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Janot pede autorização do STF
para ouvir Temer, Aécio e Loures

Moody’s põe nota do Brasil em observação,
com possibilidade de rebaixamento
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Brasileiros estão tirando o dinheiro
da poupança para pagar despesas

Meirelles diz que Brasil
vive clima de pessimismo
exagerado na economia

Esporte

São Paulo, 27, 28 e 29 de maio de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,32
Venda:       3,32

Turismo
Compra:   3,31
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Compra:   3,54
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Compra: 117,80
Venda:     153,52

Bellucci conhece adversário
 da estreia de Roland Garros

Se preparando para sua
nona participação em Roland
Garros, o paulista Thomaz
Bellucci (Claro/ Embratel/
Wilson/ CBT/ IMM) conhe-
ceu, na sexta-feira, seu pri-
meiro adversário no Grand
Slam francês.

O tenista número 1 do
Brasil e 59º do mundo fará
sua estreia diante do sérvio
Dusan Lajovic, 79º, em con-
fronto inédito.

“Apesar de nunca tê-lo en-
frentado, espero um bom jogo,

porque ele é um jogador que
te deixa jogar, não é um cara
tão agressivo, tem um bom
backhand, além de ser sólido
de fundo de quadra”, afirmou
Bellucci.

Das oito vezes que este-
ve em Roland Garros, 2010
foi o melhor ano de Belluc-
ci no segundo Grand Slam
da temporada. Foi quando
chegou as oitavas de final e
foi parado pelo espanhol
Rafael Nadal, então núme-
ro 2 do mundo.

Matheus Leist vence prova
da Indy Lights em sua

primeira corrida em oval
Em sua primeira corri-

da na vida em circuito oval,
o gaúcho Matheus Leist, de
apenas 18 anos, fez histó-
ria para o automobilismo
brasileiro ao vencer a pro-
va de estreia na tradicional
pista de Indianápolis  na
Indy Lights ,  d iv isão  de
acesso da Fórmula Indy. O
atual campeão da F-3 Ingle-
sa largou da pole position
e dominou a prova de pon-
ta a ponta, administrando
bem os constantes ataques
de pilotos experientes - al-
guns em seu terceiro ano
na categoria.           Página 5
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Matheus Leist

Thiago Braz
compete neste

sábado nos
Estados Unidos

Thiago Braz

O brasileiro Thiago Braz (Pinheiros) está
pronto para o seu segundo desafio de 2017
na temporada ao ar livre. Ele compete neste
sábado (dia 27), a partir das 16:40 de Brasí-
lia, no Steve Prefontaine Classic, a terceira
etapa da Liga Diamante do ano, no Estádio
Hayward Field, em Eugene, Oregon, Estados
Unidos. O campeão olímpico do salto com
vara será uma das atrações da competição,
que reunirá vários destaques do esporte mun-
dial.                                                             Página 5
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Adriano de Souza é a atração
do QS 6000 do Japão

Adriano de Souza (SP)

O campeão mundial Adriano
de Souza venceu o Oi Rio Pro em
Saquarema e não quis saber de des-
canso até a próxima etapa do World
Surf League Championship Tour,

que começa em 6 de junho nas
Ilhas Fiji. Ele preferiu ir para o
Japão e é a principal atração do
QS 6000 Gotcha Ichinomiya
Chiba Open.                 Página 5
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

17º C

Sábado: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite o
céu fica nublado e
pode chuviscar.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

25º C

16º C

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

Manhã Tarde Noite

25º C

15º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Polícia
britânica

prende maior
parte da rede
responsável
por ataque
terrorista

O comissário-adjunto da
unidade nacional antiterroris-
mo da polícia do Reino Unido,
Mark Rowley, afirmou na sex-
ta-feira (25) que a maior parte
da rede terrorista responsável
pelo ataque da última segunda-
feira em Manchester foi cap-
turada e destacou que mais pri-
sões devem ser efetuadas nos
próximos dias.

Rowley explicou que os
agentes têm feito “imensos pro-
gressos”, mas ressaltou que im-
portantes linhas de investigação
ainda estão abertas. A polícia está
interrogando oito homens, com
idades entre 18 e 38 anos, sus-
peitos de vínculo com o atenta-
do. Um jovem, de 16 anos, e uma
mulher, de 34,   libertados sem
acusações.                   Página 3

Mais da metade da popula-
ção brasileira (65%) não tinham
uma reserva financeira em
março último, taxa ligeiramen-
te acima da registrada no mês
anterior (60%), segundo o In-
dicador de Reserva Financei-
ra, do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e da Con-
federação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL).

Iniciada em dezembro do
ano passado, a pesquisa mos-
tra, no entanto, pequena redu-
ção na proporção dos que não
conseguiram guardar dinheiro,
passando de 80% (em feverei-

ro) para 76% (em março). Em
janeiro, esse percentual era de
62%. A parcela que fez pou-
pança chegou a 19% e a mé-
dia geral financeira foi de R$
502, totalizando R$ 14,2 bi-
lhões.

A maioria (64%) opta pela
caderneta de poupança. Um
total de 20% dos entrevistados
declarou que a reserva tinha o
objetivo de comprar a casa pró-
pria. O interesse em fundos de
investimento foi indicado por
10%, a previdência privada por
7%, o CDB por 6% e o Te-
souro Direto por 4%. Página 3
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O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em palestra para
empresários

O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, disse na sexta-fei-
ra (26) que se instalou um clima
exagerado de pessimismo no país
em relação à economia. “Nós te-

mos uma tendência, em determi-
nados momentos em que as notí-
cias são todas boas, de colocar um
otimismo exagerado, o que é ne-
gativo porque leva a decisões equi-

vocadas. Em alguns momentos, [de
colocar] um pessimismo exagera-
do também. É importante sereni-
dade e equilíbrio nesse tipo de si-
tuação”, afirmou.

Para Meirelles, o Brasil está
discutindo e aprovando reformas
importantes, como a trabalhista
e a da Previdência, a Lei do Teto
de Gastos e a da governança das
estatais, que estão colocando o
país no rumo do crescimento. “É
um momento em que o equilí-
brio é importante”, reforçou.

Meirelles participou hoje do
89º Encontro Nacional da Indús-
tria da Construção (Enic), em
Brasília, promovido pela Câma-
ra Brasileira da Indústria da
Construção (Cbic) e realizado
pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Distrito Fe-
deral (Sinduscon-DF). Página 3

Começou na sexta-feira (26)
o Feirão da Caixa na cidade de
São Paulo e em outros 13 muni-
cípios do estado. Neste ano se-
rão ofertados 228 mil imóveis
em todo país, sendo 80 mil ape-

Feirão da Caixa financia
imóveis a partir de

R$ 150 mil em São Paulo
nas na capital paulista, por pre-
ços que variam entre R$ 150 mil
e R$ 3 milhões. O evento, em sua
13ª edição, ocorre no Parque de
Exposições do Anhembi, com
entrada gratuita.            Página 2

ONU condena uso recorrente
da força por policiais

no Brasil
Página 4

Presidente do BNDES
pede demissão

A presidente do Banco Naci-
onal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Ma-
ria Silvia Bastos Marques, pediu
demissão na sexta-feira (26). Em
nota divulgada, ela alegou “ra-

zões pessoais” para deixar o car-
go. A decisão foi comunicada ao
presidente Michel Temer pela pró-
pria Maria Sílvia que esteve no Pa-
lácio do Planalto no início da tar-
de, por volta das 14h30.  Página 3



Feirão da Caixa financia imóveis a
partir de R$ 150 mil em São Paulo
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C Â M A R A  

Volta da vereadora evangélica Patrícia (PSDB) pro mandato,

ela que ‘demitiu-se’ da Secretaria (Direitos Humanos) de Doria

pela ação na ‘cracolândia’, pode ’matar’ o espírita e suplente em

exercício Quito ? ...  

P A U L I S T A  N A 

... O vereador Camilinho (líder do PSB) voltou a causar - in-

clusive quase que um infarto em Suplicy (PT) - num debate sobre

a CPI da Feirinha da Madrugada. Ele venceu e o ex-senador ‘assi-

nou recibo’ e CPI.    

P R E F E I T U R A  ( S P )

Bruno Covas (PSDB) será fundamental pro futuro político do

prefeito João Doria (PSDB), ainda que por conta dos imponderá-

veis da política Doria tenha que se manter até o final do mandato

de ‘alcaide’.  

G O V E R N O  ( S P ) 

Embora não gosta de nenhum dos 2, Alckmin vai se cacifando

pra 2018 ao elogiar Tasso e FHC - sem bater em Aécio - pra que

1 dos 2 assuma a Presidência - via congressual - no caso de Temer

(PMDB) cair.       

C O N G R E S S O 

Deputados federais e senadores (PSDB), inclusive de Minas,

começam a aceitar que o governador (São Paulo) Alckmin seja o

candidato Presidencial em 2018; agora sem ser ‘cristianizado’

como foi em 2016.       

P R E S I D Ê N C I A 

Com a saída tipo ‘leoa da montanha’ de Maria Silvia do BN-

DES (banco que bancou via Lula-Dilma os ‘irmãos metralha’ da

JBS), foi um ‘tiro no peito’ de Temer (PMDB). Só falta o Parente

(Petrobras) jogá-lo no ‘poco’.     

J U S T I Ç A S 

Tá difícil saber se é o Janot (Ministério Público Federal -

 Procurador Geral da República) ou o Gilmar Mendes (ministro

no Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral)     

P A R T I D O S 

PSBD - já que a vereadora e ex-Secretária (Direitos ‘dos

manos’) paulistana Patrícia saiu falando muito mal do prefeito

Doria (ambos PSDB), via caso ‘cracolândia’, qual o homem da

bancada que aceita o sacrifício ?        

H I S T Ó R I A S 

O que menos importa, nos casos de jornalistas serem expos-

tos em suas relações profissionais com fontes de informação, é

quem somos. Importante é o crime da quebra dos sigilos, garan-

tidos via Constituição (1988).        

E D I T O R 

Desde 1992, o jornalista Cesar Neto publica diariamente esta

coluna de política. Ela foi se tornando referência e uma via das

liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação (Cronistas

de Política - São Paulo e API.
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Começou na sexta-feira
(26) o Feirão da Caixa na cidade
de São Paulo e em outros 13
municípios do estado. Neste ano
serão ofertados 228 mil imóveis
em todo país, sendo 80 mil ape-
nas na capital paulista, por pre-
ços que variam entre R$ 150 mil
e R$ 3 milhões. O evento, em
sua 13ª edição, ocorre no Par-
que de Exposições do Anhembi,
com entrada gratuita.

Durante a cerimônia de aber-
tura, o presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Gilberto Occhi,
disse que a disponibilidade do
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) para o financia-
mento imobiliário é sólida, mes-
mo com as retiradas de contas ina-
tivas autorizadas pelo governo.

“O saldo do FGTS é sólido,
tem uma disponibilidade muito
grande. Já estava nos cálculos de
todo o governo, da Caixa, que o
saque das contas inativas – que
hoje ultrapassa R$ 26 bilhões e
acreditamos que possa chegar a
R$ 40 bilhões – não vai atrapa-
lhar a disponibilidade dos recur-
sos do FGTS. Só para o fundo de
garantia, este ano, para financia-
mento imobiliário, o FGTS des-
tinou R$ 60 bilhões”, afirmou.

A crise econômica atual não
deve atrapalhar os resultados es-
perados para o Feirão, na opinião
de Occhi. “Em toda crise, temos
demanda habitacional. O déficit
[no Brasil] é de 6 milhões de
moradias e estamos oferecendo
220 mil unidades aqui”, disse.

Para nós, crise é sinal de opor-
tunidade”, acrescentou.

Logo no início do Feirão,
Luciene Belo, de 45 anos, admi-
nistradora de empresas, já bus-
cava seu novo apartamento. “Eu
tenho procurado bastante na re-
gião onde eu moro, em Osasco.
Já olhei vários apartamentos. Eu
moro em casa, mas quero ir para
um apartamento, porque é mais
seguro. Meu sonho era comprar
à vista, se eu conseguisse ven-
der a minha casa de imediato.
Mas acho que vai ter que ser fi-
nanciamento”, disse Luciene.

Pedro Cavalcante, de 51
anos, comerciante, está em
busca de uma casa na região
de Itaquera, zona leste de São
Paulo. “Sempre quis ter minha

casa própria, porque é muito
ruim gastar tanto dinheiro
com aluguel todo mês. Quem
sabe consigo isso hoje”, dis-
se, ao informar que pretende
um financiamento utilizando o
saldo do FGTS.

O governador Geraldo Alck-
min, que compareceu ao even-
to, anunciou a segunda edição do
Feirão Morar Bem, Viver Me-
lhor, que oferece R$ 37 milhões
para a aquisição de imóveis. Po-
dem participar servidores esta-
duais e beneficiários do auxílio-
moradia da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU). Os imóveis
compõem as faixas 1 e 2 do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida.
(Agencia Brasil)

Dois parques públicos de São Paulo
começam a ser abastecidos com energia solar

Os parques Villa-Lobos e
Cândido Portinari, na zona oes-
te de São Paulo, serão os pri-
meiros do país totalmente abas-
tecidos com energia solar. Uma
miniusina produzirá 665 mega-
watts hora (MWh) por ano, o
suficiente para atender às áreas
do estacionamento, lanchonetes
e de esportes dos parques.

A energia gerada pelas plan-
tas fotovoltaicas vai atender
todo o consumo dos dois par-
ques, tornando-os autossusten-
táveis. No entanto, para garan-
tir energia à noite e em dias de
forte nebulosidade, eles con-
tinuarão conectados à rede de

fornecimento de eletricidade
convencional, em sistema de
compensação.

A principal instalação do
projeto é uma minicentral fo-
tovoltaica de 531 quilowatts
pico (kWp, medida de potên-
cia energética associada a cé-
lulas fotovoltaicas). O equipa-
mento está localizado no bol-
são do estacionamento do Par-
que Cândido Portinari, segun-
do a Secretaria de Energia e
Mineração de São Paulo.

Para a geração de energia
nos parques foram investidos R$
17 milhões, destinado à constru-
ção da planta e realização de pes-

quisa na área. Parte do investi-
mento veio da Companhia Ener-
gética de São Paulo (Cesp). Des-
se total, R$ 13 milhões foram
utilizados na construção de uma
microcentral, na instalação de
40 postes e de uma cobertura
para veículos com mais de 3 mil
placas de captação de energia.

Conta de luz
O projeto foi idealizado pela

Secretaria de Energia e Minera-
ção e realizado por meio do pro-
grama de pesquisa e desenvolvi-
mento da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). “Com
a implantação da energia foto-

voltaica aqui na cobertura do es-
tacionamento, vamos economi-
zar cerca de R$ 270 mil por ano
em contas de energia dos par-
ques Villa-Lobos e Cândido Por-
tinari”, disse na sexta-feira (26)
o governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin.

Somados, os dois parques
consomem cerca de 55 MWh
por mês, o que representa um
custo anual aproximado de R$
390 mil. Com a implantação da
usina de energia solar, os parques
vão ter , segundo o governo pau-
lista, uma redução de cerca de
70% do valor da conta de luz.
(Agencia Brasil)

Parque Villa-Lobos recebe
Festival de Gastronomia Orgânica

O tradicional Festival de
Gastronomia Orgânica – Da Ter-
ra ao Prato cresceu nesta séti-
ma edição. Desta vez terá duas
etapas. A primeira será nos dias
27 e 28 de maio, das 9h às 18h,
no Parque Villa-Lobos. E em
outubro o Festival será realiza-
do novamente, no Parque da
Água Branca.

A ampla programação sobre
gastronomia limpa é aberta e gra-
tuita. O espaço conta com feira
de produtos orgânicos, foodtru-
cks, espaços como a Cozinha
Evolutiva. No local os chefs re-
nomados compartilham suas ex-
periências com o público, apre-
sentando receitas com ingredi-
entes da terra.

Entre os chefs confirmados
estão Bel Coelho, que dará aula

para as crianças, e Renato Cale-
ffi, do Le Manjue Organique. O
restaurante terá a missão de pro-
mover a boa alimentação, sem
perder o sabor e a sazonalidade
dos ingredientes.

No espaço Território da Cri-
ança, serão ministradas aulas
para crianças, rodas de conver-
sas com a família, educadores,
cozinheiros e nutricionistas. Os
interessados no tema também
podem participar com diálogos
sobre merenda escolar e educa-
ção alimentar infantil. E no Bem-
Estar, o público poderá desfru-
tar de palestras e rodas de con-
versas sobre temas relacionados
à saúde e ao bem-estar. E terá
atividades terapêuticas como
yoga, massagem, pilates e dan-
ças, práticas que reconectam o

corpo e a alma.
O som ambiente ficará sob

o comando da BikeBeats. Um
projeto do paulistano Ricardo
Bertello que leva música a qual-
quer lugar com a ajuda da bici-
cleta e da energia solar.

Sobre o Festival de Gas-
tronomia Orgânica

Idealizado pela chef Leila D.,
em 2010, o Festival de Gastro-
nomia Orgânica – Da Terra ao
Prato é um dos principais even-
tos sobre alimentação limpa na
América Latina. O Festival tem
o propósito de fomentar, divul-
gar e promover através da gas-
tronomia toda a cadeia orgânica
sustentável. Conectando assim
os produtores, chefs e público.

O Festival oferece uma am-

pla programação gratuita na
Cozinha Evolutiva e no Terri-
tório da Criança. São oficinas
em que chefs renomados
compartilham suas técnicas
de preparo e experiências
com alimentos orgânicos. Na
Feira de Produtos, barracas
com produtos orgânicos, e, na
Feira Gastronômica, chefs re-
nomados participam do desa-
fio de cirar um prato somente
com ingredientes orgânicos do
Universo Vegetal (Plant Based).

Serviço
Festival de Gastronomia

Orgânica – Da Terra ao Prato
De 27 e 28 de maio
Parque Villa-Lobos, das 9h

às 18h
Entrada gratuita

Diário Oficial será publicado
exclusivamente em versão digitalizada

Seguindo uma tendência do
mercado global e caminhando
em direção a um futuro moder-
no e sustentável, o Governo do
Estado, através da Imprensa Ofi-
cial, deixará de distribuir o Diá-
rio Oficial na versão impressa e
manterá apenas a versão digital
da tradicional publicação.

A iniciativa está alinhada

com a nova realidade de con-
sumo de informações pelo
meio digital, que permite um
acesso com mais agilidade e
dinamismo.

Foram 126 anos distribuin-
do diariamente o Diário Oficial
na sua forma impressa. Esse for-
mato se esgotou. A sociedade
moderna busca a sustentabilida-

de e agilidade. Com o fim da
impressão, a economia de papel
chegará a 34 toneladas por
mês. Os gastos existentes com
papel, transporte e manuseio
equivalem a uma economia de
R$ 6,3 milhões por ano.

A partir do dia 1º de junho
não será mais rodado a versão
do jornal em papel. O leitor

poderá acessar o Diário Ofi-
cial pelo site da Imprensa Ofi-
cial, que desde 2008 já dispo-
nibiliza pela Internet todo o
acervo do DO gratuitamente,
num sistema de busca simples e
eficiente.

Até mesmo as primeiras ver-
sões impressas, de 1891, estão
digitalizadas para pesquisa.

Marginal Tietê recebe último eixo
 do programa SP Cidade Linda

A Marginal Tietê recebe a par-
tir desta sexta-feira (26) o quarto
e último eixo da 19ª etapa do pro-
grama SP Cidade Linda. Ao lon-
go de toda semana, os serviços
de manutenção e limpeza esta-
rão concentrados do lado es-
querdo da via, no trecho que vai
da Rodovia Ayrton Senna até o
Cebolão. Por conta do fluxo de
veículos, alguns serviços serão
feitos durante a madrugada.

Nesta quarta etapa, as prefei-
turas regionais da Lapa, Pirituba/
Jaraguá, Freguesia/Brasilândia,
Casa Verde, Santana/Tucuruvi e
Vila Maria/Vila Guilherme esta-
rão mobilizadas para a recupera-
ção de aproximadamente 23 qui-
lômetros de extensão.

Para fazer os serviços nas duas
marginais, a iniciativa envolve um
grande empenho de 15 das 32 Pre-
feituras Regionais para a revitaliza-
ção de quase 50 quilômetros de via
ao longo de todo o mês de maio.

A ação foi dividida em quatro
eixos, cada um com duração de

uma semana. A Marginal Pinhei-
ros já passou pelo programa, pri-
meiro no sentido Castello
Branco e depois no sentido In-
terlagos. Na última semana, as
ações foram feitas no lado direi-
to da Marginal Tietê.

Com o objetivo de melhorar a
circulação dos veículos, 298 pla-
cas de sinalização e 9.354 metros
quadrados de sinalização horizon-
tal irão passar por manutenção nas
duas etapas da Marginal Tietê.

As ações que dependem da luz,
como poda de árvores, capinação
do mato e pintura das guias, serão
executadas durante o dia. Para
isso, as pistas poderão ser parci-
almente interditadas. Já os servi-
ços de tapa-buraco serão feitos
principalmente nas pistas expres-
sas, e durante a madrugada.

Balanço terceiro eixo –
Marginal Tietê

A manutenção no lado direito
da Marginal Tietê, sentido Cebo-
lão/Avenida Guarulhos, contou

com a conservação de 40 mil me-
tros quadrados de áreas ajardina-
das. As ações tiveram início na
última sexta-feira (19) e passaram
ao longo de 23 quilômetros de
extensão.

As equipes de limpeza con-
taram com o auxílio de 160 fun-
cionários e 26 equipamentos
para a realização de serviços
como coleta de entulho e gran-
des objetos, varrição e limpeza
de áreas verdes. Foram recolhi-
das 35 toneladas de lixo.

Foram feitas manutenções em
6 metros de guias, 3,40 metros
quadrados de muretas foram refor-
madas e 40 cartazes irregulares fo-
ram retirados. O serviço de tapa-
buraco fresou aproximadamente
513 metros quadrados e tapou 41
buracos. A ação utilizou 60,50 to-
neladas de massa asfáltica.

Para melhorar a drenagem da
via, foi feita a limpeza de 4.242
pontos de captação de água, sen-
do 3.618 janelas, 612 bueiros e
12 bocas de leão. Três tampas e 6

bocas de lobo foram reformadas
e uma guia chapéu teve que ser tro-
cada. Também foi feita a manuten-
ção em 15 metros de sarjetas.

A iluminação das duas margi-
nais já passou por revisão. As equi-
pes do Departamento de Ilumina-
ção Pública (ILUME) realizaram
rondas de fiscalização, manutenção
e limpeza no eixo das marginais,
que conta com um total de 6.278
lâmpadas, sendo 3.063 na Pinhei-
ros e 3.215 na Tietê.

Na Marginal Pinheiros, que
possui iluminação com tecnolo-
gia LED, foram feitas 215 corre-
ções. Já na Marginal Tietê, foram
578 correções, sendo que 405
lâmpadas tiveram que ser trocadas.
Durante a operação, o departa-
mento também vistoriou a ilumi-
nação na Avenida dos Bandeiran-
tes, onde foram feitos 799 repa-
ros nas 907 luminárias existentes.

Os trabalhos contaram com o
apoio de agentes da Guarda Civil
Metropolitana (GCM) e da Assis-
tência Social.
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Polícia britânica
prende maior parte
da rede responsável
por ataque terrorista

O comissário-adjunto da unidade nacional antiterroris-
mo da polícia do Reino Unido, Mark Rowley, afirmou na
sexta-feira (25) que a maior parte da rede terrorista res-
ponsável pelo ataque da última segunda-feira em Manches-
ter foi capturada e destacou que mais prisões devem ser
efetuadas nos próximos dias.

Rowley explicou que os agentes têm feito “imensos pro-
gressos”, mas ressaltou que importantes linhas de investiga-
ção ainda estão abertas. A polícia está interrogando oito ho-
mens, com idades entre 18 e 38 anos, suspeitos de vínculo
com o atentado. Um jovem, de 16 anos, e uma mulher, de 34,
libertados sem acusações.

A polícia do Reino Unido tenta desmantelar a rede que
apoiou o terrorista Salman Abedi, um britânico de origem lí-
bia de 22 anos, que detonou uma bomba caseira na Manches-
ter Arena, na saída de um show da cantora americana Ariana
Grande, deixando 22 mortos.

Além dos presos no Reino Unido, entre os quais está um
irmão do autor do atentado, na Líbia foram detidos o pai, Ra-
madan Abedi, e um irmão de Salman, Hashim Abedi.

Analistas líbios acreditam que Ramadan pertenceu ao Grupo
Islâmico de Combate Líbio, uma organização ligada à Al Qae-
da que participou na revolução contra o ditador Muammar
Gadafi. Alguns dos militantes da organização viveram refugi-
ados no Reino Unido.

Após o atentado da última segunda-feira, o pior na história
de Manchester, o governo do Reino Unido elevou o nível de
alerta terrorista no país para “crítico” e colocou mais de mil
soldados nas ruas para auxiliar a polícia no trabalho de segu-
rança. (Agencia Brasil)

Estados Unidos
impedem acordo
sobre mudança
climática no G7

Os líderes do G7 não chegaram a um consenso na sexta-feira
(25) sobre a luta contra a mudança climática e o Acordo de Paris
porque os Estados Unidos estão revendo sua posição sobre esta
matéria e não tomarão uma decisão antes de algumas semanas,
disse o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni. A informa-
ção é da agência EFE.

“Há uma questão que permanece suspensa sobre o clima por-
que o governo americano tem uma reflexão interna em curso sobre
o Acordo de Paris [firmado em 2015]”, disse Gentiloni à im-
prensa durante a cúpula do G7 que aconteceu sexta-feira e sába-
do na cidade siciliana de Taormina.

O primeiro-ministro italiano, anfitrião da reunião, disse que
os outros países “acompanham” este processo. Ele acrescentou
que os parceiros dos EUA neste fórum confirmaram o “compro-
misso e a determinação” em cumprir com o Acordo de Paris e
acreditam que uma vez que os Estados Unidos resolvam suas ques-
tões internas, o país vai querer participar.

“Os EUA confirmaram que tem em andamento uma reflexão
sobre a qual tomarão suas decisões nos próximos dias ou sema-
nas. Esperamos que sejam positivas”, disse o italiano.

Fontes da presidência francesa afirmaram que a discussão
sobre este tema foi “franca e direta” e permitiu ao resto dos pa-
íses à mesa dar argumentos aos Estados Unidos sobre a impor-
tância de ratificar o acordo e também de manter os compromis-
sos adquiridos e o nível de ambição. “É preciso levar em conta as
posições, mas todos  queremos um comunicado ambicioso”, dis-
seram.

Evoluindo
De acordo com um assessor de Trump, a postura do mandatá-

rio sobre o Acordo de Paris está “evoluindo” e nesta sexta-feira
ele quis deixar claro perante os parceiros do G7 que a proteção
do meio ambiente é “muito importante”.

Trump “escutou minuciosamente” os argumentos de seus co-
legas, comentou à imprensa o principal assessor econômico da
Casa Branca, Gary Cohn. Segundo ele, o presidente “está pen-
sando sobre quais são suas opções. Agora, ele está muito melhor
informado sobre o tema, graças às conversas, e sua postura so-
bre o Acordo de Paris está evoluindo”, disse o assessor.

O presidente “veio aqui para aprender”, sustentou Cohn, en-
quanto o principal assessor de Segurança Nacional de Trump, o
tenente-general H.R. McMaster, disse que ele tomará a decisão
sobre o Acordo de Paris que considerar “melhor” para o povo
americano.

Trump criticou o Acordo de Paris durante sua campanha elei-
toral e já na Casa Branca iniciou um processo para revisar se os
EUA devem continuar fazendo parte do pacto climático. Segun-
do o governo americano, Trump queria escutar os parceiros do
G7 antes de tomar uma decisão a respeito, algo que prevê fazer
logo depois de seu retorno a Washington. (Agencia Brasil)

Mais da metade da popula-
ção brasileira (65%) não tinham
uma reserva financeira em mar-
ço último, taxa ligeiramente
acima da registrada no mês an-
terior (60%), segundo o Indi-
cador de Reserva Financeira,
do Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) e da Confe-
deração Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL).

Iniciada em dezembro do ano
passado, a pesquisa mostra, no
entanto, pequena redução na pro-
porção dos que não conseguiram
guardar dinheiro, passando de
80% (em fevereiro) para 76%
(em março). Em janeiro, esse
percentual era de 62%. A parce-
la que fez poupança chegou a
19% e a média geral financeira

foi de R$ 502, totalizando R$
14,2 bilhões.

A maioria (64%) opta pela
caderneta de poupança. Um to-
tal de 20% dos entrevistados
declarou que a reserva tinha o
objetivo de comprar a casa pró-
pria. O interesse em fundos de
investimento foi indicado por
10%, a previdência privada por
7%, o CDB por 6% e o Tesouro
Direto por 4%.

A pesquisa mostra também
que a minoria (14%) faz a pou-
pança, pensando em tê-la como
reserva na hora de se aposentar.
Por renda, a proporção de pou-
padores foi maior nas classes
A e B do que nas classes C, D e
E. Entre os mais ricos, 37%
pouparam, ante 60% que não

pouparam. Entre os mais po-
bres, 13% pouparam, ante 80%
que não.

Na análise da economista-
chefe do SPC Brasil, Marcela
Kawauti, além da falta de hábi-
to dos brasileiros de poupar, a
crise econômica também im-
pede a reversão desse compor-
tamento. “O desafio de boa par-
te das famílias é superar a que-
da de renda decorrente do au-
mento do desemprego e do
avanço recente da inflação, que
corroeu o poder de compra do
consumidor.”

Resgates
Entre os detentores de algu-

ma reserva financeira, mais da
metade (55%) sacaram o dinhei-

ro e a maioria fez o resgate para
quitar as contas de casa (13%).
Onze por cento empregaram
em despesas relacionadas a
imprevistos (11%). Os demais
motivos detectados foram
despesas extras (9%), viajar
(4%) e comprar casa ou apar-
tamento (4%).

A pesquisa foi feita com
800 entrevistados de 12 capitais
das cinco regiões brasileiras:
São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Recife, Salvador ,
Fortaleza, Brasília, Goiânia,
Manaus e Belém. Foram ouvi-
das pessoas com idade superi-
or ou igual a 18 anos, de am-
bos os sexos e de todas as clas-
ses sociais. (Agencia Brasil)

Meirelles diz que Brasil vive clima de
pessimismo exagerado na economia
O ministro da Fazenda, Hen-

rique Meirelles, disse na sexta-
feira (26) que se instalou um cli-
ma exagerado de pessimismo no
país em relação à economia.
“Nós temos uma tendência,
em determinados momentos
em que as notícias são todas
boas, de colocar um otimis-
mo exagerado, o que é nega-
tivo porque leva a decisões
equivocadas. Em alguns mo-
mentos, [de colocar] um pes-
simismo exagerado também.
É importante serenidade e
equilíbrio nesse tipo de situ-
ação”, afirmou.

Para Meirelles, o Brasil está
discutindo e aprovando refor-
mas importantes, como a traba-
lhista e a da Previdência, a Lei
do Teto de Gastos e a da gover-
nança das estatais, que estão co-
locando o país no rumo do cres-
cimento. “É um momento em
que o equilíbrio é importante”,
reforçou.

Meirelles participou hoje do
89º Encontro Nacional da Indús-
tria da Construção (Enic), em
Brasília, promovido pela Câma-
ra Brasileira da Indústria da
Construção (Cbic) e realizado
pelo Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Distrito
Federal (Sinduscon-DF).

O ministro apresentou aos
empresários dados econômicos
e destacou as boas perspectivas
para a economia brasileira. Para
ele, a crise política que o gover-
no do presidente Michel Temer
vive nas últimas semanas não vai
atrapalhar a continuidade do
crescimento que o país vem re-
gistrando, nem a aprovação das
reformas e projetos. “Isto é, cada
vez mais, uma agenda nacional.
A minha hipótese de trabalho é
de continuidade [do governo Te-
mer]”, disse.

Segundo Meirelles, com a
estabilização da economia e as
reformas, o Brasil tem condi-
ções de sair da crise e voltar a
crescer em média 2,3% ao
ano, nos próximos anos. “Com
as reformas microeconômi-
cas, que também estamos pro-
pondo, e a diminuição do ta-
manho do Estado, podemos
aumentar essa taxa de cresci-
mento potencial para os anos
seguintes e chegar a um núme-
ro entre 3,5% e 4%. Aí, sim,
entrar em uma rota de cresci-
mento robusto”,  explicou.
(Agencia Brasil)

Preços ao produtor fecham com
deflação em abril; acumulado

 de 2017 está em -0,2%
O Índice de Preços ao Pro-

dutor (IPP) fechou o mês de
abril com inflação negativa
de 0,12%, em relação a mar-
ço, na taxa dessazonalizada,
depois de ter fechado mar-
ço com alta de 0,06% – in-
ferior também ao mês de fe-
vereiro. Com o resultado, a
variação de preços da indús-
tria em geral fechou os pri-
meiros quatro meses do ano
com deflação de 0,2%. No
acumulado dos últimos 12
meses, o índice registra in-
flação de 3,05%.

Os dados do Índice de Pre-
ços ao Produtor foram divulga-
dos  na sexta-feira (26) pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
Segundo o IBGE, a queda em
abril reflete a retração de pre-
ços em 11 das 24 atividades
industriais investigadas. Entre
as grandes categorias econô-
micas, de março para abril fe-
charam com retração de preços
bens de capital (de 0,09% para -
0,46%) e bens intermediários
(de 0,28% para -0,29%).

Em contrapartida, fecharam

com aceleração de preços bens
de consumo (de -0,44% para
0,09%); bens de consumo durá-
veis (de 0,37% para 0,43%); e
bens de consumo semiduráveis
e não duráveis (de -0,69% para -
0,01%).

Atividades
Em abril, o número de ativi-

dades que apresentaram varia-
ções positivas (13) foi menor do
que o registrado em março (16).
As quatro maiores variações se
deram nas seguintes atividades
industriais: refino de petróleo e

produtos de álcool (-2,85%),
impressão (-1,94%), minerais
não-metálicos (-1,93%) e ma-
deira (1,73%).

Já as maiores influências
sobre índice do IPP global de
abril em relação a março (-
0,12%) foram exercidas pelas
atividades de refino de petróleo
e produtos de álcool, com peso
de -0,29 ponto percentual; ali-
mentos (-0,07 ponto percentu-
al); indústrias extrativas (0,06
ponto percentual); e outros pro-
dutos químicos (0,06 ponto per-
centual). (Agencia Brasil)

Moody’s põe nota do Brasil em observação,
com possibilidade de rebaixamento

A agência de classificação de
risco Moody’s revisou para bai-
xo a perspectiva da nota da dívi-
da pública brasileira. A nota de
crédito soberano do país foi
mantida dois níveis abaixo do
grau de investimento (garantia
de que o país não corre risco de
dar calote), mas com perspecti-
va negativa, o que indica que a
classificação pode ser alterada
para baixo na próxima revisão.

Em comunicado divulgado
no fim da tarde de sexta-feira
(26), a agência citou o aumento
da instabilidade política como
justificativa para a decisão. Se-
gundo a Moody’s, a crise políti-
ca pode atrasar a aprovação de
reformas estruturais, como a da
Previdência Social, que, na visão
da agência, ajudarão na recupe-
ração da economia brasileira.

“Independentemente de seu

desfecho, a crise política que
emergiu no Brasil na última se-
mana provavelmente debilitará a
agenda de reformas do governo
e comprometerá a aprovação de
reformas futuras, incluindo a da
Previdência. Isso provavelmen-
te impactará negativamente a
confiança do investidor e levará
ao aumento da volatilidade nos
mercados, ameaçando o mo-
mento macroeconômico positi-
vo observado desde o início da
agenda de reformas”, destacou o
comunicado.

Apesar de citar os riscos po-
líticos, o relatório da Moody’s
destacou o tamanho e a diversi-
dade da economia brasileira
como pontos vantajosos para o
país. O documento também
mencionou o elevado nível de
reservas internacionais, US$
377 bilhões, como fator que re-

duz a vulnerabilidade externa do
país, diminuindo o risco de fuga
de capitais estrangeiros.

Outras agências
Em março, a Moody’s tinha

elevado a perspectiva da nota
da dívida brasileira de negativa
para estável. Na ocasião, a
agência tinha mencionado que
a queda da inflação e a recupe-
ração da economia estavam
ajudando a conter o crescimen-
to da dívida pública.

Na semana passada, outra
agência de classificação de ris-
co, a Standard & Poor’s, também
tinha reduzido, de estável para
negativa, a perspectiva da dívida
brasileira. Já a Fitch manteve o
país dois níveis abaixo do grau
de investimento com perspecti-
va negativa. Ao contrário das
outras duas agências, a Fitch não

tinha chegado a elevar a perspec-
tiva da nota brasileira no início
deste ano.

Ministério da Fazenda
Em nota, o Ministério da Fa-

zenda informou que continua
empenhado na aprovação das re-
formas e que continua as nego-
ciações com o Congresso Naci-
onal. “O Ministério da Fazenda
reafirma seu compromisso com
a continuidade da implementa-
ção da agenda de reformas es-
truturais necessárias à recupera-
ção econômica. Nesse sentido,
destaca os resultados positivos
obtidos por meio da manutenção
de intenso diálogo e coordena-
ção com o Congresso Nacional,
sinalizando o empenho para o
alcance da estabilidade da polí-
tica brasileira”, destacou o co-
municado. (Agencia Brasil)

Presidente do BNDES pede demissão
A presidente do Banco

Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES), Maria Silvia Bastos
Marques, pediu demissão na
sexta-fei ra  (26) .  Em nota
divulgada, ela alegou “ra-
zões pessoais” para deixar o
cargo. A decisão foi comu-
nicada ao presidente Michel
Temer pela própria  Maria
Sílvia que esteve no Palácio
do Planalto no início da tar-

de, por volta das 14h30. De
acordo com a assessoria do
Planalto, a notícia pegou o
presidente de surpresa. 

Mestre e doutora em eco-
nomia pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), Maria Sil-
via estava no cargo desde
maio do ano passado. 

Em nota ,  o  Palácio  do
Planalto agradeceu o traba-
lho realizado pela economis-
ta classificando sua condu-

ta como “honesta,  compe-
tente e séria”. A Presidência
frisou ainda que Maria Sil-
via “despolitizou” a relação
do banco com as empresas.

“Seu trabalho honrou o
governo e moralizou um se-
tor estratégico para o país,
de spo l i t i z ando  a  r e l ação
com o setor empresarial e
elegendo critérios profissi-
onais e técnicos para a es-
colha de projetos a serem

contemplados com financi-
amentos oriundos de recur-
sos públicos. Deixará como
legado um modelo a ser se-
guido em toda máquina pú-
blica”, disse a nota.

O BNDES informou que
o  di re tor  Ricardo Ramos,
funcionário de carreira do
banco,  responderá  in ter i -
namente  pela  pres idência
d a  i n s t i t u i ç ã o .  ( A g e n c i a
Bras i l )
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O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, pediu au-
torização ao Supremo Tribunal
Federal (STF) para tomar o de-
poimento do presidente Michel
Temer, do senador afastado Aé-
cio Neves (PSDB-MG) e do de-
putado federal Rodrigo Rocha
Loures (PMDB-PR), também
afastado do mandato. As diligên-
cias foram solicitadas nos inqu-
éritos a que os acusados respon-
dem na Corte, a partir das dela-
ções da empresa JBS.

Na manifestação, enviada ao
ministro Edson Fachin, relator
do processo, o procurador tam-
bém defendeu a validade das gra-
vações entregues pelo empresá-
rio Joesley Batista, dono da JBS.
Batista gravou conversas com
Temer, Aécio e Loures.

No caso do presidente,
cuja defesa contestou a vali-
dade dos áudios, a PGR sus-
tenta que Temer não negou o
encontro com o empresário,
no Palácio do Jaburu.

Janot citou os pronuncia-
mentos feitos por Temer, na
semana passada. “Verifica-se
que houve confissão espontâ-
nea quanto à existência do en-
contro não registrado no Pa-
lácio do Jaburu e do diálogo
entre Michel Temer e Joesley
Batista. Por outro lado, tam-
bém há confissão espontânea
nos pronunciamentos do pre-
sidente da República, dentre
eles podemos citar o diálogo
sobre possível corrupção de

juízes; o diálogo sobre a re la-
ção de Joesley com Eduardo
Cunha; o diálogo em que Michel
Temer indica Rodrigo Loures
para tratar com o colaborador
Joesley Batista”, diz a petição.

A Agência Brasil entrou em
contato com a assessoria da Pre-
sidência da República e aguarda
resposta. Os advogados de Ro-
cha Loures e de Aécio Neves
também foram procurados, mas
não atenderam às ligações.
(Agencia Brasil)

A força-tarefa da Operação
Lava Jato vai recorrer da deci-
são do juiz federal Sergio
Moro, que absolveu a jornalis-
ta Cláudia Cunha no processo
em que ela era ré junto com o
marido, o ex-deputado Eduar-
do Cunha. A afirmação foi fei-
ta  na sexta-feira (26) pelo pro-
curador do Ministério Público
Federal (MPF) Carlos Fernan-
do dos Santos Lima, durante
entrevista coletiva para detalhar
os pormenores da Operação
Porto Seco, deflagrada na ma-
nhã desta sexta-feira.

“Nós vamos recorrer, nós
discordamos [da decisão]. Cre-
mos que isso decorre muito
mais do coração generoso do
juiz Sergio Moro na interpre-
tação de um fato envolvendo a
esposa de uma pessoa que sa-
bidamente é ligado à corrup-
ção”, disse o procurador. “Es-
peramos que no tribunal haja a
reversão dessa absolvição”.

Segundo Lima, a profissão
e o nível cultural de Cláudia Cu-
nha davam a ela condições para

MPF vai recorrer da
absolvição de esposa de

Eduardo Cunha
saber que os ganhos de Eduar-
do Cunha eram incompatíveis
com o salário de deputado fe-
deral que ele recebia. “Ela de-
veria saber, tinha indicativos
suficientes para saber, tinha co-
nhecimento cultural suficien-
te para saber a origem desses
recursos. Portanto, ao gastá-
los, ela cometeu o crime de
lavagem [de dinheiro]”, argu-
mentou o procurador.

A força-tarefa também des-
tacou que a Operação Porto
Seco, deflagrada hoje para in-
vestigar a compra de um cam-
po seco de petróleo em Benin,
na África, está ligada ao casal.
“Parte dos valores, US$ 10
milhões, correspondente a
mais ou menos um terço do
valor da compra, foi repassa-
da para operadores, chegando
indiretamente até as mãos de
Cláudia Cruz”, explicou
Lima. Segundo ele, parte des-
tes valores abasteceu a conta
usada pela jornalista para a
compra de artigos de luxo.
(Agencia Brasil)

Gilmar Mendes diz que Supremo
pode discutir acordo de delação da JBS

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse  na sexta-feira
(26) que o plenário da Corte
poderá discutir a validade dos
termos do acordo de delação
premiada da JBS. Para o minis-
tro, outra questão que também
deverá ser reanalisada pelo STF
é a da decretação da prisão de
condenados com sentença con-
firmada pela segunda instância.
Ambos os casos terão impacto
nas investigações da Operação
Lava Jato.

Os questionamentos sobre o
acordo da JBS começaram após
os termos terem sido divulga-
dos pela imprensa na semana
passada. Segundo acordo assi-
nado pelos irmãos Joesley e
Wesley Batista, donos da em-
presa, com a Procuradoria-
Geral da República (PGR),
eles não cumprirão pena de
prisão e poderão morar nos
Estados Unidos, onde está
parte dos negócios da família.
Nos demais casos envolvendo
delatores envolvidos em desvi-

os da Petrobras, a pena de pri-
são por tempo determinado e o
uso de tornozeleira eletrônica
foram aplicados.

Segundo Gilmar Mendes, o
juiz poderia fazer uma homo-
logação prévia da delação, e
os termos poderiam ser refe-
rendados por um colegiado.
“A mim me parece que, neste
caso, como envolve o presi-
dente da República, certamen-
te vamos ter que discutir o
tema no próprio plenário”,
disse o ministro.

Sobre a questão da prisão
após condenação pela segunda
instância da Justiça, Mendes es-
clareceu que a decisão do STF
que autorizou o cumprimento da
sentença não é obrigatória e po-
derá ser revista.

“Em uma decisão de segun-
da instância é possível já autori-
zar a prisão, isso que nós disse-
mos. Não dissemos que ela se
torna obrigatória. Acho que está
havendo uma certa confusão em
torno disso”,  afirmou  Gilmar
Mendes. (Agencia Brasil)

A força-tarefa da Operação
Lava Jato, no Rio de Janeiro,
prendeu na manhã de  sexta-fei-
ra (26) um ex-gerente da Área
de Negócios Internacionais da
Petrobras e um ex-banqueiro, na
41ª fase da operação. Os dois são
suspeitos de corrupção na com-
pra de um campo seco de petró-
leo em Benin, na África, e teri-
am recebido US$ 5,5 milhões
de em propina. O dinheiro foi
pago pela empresa Companie
Beninoise des Hydrocarbures
SARL (CBH), que vendeu o cam-
po à estatal brasileira.

Policiais federais cumprem
no Rio de Janeiro mandados na
zona sul e na zona oeste da capi-
tal. Além dos mandados de pri-
são temporária do ex-banqueiro
e de prisão preventiva do ex-ge-
rente da Petrobras, os agentes
fazem buscas em cinco endere-
ços. Três pessoas já foram con-
duzidas coercitivamente para
depor. Dois mandados de busca
estão sendo cumpridos em São
Paulo e um em Brasília.

Entre outros crimes, os sus-
peitos podem responder por
corrupção, fraude em licitações,
lavagem de dinheiro e evasão de
divisas. O ex-gerente, o ex-ban-
queiro e mais cinco pessoas, re-
lacionadas a cinco contas man-
tidas na Suíça e nos Estados Uni-
dos, são suspeitos de ter rece-
bido pagamentos ilícitos, entre
2011 e 2014, que totalizaram
mais de US$ 7 milhões.

Segundo o Ministério Públi-
co Federal, os pagamentos de
propina que garantiram a venda
do campo sem petróleo à Petro-
bras foram intermediados pelo
lobista João Augusto Rezende
Henriques, operador do PMDB
no esquema que causou prejuí-
zos à estatal. O lobista está pre-
so desde setembro de 2015, no
âmbito da Operação Lava Jato, e
cumpre pena de sete anos de pri-
são por corrupção e lavagem de
dinheiro, em decorrência dos
mesmos fatos, mas em outro
processo.

No mesmo processo que
sentenciou o lobista, foram con-
denados também o ex-presiden-
te da Câmara dos Deputados
Eduardo Cunha e o ex-diretor da

Ex-gerente da
Petrobras e

 ex-banqueiro são
presos na Lava Jato

Petrobras Jorge Luiz Zelada.
Os fatos começaram a ser

investigados em agosto de
2015, a partir da cooperação in-
ternacional com o Ministério
Público da Suíça. Segundo o
MPF, os documentos enviados
pelo país europeu comprovaram
o pagamento de subornos de cer-
ca de R$ 36 milhões, para con-
cretizar a aquisição, pela Petro-
bras, do campo de petróleo em
Benin, por U$ 34,5 milhões.

Investigações
As investigações da Lava

Jato levaram à suspeita de que a
empresa de Benin, de proprieda-
de do empresário português Ida-
lécio de Oliveira, recebeu o pa-
gamento da Petrobras em 3 de
maio de 2011, e transferiu o va-
lor de US$ 31 milhões para uma
holding do mesmo empresário,
nos Estados Unidos (EUA), a
Lusitania Petroleum LTD.

A partir de contratos da em-
presa de Idalecio, nos EUA, com
uma offshore em seu nome, o
lobista João Augusto Rezende
recebeu US$ 10 milhões dois
dias depois. a partir da empresa
offshore de Rezende, o dinhei-
ro foi distribuído para outras
contas, também ligadas a pesso-
as que hoje estão detidas, como
o ex-deputado Eduardo Cunha,
preso em Curitiba.

O lobista João Augusto está
preso desde setembro de 2015
na Operação Lava Jato e foi con-
denado a sete anos de prisão por
corrupção e lavagem de dinhei-
ro, em decorrência dos mesmos
fatos, em outro processo, onde
foram condenados também
Eduardo Cunha e o ex-diretor da
Petrobras Jorge Luiz Zelada.

Na decisão que determinou
a prisão preventiva do ex-geren-
te da Petrobras, o juiz Sérgio
Moro reiterou que a medida bus-
ca prevenir, principalmente, a
reiteração do crime de lavagem
de dinheiro e a dispersão dos
recursos para outras contas. O
ex-gerente foi demitido por
justa causa da Petrobras por
sua participação comprovada
no negócio, que rendeu preju-
ízos milionários à estatal.
(Agencia Brasil)

JBS pagará indenização de R$ 10 mi
a trabalhadores demitidos em 2011

O Ministério Público do Tra-
balho de São Paulo (MPT) fe-
chou acordo para pagamento de
indenização dos trabalhadores
demitidos da unidade da empre-
sa JBS de Presidente Epitácio
(SP), em setembro de 2011,
quando o frigorífico encerrou
temporariamente suas ativida-
des na cidade. Pelo acordo fe-
chado na quinta-feira (25), se-
gundo informações do MPT, a
empresa pagará um valor total
de R$ 10 milhões aos mais de
mil demitidos.

De acordo com o MPT, a
ação civil pública foi proposta
pelo fato de o frigorífico ter fe-
chado as portas sem fazer pré-
via negociação coletiva que con-
cedesse alguns benefícios aos
demitidos “com o objetivo de
minimizar os impactos que uma
demissão em massa provoca na
coletividade”.

Na ação, ingressada em de-
zembro de 2011, o MPT solici-
tou benefícios para os demitidos

e, em março de 2013, a empre-
sa foi condenada a pagar uma
compensação financeira para
cada trabalhador corresponden-
te a três dias de salário para cada
ano de serviço, a fornecer ces-
tas básicas em número corres-
pondente ao quantitativo das par-
celas de seguro-desemprego e a
promover cursos de qualificação
profissional aos demitidos.
Além disso, foi condenada ao
pagamento de dano coletivo no
valor de R$ 240 mil.

Como o MPT entendeu que
a condenação não era suficien-
te, apresentou recurso ao Tribu-
nal Regional do Trabalho da 15ª
Região (em Campinas). Em fe-
vereiro de 2014, o tribunal re-
formou a sentença para aumen-
tar a condenação, que resultou
no pagamento de uma compen-
sação financeira corresponden-
te a um salário para cada ano de
serviço para cada trabalhador.
Os demais itens da condenação
foram mantidos. Ainda houve

recurso ao Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que manteve a
decisão em outubro de 2015.

A fase de cálculos se prolon-
gou, pois foram mais de mil tra-
balhadores demitidos. No final
de 2016, com juros e correção
monetária, a soma dos cálculos
apresentados pela JBS alcança-
va cerca de R$ 7,5 milhões, en-
quanto os cálculos apresentados
pelo Ministério Público do Tra-
balho alcançava cerca de R$
9,8 milhões, não havendo con-
senso para a realização do pa-
gamento. Isto porque a empre-
sa não considerava o período
de trabalho anterior a 2004
para efeito de inclusão nos cál-
culos, alegando que assumiu o
empreendimento somente na-
quele ano e não pagaria pelo
período contratual que os em-
pregados trabalharam para sua
antecessora. Já o Ministério
Público do Trabalho incluiu nos
cálculos todo o período.

O processo foi colocado em

pauta na Semana Nacional de
Conciliação pelo juiz do Traba-
lho José Roberto Dantas Oliva,
da Vara do Trabalho de Presi-
dente Venceslau (SP). Segun-
do nota do MPT, a JBS aceitou
incluir nos cálculos os anos
trabalhados para sua antecesso-
ra, ou seja, anteriores a 2004,
já que era essa a diferença en-
tre os cálculos de ambos, e o
acordo foi homologado.

O Ministério Público do
Trabalho concedeu um prazo
para pagamento, e a empresa
desembolsará, com juros e cor-
reção monetária, a quantia de
R$ 10,078 milhões, em seis
parcelas bimestrais. O valor
será revertido diretamente aos
mais de mil trabalhadores de-
mitidos. A divisão dos valores
e prioridades de pagamento se-
rão definidas pelo MPT.

Procurada pela Agência
Brasil, a JBS confirmou o acor-
do com o Ministério Público do
Trabalho. (Agencia Brasil)

Anatel deverá bloquear celulares
sem certificação

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) pode-
rá bloquear os celulares que
não tenham certificação. A pro-
posta apresentada pela área
técnica da Anatel já foi apro-
vada em reunião administrati-
va da agência, mas deve passar
pelo Conselho Diretor e ainda
pode sofrer mudanças.

Antes de bloquear os celula-

res, as operadoras deverão avi-
sar os clientes que têm aparelhos
não regularizados e, somente,
após 75 dias poderão bloqueá-
los. A previsão é de que as em-
presas comecem a mandar men-
sagens com avisos para os usuá-
rios a partir do dia 30 de julho,
mas pode haver um adiamento no
início da implantação do sistema.

Segundo a Anatel, serão blo-

queados os celulares que não
tenham certificação da agência
e Imei válidos. O Imei é uma se-
quência de números que identi-
fica o celular internacionalmen-
te e são listados no banco de da-
dos da GSMA, organismo inter-
nacional que reúne as empresas
de telefonia móvel. Ele equiva-
le ao número do chassi dos car-
ros. Os aparelhos sujeitos ao

bloqueio são principalmente os
vendidos irregularmente no mer-
cado nacional.

O projeto do bloqueio de
celulares e sua forma de implan-
tação vem sendo estudados pela
Anatel em conjunto com as ope-
radoras de telefonia móvel e a
Associação Brasileira da Indús-
tria Eletro e Eletrônica (Abinee).
(Agencia Brasil)

ONU condena uso recorrente
da força por policiais no Brasil

A Organização das Nações
Unidas e a Comissão (ONU) e a
Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos (CIDH) emiti-
ram na sexta-feira (26) comuni-
cado em que condenam o uso
excessivo da força por policiais
no Brasil. Na nota, as entidades
demonstram preocupação com o
“uso recorrente da violência” e
citam três casos recentes de re-
pressão policial nos meios agrá-
rio e urbano do país.

Os organismos condenaram
ações da Polícia Militar durante
as manifestações da última quar-
ta-feira (24), em Brasília. O pro-
testo reuniu cerca de 45 mil pes-
soas que protestavam contra as
reformas trabalhista e Previden-
ciária e as recentes denúncias de
corrupção envolvendo o governo.

A manifestação começou pa-
cífica e, ao avançar em direção ao
Congresso Nacional, terminou em
tumulto, com depredação de pré-
dios públicos e conflito entre al-

guns manifestantes e policiais.
Para dispersar a confusão, a Polí-
cia Militar utilizou bombas de
efeito moral e balas de borracha.

Segundo balanço da PMDF,
49  pessoas ficaram feridas, oito
foram detidas e foi aberta inves-
tigação sobre uso de arma de
fogo por agentes durante o pro-
testo. Para a ONU e o CIDH, o
uso de armas de fogo é uma
medida extrema que deve ser
excluída no controle de protes-
tos sociais.

Sobre os protestos, o gover-
no de Brasília emitiu nota dizen-
do que a PMDF “agiu de acordo
com o protocolo tático integrado
assinado pelos governos federal e
distrital, no mês passado, em que
a segurança dos prédios públicos
federais ficou sob a responsabili-
dade da União.” Informou ainda
que “eventuais excessos serão ri-
gorosamente apurados”.

Os organismos internacio-
nais também condenaram a ação

policial durante a operação de
retirada de dependentes químicos
da área conhecida como Craco-
lândia, em São Paulo, e a ação de
despejo realizada pelas polícias
civil e militar em uma fazenda do
Pará, que resultou na morte de
dez pessoas. Todas as ações ocor-
reram no mesmo dia.

Em São Paulo, as secretarias
municipal e estadual de seguran-
ça pública disseram que não ti-
nham conhecimento da operação
policial. No Pará, a Secretaria de
Segurança Pública e Defesa So-
cial argumentou que os policiais
foram recebidos a tiros durante
a operação para cumprimento de
mandados judiciais.

O comunicado da ONU cita
o decreto emitido pelo governo
federal autorizando a convocação
das Forças Armadas e sua revo-
gação no dia seguinte ao protes-
to de Brasília. A ação foi justifi-
cada pelo Ministério da Defesa
para garantir da lei e a ordem na

cidade, além da preservação do
patrimônio público e da seguran-
ça dos servidores.

O Alto Comissariado da
ONU para os Direitos Humanos
– por meio de seu escritório na
América do Sul – e a Comissão
Interamericana alertaram as for-
ças de segurança para que respei-
tem as normas internacionais de
direitos humanos. Segundo a
nota, os padrões internacionais
estabelecem que “o uso da força
por parte dos órgãos de seguran-
ça deve estar definido pela ex-
cepcionalidade, e deve ser plane-
jado e limitado proporcional-
mente pelas autoridades”.

As entidades afirmam que
condenam qualquer ato de violên-
cia e pedem aos manifestantes
que exerçam o direito à manifes-
tação de forma pacífica. Convo-
caram, ainda, o Estado brasileiro
a “garantir e proteger a integrida-
de física e a segurança dos mani-
festantes”. (Agencia Brasil)
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Matheus Leist vence prova da Indy
Lights em sua 1ª corrida em oval

O campeão mundial Adria-
no de Souza venceu o Oi Rio
Pro em Saquarema e não quis
saber de descanso até a próxima
etapa do World Surf League
Championship Tour, que começa
em 6 de junho nas Ilhas Fiji. Ele
preferiu ir para o Japão e é a prin-
cipal atração do QS 6000 Gotcha
Ichinomiya Chiba Open. Na sex-
ta-feira, Mineirinho bateu todos
os recordes do campeonato nas
pequenas ondas de Shida Point e
mais cinco brasileiros também
passaram suas baterias para dis-
putar classificação para as oitavas
de final, o líder do WSL Quali-
fying Series, Jessé Mendes, os
também paulistas Victor Bernar-
do e Flavio Nakagima, o catari-
nense Tomas Hermes e o pernam-
bucano Luel Felipe.

“As ondas estão bem difí-
ceis, mas estamos todos com-
petindo nas mesmas condi-
ções”, destacou Adriano de
Souza. “Felizmente, na minha
bateria entraram algumas ondas
boas e estou feliz por ter con-
seguido mostrar o meu surfe.
Acredito que o vento vai me-
lhorar amanhã (sábado) e espe-
ro que seja um grande dia. Eu
decidi vir para cá, porque fazia
tempo que não vinha e acho um
bom lugar para visitar com mi-
nha esposa, pois a comida é
muito boa e os japoneses são
muito receptivos com a gente”.

Mineirinho foi o segundo
brasileiro a avançar para a roda-
da classificatória para as oitavas
de final na sexta-feira. O primei-
ro foi o descendente de japone-
ses, Flavio Nakagima, que tra-
vou uma batalha pela segunda
vaga com o seu conterrâneo da
Praia Grande (SP), David do
Carmo, na bateria que abriu a
terceira fase e foi vencida por
Timothee Bisso, da Ilha Guada-
lupe. Mais dois brasileiros en-
traram na segunda e Adriano de
Souza deu um show, batendo to-
dos os recordes que o norte-
americano Kanoa Igarashi tinha
registrado na quinta-feira.

O campeão mundial de
2015 e vice-líder no Jeep WSL
Ranking, aumentou a maior
nota de 9,50 para 9,57 e o pla-
car de 17,17 para 17,74 pontos.
Já o norte-americano Brett
Simpson impediu uma dobradi-
nha brasileira, ganhando a briga
pelo segundo lugar de Alex Ri-
beiro. Mineirinho tinha perdido
para Timothee Bisso em sua es-
treia no QS 6000 do Japão e vai
voltar a enfrentar o francês de
Guadalupe, além do norte-ame-
ricano Griffin Colapinto, na dis-
puta pelas duas primeiras vagas
para as oitavas de final do Go-
tcha Ichinomiya Chiba Open.

Flavio Nakagima está na se-
gunda bateria dessa quarta fase
com Brett Simpson e o havaia-
no Dylan Goodale. Ele e Alex

Adriano de Souza é a atração
do QS 6000 do Japão
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Shida Point

Ribeiro barraram a sensação do
Oi Rio Pro e convidado da
World Surf League para o CT
de Fiji, Yago Dora, que defen-
dia a terceira posição no
ranking do WSL Qualifying Se-
ries e ficou em último lugar na
sua primeira bateria no Japão.
Victor Bernardo entra na tercei-
ra classificatória para as oita-
vas de final com dois havaianos,
Keanu Asing e Koa Smith.

Dobradinha brasileira -
Os outros três brasileiros que
triunfaram na sexta-feira vão dis-
putar as últimas vagas. O catari-
nense Tomas Hermes está na pe-
núltima bateria com o australia-
no Adam Melling e o sul-africa-
no Beyrick De Vries. E o líder
do QS, Jessé Mendes, fecha a
quarta fase junto com Luel Feli-
pe e o norte-americano Patrick
Gudauskas. Jessé e Tomas fize-
ram a única dobradinha brasilei-
ra da terceira fase, contra o ca-
tarinense Alejo Muniz e o aus-
traliano Jacob Willcox.

Além de Alejo, David do
Carmo e Alex Ribeiro, mais
três brasileiros ficaram nessa
última rodada de confrontos
formados por quatro competi-
dores. O catarinense Willian
Cardoso perdeu na bateria ven-
cida por Luel Felipe. O cearen-
se Heitor Alves ficou em últi-
mo na sua e o paulista Thiago
Camarão foi barrado junto
com o peruano Tomas Tudela,
pelo havaiano Keanu Asing e o
australiano Cooper Chapman.

Brasil No G-10 - Com ex-
ceção do líder do ranking, Jes-
sé Mendes, os outros brasilei-
ros que foram para o Japão de-
fender suas vagas no grupo dos
dez surfistas que o WSL Qua-
lifying Series classifica para a
divisão de elite da World Surf
League, fracassaram nas pe-
quenas ondas de Shida Point.
A primeira vítima foi o núme-
ro 3, Yago Dora. O sétimo co-
locado, Rafael Teixeira, caiu
junto com o peruano Miguel
Tudela. E Bino Lopes, que es-
tava em décimo lugar, foi eli-
minado junto com o também
baiano Marco Fernandez.

Todas essas baixas impor-
tantes aconteceram na segun-
da fase do QS 6000 Gotcha
Ichinomiya Chiba Open. Mes-
mo perdendo na rodada se-
guinte, Alex Ribeiro ultrapas-
sou Rafael Teixeira e Bino
Lopes e no momento ocupa a
nona posição, mas a vaga no G-
10 ainda é ameaçada por vári-
os surfistas que continuam na
disputa do título no Japão. En-
tre os brasileiros, o mais pró-
ximo da zona de classificação
para o CT agora é Luel Felipe.
O pernambucano já saltou de
35 para 21 no ranking e pode
entrar no G-10 se continuar
avançando na competição.

Piloto gaúcho saiu na pole position e dominou a prova de ponta a ponta em sua primeira participação em uma prova
em circuito oval, vencendo a etapa mais importante do ano da Indy Lights na preliminar da tradicional 500 Milhas de
Indianópolis

Em sua primeira corrida na
vida em circuito oval, o gaúcho
Matheus Leist, de apenas 18 anos,
fez história para o automobilismo
brasileiro ao vencer a prova de es-
treia na tradicional pista de India-
nápolis na Indy Lights, divisão de
acesso da Fórmula Indy. O atual
campeão da F-3 Inglesa largou da
pole position e dominou a prova
de ponta a ponta, administrando
bem os constantes ataques de pi-
lotos experientes - alguns em seu
terceiro ano na categoria.

Há duas semanas, o piloto da
equipe Carlin conquistou seu pri-
meiro pódio na Indy Lights ao
chegar em terceiro no circuito
misto de Indianápolis.

“Quero agradecer a todos na
Carlin, foi uma corrida simples-

Matheus Leist com o prêmio de 3 mil dólares pela pole
position

mente incrível, minha primeira
corrida em um oval. Eu não po-
deria estar mais feliz. Foi minha
primeira vitória na Indy Lights, e
sei que ainda tenho uma longa
jornada pela frente. Espero estar
aqui vencendo a Indy 500 um
dia”, disse empolgado o brasilei-
ro depois da prova.

Mesmo liderando de ponta a
ponta, Leist teve que segurar os
ataques nas voltas finais. “Foi
uma corrida muito dura, mas a
gente tinha um bom ajuste. Fico
muito feliz com esta conquista,
o carro estava incrível”, disse o
gaúcho de Novo Hamburgo.

Com a vitória, o piloto da
Carlin segue na sexta colocação
do campeonato com 120 pontos,
a 31 do líder.
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Thiago Braz compete neste
sábado nos Estados Unidos

Campeão olímpico salta em Eugene antes de vir para o GP Brasil Caixa de Atletismo

O brasileiro Thiago Braz (Pi-
nheiros) está pronto para o seu
segundo desafio de 2017 na tem-
porada ao ar livre. Ele compete
neste sábado (dia 27), a partir das
16:40 de Brasília, no Steve Pre-
fontaine Classic, a terceira eta-
pa da Liga Diamante do ano, no
Estádio Hayward Field, em Eu-
gene, Oregon, Estados Unidos. O
campeão olímpico do salto com
vara será uma das atrações da
competição, que reunirá vários
destaques do esporte mundial.

Recordista olímpico com
6,03 m, Thiago estreou nas com-
petições em estádio no dia 13 de
maio, em Xangai, na China, quan-
do terminou em quarto lugar,
com 5,60 m. Agora, duas sema-
nas depois, espera um resultado
melhor, tendo em vista a prepa-
ração para o Campeonato Mun-
dial de Londres, em agosto, na
Grã-Bretanha. Após os Estados
Unidos, o atleta viaja para São

Bernardo do Campo, onde será
uma das atrações do Grande Prê-
mio Brasil Caixa de Atletismo,
no próximo dia 3 de junho, na
Arena Caixa.

A prova em Eugene será bem
forte. Os três primeiros coloca-
dos em Xangai estão na lista de
participantes deste sábado, pela
ordem: o norte-americano Sam
Kendricks, bronze no Rio 2016,
o francês Renaud Lavillenie, pra-
ta na mesma Olimpíada, e o ca-
nadense Shawn Barber, campeão
mundial em Pequim 2015.

Outros destaques confirma-
dos são o sueco Armand Duplan-
tis (5,90 m), o grego Konstanti-
nos Filippidis (5,91 m), o alemão
Raphael Holzdeppe (5,94 m) e os
poloneses Piotr Lisek (5,84 m) e
Pawel Wojciechowski (5,91 m).

O fluminense Thiago André
(B3 Atletismo) também está ins-
crito na competição. Ele dispu-
tará a Milha Internacional (1.609

Thiago Braz

m), prova de grande tradição nos
Estados Unidos. Qualificado para
o Mundial de Londres, em agos-
to, nos 800 m, com 1:45.65, ele
corre normalmente os 1.500 m,
prova muito próxima da milha.

O Estádio Hayward Field é

familiar para Thiago André. Foi
lá, em 2014, que ele terminou
em quarto lugar nos 800 e nos
1.500 m do Campeonato Mundi-
al Sub-20 da IAAF. A prova tem
início previsto para as 18 horas
de Brasília.
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Ginástica Aeróbica se
apresenta nos intervalos dos

playoffs finais do NBB

Grupo é bicampeão Pan-Americano

O primeiro jogo dos playo-
ffs “melhor de cinco” da deci-
são do NBB CAIXA (Novo Bas-
quete Brasil), neste sábado
(27), terá entretenimento ga-

rantido. Além da partida, que
promete ser eletrizante, o pú-
blico presente no ginásio An-
tonio Prado Junior para acom-
panhar Paulistano x Bauru, a

partir das 14h, assistirá a apre-
sentações da equipe júnior de
ginástica aeróbica do São Pau-
lo, bicampeã pan-americana.

A Caixa Econômica Federal,
patrocinadora oficial da ginásti-
ca brasileira e também do NBB
CAIXA, viu uma possibilidade de
integração muito interessante
entre as duas modalidades. Na
aeróbica, os atletas fazem movi-
mentos sincronizados de beleza
e plástica e com alto nível de di-
ficuldade, embalados por core-
ografias animadas e músicas con-
tagiantes.

“Trata-se de momento ade-
quado para divulgar a ginástica
aeróbica para o público apreci-
ador do basquete. Essa dobra-
dinha poderá se estender a ou-
tras modalidades esportivas pa-
trocinadas pela CAIXA”, afir-
mou Rosane Garcez, consulto-
ra de marketing da Caixa Eco-
nômica Federal.

Luciene Resende, presiden-

te da Confederação Brasileira
de Ginástica (CBG), também
comemorou a ação conjunta
entre as duas modalidades.
“Fico muito feliz pela parceria
da ginástica com o basquete e a
CAIXA. Essa integração será
uma grande oportunidade para
difundirmos a aeróbica, mostrá-
la para o público.”

A oportunidade foi vista com
muito entusiasmo pelos ginastas,
por ser uma chance de difundir
ainda mais a modalidade, segun-
do Maria Eduarda Poli, coorde-
nadora do comitê técnico de gi-
nástica aeróbica da CBG. “As
atletas que farão as apresenta-
ções nos intervalos treinam no
São Paulo FC e estão preparan-
do coreografias animadas, que
vão contagiar o público com o
nível técnico das apresentações.
A equipe está treinando a todo
vapor, liderada pela técnica Ci-
bele Oliani, que foi campeã mun-
dial de Trios em 2004.”
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Expediente

Volkswagen Fox
chega à linha 2018

Novos equipamentos de série, mais re-
cursos de tecnologia e ainda mais conectada.
Assim é a linha 2018 do Fox, que acaba de
chegar às concessionárias Volkswagen. O
modelo pode ser equipado, já na versão de
entrada Trendline, com o sistema “Compo-
sition Touch”, com tela sensível ao toque de
6,5" e capaz de realizar o espelhamento da
tela do celular com os sistemas MirrorLink,
Apple CarPlay e Google Android Auto.

Agora, as versões Highline, Pepper e
CrossFox ganham como equipamento de sé-
rie assistente de partida em rampas (HHC),
controle eletrônico de estabilidade (ESC) e
câmera traseira de auxílio ao estacionamento.
Este, por sinal, agora também é oferecido no
Fox Comfortline. Resultado: mais tecnolo-
gia, conforto e conveniência em todas as ver-
sões.

Outras novidades da linha 2018 são a
oferta da roda de liga leve de 16 polegadas
com novo visual (estilo “Thor”) para o Fox
Highline e a oferta para todas as versões da
cor “Branco Puro” (a mesma disponível na
linha Golf). O figurino e os revestimentos
dos bancos também são novos em todas as
configurações da linha 2018.

O Fox 2018 é oferecido na versão Tren-
dline nos motores 1.0 (82 cv) e 1.6 (104 cv),
sempre com câmbio manual de cinco mar-
chas. A versão Track está disponível exclusi-
vamente com a motorização 1.0 (82 cv). A
versão Comfortline traz agora somente o
motor 1.6 (104 cv), que pode ser associado

tanto à transmissão manual de cinco marchas
como à I-Motion, com trocas de marcha de
modo automático.

As configurações Highline, Pepper e
CrossFox são ofertadas sempre com o motor
1.6 MSI (120 cv), que pode ser acoplado ao
câmbio manual de seis marchas e à transmis-
são I-Motion com a segunda geração do sof-
tware de gerenciamento de trocas de mar-
chas.

O Fox Trendline passa a contar como
item de série com alarme “keyless”, sensores
de estacionamento traseiro, vidros com acio-
namento elétrico nas quatro portas, retrovi-
sores com ajuste elétrico e função “tilt down”
para o lado do passageiro, sistema de som
“Media Plus”, luzes indicadoras de direção
integradas nos retrovisores e maçanetas e re-
trovisores pintados na cor do veículo. Vale
ressaltar que, já na versão de entrada, o Fox
tem como itens de série ar-condicionado, di-
reção com assistência elétrica, travamento
central das portas com controle remoto na
chave, coluna de direção com ajuste em altu-
ra e profundidade e também rodas aro 15
polegadas com pneus 195/55 R15 “verdes”
(menor resistência ao rolamento).

Adicionalmente aos itens do Fox Tren-
dline, a configuração Comfortline traz como
novidades os sensores de estacionamento
dianteiro e traseiro, rodas de liga leve de 15",
tomada 12V e rede porta-objetos no porta-
malas, volante multifuncional com acabamen-
to de couro e sistema de som “Composition

Touch” com tela de 6,5 polegadas e APP-
Connect.

O Fox 2018 passa a contar como equipa-
mento de série nas versões Highline, Pepper
e CrossFox com controle eletrônico de esta-
bilidade, sistema de monitoramento da pres-
são dos pneus (tecnologia exclusiva na cate-
goria), controle de assistência de partida em
rampa, luz de conversão estática (cornering
light) e câmera traseira apara auxílio em ma-
nobras de estacionamento. Há ainda o Con-
trole do Efeito Freio Motor e Controle do
Momento de Giro.

O Fox 2018 chega ao mercado como o
mais conectado do segmento e passa a contar
com três opções de centrais multimídia
(“Composition Touch”, “Composition Me-
dia” e “Discover Media”) com a tecnologia
Volkswagen App-Connect, que reúne os sis-
temas MirrorLink, Apple CarPlay e Google
Android Auto.

O sistema “Discover Media” também
contempla o “MapCare”, que permite a atu-
alização periódica gratuita da base de mapas
durante toda a vida do veículo. Praticamente
todos os comandos podem ser executados
sem a necessidade de o motorista tirar as mãos
do volante, operando o sistema por meio das
teclas do volante multifuncional ou por co-
mandos de voz. Por falar nisso, é possível
selecionar as mídias (CD, SD-Card, Bluetoo-
th, entradas auxiliar e USB), operar o telefo-
ne e o sistema de navegação apenas utilizan-
do o comando de voz.

Há, ainda, as teclas de atalho no volante
o sistema I-System, que também mostra na
tela central no painel de instrumentos as prin-
cipais operações de rádio, telefonia e navega-
ção exibidas na tela do sistema de infotain-
ment.

Os sistemas de infotainment do Fox 2018
já estão habilitados para operar os mais mo-
dernos sistemas de espelhamento: Apple
CarPlay, MirrorLink e Android Auto. Vale
lembrar que no hatch Volkswagen só podem
ser “espelhados” aplicativos certificados por
cada um dos sistemas e que algumas funções
estão disponíveis para determinados mode-
los de aparelhos celular.

A linha Fox 2018 tem oferta de nove co-
res, sendo três sólidas (Branco Puro, Preto
Ninja e Vermelho Tornado), quatro metálicas
(Prata Sargas, Azul Night, Prata Tungstênio e
Cinza Platinum) e a perolizada Preto Mystic.
Há ainda a cor especial Laranja Sahara que é
oferecida exclusivamente para o CrossFox.

A Mercedes-Benz apresenta um novo
pacote de serviços de pós-venda para a rede
de concessionários de automóveis, propor-
cionando mais conforto e praticidade aos
consumidores. A marca vem aprimorando
suas alternativas de atendimento ao cliente,
com o objetivo de tornar a experiência mais
completa.

Em 2017 a Mercedes-Benz iniciou a im-
plantação de três novidades de pós-venda: o
Expess Service, o XENTRY Portal Pro e MB
Oil. O primeiro deles consiste em execução
de revisões em até 1 hora, possibilitando que
o cliente aguarde no próprio concessionário
o término da manutenção. Durante essa es-
pera, ele poderá acompanhar todos os pro-
cessos realizados em seu veículo e esclarecer
dúvidas com a equipe técnica do concessio-
nário. Além disso, nesse intervalo é possível
realizar test-drive ou conhecer a linha de arti-
gos colecionáveis da marca (Mercedes-Benz
Collection).

Mercedes-Benz amplia
portfólio de serviços

Em continuidade aos serviços que pro-
porcionam rapidez no atendimento, o XEN-
TRY Portal Pro é uma plataforma que cen-
traliza vários sistemas em uma nuvem onli-
ne, além de oferecer informações mais deta-
lhadas sobre cada veículo. Essas informações
podem ser levantadas utilizando apenas a
chave do automóvel e, em cerca de 10 minu-
tos, é possível fornecer um diagnóstico com-
pleto de manutenção, levantar o histórico do
modelo e o orçamento da revisão, garantindo
mais transparência e previsibilidade de cus-
tos.

Com relação ao MB Oil, é mais uma al-
ternativa de produto genuíno Mercedes-
Benz. Ele foi lançado com o objetivo de au-
mentar a vida útil do motor e seus compo-
nentes, assim como diminuir os custos de
manutenção, uma vez que segue fatores es-
pecíficos dos motores da marca, garantindo
qualidade e segurança.

Além desses lançamentos, recentemente

Spin ganha nova geração do
multimídia Chevrolet MyLink
A linha 2018 do Spin, que começa a ser

distribuído à rede de concessionárias Che-
vrolet dá um salto em conectividade. De-
pois de oferecer o sistema OnStar, a mini-
van de sete lugares líder de seu segmento
agora disponibiliza a última geração do
multimídia Chevrolet MyLink, compatí-
vel com Android Auto e Apple Car Play.

Para o motorista, isto significa maior
integração entre as funções do smartphone
e do sistema multimídia do carro. Tudo de
uma forma muito simples e segura, já que
diversos recursos podem ser acionados por
comando de voz, ajudando a manter por
mais tempo o foco no trânsito e as mãos
no volante.

Por meio do Android Auto o usuário
do Spin tem acesso no multimídia do carro
a aplicativos como o Google Maps, de na-
vegação com informações do trânsito em
tempo real, e o WhatsApp, de troca de
mensagens. Já por meio do Car Play, o usu-
ário pode acessar apps como Apple Music
e o Spotfy, ambos de música.

A relação de recursos e aplicativos
pode variar conforme a versão e o sistema
operacional do telefone do usuário.

Mais uma característica desta última
geração do Chevrolet Mylink é o design
moderno e intuitivo do aparelho. A tela de
sete polegadas de alta resolução possui tec-

nologia multi-touch. Similar à de smartpho-
nes, ela facilita a navegação com os dedos e
permite reorganizar os ícones da página
inicial, por exemplo.

O multimídia estreia como item de sé-
rie nas versões LT, Advantage, LTZ e Ac-
tiv, que trazem ainda itens relevantes de
conforto, conveniência e segurança para
consumidores da categoria, como direção
elétrica progressiva, ar-condicionado, tra-
vas e vidros elétricos com controle remo-
to, painel com velocímetro digital, alerta
de pressão baixa dos pneus, rack de teto,
rodas de alumínio, pneus de baixa resistên-
cia ao rolamento, grade ativa do radiador,
duplo airbag e freios ABS com distribuição
eletrônica da força de frenagem (EBD).

A versão LTZ ganha novas rodas de
alumínio de 15 polegadas com desenho igual
ao do Cobalt Elite, sedã médio-compacto
da Chevrolet.

Outra novidade da linha 2018 do Spin
é a opção da cor Cinza Satin Steel para a
carroceria. Ela se junta ao Azul Blue Eyes,
Preto Ouro Negro, Cinza Graphite, Bran-
co Summit, Branco Vintage e Prata Swi-
tchblade.

a Mercedes-Benz expandiu o portfólio de
automóveis que fazem parte do programa de
Revisão Declarada. Serviço lançado em 2014
com o intuito de antecipar o custo de manu-
tenção dos veículos da marca para os clientes
e, com isso, fidelizá-los nas oficinas creden-
ciadas. Fazem parte do programa Classe A,
Classe B, Classe C, CLA, GLA e, desde o
mês de abril, o GLC.

A proposta consiste em fixar valores para
as revisões até 5 anos (ou dos 10 aos 50 mil
quilômetros) previstas no manual do propri-
etário, que devem ser realizadas nos conces-
sionários credenciados Mercedes-Benz.

A marca oferece, ainda, um contrato de
manutenção (Mercedes Service Care) possi-
bilitando que o cliente adquira até cinco revi-
sões (ou 50 mil quilômetros) no momento da
compra do automóvel. Esse valor pode ser
parcelado em até 12 vezes e, inclusive, finan-
ciado junto com o veículo no momento da
compra.

A Kawasaki do Brasil acaba de apresen-
tar ao mercado nacional seu mais novo mo-
delo de média cilindrada, lançamento que dá
seguimento às políticas de expansão da mar-
ca japonesa e atende a uma importante de-
manda dos consumidores brasileiros. A con-
ceituada linha Z da Kawasaki agora fica ain-
da mais completa com a nova Z650 ABS,
disponível na rede de concessionários a par-
tir de junho, pelo preço público sugerido de
R$ 32.990 na versão com ABS.

A novidade traz o que há de mais moder-
no se tratando de tecnologia e desenvolvi-
mento automotivo e disponibiliza ao merca-
do brasileiro uma supernaked diferenciada,
de porte médio, visual agressivo e que priori-
za a agilidade.

Todo o desenvolvimento da nova Z650
ABS foi projetado para oferecer ao piloto
maior segurança, conforto, desempenho e
potência. E para isso, os engenheiros da Ka-
wasaki utilizaram as soluções mais moder-
nas da atualidade. Para ganhar performance e
dirigibilidade, a moto teve seu peso total re-
duzido para 187kg. Isso foi possível graças à
utilização de um quadro feito de aço de alta
tensão de apenas 15kg.

Com menos peso, o modelo ficou mais
ágil e veloz. A nova Z650 ABS é impulsiona-
da por um motor bicilíndrico de 649 cm³ de
cilindrada, que alcança potência máxima de
68 CV a 8.000 rpm. Projetado, principal-
mente, para o uso diário no trânsito das cida-
des, a motorização foi desenvolvida para ofe-
recer maior equilíbrio e torque nas baixas e
médias rotações. E além deste ganho em con-
trole na aceleração, a tecnologia utilizada tor-

Motos

Novidades da
Kawasaki

nou a moto ainda mais econômica. Com um
tanque de 15 litros de capacidade atinge uma
excelente economia de combustível.

A Z650 ABS traz uma moderna tecnolo-
gia de embreagem, que pode ser configurada
entre assistida e deslizante, e um sistema de
frenagem com disco duplo em formato mar-
garida tanto na dianteira – de 300 mm de
diâmetro – quanto na traseira – com 220 mm.
E como o próprio nome destaca, o lançamen-
to oferece freios com ABS de série. Por se
tratar de uma motocicleta de uso, principal-
mente, urbano, a questão do conforto, e, por
consequência, do amortecimento foram mui-
to considerados. O modelo recebeu garfo di-
anteiro telescópico de 41mm e suspensão
traseira horizontal do tipo back-link com ajus-
te de pré-carga.

Além destas características técnicas que
afetam diretamente o desempenho, a Z650
ABS chama a atenção por seu estilo agressi-
vo e por sua forma mais rebaixada e dinâmi-
ca, característica que oferece um ganho adici-
onal de pilotagem independente da altura do
condutor. E, por fim, o lançamento traz ain-
da um painel bastante moderno. Um dos prin-
cipais destaques é o tacômetro – ou conta-
giros – que indica o momento certo para rea-
lizar a troca das marchas – isso seguindo uma
configuração prévia. Já entre as demais ca-
racterísticas, o painel mantém as funções de
velocímetro digital, odômetro total e mais dois
parciais, marcadores de combustível, de mé-
dia de consumo e de consumo momentâneo,
indicadores da posição de marcha, de tempe-
ratura do motor, de temperatura externa e
relógio.

Nova BMW G 310 R
começa a ser produzida

em Manaus

A nova BMW G 310 R é brasileira — ou
melhor, manauara. A primeira unidade, na cor
branca, foi produzida na fábrica do BMW
Group em Manaus (AM). Além da BMW G
310 R, a nova fábrica produz outros nove
modelos, todos voltados exclusivamente para
o mercado nacional: BMW F 800 GS; BMW
F 800 GS Adventure; BMW F 800 R; BMW
R 1200 GS; BMW R 1200 GS Adventure;
BMW S 1000 R; BMW S 1000 RR; BMW S
1000 XR e BMW F 700 GS – este último foi
o primeiro a sair das linhas de montagem, em
outubro de 2016.

O BMW Group investiu cerca de € 4
milhões em novas tecnologias, treinamentos
e em novos equipamentos para produção de
novos modelos na fábrica de Manaus (AM).
A primeira motocicleta produzida a partir
deste novo ciclo de investimentos é a BMW
G 310 R, um dos principais lançamentos do
BMW Group no Brasil em 2017. Inaugurada
em outubro de 2016, a fábrica de Manaus
produz cerca de 98% da demanda da BMW
Motorrad no Brasil.

O investimento inicial do BMW Group
foi de aproximadamente € 10,5 milhões na
planta, que tem capacidade produtiva inicial
de 10 mil motocicletas por ano e já foi res-
ponsável pela contratação de mais de 175
colaboradores e 45 fornecedores locais, sen-
do 15 para a nova linha de produtos — nú-
meros que podem crescer de acordo com o
aumento da demanda.

Construída em uma área de aproximada-
mente 10 mil metros quadrados, a fábrica le-
vou cerca de nove meses para ser concluída e
conta com equipamentos de última geração,
além de uma equipe de colaboradores alta-
mente treinada e capacitada a garantir os mes-
mos níveis de qualidade premium encontra-
dos em todas as unidades produtivas do
BMW Group ao redor do mundo.

Assim como as demais plantas do BMW
Group, a nova fábrica de Manaus adota mo-
dernos processos de economia de energia e
reuso de água em sua linha de montagem,
reforçando seu compromisso com a susten-
tabilidade.


