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TRIBUNALSUPERIORELEITORAL
AVISODELICITAÇÃO

LICITAÇÃOTSENº 16/2018
PREGÃOELETRÔNICO

Aquisição de conjuntos de impressão de votos,
compreendendo os produtos e serviços descritos
a seguir, com garantia técnica, de acordo com as
especificações, quantidades e prazos constantes do
Edital: 1.1. Produção, fornecimento e garantia técnica
de 30.000 (trinta mil) Conjuntos de Impressão de Votos;
1.2. Desenvolvimento de firmware (com entrega do
código-fonte); 1.3. Desenvolvimento dos modelos de
Engenharia, Qualificação e Produção de Conjuntos
de Impressão de Votos; 1.4. Produção, fornecimento e
garantia de 25.300 (vinte e cincomil e trezentas) Cabinas
de Votação; 1.5. Produção, fornecimento e garantia
de 66.000 (sessenta e seis mil) bobinas de papel e 1.6.
Elaboração de Documentos Técnicos de Produção. de
acordo com as especificações, quantidades e prazos
constantes no edital e seus anexos.Abertura: 20/03/2018
às 09 horas. Informações: 3030-8173. Edital no site
www.comprasnet.gov.br. Brasília, 6 de março de 2018.
MARIAANGÉLICABORGESDASILVA-Pregoeira

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de
Cargas Secas e Molhadas, Empresas de Logística no Ramo de Transporte

de Cargas de São Paulo e Itapecerica da Serra
Edital de Convocação

Pelo presente edital, na forma de seus estatutos, ficam convocados todos os trabalhadores nas
Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas, Empresas de Logística
no Ramo de Transporte de Cargas, integrantes da categoria profissional representada pelo
Sindicato na base territorial de São Paulo e Itapecerica da Serra, convocamos todos os associados
ou não do setor operacional, para comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Frederico Abranches, 238 - Santa Cecília - São Paulo,
SP, no dia 24 de Março de 2018, às 09h00min horas em primeira convocação e às 10h00min
horas em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes. Ordem do Dia:
1º) Apreciação e aprovação da pauta de reivindicações da campanha salarial, 2º) Aprovação ou não
da Participação do PLR em favor da entidade, caso seja conquistado.

São Paulo, 06 de Março de 2018
Natalício Ferreira Alves - Presidente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/SME/2018
PROCESSO ELETRÔNICO n.º 6016.2018/0000563-0 - ABERTURA DE PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM
PÓ INTEGRAL DO PROGRAMA LEVE LEITE.
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
29.03.2018.
Os Editais e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a
abertura,medianterecolhimentodeguiadearrecadação,ouatravésdaapresentação
de CD - ROM gravável na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr.Diogo de Faria, 1247
- sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br
e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias dos Editais
estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS comunica
que, a partir de 07/03/18, na Seção Técnica de Licitações e Contratos, na Rua Líbero
Badaró, 561/569 - 2º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 17:00 horas, fone para
informações: 3291-9712, estará à disposição dos interessados o respectivo caderno
de licitação para consulta e aquisição, até o último dia útil anterior à data designada
para a sessão de abertura do aludido certame e nos endereços eletrônicos:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 05/SMADS/2018 - Proc. 6024.2017/0003422-4
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE CAMAS DE
CASAL EM AÇO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS) DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP), DE ACORDO COM O
TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.
SESSÃO DE ABERTURA: 20/03/18 às 10:00 horas
CUSTO DO CADERNO: R$ 0,21 por folha

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - COSESP

CNPJ nº 62.088.042/0001-83 - NIRE nº 35300032071
Edital de Convocação das Assembleias Geral Ordinária e

Extraordinária, cumulativas
De ordem do Conselho de Administração da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
- COSESP, ficam convocados os Senhores Acionistas para as Assembleias Geral Ordinária e
Extraordinária, cumulativas, a realizar-se no dia 21 de março de 2018, às 15:00 horas, na sede
da Companhia, na Rua Pamplona, 227, 16º andar, São Paulo - Capital, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: I. Assuntos da Assembleia Geral Ordinária: 1. tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2017; 2. deliberar sobre o resultado do exercício; 3. eleger os membros do Conselho
Fiscal e fixar a sua remuneração; 4. eleger os membros do Comitê de Elegibilidade e
Aconselhamento e fixar sua remuneração. II. Assuntos da Assembleia Geral Extraordinária:
1. ratificar a remuneração dos membros da Diretoria no exercício de 2017; 2. fixar a remuneração
dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de
Elegibilidade e Aconselhamento; 3. alterar o Estatuto Social; 4. consolidar o Estatuto Social.
São Paulo, 07 de março de 2018. Hélcio Tokeshi, Presidente do Conselho de Administração.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEGUROS SURA S.A.
CNPJ/MF nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da SEGUROS SURA S.A., para reunirem-se em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se às 11 horas do dia 12 de março de 2018, na sede social, na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 4º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: Em Assembleia Ordinária - (a) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial, parecer dos Auditores Independentes e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 4.196.913,76 (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos
e treze reais e setenta e seis centavos); (c) Fixação da remuneração global da Administração da Companhia; e
Em Assembleia Extraordinária - (a) Deliberar sobre a reforma no Estatuto Social da Companhia; e (b) outros
assuntos de interesse geral. Acha-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, a proposta da
Diretoria acima mencionada. São Paulo, 02 de março de 2018

THOMAS KELLY BATT - Diretor Presidente

QUANTIX - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/MF nº 34.286.138/0001-10

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS
Ficam os Senhores quotistas da Quantix - Comércio, Importação e Exportação Ltda.
convocados para se reunir em Reunião de Quotistas, a ser realizada em 15 de março
de 2018, às 10h00, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jaú,
1742, 7º Andar, Jardim Paulista, CEP 01420-002, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Alteração da forma de representação da sociedade perante terceiros,
de forma a permitir que a Sociedade seja administrada por administradores sócios ou não
sócios; (b) Eleição dos administradores; (c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
São Paulo, 05 de março de 2018. Administradora: Luzia da Motta Lamberte.

Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de São Jose dos Campos e Região - Edital
de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - O Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas
de São Jose dos Campos e Região por seu coordenador usando da competência atribuída pelo Estatuto Social da Entidade ,
convoca todos os associados quites com suas obrigações para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada
dia 20 (vinte ) de marco de dois mil e dezoito as 16:00 horas em 1° convocação com presença de 1/3 dos associados , e não
obtido o quorum em segundo convocação as 16:30 horas , com qualquer numero de associados presentes em condições de
votar para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : a) Aprovar ou não se a eleição será por aclamação em razão de ter
chapa única inscrita para participar do pleito que será realizado em 02(dois) de abril de 2018(dois mil e dezoito). São José
dos Campos (SP), 06 de Março de 2018. Jose Carlos da Conceição - Coordenador Comissão Eleitoral e Comissao Eleitoral

A Targus Energia realizará uma chamada pública para a compra de energia
convencional referente ao segundo trimestre de 2018. O Leilão ocorrerá dia
07 de março de 2018. Para mais informações e documentos referentes ao

leilão, envie um e-mail para comercial@targusenergia.com.br.

Leilão no. 03/2018

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local,
que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de
Itanhaém - SP no dia 05/03/2018, a partir das 21h21. A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências
necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 10h33 do dia 06/03/2018.

Pregão Eletrônico nº 06/2018
Processo: nº 079/2017. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de Operação de Portaria nas diversas Unidades Armazenadoras
(Armazéns Gerais) da CEAGESP – Companhia de Armazéns Gerais de São
Paulo, localizadas na Capital e Interior de São Paulo, conforme especificações
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. UASG 225001. Edital:
a partir de 07/03/2018 das 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a partir de
07/03/2018 às 08h30, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Visita:
até 19/03/2018. Abertura das propostas: em 21/03/2018 às 09h30, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.

MARIA VALDIRENE R.S.CARLOS
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CEAGESP -COMPANHIADE
ENTREPOSTOSEARMAZÉNS
GERAISDESÃOPAULO
CNPJNº 62.463.005/0001-08

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico nº 001/2018 (ID-588), realizado para a contratação de empresa
para Fornecimento de Meios de Locomoção. Para informações e condições de
participação favor acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - Aviso de Edital - Cotação
Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 045/2018 - Tomadora dos Serviços: Federação
Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES - CNPJ 05.232.628/0001-36 - Objeto: A cotação prévia
de preços tem por objeto a contratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospedagem,
alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado “Congresso
Brasileiro de Clubes - 1º semestre de 2019”, no período preferencial de 20 a 23 de junho de 2019 ou ainda,
no mês de junho, considerando de quinta-feira a domingo, conforme disponibilidade do hotel. Fundamento
Legal: Regulamento de Contratações de bens e serviços da FENACLUBES. Tipo de Julgamento: Menor
Preço. Data Limite para Recebimento do Envelope: 19/04/2018. Local para Recebimento: Rua Açaí,
540 - Bairro das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587. Qualquer dúvida ou esclarecimento no
momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@
fenaclubes.com.br. Campinas, 07 de março de 2018. Arialdo Boscolo - Presidente da FENACLUBES.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274

COMUNICADO

A Eletropaulo publica as informações referente Audiência Pública 2017 do seu Programa de Eficiência
Energética, no âmbito da ANEEL, instituído pela Lei nº 9.991/2000, através do link de sua página da internet
https://www.aeseletropaulo.com.br/sobre-a-aes-eletropaulo/eficienciaenergetica/conteudo/eficiência-energética.

A Eletropaulo disponibiliza o seu endereço eletrônico inovacao@eletropaulo.com.br e seu endereço de
correspondência à Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, torre II - Tamboré - 06460-040
- Barueri - SP, aos cuidados de: Coordenação dos Programas de P&D e Eficiência Energética, para receber
contribuições.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS NOS TERMOS DA LETRA “B” INCISO II DO ARTIGO 25 DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR, OS MEMBROS E
ASSOCIADOS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO CAMPEC DOS POLICIAIS
MILITARES, A QUAL REALIZAR-SE-A EM PRIMEIRA CHAMADA ÀS DEZ HORAS DO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,
NESTA CAPITAL, NA SEDE, SITO NA RUA DUARTE DE AZEVEDO Nº 521/531, BAIRRO SANTANA, E EM SEGUNDA CHAMADA
ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS DO MESMO DIA COM QUALQUER NUMERO DE PARTICIPANTES, PARA TRATAR DOS
SEGUINTES ITENS: a) – REVISÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO.

São Paulo, 01 de março de 2018
GILBERTO ANTONIO VILLAS BÔAS - Diretor Presidente

Rua Duarte de Azevedo, 521 / 531
Santana – São Paulo - CEP 02036-022 - Fone: (11) 2221-3535 -
www.campec.com.br

EDITAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2018 - SINDICATO DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO - Endereço: R.Alagoas, 271, Bairro: Campos Elíseos, Cidade: Ribeirão
Preto Estado: SP, CEP: 14080-080 - Telefone: (16)3636-3244 - Contribuição Sindical dos Empregados - Exercício
de 2018 - Edital para Conhecimento das Empresas de Vigilância, Segurança e Similares, Cursos de Formação
e Guarda Patrimonial, e das Contratantes de Vigilância e Segurança Orgânica, quanto a sua Obrigação
Legal de Desconto e Recolhimento da Contribuição Sindical Profissional. Pelo presente edital, ficam notificadas
e cientificadas todas as empresas do grupo econômico de segurança e vigilância privada, guarda patrimonial e respectivos
cursos de formação; assim como as empresas com departamentos orgânicos de vigilância e segurança, com atividade
econômica diversa da vigilância ostensiva que utilizem empregados do quadro funcional próprio para esses serviços,
conforme preceitua o parágrafo 4º da Lei 7102/83, para que procedam o desconto na folha de pagamento de seus
empregados do mês de março 2018, da importância correspondente a remuneração de um dia de trabalho, a título de
Contribuição Sindical, conforme disposto no título V, capitulo III, da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente
artigos 578 - 579 - 580 - 582 - 583, de todos os empregados representados por este Sindicato, que laborem na base
territorial da Entidade: Ribeirão Preto (sede), Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Bonfim Paulista, Brodosqui, Buritizal,
Cássia dos Coqueiros, Cajurú, Cravinhos, Cristais Paulista, Cruz das Posses, Dumont, Franca, Guará, Igarapava, Itirapuã,
Ituverava, Jaboticabal, Jardinópolis, Jeriquara, Jurucê, Luís Antonio, Monte Alto, Nuporânga, Orlândia, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifâina, Sales de Oliveira, Santa Cruz da
Esperança, Santa Rosa do Vitérbo, Santo Antonio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São Simão, Serra
Azul, Serrana e Sertãozinho, e que procedam o seu recolhimento a este Sindicato e demais destinatários legais - art. 589
da CLT -, através do sistema bancário de arrecadação do Ministério do Trabalho e Emprego, coordenado pela CEF - Caixa
Econômica Federal, denominado “Contribuição Sindical Urbana”, até 30 de abril de 2018, através das guias padronizadas
GRCS - (www.caixa.gov.br). É obrigatória a remessa das guias ao Sindicato Profissional, imediatamente após recolhidas,
acompanhadas da relação nominal dos empregados que tenham sofrido o desconto (conforme par. 2º do art. 583 da CLT,
e PN 41 do TST). O atraso ou falta no cumprimento das obrigações implicará em multas e outras sanções previstas em lei e
demais normas aplicáveis. Ribeirão Preto, 05 de março de 2018. Antonio Guerreiro Filho - Presidente.

INDÚSTRIA VOLTA A CAIR
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-7,6% foi a queda na
fabricação de veículos em janeiro de 2017
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Depois de crescer quatro
meses consecutivos, de se-
tembro a dezembro de 2017,
a produção industrial caiu
2,4% em janeiro, na compa-
ração com dezembro, infor-
mou o IBGE (Instituto Brasi-
leiro deGeografia e Estatísti-
ca) nesta terça-feira (6). Esse
foi o pior início de ano desde
2012 (-4,9%).
Nacomparaçãocomjanei-

ro de 2016, porém, a produ-
ção subiu 5,7%, e em 12 me-
ses a indústria acumula alta
de 2,8%.
Os números vierampiores

do que o captado por levan-
tamento da agência Reuters,
emqueeconomistaspreviam
queda de 1,9% na variação
mensal e alta de 5,85% na
comparação anual.
André Macedo, gerente da

pesquisa do IBGE, diz que o
resultadode janeironãopode
ser considerado isoladamen-
te, porque é influenciado pe-
la produção de dezembro.
“Pareceserumajuste,uma

acomodação do setor que
mantém sua velocidade mo-
derada. Não se espera rever-
são de tendência em 2018,
mas será naquele ritmo [gra-

dual] conhecidoeesperado”,
disseAndréMacedo,gerente
da pesquisa.
Dados do PIB (Produto In-

terno Bruto) divulgados na
quinta-feira (1º)mostramque
a indústria cresceu 0,5% no
quarto trimestre de 2017, em
relação ao trimestre anterior,
e 2,7%ante omesmoperíodo
de2016.Noacumuladodoano
passado,porém,ficouestável.

setores
A queda na atividade in-

dustrial em janeiro foi gene-
ralizada,alcançando trêsdas
quatro grandes categorias
econômicase19dos24ramos
pesquisados pelo IBGE.
A principal influência ne-

gativaveiodaindústriadeau-
tomóveis, que recuou 7,6%
emjaneiro,depoisde tercres-
cido 9,1% em dezembro.
Tambémcontribuírampa-

ra a baixa os segmentos de
metalurgia (-4,1%),produtos
de borracha e de material
plástico (-5,4%) e produtos
alimentícios (-1,1%).
Macedo afirmou que o se-

tor de veículos foi decisivo
tanto para o crescimento da
indústriaemdezembroquan-
to para sua queda. “A indús-
tria automobilística tem um
forte efeito de encadeamen-
to e afeta diversos ramos”,
disse o pesquisador.
Por outro lado, os veículos

exerceramamaior influência
positiva na comparação com
janeirode 2017.O crescimen-
tode5,7%da indústria foi ve-
rificado em 20 dos 26 ramos

retração pode ser
ajuste de setor, e
velocidademoderada
deve semanter ao longo
de 2018, segundo IBGe

Produção de veículos teve queda de 7,6%, após impulsionar indicador geral em dezembro

Recuo do setor automotivo faz
indústria cair 2,4% em janeiro

industriais, e veículos regis-
traram alta de 27,4%.
Na esteira do desempenho

fraco de veículos, a categoria
de bens de consumoduráveis
mostrouaquedamaisacentu-
ada na comparação mensal
(-7,1%)eeliminoupartedaex-
pansão de 9,8% acumulada
nosdoisúltimosmesesde2017.
Os segmentos de bens in-

termediários (-2,4%) e de
bens de capital (-0,3%) tam-
bém recuaram em janeiro.
Oúnicoacrescer (0,5%) foi

o setor de bens de consumo
semi e não duráveis.
Entre os cinco ramos que

ampliaram a produção no
mês,osdesempenhosdemai-
or importância foram regis-
trados por produtos farmo-
químicos e farmacêuticos
(21%), bebidas (5%) e indús-
trias extrativas (2,2%).

Com a Reuters

“ Parece ser uma
acomodaçãodo
setor quemantém
sua velocidade
moderada. Não se
espera reversão
de tendência em
2018,mas será
naquele ritmo
[gradual] conhecido
e esperado
AndréMAcedo
gerente da pesquisa

eduardo sodré
Colunista da folhA

Emumfevereirocomape-
nas 18 dias úteis, a produ-
ção de carros leves e veícu-
lospesadoscresceu6,2%na
comparação com o mesmo
período de 2017. O dado foi
divulgadonesta terça (6)pe-
la Anfavea, associação que
representa as montadoras
instaladas no Brasil.
O resultadomostra que a

reação do setor segue em
curso,mas os números ain-
da estão distantes da zona
de conforto vivida pela in-
dústriano iníciodadécada.
Ante janeiro, por exem-

plo, a produção caiu 2,1%,
para 213,5mil unidades.
Aociosidadenas fábricas

de veículos leves em 2018 é
de 39%—chegou a 52% em
2016, por isso o resultado
atual é visto como positivo.
Nosetordeônibusecami-

nhões, aociosidadechegaa
71%, sinal dequeamelhora
nosegmentoaindaépeque-
na diante da queda acumu-
ladaemproduçãoevendas.
Foram comercializados

156,9 mil veículos leves e
pesados em fevereiro. As
vendas caíram 13,4% na
comparação mensal, mas
cresceram 15,7% sobre um
ano antes.
No primeiro bimestre, os

emplacamentos tiveram al-
ta de 19,5% em relação ao
mesmo período de 2017.
AAnfaveaprevêqueovo-

lume de vendas deva subir
11,7% neste ano.
A produção, impulsiona-

da pela exportação —que
cresceu 7,2%no bimestre—,
deve subir 13,2%no ano.
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Emfevereiro,
produçãode
veículos sobe6%
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