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MPF move ação para obrigar ANM
a inspecionar barragens no país

Cade condena Ipiranga e BR Distribuidora
por indução de preço uniforme
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Inflação oficial sobe para 0,75%
em março, diz IBGE

Setor de motocicletas no
mercado interno supera as

expectativas

Esporte
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Comercial
Compra:   3,82
Venda:       3,82

Turismo
Compra:   3,67
Venda:       3,98

Compra:   4,31
Venda:       4,31

Compra: 147,72
Venda:     175,45

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Quinta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Previsão do Tempo

Falta pouco menos de 20
dias para a largada oficial da
temporada 2019 do Campeo-
nato Brasileiro de Velocidade
na Terra (BRVT) e a prepara-
ção está a todo vapor. A sede
da primeira etapa será o autó-
dromo Bom Futuro, em Cuia-
bá (MT), que recebe entre os
dias 26 e 28 de abril a primei-
ra etapa da categoria Auto-
cross, a mais rápida das corri-
das na terra. O campeonato,
que é organizado pela Confe-
deração Brasileira de Auto-
mobilismo, deve receber mais
de 20 competidores. Página 8

Brasileiro de Velocidade na
Terra divulga calendário com
quatro etapas e início em abril
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Turismo VNT será disputado em etapa única, em Cordeirópolis

Alberto Otazu quer
manter liderança em

três campeonatos

EMS Taubaté Funvic vence
Sada Cruzeiro e abre 2 a 0

na semifinal
A segunda rodada da semifi-

nal da Superliga Cimed masculi-
na de vôlei 18/19 colocou o
EMS Taubaté Funvic (SP) em van-
tagem de 2 jogos a 0 na série
melhor de cinco. Na terça-feira
(9), atuando no ginásio do Abae-
té 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 8Lucarelli, eleito o melhor do jogo
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Passando por excelente
fase e embalado pela con-
quista de 100 vitórias em sua
curta carreira, o piloto Al-
berto Otazú (Escola de Pilo-
tagem Alpie/Rolley Ball/
AVSP) terá vários desafios
nesta semana, quando tenta-

rá manter a liderança em
três campeonatos diferen-
tes, em quatro provas que
serão realizadas de quinta-
feira (11) até domingo
(14), todas no Kartódromo
de Interlagos, em São Pau-
lo (SP).          Página 8
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Nos três primeiros meses do
ano foram produzidas 276.835
motocicletas no país, um aumen-
to de 6,6% ante igual período do

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

clomotores, Motonetas, Bicicle-
tas e Similares (Abraciclo).

As vendas no atacado tam-
bém acompanharam o movimen-
to 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 motocicle-
tas para as concessionárias foi de
93.559 unidades, aumento de
7,2% na comparação com mar-
ço de 2018 (87.243unidades).
Na comparação com fevereiro
foi registrada queda de 2%
(95.427 unidades).

Na avaliação de Marcos Fer-
manian, presidente da Abraciclo,
a retomada do setor de motoci-
cletas no mercado interno no pri-
meiro trimestre superou as ex-
pectativas.     Página 3

Brasil e
Argentina
têm visão

convergente
sobre

Mercosul, diz
Araújo

O chanceler Ernesto Araú-
jo 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 so-
bre o presente e o futuro do
Mercosul.  Página 3

Justiça
determina

prisão por dez
dias de ex-

presidente do
Peru

A Justiça do Peru determi-
nou a prisão por dez dias do ex-
presidente da República Pedro
Pablo Kuczynski (2016-2018)
e mais duas pessoas. Ku-
czynski é acusado de corrup-
ção e recebimento de propina
da empreiteira Odebrecht. A
ação é conduzida por José Do-
mingos Pérez.

A ordem de prisão foi ex-
pedida pelo Tribunal Perma-
nente Especializado em Cri-
mes de Corrupção de Funcio-
nários 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.  Página 3

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 des-
de 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

Linhas de créditos da
Desenvolve SP estimulam

economia paulista
A Agência de Desenvolvi-

mento Paulista (Desenvolve
SP) segue contribuindo para o
crescimento da economia pau-
lista. Nos primeiros três meses
da atual gestão do Governo es-
tadual, a instituição financiou
R$ 93,7 milhões para pequenas
e médias empresas e municípi-

Prefeitos pedem
destravamento de obras do
Minha Casa, Minha Vida

A Confederação Nacional dos
Municípios pediu ao governo fe-
deral 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, Gus-
tavo Canuto, em debate, na quar-
ta-feira (10), em evento da Mar-
cha a Brasília em Defesa dos
Municípios, que reúne prefeitos
de todo o país na capital durante
esta semana.     Página 4

Guia do Procon-SP orienta
sobre uso do cartão de

crédito

os paulistas.
Os números refletem o em-

penho da nova gestão em aque-
cer a economia, incentivado a
geração de empregos e renda,
além de novos negócios, por
meio de financiamento com bai-
xas taxas de juros e prazos de até
10 anos para pagar.     Página 2
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Linhas de créditos da Desenvolve
SP estimulam economia paulista

A Agência de Desenvolvi-
mento Paulista (Desenvolve SP)
segue contribuindo para o cres-
cimento da economia paulista.
Nos primeiros três meses da atu-
al gestão do Governo estadual, a
instituição financiou R$ 93,7
milhões para pequenas e médias
empresas e municípios paulistas.

Os números refletem o em-
penho da nova gestão em aque-
cer a economia, incentivado a
geração de empregos e renda,
além de novos negócios, por
meio de financiamento com bai-
xas taxas de juros e prazos de até
10 anos para pagar.

Do total desembolsado, so-
mente o setor privado foi res-

ponsável por demandar 75% dos
recursos. São projetos de inves-
timento que visam a expansão de
empresas, modernização de pro-
cessos, compra de equipamen-
tos, entre outros.

Já o setor público, demandou
outros 25% do montante desem-
bolsado. As prefeituras que bus-
caram a Desenvolve SP utiliza-
ram os recursos para moderni-
zar serviços e realizar obras de
infraestrutura que geram mais
desenvolvimento, lazer, cultura,
segurança e qualidade de vida
para a população.

No ranking das Regiões Ad-
ministrativas do Estado que mais
investiram ao longo do período

de 100 dias estão: Campinas,
Sorocaba e a Região Metropo-
litana 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 nú-
meros da Desenvolve SP com-
provam isso. Dos R$ 93,7 mi-
lhões desembolsados pela Agên-
cia, 20% representam apenas fi-
nanciamentos para inovação de
pequenos e médios negócios, ou
seja, R$ 18,7 milhões.

São projetos ligados à ino-
vação disruptiva e incremental
que impactam diretamente no
aumento da competitividade

dessas empresas. Vale destacar
ainda que, quando comparado ao
mesmo período de 2018, o va-
lor apresenta um crescimento de
87% nos financiamentos com
esta finalidade.

Economia mais verde
Os financiamentos para pro-

jetos sustentáveis também mar-
caram presença nesse início de
ano. A Agência registrou R$ 3,2
milhões em desembolsos para
empresas que acreditam que in-
vestir em energia solar e efici-
ência energética, além de trazer
economia para o seu negócio,
também pode contribuir com
impactos positivos para o meio
ambiente.

Unesp e Unicamp buscam implantar
centro de serviços compartilhados

Representantes da Universi-
dade 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 equi-
pes da Pró-Reitora de Planeja-
mento 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

da área de saúde da instituição.
“A reunião é de grande importân-
cia. Com essa troca de conheci-
mento, saímos daqui motivados
de ver o trabalho que já foi fei-
to, em termos de projeto, para
pensar o em coisas que não ha-
víamos 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 es-
tivemos com a Universidade de
São Paulo, que tem uma inicia-
tiva 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 estru-
tura parceira, tão grande, tão im-
portante no cenário da educação
no Brasil e que já teve essa expe-
riência com êxitos, é extrema-
mente importante para nós”, co-
mentou Gisela Mayumi Takeiti,
assistente técnica de Direção do
Hospital da Mulher da Unicamp.

“O modelo de centro de ser-
viços compartilhados, é um mo-
delo moderno de gestão. Outras
universidades aplicaram esse
modelo. No caso específico da
Universidade do Porto e da nos-

sa coirmã, a USP”, disse o pro-
fessor Leonardo Theodoro Büll,
Pró-Reitor da Propeg Unesp.

“A Unesp tem intenção de
implantar esse modelo de ges-
tão e a Unicamp em tratativas
com a Unesp e também seguin-
do o modelo que a USP vem fa-
zendo se interessou, sobretudo,
em razão da nossa incapacidade
de reposição de servidores téc-
nicos administrativos que se apo-
sentam ou se exoneram e tam-
bém buscando uma moderniza-
ção no processo de gestão e tam-
bém uma modernização na nos-
sa estrutura administrativa”,
acrescentou.

Guia do Procon-SP orienta sobre
uso do cartão de crédito

Muitas pessoas utilizam o
cartão de crédito como a pri-
meira opção de pagamento em
diversos estabelecimentos, prin-
cipalmente por conta da como-
didade e agilidade do serviço.
Por isso, a Fundação Procon-SP
possui uma cartilha para orien-
tar os consumidores sobre quan-
do utilizar o crédito.

O cartão de crédito é um
meio de pagamento que possui
linha de crédito com limite de-
finido e colocado à disposição
do consumidor. O contrato fir-
mado entre o consumidor e a
administradora do cartão é um
contrato de adesão. Isso signifi-
ca que as cláusulas contratuais
já vêm preestabelecidas pela ad-
ministradora do cartão.

Independentemente desse
fato, o Código de Defesa do
Consumidor determina que as
cláusulas contratuais devem ser
redigidas em termos claros, fa-
cilitando a compreensão por par-
te do consumidor, principal-
mente aquelas que indiquem li-
mitação de direitos.

É direito do consumidor o
acesso ao contrato e tirar suas
dúvidas antes de assiná-lo. A ad-
ministradora do cartão deve dis-
ponibilizar aos consumidores
um telefone para contato – com
ligação gratuita e opção de soli-
citação de informações, recla-
mações e pedido de cancelamen-
to – no primeiro menu eletrôni-
co de contato.

Imediatamente após a solici-
tação de cancelamento, a admi-

nistradora deverá tomar todas as
providências para que não haja
emissão de fatura com cobran-
ça de anuidade ou de quaisquer
outros serviços atrelados ao con-
trato. O comprovante deve ser
expedido por correspondência
ou por meio eletrônico, a crité-
rio do consumidor.

Compras
Quando o consumidor efetua

uma compra com cartão de cré-
dito, o estabelecimento comer-
cial deve solicitar seu documen-
to de identificação, a fim de ve-
rificar se é o titular do cartão.

Sempre que o consumidor
tiver interesse em parcelar o va-
lor 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, per-
guntar 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 valo-
res, inclusive a forma de paga-
mento que escolheu. Guarde os
comprovantes para conferir sua
fatura.

Para a auxiliar Irene Mar-
ques, o cartão de crédito é sem-
pre 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 inter-
net em sites estrangeiros, a fa-
tura 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 posterior-
mente para reais. A administra-
dora do cartão é obrigada a ofe-
recer ao consumidor a possibi-
lidade de pagar pela cotação do
dia do pagamento da fatura. Po-
rém, poderá oferecer a alterna-
tiva de pagamento pela cotação
da data em que foi feita a com-
pra; nesse caso, a aceitação do
consumidor deverá ser manifes-
tada formalmente.

Antes de viajar, avise a admi-
nistradora do seu cartão. Com-
pras ou saques diferentes do uso
habitual, por razões de seguran-
ça, podem passar por um proce-
dimento de checagem de infor-
mações, dificultando sua libera-
ção pela administradora.

A advogada Laís Soares con-
ta que evita usar o cartão em vi-
agens, mas sempre comunica a
operadora, pois em uma emer-
gência pode usar a forma de pa-
gamento. “Se não for gastar mui-
to prefiro o dinheiro nas via-
gens, mas o cartão de crédito
está sempre comigo. No caso do
dinheiro acabar ou precisar pa-
gar 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. Procu-
re o número de telefone para o
qual irá fazer a chamada, em do-
cumentos ou outras fontes ofi-
ciais.

– Ao entregar seu cartão para
pagamento, não o perca de vista.
O terminal eletrônico deve es-
tar visível e você deve acompa-
nhar a operação. Desconfie caso
o cartão seja passado mais de
uma vez na máquina.

– Confira os valores expres-
sos no comprovante e se o car-
tão 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 car-
tão, é pessoal e intransferível.
Portanto, ninguém está autoriza-
do a solicitá-la.

– Tenha em mãos uma rela-
ção de números de telefone para
comunicação de roubo ou extra-
vio do cartão.

– Se for comprar pela inter-
net, use seu cartão de crédito
apenas em sites de sua confian-
ça e mantenha atualizado o anti-
vírus. Guarde todos os compro-
vantes de compra.

CPTM: 4ª Semana Senac de Leitura
distribuirá mais de 6 mil livros

Com o objetivo de incenti-
var 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 Pinhei-
ros, Osasco e Palmeiras-Barra
Funda.

A ação é realizada pelo Se-
nac 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 Se-
mana Senac de Leitura desem-
barou 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-Esme-
ralda.

Já a Estação Palmeiras-Bar-
ra Funda, que serve as linhas 7-
Rubi 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 promo-
ção da saúde e bem-estar dos
passageiros, incentivo à leitura,
mostras artísticas, exposições,

apresentações e manifestações
culturais de artistas e institui-
ções parceiras.

Sobre a 4ª Semana Senac
de Leitura

A 4ª edição da Semana Se-
nac de Leitura traz o tema “Mu-
lheres 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 vi-
sibilidade para as mulheres que
escrevem, terá diversas ativida-
des culturais, como palestras,
bate-papos literários, oficinas
de escrita, debates e saraus.

Sobre o Senac
O Senac São Paulo (Servi-

ço Nacional de Aprendizagem
Comercial) dissemina o co-
nhecimento entre os meios co-
mercial, empresarial e de ser-
viços.

Desde 10 de janeiro de
1946, a instituição promove a
atividade educacional em espa-
ços equipados e modernos, a
fim de dar a vivência profissio-
nal aos seus alunos.  São cur-
sos que vão desde o ensino su-
perior – com a graduação, pós-
graduação e extensão universi-
tária – até cursos técnicos e li-
vres.

+ 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 des-
de 1996, o site  www.cesarneto.com  foi um dos pioneiros no
Brasil. No Twitter  @CesarNetoReal

C Â M A R A  ( 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].

P R E F E I T U R A  ( 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 impor-
tante 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.

A S S E M B L E I A  ( S P )
Agora que a ‘poeira baixou’, a coluna esclarece que sobrevive

diariamente há 26 anos justamente por não fulanizar se um depu-
tado é hétero, homossexual ou transsexual. Por isso, tanto o ago-
ra assumido FULANO como a assumidíssima FULANA terão seus
espaços aqui respeitados.

G O V E R N O  ( S P )
Bem diferentemente de Napoleão [100 dias na República fran-

cesa pra ser derrotado e exilado numa ilha distante], João Doria
[imperador paulista e 1º ministro nacional do PSDB] tá come-
morando os primeiros 100 dias como “um comunicador e gestor
que virou político profissional”.

C O N G R E S S O
Ex-vereador em São Paulo e ex-deputado federal [pelo im-

posto 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 Pre-
vidência na Câmara dos Deputados.

P R E S I D Ê N C I A
No @cesarnetoreal: Em 100 dias o general-imperador Napo-

leão 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.

P A R T I D O S
No PSDB paulistano, o presidente em exercício Fernando

Alfredo vai ser reeleito no domingo [14 abril], unindo como nun-
ca 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 ...

P O L Í T I C O S
... como nunca no partido que se reinventa ‘de centro’. O 1º

vice-presidente será o veterano vereador Gilson Barreto. Fernan-
dão conseguiu unir bases e lideranças, com 42% de mulheres,
LGBTIs, 3º setor e juventude. Uma aula pros que se julgam novi-
dades na política.

J U S T I Ç A S
Assim como o então juiz federal Sérgio Moro não assumia

aceitar cargo de Ministro [num governo Alvaro Dias ou Bolsona-
ro], não assume que pode vir a ser candidato pra disputar a Presi-
dência em 2022, caso Bolsonaro (PSL) esteja falando a real so-
bre não ser a favor de reeleição.

H I S T Ó R I A 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 famí-
lia. O EB voltou ao Poder [55 anos pós-1964] pelas urnas e se-
gue muito bem avaliado.

+ EDITOR
A coluna [diária] do jornalista  CESAR NETO  tornou-se re-

ferência [Imprensa e Política]. Está dirigente na Associação Pau-
lista de Imprensa e Associação “Cronistas de Política de São Pau-
lo”. Recebeu  Medalha Anchieta  na Câmara paulistana e  Colar de
Honra ao Mérito  na Assembleia (SP).



Inflação oficial sobe para 0,75%
em março, diz IBGE
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O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial su-
biu 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 Esta-
tística (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 des-
de 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 influ-
enciada 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 ca-
ros no mês. Entre os produtos
alimentícios que influenciaram o

comportamento da inflação estão
o tomate (31,84%), a batata-in-
glesa (21,11%), o feijão-carioca
(12,93%) e as frutas (4,26%).

A alta dos transportes foi in-
fluenciada pelo preço dos com-
bustíveis, 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: habita-
ção (que caiu de 0,38% para
0,25%), saúde e cuidados pes-
soais (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 regi-
ões metropolitanas de Belo Ho-
rizonte, Contagem e Betim, em
Minas Gerais. O processo foi
aberto em abril de 2010 para apu-
rar uma possível formação de
cartel entre 2006 e 2008. Ao con-
cluir o procedimento, o Cade
condenou as duas empresas por
indução a conduta uniforme de
preços, uma infração contra a
ordem econômica. As duas em-
presas terão que pagar multas de
R$ 40.693.867,35 e
64.445.861,88, respectivamente.

A reportagem da Agência Bra-
sil entrou em contato com a asses-
soria 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, tam-
bém foram investigadas as dis-
tribuidoras Alesat Combustíveis,
postos Ale, e Raízen Combustí-
veis, denominação atual da She-
ll, juntamente com 55 postos de
combustíveis e 24 pessoas físi-
cas. Na ocasião, o Ministério
Público Federal (MPF) pediu a
condenação da Ipiranga, BR Dis-
tribuidora e Raízen. A Alesat foi
excluída do processo após fir-
mar um Termo de Cessão de

Conduta e pagamento de multa.
Em janeiro, o relator do caso,

João Paulo Rezende, havia pedi-
do a condenação da BR Distribui-
dora por formação de cartel, por
entender que a empresa havia fei-
to conluio com a Alesat para com-
binação de preços. Rezende pe-
diu ainda a condenação da Ipiran-
ga e Raízen por indução à condu-
ta uniforme. A sessão terminou
com um pedido de vistas da con-
selheira Pollyanna Vilanova.

Depois de ter pedido vistas
do processo, a conselheira Po-
lyanna defendeu, na quarta-fei-
ra, 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 enten-
deu ainda que não havia provas
de atuação irregular contra a dis-
tribuidora Raízen. O entendi-
mento foi acatado pela maioria
dos conselheiros.

O Cade condenou ainda cer-
ca de 30 postos de combustíveis
investigados. O conselho já ha-
via firmado, em 2017, cinco
acordos pelo qual o Sindicato
do Comércio Varejista de Deri-
vados de Petróleo do Estado de
Minas Gerais (Minaspetro) e
dez postos de combustíveis pa-
garam 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 Cen-
tral (BC), Roberto Campos
Neto, destacou, durante evento
nos Estados Unidos, que uma de
suas prioridades na instituição é
ampliar e tornar mais democrá-
tico o mercado de capitais no
país, com a participação de mais
famílias e empresas. A afirma-
ção faz parte de apontamentos
das apresentações que Campos
Neto está fazendo nas reuniões
de Primavera do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e do
Banco Mundial. As reuniões vão
de quarta-feira (10) até domin-
go (14), em Nova York e Wa-
shington.

O evento reúne ministros da
Fazenda e presidentes de bancos

centrais do G20 (grupo forma-
do pelas 20 maiores economias
mundiais) e do Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul), além de investidores de di-
versos países. O ministro da
Economia, Paulo Guedes, tam-
bém está nos Estados Unidos
para participar do evento.

Outro objetivo de Campos
Neto à frente da instituição fi-
nanceira é aprovar a autonomia
legal do BC, o que, para ele, pode
ajudar a reduzir o risco-país (in-
dicador que orienta investidores
estrangeiros sobre a estabilida-
de econômica do país) e a au-
mentar o crescimento de longo
prazo da economia brasileira.

Também é prioridade man-

ter a inflação baixa e estável,
mantendo a “excelente condu-
ção da política monetária e con-
tinuar a aprimorar a comunica-
ção”, afirmou Campos Neto.
Ele disse que a aprovação e im-
plementação de reformas – no-
tadamente as de natureza fiscal,
como a da Previdência –- e
ajustes na economia brasileira
são essenciais para manter a in-
flação baixa no médio e longo
prazo, para redução da taxa de
juros e recuperação econômi-
ca sustentável.

Segundo o presidente do BC,
é preciso buscar as mudanças
que permitam o desenvolvimen-
to do mercado brasileiro de ca-
pitais. “A esse respeito, medidas

de ajuste fiscal também podem
contribuir. Colocar as contas
públicas em um caminho equili-
brado, através de um ajuste fis-
cal e de uma reestruturação pa-
trimonial, gera efeitos multipli-
cadores no mercado de capitais,
resultando em maior diversifica-
ção desse mercado e aumento
do número de transações.”

Campos Neto ressaltou ain-
da a importância de reduzir o
custo da intermediação financei-
ra, aumentando a eficiência des-
se serviço e a concorrência, e de
tornar os mercados financeiros
mais abertos a todos os tipos de
agentes: pequenos e grandes,
nacionais e estrangeiros. (Agen-
cia 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, manten-
do 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 mes-
mo tempo, o Brasil volta a ser referência”, disse.

Com relação à visita do presidente Jair Bolsonaro à Argenti-
na, 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 Isra-

el, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, obteve
a vitória com 26,27%, enquanto em segundo lugar ficou o gene-
ral Benny Gantz, ex-ministro da Defesa, que conquistou 25,95%.
Nestas reeleições, 64,6% dos 6,3 milhões de eleitores partici-
param.

A vitória de Netanyahu o coloca como um recordista no car-
go, 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 con-
servadora). “Agradeço aos cidadãos de Israel por sua confiança”,
disse nas redes sociais.

O principal opositor do Partido Azul e Branco (cores da ban-
deira de Israel), de centro, liderado por Gantz, também se consi-
dera vitorioso devido à pequena margem de diferença entre am-
bos.

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 ex-

presidente da República Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) e
mais duas pessoas. Kuczynski é acusado de corrupção e recebi-
mento 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 aca-
tou 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 recebi-
do propina de US$ 20 milhões da construtora Odebrecht, infor-
maram 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 decla-
rações dos ex-diretores da construtora brasileira, mas até agora
não as forneceram. (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 au-
mento de 6,6% ante igual perío-
do do ano passado, quando fo-
ram produzidas 259.587 unida-
des, segundo dados da Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo).

As vendas no atacado tam-
bém acompanharam o movimen-
to 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 motocicle-
tas para as concessionárias foi
de 93.559 unidades, aumento de
7,2% na comparação com mar-
ço de 2018 (87.243unidades).
Na comparação com fevereiro
foi registrada queda de 2%
(95.427 unidades).

Na avaliação de Marcos Fer-
manian, presidente da Abraciclo,
a retomada do setor de motoci-
cletas no mercado interno no
primeiro trimestre superou as

expectativas. “A estabilidade das
taxas de juros no menor patamar
histórico e a ampliação da ofer-
ta 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 motocicle-
tas, 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 mar-
ço, dois a menos que no mesmo
mês do ano passado e um a me-
nos que fevereiro”, explicou
Marcos Fermanian.

Venda ao consumidor
Os emplacamentos de moto-

cicletas tiveram alta de 17,9%
neste primeiro trimestre, de
acordo com levantamento do
Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam). Foram
emplacadas 258.652 motocicle-
tas no período, em 2019, e
219.304 no mesmo período, em
2018.

Somente em março, foram

licenciadas 83.798 motocicle-
tas, aumento de 5,6% ante mar-
ço de 2018 (79.320 unidades).
Na comparação com fevereiro
foi registrada queda de 0,4%
(84.150 motocicletas).

Em março deste ano, a mé-
dia diária de vendas foi de 4.410
unidades, crescimento de
16,8% ante março do ano pas-
sado (3.777 unidades) e de
4,8% ante fevereiro (4.208 mo-
tocicletas). “É o melhor resul-
tado alcançado pelo setor para
o mês de março desde 2015. O
aumento na média diária com-
prova a retomada do setor”, ava-
liou Fermanian.

Exportações
No primeiro trimestre, hou-

ve queda de 51,2% na exporta-
ção de motocicletas em relação
ao ano anterior. Foram exporta-
das 11.382 motocicletas neste
ano e 23.320 unidades no mes-
mo período do ano passado.

Em março, o volume embar-
cado foi de 3.525 unidades, re-
dução 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 exporta-
ções, o recuo está diretamente
relacionado à redução dos em-
barques para a Argentina, princi-
pal destino das motocicletas fa-
bricadas no Polo industrial de
Manaus”, disse Fermanian.

Segundo divulgou a Abraci-
clo, dados do portal de estatísti-
cas de comércio exterior Comex
Stat, a Argentina foi o principal
comprador de motocicletas bra-
sileiras 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 participa-
ção, e em terceiro o Canadá,
1.488 unidades e 14,7% de par-
ticipação.

Em março, a Argentina se
manteve como principal com-
prador com 2.660 motocicletas,
com 53,2% do total, seguida
pelo Canadá, com 988 unidades
e 19,7% de participação, e pe-
los Estados Unidos, com 608
unidades e 12,2% de participa-
ção. (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 ces-
ta 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 pe-
ríodo desde 2016 (2,93%). Em
12 meses, a taxa acumulada che-
ga a 4,67%.

Segundo dados divulgados
hoje (10) pelo Instituto Brasilei-
ro 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 ti-
veram alta de preços de 1,5% em
março, contra 0,94% em feverei-
ro. O agrupamento dos não ali-
mentícios teve inflação de
0,45%, contra 0,37% em feverei-
ro. (Agencia Brasil)
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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
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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 Daff erner Comércio Exterior, em 1ª convocação, a ser realiza-
da no dia 29/04/2019, às 10h, na Rua Iturama, 189, São Paulo/SP, 
a fi m 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 fi ndo em 
31/12/2018; b) destinação e transferência de resultados desse 
exercício de 2018; c) fi xação dos honorários da diretoria para 2019. 
Walter Carvalho Daff erner - Sócio Administrador.   (09-11-12)

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] 

Pavia Brasil Pavimentos e Vias S.A.
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 29.238.412-
9 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.

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 fi m 
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, pas-
sando a ser representada conjuntamente por dois administradores; 
e (iii) a alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de 
forma a refl etir as mudanças aprovadas em Assembleia. São Paulo, 
11/04/2019. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati - Administradora.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal
O DIA SP

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) ajuizou ação civil pú-
blica para que a Agência Nacio-
nal 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 estru-
turas consideradas seguras, mas
que tenha Dano Potencial Asso-
ciado (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 se-
gurança estabelecidos pela Re-
solução nº 4/2019 da ANM, pu-
blicada em 18 de fevereiro,
após a tragédia em Brumadinho
(MG), ocorrida em 25 de janei-
ro, quando o rompimento de
uma barragem da mineradora
Vale deixou mais de 200 mor-
tos e provocou estragos socio-
ambientais. Desde então, revi-
sões das condições de seguran-

ça em diversas estruturas têm
levado a evacuações em diver-
sas cidades mineiras.

Conforme a ação, as estru-
turas inseguras ou com seguran-
ça inconclusiva, localizadas em
Minas Gerais, deveriam come-
çar a ser inspecionadas em até
30 dias, com prazo para conclu-
são de relatório em 180 dias. Nas
barragens com o DPA alto, situ-
adas 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 fi-
nalizadas em 360 dias.

Para que as inspeções sejam
realizadas, o MPF quer que a
União seja obrigada a fornecer
os recursos humanos e financei-
ros necessários e, caso seja ne-
cessário, promova inclusive o
deslocamento servidores de ou-
tros órgãos capacitados tecnica-
mente para a fiscalização de bar-

ragens. Solicita ainda que a Jus-
tiça autorize, em último caso, a
contratação emergencial de
agentes privados especializados.

Reestruturação
Também na ação, o MPF

pede que a ANM e a União se-
jam obrigadas, no prazo de 180
dias, a apresentar um plano de
reestruturação da atividade de
fiscalização de barragens no Bra-
sil. Nele, deverão ser elencadas
medidas estruturais para o pla-
nejamento 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 Departamen-
to Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM). Déficits de recur-
sos humanos, materiais e finan-
ceiros são citados na ação.

“Na Gerência Regional de
Minas Gerais, antiga Superinten-
dência do DNPM, a situação não

se destoa dessa realidade, pois
somente quatro servidores estão
na Divisão de Segurança de Bar-
ragens, sendo que dois foram
relocados em dezembro de
2018, com a instalação da ANM.
Frisa-se, nesse ponto, que ape-
nas dois servidores possuem es-
pecialização em engenharia de
barragens”, diz a ação.

A ausência de concursos pú-
blicos também está entre as
questões levantadas pelo MPF,
que acusa um sucateamento do
órgão. “A falta de recursos finan-
ceiros não é justificativa para a
não realização de contratações
na ANM, uma vez que essas con-
tratações ocorreram em outros
setores. O cenário que hoje se
desvela é resultado de uma op-
ção dos gestores públicos fede-
rais”.

Procurada pela Agência Bra-
sil, a ANM informou que respon-
derá as demandas apresentadas
diretamente ao MPF. (Agencia
Brasil)

O secretário especial de
Previdência, Rogério Marinho,
disse na quarta-feira (10) que
o governo está disposto a de-
bater 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 previdenci-
ário brasileiro. Esperamos o
debate propositivo do parla-
mento”.

Marinho disse que o mais
importante é que os deputados,
sejam da base, sejam da oposi-
ção, tragam propostas para a
Previdência e não apenas ne-
guem a existência do proble-
ma. Ele ouviu questionamentos
de três senadores, Eliziane
Gama (Cidadania-MA), Simo-
ne Tebet (MDB-MS) e Cid
Gomes (PDT-CE). As senado-
ras apresentaram sugestões de
alterações pontuais na reforma.

Eliziane sugeriu a retirada de
beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e
da aposentadoria rural da refor-
ma 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 Previ-
dência mais compatível com as
populações mais pobres”, dis-
se a senadora.

Simone Tebet pediu a re-
consideração do governo em
relação ao aumento da idade
mínima para mulheres. Ela dis-
se acreditar que as questões re-
lacionadas ao BPC e à aposen-
tadoria rural devem ser resol-
vidas ainda na Câmara. Marinho
defendeu a proposta do gover-
no sem alterações, ao mesmo

Governo está disposto a
debater reforma da

Previdência, diz Marinho
tempo em que se mostrou aber-
to ao debate e ao recebimento
de propostas.

Comissão de acompanha-
mento

O objetivo da comissão de
acompanhamento do Senado é
mostrar aos deputados as di-
vergências e expectativas dos
senadores para que o texto seja
aprovado na Câmara com os
principais pontos já pacifica-
dos. Como proposta de emen-
da à Constituição não tem Casa
revisora enquanto sofrer alte-
ração 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 in-
formações em tempo real. Evi-
ta que quando o projeto chegar
aqui ele ser revisitado”.

Ainda que esteja aberto ao
diálogo, o secretário especial
de Previdência reforçou a in-
tenção do governo de defender
na comissão especial, a ser for-
mada na Câmara após o tema
passar pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), todas
as propostas apresentadas na
reforma, inclusive a inclusão
do BPC e a aposentadoria ru-
ral.

“O nosso entendimento é
de defender a integralidade da
proposta que apresentamos.
Faremos o debate, mostrare-
mos porque estamos propon-
do o que propusemos na ques-
tão do trabalhador rural, em
relação ao BPC, a desconsti-
tucionalização, a capitalização,
enfim. Todas as novidades co-
locadas no projeto. Vamos ten-
tar convencer os parlamenta-
res”. (Agencia Brasil)

Novo fechará questão pela
reforma da Previdência

O Partido Novo, que tem
uma bancada de oito parlamen-
tares na Câmara dos Deputados,
informou na quarta-feira (10)
que fechará questão a favor da
proposta de reforma da Previ-
dência que tramita no Congres-
so Nacional. O fechamento de
questão obriga os deputados do
partido a votar a favor da propos-
ta. Dirigentes da legenda foram
recebidos pelo presidente da Re-
pública no Palácio do Planalto,
como parte da série de reuniões
que Bolsonaro vem tendo desde
a semana passada com dirigen-
tes partidários. Ao todo, Bolso-
naro receberá dirigentes de 12
partidos.

“A bancada aqui, integral-
mente, apoia a reforma e se

colocou à disposição do pre-
sidente para ajudar ainda mais
nesse processo. Aproveitamos
para elogiar, de fato, essa opor-
tunidade e capacidade de diá-
logo, acho que é fundamental
no Brasil de hoje”, disse o pre-
sidente do Novo, João Amo-
êdo, que foi candidato a presi-
dente nas eleições de 2018 e
participou da reunião. Segun-
do Amoêdo, o partido não de-
fenderá alterações no texto,
como tem declarado represen-
tantes de alguns partidos no
Congresso.

O PSL, partido do presiden-
te Jair Bolsonaro, também fe-
chou questão a favor da refor-
ma da Previdência. O dirigen-
te nacional do PSL, deputado

Luciano Bivar (PE), também se
reuniu com o presidente da Re-
pública pela manhã e reafirmou
o apoio total da legenda à pro-
posta.

Na quarta-feira, Bolsonaro
recebeu também integrantes do
Podemos, que declararam apoio
à proposta, mas querem mudan-
ças em alguns pontos, como as
regras de aposentadoria dos pro-
fessores.

Na semana passada, Bolso-
naro se reuniu com presidentes
e líderes do PRB, PSD, PSDB,
DEM, PP e MDB. Na terça-fei-
ra (9), ele esteve com os presi-
dentes do PR e do Solidarieda-
de. 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 Par-
tido Novo disse que não integra-
rá a base de governo no Con-
gresso Nacional. Segundo João
Amoêdo, a legenda manterá pos-
tura de independência, mas vo-
tará a favor de medidas que fa-
voreçam maior liberdade econô-
mica, simplifiquem impostos e
desburocratizem a legislação
para empreendedores.

“O Novo será sempre inde-
pendente, mas claramente aque-
las pautas que forem a favor do
Brasil, a favor do crescimento,
da gente realmente ajudar quem
mais precisa, o Novo sempre vo-
tará 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 explo-
rado 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 minis-
tra Cármen Lúcia suspendeu li-
minarmente 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 com-
prometidas, contratos assina-

dos, além da responsabilidade
fiscal. O estado alegou perdas
imediatas de mais de R$ 1,6 bi-
lhão, ou R$ 27 bilhões até
2020. Para os municípios do
Rio, a perda imediata chegaria
a R$ 2,5 bilhões.

Em 2013, o Congresso Na-
cional aprovou a lei que redis-
tribuiu rendimentos com a ex-
ploração de petróleo e deriva-
dos, tornando a partilha mais

igualitária entre produtores e
não produtores.

No entanto, a então presiden-
te Dilma Rousseff vetou parte
do texto, entendendo que a nova
divisão não podia afetar os con-
tratos já em vigor. Os vetos fo-
ram derrubados pelo Legislati-
vo, levando os estados produto-
res a acionar o STF como últi-
ma forma de suspender a lei.
(Agencia Brasil)

A Confederação Nacional
dos Municípios pediu ao gover-
no federal o destravamento de
obras e contratos do programa
Minha Casa, Minha Vida. O pe-
dido 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 re-
úne prefeitos de todo o país na
capital durante esta semana.

“Os prefeitos estão preocu-
pados com o Minha Casa, Minha
Vida, pois há muitas obras para-
lisadas”, disse Aroldi. O presi-
dente da CNM acrescentou que
outro problema enfrentado pe-
los dirigentes municipais é o
fato de contratos firmados não
estarem sendo assinados.

O ministro Gustavo Canuto
apontou duas alternativas de so-
lução para obras paradas. A pri-
meira seria um aporte adicional
de recursos em casos onde hou-
ve algum tipo de culpa da empre-
sa responsável pela construção
das casas. A segunda seria em si-
tuações 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.

Prefeitos pedem destravamento de
obras do Minha Casa, Minha Vida

“O caso tem que ser apre-
sentado, o agente financeiro faz
a análise e, dependendo da aná-
lise, 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 ob-
tenção de recursos pelo gover-
no para que possa haver a libera-
ção e, consequentemente, o en-
caminhamento do processo de
construção das unidades.

“Por que não foi dada auto-
rização? Todas elas demandam
um orçamento em 2019. A aná-
lise 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 pon-
derou, contudo, que isso não
quer dizer que obras não serão
autorizadas. Mas que o governo
federal adotou um “olhar de pru-
dência”.

“O Ministério está trabalhan-
do 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 po-
demos assumir compromisso
que não tenhamos como cum-

prir”, disse Canuto.
Saneamento básico
O presidente da CNM, Gla-

demir Aroldi, também manifes-
tou preocupação com a medida
provisória do novo marco legal
do saneamento (MP 868/2018).
“No caso dos pequenos e médi-
os municípios, o receio é que a
iniciativa privada não tenha inte-
resse em assumir. Ficaria para a
empresa estatal somente esses
casos. As empresas estatais já
estão com dificuldades, e com a
MP vamos criar mais dificulda-
des 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 uni-
versalizar [o saneamento]. Mas
temos que ter a preocupação. A
discussão que está sendo feita é
para permitir que empresas en-
trem, mas protegendo pequenos
municípios que possam não ser
atrativos”, defendeu.

Pró-cidades
O ministro anunciou que fo-

ram publicadas as regras para
que prefeituras possam apre-
sentar projetos ao programa

Pró-Cidades, lançado em se-
tembro do ano passado. A inici-
ativa 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 procedi-
mentos definidos, os municípi-
os já podem encaminhar as pro-
postas para as obras. De acordo
com Canuto, o foco é a “moder-
nização urbana”.

“Acreditamos que o progra-
ma possa trazer benefício con-
creto aos municípios, olhando
ele de forma mais ampla. E en-
tendemos como futuro, que po-
demos 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, sen-
do 95 de fornecimento de água,
em um total de R$ 26,9 bilhões
em investimentos nos próximos
anos. Outro foi o Avançar Cida-
des, com recursos disponíveis
para obras de mobilidade nos
municípios. (Agencia Brasil)
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São Paulo, quinta-feira, 11 de abril de 2019

Campeonato Brasileiro divulga
calendário com quatro etapas
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Velocidade na Terra

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

Autocross é a categoria mais veloz da terra
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Falta pouco menos de 20 dias
para a largada oficial da tempo-
rada 2019 do Campeonato Bra-
sileiro 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 en-
tre os dias 26 e 28 de abril a pri-
meira etapa da categoria Auto-
cross, a mais rápida das corridas
na terra. O campeonato, que é
organizado pela Confederação
Brasileira de Automobilismo,
deve receber mais de 20 compe-
tidores para as disputas na capi-
tal mato-grossense.

Para o presidente da Comis-
são Nacional de Velocidade na
Terra e ex-piloto de Autocross,
Gian Pasquali, a realização do
campeonato neste ano é o reco-
nhecimento de que o modelo ini-
cial do projeto deu certo. “Te-
mos que agradecer muito aos
nossos patrocinadores, apoiado-
res e colaboradores, que por mais
um ano acreditaram no nosso tra-
balho 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 novem-
bro. Serão três sedes ao todo:

Cuiabá (MT) vai receber a aber-
tura e o fechamento do Auto-
cross. A paulista Cordeirópolis
receberá as três categorias jun-
tas, 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 sur-
gir na principal categoria da terra.
A principal delas é o formato da
disputa, que passa de três para qua-

tro corridas no fim de semana.
Assim, as etapas do Autocross se-
rão constituídas com uma tomada
de tempo e duas baterias para o
sábado e o mesmo para o domin-
go. O regulamento do Kartcross
não deve sofrer alterações no for-
mato das provas e segue como no
ano passado com três baterias dis-
putadas 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 úni-
ca, em formato de três baterias.

As Etapas terão suas provas
transmitidas no Canal Rural pelo
segundo ano consecutivo. O pla-
no de divulgação também aposta-
rá esse ano em uma cobertura
mais ampla e focada no marketing
digital, com maior atuação nas
redes sociais. “Nossa ideia real-
mente é explorar as transmissões
com o nosso parceiro Canal Ru-
ral e gerar um conteúdo bem sig-
nificativo 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 patro-
cinador 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, Kar-
tcross e Turismo VNT – Cordei-
rópolis (SP); 3ª etapa – Dias 2, 3
e 4 de agosto – Autocross e Kar-
tcross – L.E.M. (BA); 4ª etapa –
Dias 1, 2 e 3 de novembro – Au-
tocross – Cuiabá (MT).

Os brasileiros Felipe Nasr
e Pipo Derani voltam à pista
neste sábado (13) para a dispu-
ta da terceira etapa do IMSA
WeatherTech SportsCar Cham-
pionship, em Long Beach
(EUA). Será a primeira prova
Sprint da temporada, após a du-
pla chegar ao pódio nas duas
corridas de longa duração do
ano: 24 Horas de Daytona e 12
Horas de Sebring, onde tam-
bém correram ao lado do nor-
te-americano Eric Curran.

A bordo do #31 Whelen
Engineering Cadillac DPi-V.R,
da equipe Action Express Ra-
cing, o trio ficou em segundo
lugar em Daytona e venceu de
forma espetacular a etapa de
Sebring. O desafio agora será
no traçado de rua de Long Bea-
ch, com suas 11 curvas e 1,968
milha (3,2 km) de extensão. A
prova terá 1h40 de duração e
largada prevista para as 18h05
de Brasília.

A Whelen Engineering tem
um histórico de muita veloci-
dade em Long Beach, tendo re-
gistrado a melhor volta da cor-
rida em três ocasiões. A me-
lhor posição de chegada foi um
terceiro lugar na temporada
2016. Também já terminou em
quarto em 2015 e 2017.

No ano passado, Curran e
Nasr largaram da primeira
fila e lideraram 16 voltas até
que Curran sofresse um to-
que de um carro da classe GT,
o que danificou a frente do
carro. O acidente fez a equi-
pe cair para a 17ª posição no
geral, com Curran brigando
para terminar em sétimo no
final da disputa.

Curran, que este ano só es-
tará na equipe nas provas lon-
gas, é o atual campeão do IMSA
ao lado de Nasr e, no ano pas-
sado, venceram nas ruas de
Detroit, o que anima a equipe
para mais este desafio num tra-
çado urbano.

“A equipe toda está focada
em continuar constante e acre-
dito que essa é a chave para cada
corrida deste ano”, declarou
Derani, que faz sua primeira
temporada com a Action Ex-
press Racing. “Vamos continu-
ar desta forma, focados em nos-
so trabalho e acelerando em
busca do melhor resultado”,
destacou.

“Como em qualquer pista de
rua, Long Beach sempre traz o
desafio de lidar com os muros
tão próximos e zero chances de

IMSA: Felipe Nasr e Pipo
Derani lutam por novo

pódio para manter
liderança em Long Beach

erro, mas apesar disso tudo
ainda há algumas boas oportu-
nidades de ultrapassagens, es-
pecialmente quando você está
no tráfego com os carros da
GT”, lembrou Derani.

“Isso torna a corrida inte-
ressante do começo ao fim.
Acredito que teremos um bom
carro para começar o fim de
semana e vamos trabalhar em
cima disso”, finalizou o três
vezes campeão de Sebring
(2016, 18 e 19).

Nasr também está motiva-
do e espera mais sorte na pista
californiana. “No ano passado,
levamos azar. Tínhamos um
carro maravilhoso, a equipe fez
um trabalho prefeito na parada
e na estratégia, mas não deu
certo e isso mostra o quanto
as corridas do IMSA são real-
mente incríveis”, frisou.

“Conseguimos uma vitória
(em Detroit) numa pista simi-
lar e eu realmente adoro o de-
safio dos circuitos de rua. En-
tão, espero ter uma corrida as-
sim em Long Beach, um even-
to e uma pista que gosto bas-
tante”, continuou Nasr.

Líder da temporada, ao
lado do Cadillac #10, com 67
pontos, a equipe quer manter
o trabalho em busca de mais
pontos na luta por um novo tí-
tulo este ano. “Temos de con-
tinuar trabalhando nos deta-
lhes. O IMSA tem competido-
res muito fortes, que estão
sempre em busca de evolução.
O equilíbrio entre circuitos
longos e curtos é algo tão es-
pecial também na categoria.
Para os pilotos, corridas lon-
gas são sempre melhores, já
que temos mais tempo para fa-
zermos o que amamos, que é
pilotar um carro incrível numa
atmosfera maravilhosa”, com-
pletou Nasr.

Além da dupla brasileira, a
Action Express Racing estará
em Long Beach com os portu-
gueses João Barbosa e Filipe
Albuquerque no #5 Mustang
Sampling Cadillac DPi-V.R.
No ano passado, a dupla con-
quistou a vitória em Long Be-
ach e também está focada para
tentar repetir a dose.

Os treinos em Long Beach
terão início na sexta-feira
(12), com a tomada de tempos
no mesmo dia, a partir das 22
horas (de Brasília). No sábado,
o Fox Sports transmite a cor-
rida ao vivo para o Brasil, a
partir das 18 horas.

Alberto Otazu quer manter
liderança em três campeonatos

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

Kartismo

Pilotos ficaram em segundo lugar em Daytona e vence-
ram em Sebring e agora se preparam para a primeira
corrida Sprint da temporada

Felipe Nasr e Pipo Derani lutam por novo pódio
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Alberto Otazú quer terminar o fim de semana na liderança de
quatro campeonatos
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Passando por excelente fase
e embalado pela conquista de
100 vitórias em sua curta carrei-
ra, o piloto Alberto Otazú (Esco-
la de Pilotagem Alpie/Rolley
Ball/AVSP) terá vários desafios
nesta semana, quando tentará
manter a liderança em três cam-
peonatos diferentes, em quatro
provas que serão realizadas de

quinta-feira (11) até domingo
(14), todas no Kartódromo de In-
terlagos, 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 Mas-
ter, quando Alberto Otazú tenta-
rá manter a sua invencibilidade
desde o ano passado, com 10 vi-
tórias 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 ter-
ceira etapa disputada em forma
de mini endurance de 70 minu-
tos, mas em equipe com três in-
tegrantes, um de cada categoria,
através de sorteio entre os pilo-
tos inscritos.

“No RKC, a componente sor-
te terá um peso extra. Primeiro
com os companheiros de time,
que podem ser pilotos experien-
tes ou não. Depois na tomada de
tempos, quando não poderemos
trocar o kart sorteado. Na corrida
não haverá mistério, basta não er-
rarmos na cronometragem da pa-
rada 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 ter-
ceiro lugar e uma vitória com pole
e melhor volta tem uma larga van-
tagem na categoria Stock.  

Finalmente no domingo Al-
berto 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 li-
derança nos dois campeonatos”,
conclui o piloto que tem apenas
três anos de carreira. 

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilota-
gem, Autódromo Virtual de São
Paulo (AVSP), Rolley Ball/Bate-
rias Tudor. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz Verde
e Direção para a Vida.

EMS Taubaté Funvic vence Sada
Cruzeiro e abre 2 a 0 na semifinal

Superliga Cimed 18/19

A segunda rodada da semi-
final da Superliga Cimed mas-
culina de vôlei 18/19 colocou
o EMS Taubaté Funvic (SP) em
vantagem de 2 jogos a 0 na sé-
rie 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 atua-

ção, o ponteiro Lucarelli rece-
beu o maior número de votos
no site da Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV) e, por
isso, foi premiado com o Tro-
féu VivaVôlei, de melhor da
partida. Após ser eleito por vo-
tação popular, o campeão olím-
pico falou sobre a importante
vitória conquistada nesta noite.

Responsável por uma mu-
dança 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 Dou-
glas, o líbero Thales e o próprio
Conte – o técnico Renan con-
seguiu colaborar para mudar o
rumo da partida. Após o jogo, no
entanto, fez questão de dar mé-
ritos 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, re-
lembrou 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 sé-
rie será no próximo sábado
(13), às 21h30, desta vez no
ginásio do Riacho, em Conta-
gem (MG). O Sada Cruzeiro
tem a vantagem de fazer mais
jogos em casa por ter tido me-
lhor campanha na fase classifi-
catória – o time mineiro foi o
segundo, enquanto o EMS Tau-
baté Funvic terminou em ter-
ceiro.


