Nasr e Pipo
Derani lutam por novo
pódio para manter
liderança em Long Beach
Pilotos ficaram em segundo lugar em Daytona e venceram em Sebring e agora se preparam para a primeira
corrida Sprint da temporada

Foto/ José Mário Dias

Falta pouco menos de 20 dias
para a largada oficial da temporada 2019 do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra
(BRVT) e a preparação está a todo
vapor. A sede da primeira etapa
será o autódromo Bom Futuro,
em Cuiabá (MT), que recebe entre os dias 26 e 28 de abril a primeira etapa da categoria Autocross, a mais rápida das corridas
na terra. O campeonato, que é
organizado pela Confederação
Brasileira de Automobilismo,
deve receber mais de 20 competidores para as disputas na capital mato-grossense.
Para o presidente da Comissão Nacional de Velocidade na
Terra e ex-piloto de Autocross,
Gian Pasquali, a realização do
campeonato neste ano é o reconhecimento de que o modelo inicial do projeto deu certo. “Temos que agradecer muito aos
nossos patrocinadores, apoiadores e colaboradores, que por mais
um ano acreditaram no nosso trabalho e estarão juntos conosco
nessa segunda temporada do
BRVT”, comentou Pasquali.
A temporada 2019 do BRVT
será disputada em quatro etapas,
entre os meses de abril e novembro. Serão três sedes ao todo:

Foto/ Victor Lara

Primeira etapa da competição nacional será em Cuiabá (MT) entre os dias 26 e 28 deste mês com disputas da categoria
Autocross, a “Fórmula 1” da terra

Felipe Nasr e Pipo Derani lutam por novo pódio
Os brasileiros Felipe Nasr erro, mas apesar disso tudo
e Pipo Derani voltam à pista ainda há algumas boas oportuneste sábado (13) para a dispu- nidades de ultrapassagens, esta da terceira etapa do IMSA pecialmente quando você está
WeatherTech SportsCar Cham- no tráfego com os carros da
pionship, em Long Beach GT”, lembrou Derani.
(EUA). Será a primeira prova
“Isso torna a corrida inteSprint da temporada, após a du- ressante do começo ao fim.
pla chegar ao pódio nas duas Acredito que teremos um bom
corridas de longa duração do carro para começar o fim de
ano: 24 Horas de Daytona e 12 semana e vamos trabalhar em
Horas de Sebring, onde tam- cima disso”, finalizou o três
bém correram ao lado do nor- vezes campeão de Sebring
te-americano Eric Curran.
(2016, 18 e 19).
A bordo do #31 Whelen
Nasr também está motivaEngineering Cadillac DPi-V.R, do e espera mais sorte na pista
da equipe Action Express Ra- californiana. “No ano passado,
cing, o trio ficou em segundo levamos azar. Tínhamos um
lugar em Daytona e venceu de carro maravilhoso, a equipe fez
forma espetacular a etapa de um trabalho prefeito na parada
Sebring. O desafio agora será e na estratégia, mas não deu
no traçado de rua de Long Bea- certo e isso mostra o quanto
ch, com suas 11 curvas e 1,968 as corridas do IMSA são realmilha (3,2 km) de extensão. A mente incríveis”, frisou.
prova terá 1h40 de duração e
“Conseguimos uma vitória
largada prevista para as 18h05 (em Detroit) numa pista simide Brasília.
lar e eu realmente adoro o deA Whelen Engineering tem safio dos circuitos de rua. Enum histórico de muita veloci- tão, espero ter uma corrida asdade em Long Beach, tendo re- sim em Long Beach, um evengistrado a melhor volta da cor- to e uma pista que gosto basrida em três ocasiões. A me- tante”, continuou Nasr.
lhor posição de chegada foi um
Líder da temporada, ao
terceiro lugar na temporada lado do Cadillac #10, com 67
2016. Também já terminou em pontos, a equipe quer manter
quarto em 2015 e 2017.
o trabalho em busca de mais
No ano passado, Curran e pontos na luta por um novo tíNasr largaram da primeira tulo este ano. “Temos de confila e lideraram 16 voltas até tinuar trabalhando nos detaque Curran sofresse um to- lhes. O IMSA tem competidoque de um carro da classe GT, res muito fortes, que estão
o que danificou a frente do sempre em busca de evolução.
carro. O acidente fez a equi- O equilíbrio entre circuitos
pe cair para a 17ª posição no longos e curtos é algo tão esgeral, com Curran brigando pecial também na categoria.
para terminar em sétimo no Para os pilotos, corridas lonfinal da disputa.
gas são sempre melhores, já
Curran, que este ano só es- que temos mais tempo para fatará na equipe nas provas lon- zermos o que amamos, que é
gas, é o atual campeão do IMSA pilotar um carro incrível numa
ao lado de Nasr e, no ano pas- atmosfera maravilhosa”, comsado, venceram nas ruas de pletou Nasr.
Detroit, o que anima a equipe
Além da dupla brasileira, a
para mais este desafio num tra- Action Express Racing estará
çado urbano.
em Long Beach com os portu“A equipe toda está focada gueses João Barbosa e Filipe
em continuar constante e acre- Albuquerque no #5 Mustang
dito que essa é a chave para cada Sampling Cadillac DPi-V.R.
corrida deste ano”, declarou No ano passado, a dupla conDerani, que faz sua primeira quistou a vitória em Long Betemporada com a Action Ex- ach e também está focada para
press Racing. “Vamos continu- tentar repetir a dose.
ar desta forma, focados em nosOs treinos em Long Beach
so trabalho e acelerando em terão início na sexta-feira
busca do melhor resultado”, (12), com a tomada de tempos
destacou.
no mesmo dia, a partir das 22
“Como em qualquer pista de horas (de Brasília). No sábado,
rua, Long Beach sempre traz o o Fox Sports transmite a cordesafio de lidar com os muros rida ao vivo para o Brasil, a
tão próximos e zero chances de partir das 18 horas.

