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NISSAN EMPRESA PROMETE, NOS PRÓXIMOS MESES, DAR INÍCIO À SEGUNDA FASE DO PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO DOS CARROS NO PAÍS

Leaf: 150 unidades
vendidas no Brasil
Veículo da marca japonesa é 100% elétrico e chegou ao mercado brasileiro em julho de 2019

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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O Nisssan Leaf, modelo 100%,
elétrico acaba de completar
150 unidades comercializadas
desde o seu lançamento no
mercado nacional em julho
de 2019. Com isso, é um dos
carros elétricos com a maior
frota circulante em solo brasileiro e no acumulado do
ano fiscal já está com 20% de
participação no segmento de

carros elétricos, que conta com
veículos de sete marcas diferentes no país.
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e o
Distrito Federal têm uma loja
cada. Já no estado de São Paulo são duas lojas certificadas
para venderem o Nissan Leaf.
“Este resultado demonstra
que a nossa estratégia de comercialização do Nissan Leaf
no Brasil foi correta. Durante
este período, pudemos entender melhor o mercado e
ajustar nossa operação para
atender aos anseios dos con-

Em alta. Nissan comemora
vendas do Leaf no Brasil

sumidores deste segmento,
que ainda estão conhecendo
essa tecnologia, demonstrando o grande potencial para
os veículos elétricos no país.
Nos próximos meses, daremos
início à segunda fase do nosso projeto de eletrificação no
mercado nacional, muito mais
arrojada e contundente”, afirma Marco Silva, presidente da
Nissan do Brasil.
O modelo 100% elétrico da
Nissan já tem mais de 500 mil
unidades vendidas em todo o
mundo desde 2010, quando foi
lançada sua primeira geração. n

EMISSÃO EMPRESA QUER OFERECER OPÇÕES DE VEÍCULOS COM ZERO POLUENTES

IMPOSTO EM 2021, TRIBUTO FICOU 6,77% MAIS BARATO

General Motors planeja ser
neutra em carbono até 2040

IPVA: atraso no pagamento pode
gerar multa de até 40% no valor

AÇÃO. A General Motors

SERVIÇO. O IPVA 2021 em São
Paulo ficou 6,77% mais barato. Caso atrase o pagamento,
será penalizado com multa de
0,33% ao dia, além dos juros

anunciou nesta última semana
que planeja se tornar neutra
em carbono em seus produtos
e operações globais até 2040 e

se comprometeu a estabelecer
metas baseadas na ciência para
a neutralidade de carbono. O
foco da GM será oferecer veículos zero emissão.
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Divulgação

Meta. GM quer menos poluição

na Selic. Se atrasar mais de 60
dias, o percentual fica fixo em
20%. Se após dois meses o não
efetuar o pagamento, a multa
sobe para 40% do valor.
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