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Jungmann diz que governabilidade
está mantida, apesar de dificuldades
Janot renova pedido de prisão
preventiva de Aécio Neves
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Ministério da Saúde tem liberação
de R$ 2 bilhões no limite de gastos

O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, disse que o Brasil
tem conseguido manter a
governabilidade, apesar de as
dificuldades pelas quais o país
passa “terem se intensificado”.
As afirmações foram feitas na
sexta-feira (9) após ele participar de uma cerimônia em comemoração aos 152 anos da
Batalha Naval do Riachuelo.
No evento, o comandante
da Marinha e almirante de esquadra, Eduardo Bacellar, disse que o Brasil passa por uma

“crise
profunda
e
multifacetada”. “No entanto,
por mais grave que se apresente, a crise nunca será mais forte nem maior do que nós, brasileiros”, disse o comandante.
No evento, o comandante da
Marinha e almirante de esquadra,
Eduardo Bacellar, disse que o Brasil passa por uma “crise profunda
e multifacetada”. “No entanto, por
mais grave que se apresente, a crise
nunca será mais forte nem maior
do que nós, brasileiros”, disse o
comandante.
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Manhã

Tarde

Domingo: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao amanhecer. Noite de
céu limpo.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

18º C
7º C

Noite

21º C
7º C

Noite
22º C
10º C

Noite

O ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra,
considera o enfrentamento ao uso e tráfico de drogas uma
questão prioritária para o país
O Ministério do Desenvolvi- ma Redenção, iniciativa da prefeimento Social e Agrário vai desti- tura de São Paulo para atender
nar R$ 25 milhões para o progra- usuários de drogas na Cracolân-

EURO
Compra: 3,67
Venda:
3,67

Certamente a 5ª etapa do
Campeonato Paulista de Fórmula Vee será marcada por
muita emoção. Tanto na pista,
com prova marcada para as
10h15 no Autódromo de Inter lagos (zona sul de São Paulo/
SP), quanto nos bastidores. O
GP Darcy de Medeiros será
disputado em memória ao
mecânico chefe da principal
categoria-escola do automobilismo nacional.
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Hospital do Servidor
inaugura maior centro do
país dedicado ao idoso
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Confederação Brasileira
de Ginástica faz seletiva
para Pan-Americano
de Especialistas
A Confederação Brasileira
de Ginástica (CBG) realizará,
de 22 a 24 de junho, em São
Bernardo (SP), uma seletiva
para compor as seleções de
ginástica artística masculina e
feminina que vão disputar o
Campeonato Pan-Americano

Adulto de Especialistas, dos
dias 10 a 12 de agosto, em
Lima, no Peru. No feminino,
vão participar das avaliações
atletas a partir de 16 anos, e as
meninas deverão apresentar séries completas em pelo menos dois aparelhos. Página 7

Basquete 3x3 é incluído
nos Jogos Olímpicos de
Tóquio-2020

Alberto Cesar Otazú na
pista de Interlagos com o
Fórmula Vee

Thiago Vivacqua volta ao
palco do primeiro pódio
da pré-temporada

OURO
Compra: 124,45
Venda: 156,97

que as investigações sejam arquivadas e faz críticas ao teor
do questionário enviado ao presidente na última segunda-feira
(5), após o acordo de delação
premiada dos irmãos Joesley e
Wesley Batista ter sido homologado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava
Jato no STF.
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Inflação deve cair com redução
de preços de combustíveis,
diz presidente do BC

Fórmula Vee homenageia
Darcy de Medeiros
em Interlagos

Foto/ Fotospeedy

Turismo
Compra: 3,15
Venda:
3,42

O presidente Michel Temer
decidiu não responder às perguntas enviadas pela Polícia
Federal no inquérito que trata
das delações premiadas feitas
por executivos da empresa
JBS. Em petição protocolada
na tarde de sexta-feira (9) no
Supremo Tribunal Federal
(STF), a defesa de Temer pede

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,28
Venda:
3,28

dia. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Felipe Sabará, os recursos serão usados na oferta de serviços
e instalação de equipamentos.
“A gente tem atuado em parceria com o município e o estado, nas áreas do desenvolvimento
e da saúde, para execução de serviços, equipamentos e encaminhamentos dessa população, tanto em
situação de rua, quanto em dependência química”, disse na sextafeira (9) Felipe Sabará durante o
anúncio da concessão de recursos,
na sede da administração municipal, no centro da capital paulista.
Começaram a funcionar na
quinta-feira (8) os 20 contêineres com banheiros e 100 vagas
para pernoite instalados próximo
à Estação da Luz, na região central paulistana.
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Temer decide não responder a
perguntas da PF e pede
arquivamento de inquérito

Thiago Vivacqua acelerando em Paul Ricard na pré-temporada

Confiança e boas lembranças
são as palavras que movem Thiago Vivacqua para a próxima etapa
da Euroformula Open no circuito
de Paul Ricard, na França, nos dias
10 e 11 de junho. A bordo do F-3
#2 da equipe Campos Racing, o
brasileiro busca mais pódios para
pontuar o máximo possível e se
manter na briga pelo título do
campeonato. A terceira etapa da
competição marca a volta para a
pista onde Vivacqua conquistou
seu primeiro pódio na categoria,
durante o Winter Cup, disputado
na pré-temporada.
Página 7

Foto/ Bruno Medino

Previsão do Tempo
Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Foto/ Rovena Rosa/Agência Brasil

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
alertou que mais de 40 mil crianças estão na linha de fogo
com o aumento dos conflitos
na cidade de Raqqa, na Síria.
Segundo o diretor regional do
Unicef para o Oriente Médio
e norte da África, Geert Cappelaere, pelo menos 25 crianças
foram mortas e muitas ficaram
feridas na última onda de violência na região. A informação
é da ONU News.
Cappelaere declarou que
hospitais e escolas estão sendo
atacados e as pessoas que tentam
fugir da área correm o risco de
serem mortas ou feridas. “As crianças estão sendo privadas de suas
necessidades básicas e pouca ajuda tem chegado a Raqqa desde
2013 por causa da violência e do
acesso restrito’.
Página 3

Governo repassa R$ 25 milhões
para atender usuários de
droga na Cracolândia

Foto/ Carlos Freitas

Mais de
40 mil crianças
estão na linha
de fogo em
Raqqa,
na Síria,
diz ONU

Lance de jogo do Basquete 3x3
Depois de uma longa espera,
o Comitê Olímpico Internacional
(COI) anunciou, na sexta-feira, em
sua sede em Lausanne, na Suíça,
a inclusão do basquete 3x3 nos

Jogos Olímpicos de Tóquio, em
2020. A decisão do COI foi bastante comemorada pela
ANB3x3 (Associação Nacional
de Basquete 3x3).
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Hospital do Servidor inaugura maior
centro do país dedicado ao idoso
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
As coisas que Celso Jatene (ex-PTB no PR) disse a respeito
do colega Nomura (PSDB) beiram a desqualificação. Colocar
em dúvida o caráter do líder do governo é pior que uma
agressão física, ou a ’calma’ oriental impede uma natural
reação humana ?
PR E F E I T U RA ( S P )
Bem lá no fundo, João Doria (PSDB) não gosta de puxa-sacos que ficam imitando suas ações só pra se manter nos cargos
que estão, alguns sequer pelas suas mãos. Por que será que
esta constatação só não vale pro seu vice, o jovem Bruno Covas
(PSDB) ?
A S S E M B LE IA ( S P)
Prestes a completar 3 meses de mandato na presidência do
maior e mais importante parlamento estadual brasileiro, o deputado Cauê Macris (PSDB), filho do ex-presidente - hoje deputado federal Macris (PSDB) - tá representando bem o seu pai ?
GOVERNO (SP)
Alckmin acha que aumentaram ou diminuíram suas chances
de se tornar candidato do PSDB pra Presidência em 2018, ou as
denúncias de ‘caixa 2’ via construtoras podem coloca-lo lado a
lado dos senadores Aécio (Minas Gerais) e Serra (São Paulo) ?
CONGRESSO
É uma questão de tempo pro PPS do ‘salvador da pátria’ - segundo Temer (PMDB) - e ex-ministro (Cultura) Freire e o Podemos (ex-PTN) repensarem sobre a volta pra base governista, uma
vez que seus donos e sócios majoritários querem sobreviver a
2018 ?
PR E S I D Ê N C I A
Foi a Polícia Federal que não soube formular perguntas que
não dessem tanto na cara a tentativa de induzir Temer (PMDB)
a dar respostas que condenam, ou foi o a defesa que garantiu fazer
recuar o ‘inquérito’ que pode ser desconstruído no Supremo ?
J U S T I ÇAS
Agora que a moral e o dever que podia e devia reger Direito
e processos tão sendo desconstruídos pela politização assumida
por membros de Tribunais Superiores - casos como o de Temer
(PMDB) - será que por milagre o Supremo resgatará o
fazer Justiça ?
PA R T I D O S
Agora que Marinho, ex-presidente da CUT e ex-prefeito de
São Bernardo foi eleito - por Lula - e assumiu a presidência paulista do PT, será que o ex-prefeito paulistano Haddad vai poupálo das cacetadas que anda dando em suas entrevistas pra órgãos
de imprensa ?
H I ST Ó R IA S
A Associação dos Cronistas de Política (São Paulo - Brasil)
tá completando 70 anos. Foi fundada durante a Assembleia
Constituinte paulista em 1947. Esta coluna diária de política tá
completando 25 anos de publicação diária. Muito obrigado. Ela
foi feita pra você.
EDITOR
Desde 1992 que o jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política. Ela foi se tornando referência e uma via
das liberdades possíveis entre Comunicação, Sociedade e Instituições. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política (São Paulo - Brasil).

cesar.neto@mais.com
Jornal
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Administração e Redação
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1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
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O governador Geraldo Alckmin inaugurou nesta sextafeira (9) o Centro Integralidade do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE). O espaço tem 5,5 mil m² exclusivos
para prevenção e promoção da
saúde do idoso.
“Nós tivemos o investimento de R$ 189 milhões no Hospital do Servidor, que é o hospital amigo do idoso. Inauguramos o Centro Integralidade,
voltado à melhor idade”, disse
Alckmin.
Para celebrar a atenção ao
idoso, o governador lembrou a
presença da população em meio
aos servidores e aposentados do
Estado de São Paulo. “Nós temos 1,2 milhão de funcionários públicos na ativa e aposentados, dos quais 30% acima dos

60 anos de idade. O hospital é
uma referência hoje para o atendimento ao idoso”, completou.
A excelência no atendimento à melhor idade, população
que representa 60% dos pacientes internados, fez o HSPE
conquistar em 2015 o Selo Inicial “Hospital Amigo do Idoso”,
do Governo do Estado de São
Paulo.
Além do investimento do
governo, o espaço possui o que
há de mais moderno para reabilitação ortopédica e recebeu investimento de R$ 3 milhões da
Universidade Cidade de São
Paulo (Unicid) para a compra de
mobília e equipamentos.
Estúdio de pilates, piscina
para hidroterapia e serviço de
reabilitação virtual são destaques na infraestrutura do local.

Os equipamentos inaugurados
fazem com que o prédio seja
um dos maiores centros dedicados ao envelhecimento ativo
do Brasil.
O local comporta ainda atividades dedicadas ao idoso em
especialidades como Fisioterapia, Terapia Ocupacional Física
e Neurológica, Medicina do Esporte e o Programa de Atenção
ao Idoso (PAI).
Modernização do HSPE
O Centro Integralidade faz
parte do projeto de modernização do Hospital do Servidor.
Desde 2013, o Governo do Estado de São Paulo investiu 189
milhões de reais em reformas
no hospital, que é mantido pelo
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadu-

al (Iamspe).
Em 2014, foram entregues
o novo pronto-socorro e o Centro de Quimioterapia. No ano
seguinte, foi a vez de colocar
em operação o Centro de Diagnóstico por Imagem. Já o Prédio de Utilidades, inaugurado
em 2016, abriga a infraestrutura com água, luz, geradores, gases etc.
O Bloco C, com nova torre
de elevadores, entrou em operação em maio deste ano. Este
prédio possui 15 andares para
internação, 318 leitos, sendo 76
de UTI e Semi-intensiva, e um
centro cirúrgico com dez salas.
A unidade de Psiquiatria, no
2º andar, também foi inaugurada
no último mês de maio, com 22
leitos, além de uma UTI própria,
com 20 leitos, no 8º andar.

Governo repassa R$ 25 milhões para atender
usuários de droga na Cracolândia
O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai destinar R$ 25 milhões para o programa Redenção, iniciativa da
prefeitura de São Paulo para
atender usuários de drogas na
Cracolândia. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Felipe Sabará, os
recursos serão usados na oferta
de serviços e instalação de equipamentos.
“A gente tem atuado em parceria com o município e o estado, nas áreas do desenvolvimento e da saúde, para execução de
serviços, equipamentos e encaminhamentos dessa população,
tanto em situação de rua, quanto
em dependência química”, disse na sexta-feira (9) Felipe Sabará durante o anúncio da concessão de recursos, na sede da
administração municipal, no
centro da capital paulista.
Começaram a funcionar na
quinta-feira (8) os 20 contêineres com banheiros e 100 vagas
para pernoite instalados próximo
à Estação da Luz, na região central paulistana. Além dos dormitórios emergenciais, o programa
Redenção conta com um contê-

iner do Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas com psiquiatras de plantão e carros de
som que convidam os usuários a
procurarem o serviço para se
internarem.
De acordo com o prefeito
João Doria, até o próximo dia
26, a região receberá outro grupo de contêineres com espaço
para 150 pessoas dormirem e
200 tomarem banho. O prefeito
disse que além dos serviços, os
equipamentos contam com equipes disponíveis 24 horas para dar
atendimento social e fazer a préseleção dos que serão encaminhados ao tratamento médico.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar
Terra, considera o enfrentamento ao uso e tráfico de drogas uma
questão prioritária para o país. “É
uma grande epidemia. É o problema mais grave do ponto de vista de
segurança e saúde pública no país,
que afeta muito a área social.”
Outros órgãos do governo
federal deverão, segundo Terra,
ampliar o apoio à capital paulista para a implementação das políticas sobre o tema. “Outros
órgãos estão alinhados conosco,

como a Secretaria Nacional sobre Políticas sobre Drogas, que
vai ampliar a rede de tratamento
e o Ministério da Saúde.” O ministério também reajustou em
45% os valores repassados aos
municípios por meio do Sistema Único de Assistência Social, representando cerca de R$ 25
milhões para São Paulo.
Internações forçadas
O ministro defendeu as internações compulsórias que a
prefeitura tentou adotar mas foram impedidas pela Justiça. “Ela
é importante em determinadas
circunstâncias quando a intoxicação pela droga é muito grande, ela é necessária para iniciar
o tratamento.”
No último dia 31, o desembargador Reinaldo Miluzzi, do
Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o pedido feito pela prefeitura para internar à força usuários de drogas que estivessem
nas ruas da cidade.
“Como bem asseverado em
ambos os recursos, o pedido [da
prefeitura] é impreciso, vago e
amplo e, portanto, contrasta com
os princípios basilares do Esta-

do Democrático de Direito, porquanto concede à municipalidade carta branca para eleger quem
é a ‘pessoa em estado de drogadição vagando pelas ruas da cidade de São Paulo’”, disse em
sua decisão a partir do recurso
feito pelo Ministério Público e
pela Defensoria Pública. Uma
decisão anterior havia autorizado a administração municipal a
fazer as remoções.
Desde a mega operação policial, no último dia 21 de maio,
contra a Cracolândia foram feitas de acordo com a prefeitura,
206 internações voluntárias, 17
delas realizadas na quinta-feira
(8). A ação, que prendeu pessoas acusadas de tráfico e destruiu
os abrigos improvisados dos
usuários, acabou dispersando os
consumidores de crack pelo
centro da cidade. Ao longo dos
últimos dias eles voltaram a se
agrupar na Praça Princesa Isabel,
a menos de 500 metros do ponto original. A quantidade de pessoas e de barracas improvisadas
já é igual ou superior a que havia
nos quatro quarteirões do chamado fluxo da Cracolândia.
(Agencia Brasil)

22ª Festa do Imigrante homenageia
50 nacionalidades
Integração cultural. Assim
pode ser definida a tradicional
Festa do Imigrante, que chega a
sua 22ª edição. Realizada pelo
Museu da Imigração, o evento
homenageia mais de 50 nacionalidades, resgatando a herança e a
história das comunidades de imigrantes e descendentes que compõem a identidade de São Paulo.
A festa vai acontecer nos
dias 10 e 11 de junho, com uma
vasta programação de gastronomia, artesanato, dança, música,
entre outras atividades para toda
a família. E será celebrada no
complexo de prédios onde funcionava a antiga Hospedaria dos
Imigrantes do Brás e que hoje
abriga o Museu da Imigração.
Em três dias de evento, a 22ª

Festa do Imigrante contará com
a participação de 44 expositores
de alimentação, 32 expositores
de artesanato e 45 grupos de dança e música. Ao todo, serão mais
de 50 nacionalidades representadas em diversos tipos de atrações oferecidas aos visitantes.
Um dos destaques da festa é
o projeto “Sabor Paulista”, uma
iniciativa da Rede Globo, que
valoriza a diversidade gastronômica de São Paulo e oferece oficinas abertas de culinária, ministradas pelas comunidades de
imigrantes. Nessa programação,
o preparo de diversas receitas
típicas será apresentado para o
público que poderá participar
gratuitamente.
Para o público infantil, a fes-

ta terá um cantinho reservado
especialmente para recreação
com jogos e brincadeiras. As
crianças também podem aproveitar o espaço “Faz e Conta”,
onde serão oferecidas contações de histórias do mundo,
conduzidas pelos grupos “Teatro
por um triz”, “Agrupamento teatral” e “Lili Flor & Paulo Pixu”.
As apresentações abordam contos da cultura de vários países e
irão acontecer nos três dias de
eventos, sempre às 12 e às 15h.
Os ingressos para a festa podem ser adquiridos nos dias de
evento e custam R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia-entrada). A programação ocorre das 10h00 às
18h00 e a bilheteria encerra as
vendas às 17h00. O Museu da

Imigração fica na Rua Visconde
de Parnaíba, 1316, no bairro da
Mooca, em São Paulo. Outras
informações estão disponíveis
no
site
www.museudaimigracao.org.br
Serviço:
22ª Festa do Imigrante
Datas: 10 e 11 de junho de
2017
Horário: 10h às 17h (bilheteria)
Local: Rua Visconde de Parnaíba, nº 1316 – Mooca –São
Paulo
Ingresso: R$ 10,00 (Meia:
R$ 5,00)
Informações: (11) 26921
8
6
6
ou www.museudaimigracao.org.br

São Paulo Companhia de Dança
se apresenta no Teatro Sérgio Cardoso
A São Paulo Companhia de
Dança (SPCD) continua neste
fim de semana com sua temporada no Teatro Sérgio Cardoso.
Durante todo o mês de junho, a
companhia mantida pelo Governo do Estado de São Paulo apresenta obras de seu repertório e
mais quatro estreias.
“A temporada 2017 tem
como tema Pássaro de Fogo,
símbolo de luz. Uma ave lendária, mítica e imortal, capaz de se
regenerar, de encontrar potência
para sua existência pelo encorajamento e superação. Este tema
vem ao encontro das observações, reflexões e transformações do Brasil dos dias atuais”,
comenta a diretora artística da
SPCD, Inês Bogéa.
Entre as apresentações inéditas ainda previstas na programação deste sábado está justamente Pássaro de Fogo (2010),
criada por Marco Goecke e remontada por Giovanni Di Palma.

No mesmo dia haverá o espetáculo 14’20’’ (2007), de Jirí Kylián, remontado por Nina Botkay.
Outro inédito da temporada
que ainda poderá ser visto é a
Primavera Fria (2017), criação
de Clébio Oliveira para a SPCD.
Apenas a estreante Suíte de Raymonda (1898), de Guivalde de
Almeida a partir do original de
Marius Petipa (1818-1910),
presente na primeira semana de
junho, não tem mais apresentação prevista.
Durante toda a temporada da
SPCD, Inês Bogéa comanda o
“Por Dentro do Espetáculo”.
Neste encontro, a diretora da
Companhia, acompanhada por
dois bailarinos, conta detalhes e
curiosidades sobre os bastidores
do programa que o público assistirá na sequência. A conversa
acontece no balcão do Teatro
Sérgio Cardoso, 45 minutos antes do início das apresentações
e a entrada é gratuita.

ACESSIBILIDADE
As apresentações da São
Paulo Companhia de Dança
contam com recurso de audiodescrição para atender o público com deficiência visual e
auditiva. A tecnologia, disponibilizada pela SPCD desde
2013, transmite por meio de
fones de ouvido informações
sobre cenário, figurino e,
principalmente, os movimentos dos bailarinos.
Para viabilizar a implantação
de mais recursos de acessibilidade comunicacional, a SPCD
oferece também o aplicativo
gratuito Whatscine, que transmite para smartphones e tablets os
recursos de audiodescrição, interpretação em LIBRAS e subtitulação.
Com o intuito de garantir o
acesso de pessoas com deficiência à experiência da dança, a
SPCD possui fones de ouvido e
tablets para emprestar a quem

não tem o aplicativo em seus
celulares.
SERVIÇO
São Paulo Companhia de
Dança | Temporada 2017
Teatro Sérgio Cardoso – Junho
Quintas-feiras e sábados, às 21h
Sextas-feiras, às 21h30
Domingos, às 18h
Indicação classificativa: Livre.
Endereço: Rua Rui Barbosa,
153 – Bela Vista – São Paulo/SP
Capacidade: 835 lugares
Valor do ingresso/dia: R$ 40
(plateia central), R$ 20 (meiaentrada plateia central), R$ 30
(plateia lateral), R$ 15 (meiaentrada plateia lateral), R$ 20
(Balcão), R$ 10 (meia-entrada
balcão)
www.ingressorapido.com.br
11 4003-1212
Bilheteria do Teatro Sérgio
Cardoso, de quarta-feira a domingo, das 14h às 19h
11 3288-0136
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Ministério da Saúde tem liberação
de R$ 2 bilhões no limite de gastos
O Ministério da Saúde teve
a liberação de R$ 2 bilhões no
orçamento, de acordo com
portaria publicada na sextafeira (9) no Diário Oficial
da União . Também foram liberados R$ 500 milhões ao
Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, R$ 33
milhões ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços e R$ 5 milhões ao
Ministério da Cultura. Após

essas ampliações de limites de
movimentação e empenho, no
total de R$ 2,538 bilhões, restaram R$ 316 milhões em reserva para atender situações emergenciais, informou o Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
No último dia 30, foi publicado o Decreto nº 9.062 que restabeleceu R$ 3,107 bilhões aos
valores de movimentação e empenho das despesas discricioná-

rias do Poder Executivo da Lei
Orçamentária Anual de 2017,
conforme demonstrado no 2º
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias
de 2017. Nesse relatório, foram liberados o total de R$
3,146 bilhões, considerandose ainda os valores do Poder
Legislativo (R$ 1,7 milhão),
do Poder Judiciário (R$ 32,4
milhões), do Ministério Público da União (R$ 4,7 mi-

lhões) e da Defensoria Pública
da União (R$ 500 mil).
Segundo o ministério, dos
R$ 3,107 bilhões do Poder
Executivo, em razão de determinações legais, foram deduzidos R$ 168,2 milhões destinados a atender as emendas
individuais impositivas e R$
84,6 milhões as emendas de
bancada impositivas, o que resulta em R$ 2,854 bilhões.
(Agencia Brasil)

Em Paris, Meirelles diz que
investimentos voltam a crescer este ano
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na sexta-feira (9), em Paris, que os investimentos voltarão a crescer,
este ano, apesar de expectativas
de analistas do mercado financeiro projetarem queda. Meirelles conversou com a imprensa
após encontro bilateral com o
ministro de Economia da França, Bruno Le Maire.
“A tendência é um avanço do
investimento na medida em que
o pais já retomou a estratégia de

crescimento”, disse. Segundo o
ministro, a crise política será
resolvida em “prazo curtíssimo”
ou em um período de tempo
maior. “O fato concreto é que as
perspectivas de crescimento se
mantém”, acrescentou.
Meirelles ressaltou que, nos
últimos dois anos de recessão,
o Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e serviços produzidos no país), caiu
cerca de 8%, enquanto os investimentos tiveram retração de

30%. “A tendência de recuperação dos investimentos é mais
rápida, porque a queda foi maior
e tem mais espaço.”
Reformas
O ministro disse esperar pela
continuidade da tramitação das
reformas trabalhista e da Previdência. “A minha expectativa é de
que as reformas continuem.
Pode ter um ajuste de cronograma, mas não deve ser prolongado”, disse. “Não há mudança da

disposição de fazer as reformas,
que são fundamentais para o
país. É fundamental para o país
não só no médio e longo prazo,
mas para o desempenho da economia este ano”, acrescentou,
afirmando ainda que respeita
opiniões contrárias à reforma
trabalhista, mas que considera
que a maioria delas vê as mudanças como necessárias para
dar maior flexibilidade e produtividade à economia. (Agencia Brasil)

Inadimplência no Brasil cresce
1,31% em maio, diz pesquisa
Em todo o país, o número
de consumidores inadimplentes teve crescimento de 1,31%
em maio, na comparação com
abril, informa levantamento do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL). Esta foi a
maior variação positiva desde
março de 2015, quando a alta
atingiu 2,2%.
Em relação a maio de
2016, houve queda de 0,50%,
a terceira redução consecutiva
nessa comparação anual. Em
números absolutos, estima-se

que 60,1 milhões de brasileiros estejam com restrições de
crédito, quase 40% da população adulta.
Para Honório Pinheiro,
presidente da CNDL, a desaceleração do indicador na base
anual não é indicativo de que
os consumidores estejam quitando suas dívidas, mas um reflexo do crédito mais restrito.
Contas em atraso
No comparativo entre faixas etárias, mais da metade da
população (51%) entre 30 e 39
anos tem contas em atraso, so-

mando 17,3 m i l h õ e s d e
inadimplentes. Quase metade das pessoas (48%) com
idade entre 40 e 49 anos
está negativada, totalizando
13,2 milhões de consumidores. Entre os mais jovens,
entre 25 e 29 anos, o percentual também é elevado:
47% deste grupo estão
inadimplentes, somando mais
de 8 milhões de devedores.
A população com idade
mais avançada, de 50 a 64 anos,
tem 39% de inadimplentes, o
que totaliza 12 milhões de devedores. Na faixa etária entre

65 a 84 anos, a proporção é de
31%, o que representa 4,8 milhões de pessoas. Já os mais
jovens, de 18 a 24 anos, representam 19% e totalizam 4,4
milhões de devedores.
No indicador por região,
houve queda generalizada. O
recuo mais acentuado foi no
Sul, com -4,85% em maio deste
ano na relação com o mesmo
mês do ano passado. Em seguida, aparecem as Regiões Sudeste (-3,81%), Nordeste (2,53%), Centro Oeste (1,91%) e Norte (-1,29%).
(Agencia Brasil)

Inflação aumenta para 0,31%, mas é
a mais baixa para maio desde 2007
A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais
que dobrou de abril para maio,
ao passar de 0,14% para 0,31%
de um mês para o outro – alta de
0,17 ponto percentual.
No entanto, é a menor taxa
para os meses de maio desde
maio de 2007, quando atingiu
0,28%. O IPCA, a inflação oficial do país e que serve para o
balizamento de preços estipulado pelo Banco Central, foi divulgado na sexta-feira (9), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com a alta de maio, a inflação medida pelo IPCA fechou os
primeiros cinco meses do ano
com alta acumulada de 1,42%,
resultado bem inferior aos
4,05% de igual período do ano
passado: exatos 2,63 pontos per-

centuais a menos. É também o
menor acumulado para os cinco
primeiros meses do ano desde
1,41% de igual período de 2000.
Segundo o IBGE, o resultado também é significativo do
ponto de vista do acumulado dos
últimos doze meses. O IPCA
acumulado neste período caiu de
4,08% para 3,6%, de abril para
maio, constituindo-se na menor
taxa em 12 meses desde os
3,18% de maio de 2007. Em
maio do ano passado, o IPCA situou-se em 0,78.
Inflação de maio sobe mais
para quem ganha menos
Os dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativos à inflação de maio, indicam
que os preços subiram mais para
as famílias que ganham menos:
entre 1 a 5 salários mínimos.

Segundo os números, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) cresceu 0,36%
em maio, resultado 0,05 ponto
percentual superior ao da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), cujas famílias
têm renda mensal variando entre 1 e 40 salários.
A variação de 0,36% do
INPC de maio ficou 0,28 ponto
percentual maior em relação a
abril (0,08%). Já a taxa acumulada dos últimos 12 meses fechou em 3,35%, ficando abaixo
dos 3,99% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio
do ano passado, o INPC teve variação de 0,98%.
Com peso significativo na
composição da cesta básica das
famílias de maior faixa de renda, os produtos alimentícios, no
entanto, tiveram queda de 0,44%

nos preços de maio, enquanto em
abril houve alta de 0,54%. Já o
agrupamento dos não alimentícios ficou com variação de
0,73%, depois de ter fechado
com deflação de 0,13% em
abril.
Quanto aos índices regionais,
os mais elevados ficaram com
Campo Grande e com a região
metropolitana de Recife, ambos
com 0,61%, sob influência da
energia elétrica. O menor índice
foi anotado na região metropolitana de Belém (-0,09%).
Com a mesma metodologia
do IPCA - a inflação oficial do
país - o INPC é calculado pelo
IBGE desde 1979, mas se refere às famílias com rendimento
1 a 5 salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas
do país, além de Goiânia, Campo Grande e Brasília. (Agencia
Brasil)

Pequenas empresas parcelaram mais
de R$ 20 bilhões de dívidas tributárias
Mais de 342 mil empresas
optantes pelo Simples Nacional
regularizaram seus débitos tributários com a Receita Federal e
parcelaram cerca de R$ 20 bilhões aos cofres da União. O
resultado da parceria entre a
Receita e o Sebrae, que culminou em mutirão de regulariza-

ção, permitiu que as micro e pequenas empresas permanecessem no regime especial, informou o Fisco.
A Lei com p l e m e n t a r n º
155/2016 permitiu o parcelamento especial em 120 meses de dívidas tributárias
existentes até maio de 2016

para empresas que faturam até
R$ 3,6 milhões ao ano. Antes, a regularização poderia
ocorrer apenas com o pagamento à vista ou com o parcelamento em até 60 meses.
Em setembro de 2016, a Receita emitiu intimações para 587
mil empresas comunicando so-

bre a necessidade de regularização de débitos no valor de R$
21,3 bilhões. Após o Mutirão da
Regularização, lançado em dezembro de 2016 e encerrado em
março de 2017, 96% do total
notificado foi regularizado pelos devedores, informou a Receita. (Agencia Brasil)

Intenção de investimentos da
indústria cresce 7,9 pontos
O Indicador de Intenção de
Investimentos da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas,
avançou 7,9 pontos no segundo
trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior.
Com o resultado, o indicador atingiu 107,9 pontos, em uma escala

de zero a 200, o maior patamar
desde o terceiro trimestre de
2014 (109,3 pontos). Quando o
indicador fica acima de 100 pontos, indica otimismo.
A proporção de empresas
prevendo investir mais nos 12
meses seguintes (25,6%) superou

o percentual daquelas que projetam investir menos (17,7%). Esse
saldo positivo não ocorria desde
o primeiro trimestre de 2015,
quando os percentuais haviam sido
de 28,5% e 27,7%. No trimestre
anterior, esses percentuais haviam
se igualado em 19,9%.

Em relação à execução de
seu plano de investimentos,
25% das empresas estão certas
de que o farão, enquanto 21,3%
estão incertas. No trimestre anterior, os resultados haviam sido
de 29,2% e 22,7%, respectivamente. (Agencia Brasil)

Mais de 40 mil crianças
estão na linha de
fogo em Raqqa, na
Síria, diz ONU
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), alertou que mais de 40 mil crianças estão na linha de fogo com o
aumento dos conflitos na cidade de Raqqa, na Síria. Segundo
o diretor regional do Unicef para o Oriente Médio e norte da
África, Geert Cappelaere, pelo menos 25 crianças foram mortas e muitas ficaram feridas na última onda de violência na
região. A informação é da ONU News.
Cappelaere declarou que hospitais e escolas estão sendo
atacados e as pessoas que tentam fugir da área correm o risco
de serem mortas ou feridas. “As crianças estão sendo privadas de suas necessidades básicas e pouca ajuda tem chegado a
Raqqa desde 2013 por causa da violência e do acesso restrito’.
O conflito resultou em um deslocamento maciço por toda
a cidade, onde há aproximadamente 80 mil crianças vivendo
em abrigos ou acampamentos temporários. O Unicef pediu a
todas as partes envolvidas no conflito que protejam as crianças, garantam uma passagem segura e protejam as pessoas que
quiserem deixar a cidade de Raqqa.
Poliomielite
A agência da ONU está fornecendo material escolar e roupas para os menores e ajudando a imunizar mais de 58 mil
crianças da região contra a poliomielite e outras doenças. Em
Deir-ez-zor, região oriental da Síria, a Organização Mundial
da Saúde (OMS), montou uma operação de resposta para combater o vírus da pólio tipo 2, derivado da vacina para combater
a doença.
As autoridades disseram que esses casos são raros e representam uma mutação das cepas utilizadas nas vacinas orais
que, segundo a OMS, são responsáveis pela eliminação de
99,9% dos casos de poliomielite em todo o mundo.
A Organização Mundial da Saúde preparou campanhas de
vacinação para elevar a imunidade da população local e, apesar da violência na região, tem conseguido imunizar milhares
de pessoas contra a pólio e outras doenças.
Em 2013 e 2014, a localidade de Deir-ez-zor foi o epicentro de uma epidemia do vírus selvagem da pólio, contida
com sucesso na época pelas autoridades de saúde junto com a
agência da ONU. (Agencia Brasil)

Mercosul trocará
informações para
combater o crime
transnacional
Um maior intercâmbio de informações, o reforço na cooperação policial e a criação de equipes de investigação conjunta.
São algumas das medidas que os países do Mercosul avaliaram
na sexta-feira (9) para combater o crime transnacional, durante a
45ª reunião de ministros da Justiça do bloco, realizado em Buenos Aires. A informação é da EFE.
“Trabalhamos em prol de uma maior colaboração no combate
às organizações criminosas que tentam manter filiais em diferentes países”, explicou à imprensa a ministra de Segurança da
Argentina, Patricia Bullrich. Ela reiterou a necessidade de um
aumento na cooperação policial entre os países para fazer com
as informações fluam melhor.
Combate à corrupção
A luta contra a corrupção foi um dos assuntos abordados, já
que a Argentina tem uma “dívida pendente” com a sociedade em
matéria de investigação deste tipo de casos, indicou o responsável de Justiça do país platino, Germán Garavano. Este é um problema que afeta toda a região e que foi discutido nas reuniões
que ele teve nos Estados Unidos, para onde viajou com o objetivo de criar mecanismos de cooperação e investigação judicial.
Garavano afirmou que o Departamento de Justiça americano
expressou seu “total apoio” às instituições argentinas em matéria de investigação de crimes.
Durante o encontro desta sexta-feira, foram obtidos avanços
na criação de protocolos relacionados com pessoas estrangeiras
privadas de liberdade, bem como em questões como o acesso de
migrantes e de pessoas em situação de vulnerabilidade à Justiça.
A lei de proteção de dados pessoais e os desafios que ela supõe,
tanto em termos de investimento como de desenvolvimento tecnológico e de bases de dados, também foram assuntos abordados
pelos participantes.
Além de representantes de Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai - Estados-membros do Mercosul - também participaram
chefes policiais da Bolívia - que está em processo de adesão ao
bloco - e do Chile, Colômbia e Suriname, países observadores
do Mercosul. (Agencia Brasil)
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Jungmann diz que governabilidade
está mantida, apesar de dificuldades
Rocha Loures fica
em silêncio durante
depoimento à PF
O ex-deputado Rodrigo
Rocha Loures ficou calado
durante o depoimento prestado na sexta-feira (9) na
sede Polícia Federal (PF),
em Brasília. Loures está
em prisão preventiva, desde o último sábado (3) por
determinação do mi nistro
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
No termo de declaração, o
ex-deputado disse que “por orientação da sua defesa técnica,
o declarante deste ato lança
mão de permanecer em silêncio”. O termo de declaração
ocorreu nas presenças dos delegados Thiago Machado Delabary e Josélio Azevedo Souza

e dos advogados Cezar Bitencourt e Michelanelo Cervi
Cosrsetti.
Em abril, no âmbito da
Operação Patmos, Loures foi
flagrado recebendo uma mala
contendo R$ 500 mil, que teria sido enviada pelo empresário Joesley Batista, dono da
JBS. A investigação foi iniciada com base em delação premiada da empresa.
O pedido de prisão preventiva foi feito após o ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio
reassumir o cargo de deputado
federal. Com o retorno, Loures, que era suplente de Serraglio, perdeu o foro privilegiado. (Agencia Brasil)

Temer decide não
responder a perguntas
da PF e pede
arquivamento
de inquérito
O presidente Michel Temer
decidiu não responder às perguntas enviadas pela Polícia
Federal no inquérito que trata
das delações premiadas feitas
por executivos da empresa
JBS. Em petição protocolada
na tarde de sexta-feira (9) no
Supremo Tribunal Federal
(STF), a defesa de Temer pede
que as investigações sejam arquivadas e faz críticas ao teor
do questionário enviado ao presidente na última segunda-feira (5), após o acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista ter sido
homologado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF.
Os advogados de Temer
formulam uma série de argumentos para o fato de as perguntas não terem sido respondidas, dentre os quais o “ sentimento de injustiça e sofrimento pessoal” causado por
“perguntas invasivas” e “inoportunas” a respeito de Temer.
Eles lembram que o presidente não é obrigado a responder
às questões e ponderam que o
presidente continua “pronto a
atender” quaisquer demandas
encaminhadas por Fachin.
No documento, a defesa do
presidente avalia que os elementos que motivaram a instauração do inquérito, como a
própria delação, estão contaminados pela “ilicitude formal
e material” da gravação da conversa entre Temer e Joesley
Batista na qual os dois conversam sobre o ex-presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e as investigações
envolvendo o empresário. Para
os advogados, é “inoportuna e
temerária ” a afirmação do
Ministério Público Federal de
que um dos crimes supostamente cometidos por Temer
foi o de corrupção passiva.
“Declaração açodada, própria de quem, antes mesmo de
quaisquer investigações, já está
com uma prévia visão dos fatos,
independente da vinda das provas. Acusará, ao que parece, com
provas, sem provas ou mesmo
contra as provas”, afirmaram
Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga.
De acordo com a petição,

“os inquisidores persistem em
abordar temas estranhos ao inquérito”, apresentando perguntas que fazem referência a fatos anteriores à ocupação do
cargo de presidente por Michel
Temer. Ao final, os advogados
solicitam o envio dos autos ao
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para que arquive o inquérito, “em face da absoluta inanição de elementos
probatórios mínimos” necessários para que seja proposta
uma denúncia contra o presidente.
“Subvertendo-se a lógica,
no caso do presidente, e ferindo-se as garantias individuais,
passou-se a investigar uma pessoa, não os fatos supostamente criminosos, como se vigorasse em nosso ordenamento o
odioso Direito Penal do Autor”, afirmam os advogados, no
documento. A defesa acrescenta que os trabalhos investigativos “perderam-se no caminho”
com a falta de elementos incriminadores e que a investigação
busca, “sem nenhum critério,
métodos ou limites, encontrar
qualquer indício, o mais tênue
e frágil que seja, para, com o
auxílio da mídia, dar uma repercussão a fato que enganosamente possa parecer grave”.
Em diversos momentos, os
advogados fazem menção à
conduta de Fachin. Segundo
eles, se o ministro do Supremo, diferentemente da autoridade policial, fosse o autor do
questionário, haveria uma “adequada limitação das perguntas
ao objeto das investigações”.
“Indagações de natureza
pessoal e opinativa, assim
como outras referentes aos relacionamentos entre terceiras
pessoas ou aquelas que partem
de hipóteses ou de suposições
e dizem respeito a eventos futuros e incertos não teriam
sido formuladas. No entanto,
foram feitas e demonstram que
a autoridade mais do que preocupada em esclarecer a verdade dos fatos desejou comprometer o senhor presidente da
República com questionamentos por si só denotadores da
falta de isenção e de imparcialidade por parte dos investigadores”, diz a petição. (Agencia Brasil)

O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, disse que o Brasil
tem conseguido manter a governabilidade, apesar de as dificuldades pelas quais o país passa
“terem se intensificado”. As
afirmações foram feitas na sexta-feira (9) após ele participar
de uma cerimônia em comemoração aos 152 anos da Batalha
Naval do Riachuelo.
No evento, o comandante da
Marinha e almirante de esquadra, Eduardo Bacellar, disse
que o Brasil passa por uma
“crise profunda e multifacetada”. “No entanto, por mais grave que se apresente, a crise
nunca será mais forte nem maior do que nós, brasileiros”, disse o comandante.
Citando a Batalha Naval do
Riachuelo, lembrada na data

magna da Marinha, Bacellar disse que, para superar as dificuldades, o país deverá ter “o
mesmo espírito” de quando
enfrentou, na Guerra do Paraguai, os inimigos no Rio Riachuelo, um afluente do Rio
Paraguai, na província de Corrientes, na Argentina.
“Que o espírito de união e o
fervor patriótico de Riachuelo
fortaleçam-se e sirvam de estímulo para superarmos nossas
diferenças e atravessarmos seguros este período de adversidades e sacrifícios. A despeito de
termos as nossas atenções e esforços voltados para os graves
problemas internos, não podemos nos iludir com a sensação
de segurança no campo externo
e de perenidade da paz”, disse o
comandante.

Após ter ouvido o discurso
do comandante, Jungmann falou
com a imprensa e fez comentários sobre a crise política e sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
“Sempre tive a visão de que
esse governo, pelas suas características e pelo fato em que ele
mesmo se deu, seria um governo difícil. Não seria um governo fácil. Nunca me iludi a esse
respeito. Essas dificuldades, todos sabem, não adianta aqui nos
iludir, têm se intensificado”, disse ele. “Mas no meu modo de
entender, acho que o governo
tem conseguido, até aqui, manter a governabilidade. Isso é o
que importa efetivamente para o
Brasil, e é isso o que entendo
estar acontecendo. Torço para

que continue”, acrescentou.
Jungmann falou também sobre a reforma da previdência dos
militares, em elaboração. Ele
acenou com a possibilidade de
um projeto a ser apresentado ao
presidente Michel Temer ser
concluído ainda em junho, já que
não foi possível finalizá-lo em
maio, como anunciado anteriormente. “Quanto ao presidente,
[quando] vai enviá-lo ao Congresso Nacional, isso é uma decisão política que não nos
compete. Mas quero dizer que
a questão da reforma da proteção social dos militares, que é
o termo correto, e da revisão
das carreiras, tudo deve ser
concluído tecnicamente, espero não ser desmentido, até o
final de junho”, disse o ministro. (Agencia Brasil)

Janot renova pedido de prisão
preventiva de Aécio Neves
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reiterou na
sexta-feira (9) o pedido de prisão preventiva do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG)
e manutenção da prisão de Andrea Neves, Mendherson Souza
Lima e Frederico Pacheco. Em
resposta a recursos, Janot enviou
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) documento em que destaca a abundância de provas materiais concretas e idôneas imputadas aos presos em concurso
com Aécio Neves, a alta gravidade do delito e o risco de reiteração, o que torna a prisão preventiva imprescindível para garantia da ordem pública.
“São muitos os precedentes
do Supremo Tribunal Federal
que chancelam o uso excepcional da prisão preventiva para impedir que o investigado, acusado ou sentenciado torne a praticar certos delitos enquanto responde a inquérito ou processo
criminal, desde que haja prova

concreta do risco correspondente”, disse Janot.
Para o procurador, a transcrição de conversas entre os envolvidos mostra que há fartas evidências tendentes a demonstrar
que Andrea Neves, Frederico de
Medeiros e Mendherson Souza
Lima trabalham diretamente nos
negócios escusos feitos por Aécio. “Andrea Neves e Frederico
de Medeiros trataram diretamente com Joesley Batista e
Ricardo Saud, respectivamente,
sobre a solicitação de propina
no valor de R$ 2 milhões, ocorrida no ano em curso.”
Segundo Janot, a irmã de
Aécio, Andrea Neves, não só tem
plena ciência do envolvimento
do senador nas ilicitudes, como
tem papel de protagonismo nas
suas tratativas. O procurador ressaltou ainda que a relação de
Andrea e Frederico Medeiros
não pode ser considerada fato
isolado. “A relação espúria que
os une é muito anterior ao epi-

sódio mais recente de corrupção, e as provas colhidas demonstram que há um risco concreto de que, caso não sejam
mantidos presos, reiterem nas
graves condutas delitivas e possam destruir eventuais provas
existentes em relação aos fatos
ilícitos envolvendo Aécio Neves
e ainda não totalmente esclarecidos”.
Crime continuado e obstrução de Justiça
De acordo com Janot, existe
risco de crime continuado, com
a “probabilidade de que a lavagem
de parte dos R$ 2 milhões recebidos da propina paga recentemente pela J&F, com participação direta de todos os requeridos,
ainda es teja em curso”.
Outro aspecto ressaltado por
Janot nas gravações ambientais
e interceptações telefônicas autorizadas pelo ministro do STF
Edson Fachin, é fato de Aécio
estar “adotando, constante e rei-

teradamente, estratégias de obstrução de investigações da Operação Lava Jato, seja por meio
de alterações legislativas para
anistiar ilícitos ou restringir apurações, seja mediante interferência indevida nos trabalhos da
Polícia Federal, seja através da
criação de obstáculos a acordos
de colaboração premiada relacionados ao caso”.
Segundo Janot, a prisão do
senador afastado é a única maneira de salvaguardar a ordem
pública e a própria instrução criminal. “Isso porque, além da possibilidade concreta de prática de
novos delitos por parte dos requeridos, há o risco grave e concreto de que ações criminosas
já iniciadas pelo senador Aécio
Neves, para embaraçar as investigações em curso no âmbito do
Supremo Tribunal Federal - relacionadas à organização criminosa da Operação Lava Jato atinjam seu objetivo”, afirmou.
(Agencia Brasil)

MPF denuncia ex-sócio de Adriana
Ancelmo por obstrução à Justiça
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ)
apresentou denúncia contra o exsócio de Adriana Ancelmo, o
advogado Thiago Aragão, por
obstrução à Justiça. De acordo
com a denúncia, o advogado forjou documentos e constrangeu
pretenso colaborador ao propor
combinação de versões para serem apresentadas aos órgãos de
investigação.
A denúncia é desdobramento das operações Calicute e Eficiência, segundo as quais o exgovernador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral liderou, durante
seus dois mandatos, um esquema de corrupção e lavagem de
dinheiro envolvendo contratos
para realização de obras públi-

cas. Ele está preso desde janeiro, acusado de receber remessas
de dinheiro ilícito da organização.
De acordo com o MPF, a organização criminosa usava um
restaurante para lavagem de recursos ilícitos do grupo, cujo
proprietário, Italo Garritano Barros, é concunhado de Thiago
Aragão. Conforme as investigações, o proprietário não tinha
ciência do esquema criminoso,
mas reconheceu que usou o escritório de advocacia Ancelmo
Advogados para sonegar impostos e não cumprir com obrigações trabalhistas.
Em delação premiada, Garritano Barros contou que combinou com Aragão simular ser-

viços entre a Ancelmo Advogados e o restaurante para justificar a transferência de valores em
favor do escritório de advocacia.
Os valores eram usados para pagar folha paralela dos funcionários do restaurante. Entretanto,
os créditos do escritório de advocacia eram usados para lavagem de dinheiro da organização
criminosa, sem que ele soubesse. As investigações indicam ainda que o esquema durou pelo
menos um ano e movimentou R$
3 milhões.
Após a prisão de Sérgio Cabral e a condução coercitiva de
Adriana Ancelmo, Thiago Aragão
, segundo o MPF, passou a influenciar na disposição e conteúdo dos futuros depoimentos

e declarações do concunhado às
autoridades competentes. Com
isso, foram omitidos fatos e produzidas versões e documentos
ideologicamente falsos para
ocultar a verdade.
Pelo crime praticado (Art. 2º
da Lei 12.850/2013), Thiago
Aragão pode ser condenado à
pena de reclusão de três a oito
anos, bem como ao pagamento
de multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.
A defesa de Cabral informou
que se manifestará no processo
em curso na Justiça. Até o fechamento da reportagem, os advogados de Thiago Aragão e de Adriana Ancelmo não tinham sido localizados. (Agencia Brasil)

Operação da PF apura uso indevido
de informações privilegiadas pela JBS
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de sexta-feira (9) a Operação Tendão de
Aquiles para apurar se houve
uso indevido de informações
privilegiadas por parte das empresas JBS Participações e FB
Participações em transações
de mercado financeiro ocorridas entre abril e maio deste
ano. A ação é coordenada em
conjunto com a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). O
grupo J&F é o controlador das
duas empresas.
A PF cumpre três mandados
de busca e apreensão nas empresas do grupo JBS e quatro
mandados de condução coercitiva, expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, a
pedido da Polícia Federal. O
inquérito policial foi instaurado em 19 de maio, após a PF
ter conhecimento do Comuni-

cado ao Mercado nº 02/2017
da CVM, que tornou pública a
instauração de cinco processos
administrativos para apuração
desses fatos.
A investigação da Operação
Tendão de Aquiles apura dois
eventos: a venda de ações de
emissão da JBS S/A na bolsa de
valores, por sua controladora,
a empresa FB Participações S/
A, no final do mês de abril; e a
compra de contratos futuros de
dólar na bolsa de futuros e a
termo de dólar no mercado de
balcão, entre o final de abril e
meados de maio de 2017.
No primeiro caso, o período foi concomitante ao programa de recompra de ações da
empresa, reiniciado em fevereiro de 2017. Já no segundo
evento, de acordo com a PF, há
indícios de que essas operações ocorreram com o uso de

informações privilegiadas, “gerando va ntagens indevidas no
mercado de capitais num contexto em quase todos os investidores tiveram prejuízos financeiros”, informa a nota da PF.
Os investigados poderão
ser responsabilizados pelo crime previsto no Artigo 27-D da
Lei 6.385/76, que acarreta penas de um a cinco anos de reclusão e multa de até três vezes o valor da vantagem ilícita
obtida.
A PF e a CVM atuam em cooperação desde 2010, quando
foi firmado um acordo entre as
duas instituições, para combater atos ilícitos contra o mercado de capitais.
Em nota, a JBS afirmou que
entregou todos os materiais e
documentos solicitados. “A
companhia segue colaborando e está à disposição das au-

toridades para quaisquer esclarecimentos necessários”,
informou.
Sobre à compra e venda de
moedas, ações e títulos, a
JBS afirmou que todas as operações seguem a regulamentação do setor. “As operações
de compra e venda de moedas, ações e títulos realizadas
pela J&F, suas subsidiárias e
seus controladores seguem as
leis que regulamentam tais
transações”.
Em relação às operações de
câmbio, a JBS diz que gerencia de forma minuciosa e diária a sua exposição cambial e
de commodities. “A empresa
tem como política a utilização
de instrumentos de proteção
financeira visando, exclusivamente, minimizar os seus riscos cambiais”, completou.
(Agencia Brasil)
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Fórmula Vee homenageia Darcy
de Medeiros em Interlagos

Alberto Cesar Otazú indo para a pista com o Fórmula Vee
volver os primeiros Fórmula
Vee lançados em 1967. Em seguida, ele acompanhou Wilsinho
na Europa até a Fórmula 1.
Darcy participou do projeto
pioneiro da equipe CopersucarFittipaldi na F1. Recentemente
voltou a trabalhar com Wilsinho
na nova fase da Fórmula Vee,
como mecânico chefe da categoria, até o seu falecimento no
dia 31 de maio, aos 73 anos de

idade. Ele trabalhou ainda com
Christian, filho de Wilsinho,
Hélio Castroneves, Tony Kanaan, entre dezenas de outros pilotos.
“O meu pai conhecia ele bem
e gostava muito dele. Quando o
meu pai teve equipe de Fórmula
Ford, junto com o piloto Mário
Haberfeld, o Seu Darcy era o
mecânico chefe. É mais um motivo para eu prestar homenagem

à ele”, explica o mais jovem (16
anos) piloto da categoria-escola, que estrou no automobilismo
na segunda etapa do Campeonato Paulista de F-Vee.
Até o momento Alberto Cesar Otazú já participou de sete
provas de Fórmula Vee, recebendo a bandeirada de chegada
em cinco delas. Os seus melhores resultados foram um segundo e um terceiro em Piracicaba
(SP), e uma sexta, sétima e oitava colocações em Interlagos.
“Estou disposto a acertar
bem o meu carro com os mecânicos da F/Promo Racing,
para buscar mais um pódio em
Interlagos”, pretende o caçula
da F-Vee.
Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilotech e Alpie Escola de Pilotagem, com apoio de Mega Kart,
HTPro Nutrition, BraClean,
Carnes del Sur, Click Pix Kart,
Cazarré Mktcom e LEAG. O
jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde e Direção
para a Vida.

Euroformula

Thiago Vivacqua volta ao palco do
primeiro pódio da pré-temporada

Foto/ Fotospeedy

Terceira etapa da competição acontece neste final de semana no circuito de Paul Ricard, na França, onde o brasileiro ficou
no top-3 do Winter Cup

Vivacqua já tem dois pódios
Confiança e boas lembranças
são as palavras que movem Thiago Vivacqua para a próxima etapa da Euroformula Open no circuito de Paul Ricard, na França,
nos dias 10 e 11 de junho. A bordo do F-3 #2 da equipe Campos

em quatro provas na temporada
Racing, o brasileiro busca mais
pódios para pontuar o máximo
possível e se manter na briga pelo
título do campeonato. A terceira
etapa da competição marca a volta para a pista onde Vivacqua conquistou seu primeiro pódio na

categoria, durante o Winter Cup,
disputado na pré-temporada. Na
ocasião, Thiago foi o terceiro
colocado da segunda corrida do
fim de semana. Na temporada
regular, o brasileiro já tem dois
pódios em quatro corridas
disputadas (Estoril e Spa-Francorchamps).
A confiança para a etapa vem
do bom acerto do carro durante
a pré-temporada. “Em Paul Ricard conseguimos um bom acerto tanto no seco quanto no molhado, então acredito que vamos
conseguir ser rápidos durante o
fim de semana”, avalia o piloto
de 20 anos. “A estratégia é manter a concentração e fazer boas
classificações para as corridas.
Largar entre os primeiros é um
grande passo para essa reação
que queremos ter no campeonato”, completou.
O piloto brasileiro ocupa a
quarta colocação no ranking,
com 40 pontos conquistados.
Outro desafio de Thiago é ir ao
pódio nas duas corridas do fim
de semana, por enquanto ele es-

teve no pódio em todas as etapas
disputadas, mas sempre na segunda corrida. No Estoril (Portugal), o piloto tinha grandes
chances de subir ao pódio na primeira rodada, mas logo na segunda volta teve um problema na
bomba de combustível e teve que
abandonar, ficando sem pontuar.
As corridas da Euroformula
Open em Paul Ricard terão duração de 15 voltas ou 35 minutos, com transmissão ao vivo para
o mundo inteiro por streaming
no canal oficial da categoria no
YouTube
(https://
www.youtube.com/EuroFormulaOpen).
A temporada 2017 marca a
volta de Thiago Vivacqua ao velho continente. Em 2016, o brasileiro disputou a Fórmula 3 Brasil e foi uma das revelações do
campeonato, terminando em quarto lugar sem ter disputado todas as
etapas. Antes de 2016, Thiago esteve na Europa disputando a Fórmula Renault ALPS e foi terceiro
colocado no campeonato, conquistando vitórias e pódios.

Confederação Brasileira de Ginástica faz
seletiva para Pan-Americano de Especialistas
Avaliações serão de 22 a 24 de junho, em São Bernardo
A Confederação Brasileira de
Ginástica (CBG) realizará, de 22
a 24 de junho, em São Bernardo
(SP), uma seletiva para compor
as seleções de ginástica artística masculina e feminina que vão
disputar o Campeonato PanAmericano Adulto de Especialistas, dos dias 10 a 12 de agosto,
em Lima, no Peru.
No feminino, vão participar

das avaliações atletas a partir de
16 anos, e as meninas deverão
apresentar séries completas em
pelo menos dois aparelhos. No
masculino, os ginastas precisam
ter acima de 18 anos e vão mostrar séries completas em no mínimo dois e no máximo três aparelhos.
A análise levará em conta a
nota final mínima em cada apa-

relho. Masculino: 13,600 no cavalo e 14,100 nos outros aparelhos (solo, argolas salto - média
dos dois -, paralelas e barra fixa).
Feminino: 13,600 no salto - média dos dois -, 13,200 nas assimétricas, 13,500 na trave e
13,300 no solo.
Serão seis vagas em disputa na ginástica artística masculina e quatro na feminina. Os

ginastas que conseguirem as
maiores pontuações em cada
aparelho (na média das avaliações) serão selecionados, desde que tenham atingido a nota
mínima estipulada. Se houver
empate, o critério de desempate será a nota de partida. E
se a igualdade persistir, a decisão final ficará a cargo da
comissão técnica.

Basquete 3x3 é
incluído nos Jogos
Olímpicos de
Tóquio-2020
ANB3x3 comemorou a decisão do COI e acredita no
crescimento da modalidade no Brasil

Foto/ Bruno Medino

Certamente a 5ª etapa do
Campeonato Paulista de Fórmula Vee será marcada por muita
emoção. Tanto na pista, com
prova marcada para as 10h15 no
Autódromo de Interlagos (zona
sul de São Paulo/SP), quanto nos
bastidores. O GP Darcy de Medeiros será disputado em memória ao mecânico chefe da
principal categoria-escola do
automobilismo nacional.
“Quero fazer de tudo para ir
bem, como forma de agradecimento aos ensinamentos que o
Seu Darcy passou para todos os
pilotos. Mas também para subir
no pódio e poder oferecer o troféu para a família dele, que deve
estar muito triste”, planeja Alberto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Alpie/Mega Kart).
Experiente mecânico, Darcy
de Medeiros trabalhava com automobilismo desde a década de
60, quando conheceu Wilson
Fittipaldi Jr. Desde então, firmaram mais do que uma parceria, mas uma amizade que durou
60 anos. Darcy ajudou a desen-

Foto/ MasterMidia

Alberto Cesar Otazú quer subir no pódio para prestar homenagem

Lance de jogo do basquete 3x3
Depois de uma longa espera, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, na sexta-feira, em sua sede em Lausanne, na Suíça, a inclusão do
basquete 3x3 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.
A decisão do COI foi bastante comemorada pela
ANB3x3 (Associação Nacional de Basquete 3x3), instituição criada com objetivo
de popularizar o basquete
3x3 em nível nacional e internacional. A ANB3x3 é
hoje a maior organizadora de
torneios oficiais da modalidade no Brasil (92) e tem a
chancela da FIBA (Federação Internacional de Basketball) em seus eventos.
“Trabalhamos forte no
processo evolutivo do basquete 3x3 no Brasil. A FIBA,
desde início, buscava colocar o 3x3 nos Jogos Olímpicos e acreditamos nesse
projeto. Hoje estamos realizados! São mais de 90 torneios oficiais e seis mil pessoas
atendidas
pela
ANB3x3. Mas, nosso maior
legado foi difundir as regras, a forma de jogar o basquete 3x3, capacitar profissionais do esporte e revelar
atletas para disputa de Mundiais da modalidade. Criado
em 2010, o 3x3 ainda é uma
novidade entre os atletas e
fãs do basquetebol, por isso
nosso trabalho está só no
começo”, destacou Vinicius
Cardozo, presidente da
ANB3x3.
Para organizar e viabilizar as competições de seu
calendário, a ANB3x3 conta
com o aporte da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da
Secretaria de Esporte, Lazer

e Juventude do Estado de
São Paulo e da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte. Através dessas leis, empresas como
Nestlé, AES Eletropaulo,
S a b e s p , Ambev, R a í z e n ,
Comgas, TNT Energy Drink,
Açúcar Guarani, entre outros, patrocinam o basquete
3x3 desde 2012.
No calendário deste ano,
três campeonatos oficiais
da ANB3x3 classificam para
as etapas do FIBA 3x3
World Tour, o Mundial da
modalidade.
No mês passado, o
Quest ANB 3x3 Saskatoon,
disputado no Shopping Metrô Tatuapé, na capital paulista, garantiu à equipe carioca Lendas 55/ Instituto
Assagra Falcons a vaga para
a primeira etapa do FIBA
3x3 World Tour, em Saskatoon, Canadá, nos dia 15 e
16 de julho.
Ainda restam três vagas
para a etapa do Wolrd Tour
do México, em setembro,
que sairão do Challenge Internacional São Paulo 3x3
(duas vagas), já em andamento, e que terá sua final
nos dias 22 e 23 de julho,
no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, e da
Copa do Brasil de Basquete
3x3 (uma vaga).
Na última quarta-feira, o
basquete 3x3 foi pauta na
CBB (Confederação Brasileira de Basketball). A entidade reuniu-se com Alex
Sanchez, diretor da modalidade na FIBA, e promotores
locais, entre eles, a ANB3x3,
visando o desenvolvimento e
o crescimento do basquete
3x3 no Brasil.
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C 300 Sport é o novo topo de linha
da Classe C DA Mercedes-Benz
O Mercedes-Benz C 300 Sport passa a
ser o modelo topo de linha da família Classe
C no Brasil. Com motor turbo de 2 litros
com injeção direta de terceira geração e 245
cv. O novo modelo traz uma novidade importante, que passa a ser adotada por todas
as versões do Classe C: o câmbio 9G-TRONIC, com nove velocidades, que contribui
para um comportamento ainda mais dinâmico, ao mesmo tempo em que aumenta significativamente o conforto de rodagem e a eficiência energética.
As diferentes versões do Classe C são
produzidas no Brasil e o modelo é líder em
vendas no segmento dos sedãs premium no
País. O novo Classe C 300 Sport chega ao
mercado com preço sugerido de R$ 241.900.
Visualmente, o modelo conta com acabamento interior e exterior AMG Line e vem
com o pacote Night que contempla retrovisores, frisos de para-choques e da grade frontal todos com acabamento em preto, além
das novas rodas AMG de 18 polegadas com
cinco raios e fundo preto brilhante, garantindo uma aparência diferenciada e muito mais
esportiva. Um toque especial do C 300 Sport
é a possibilidade de o condutor escolher o
som do motor que mais lhe agrada por meio
do sistema Dynamic Select: é possível optar
por desfrutar do sistema de som para escutar
suas músicas preferidas praticamente sem
escutar o motor no trânsito urbano ou, ao
curtir a dirigibilidade esportiva do veículo em
uma estrada sinuosa, por exemplo, ouvir pelo
mesmo sistema o desempenho sonoro do
motor de 245 cv.
O motor 2,0 litros do C 300 Sport combina rapidez de resposta e alta potência com

os mais altos níveis de eficiência e excelente
desempenho em emissões. Ele leva o veículo
de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e
permite atingir 250 km/h (velocidade limitada eletronicamente). O sistema de injeção
direta com combustão dirigida por aspersão
utiliza um processo de injeção múltipla de
precisão controlado eletronicamente, capaz
de realizar até cinco injeções por ciclo, conforme a necessidade.
A função ECO start/stop, que há mais de
dez anos já equipa toda a linha de automóveis Mercedes-Benz, desliga o motor quando o veículo para, dando a partida automaticamente assim que o motorista toca no acelerador novamente. Ela conta com um recurso
especial que agiliza a partida: quando o motor é desligado, um sensor registra a posição
do virabrequim e seleciona o pistão melhor
posicionado para receber a primeira ignição
na partida.
Nova transmissão: para todas as versões do Classe C
A chegada ao mercado brasileiro do C 300
Sport marca também a introdução da eficiente
e dinâmica transmissão automática 9G-TRONIC em todos os modelos Classe C. Com
nove velocidades, a 9G-TRONIC é a primeira
transmissão automática do segmento premium
com conversor de torque hidrodinâmico e sua
moderna concepção permite uma redução no
consumo de combustível de até 4,5% (dependendo das condições de uso e modo de dirigir). Ao mesmo tempo, proporciona um nível
inédito de conforto e dinamismo.
A suspensão esportiva do C 300 Sport
proporciona reações ágeis e diretas, oferecendo ao mesmo tempo o mais alto padrão

de conforto de rodagem do segmento. O eixo
dianteiro com quatro braços desempenha
papel importante nas ágeis características de
dirigibilidade, reagindo de forma mais sensível ao comando do volante e permitindo uma
condução mais esportiva. A suspensão independente traseira com cinco braços garante
qualidades de controle insuperáveis e suprema estabilidade em linha reta.
O interior do C 300 Sport foi desenvolvido com materiais refinados, de toque agradável, e à precisão dos detalhes, finamente

manufaturados. Os designers mesclaram a arquitetura dos superesportivos da MercedesBenz com um console central com linhas fluídas e esportivas. Um grande painel em uma
única peça do console central se estende elegantemente das entradas de ar centrais até o
apoio de braços. O display central destacado
é o principal item a chamar a atenção no console central, com uma tela de 8,4 polegadas
combinada ao sistema COMAND Online.
Para maior conforto, no C 300 Sport o
banco do passageiro da frente conta, da mes-

ma forma que o do condutor, com ajustes
elétricos e memória. O touchpad no descanso para a mão no túnel central permite a operação simples e intuitiva das funções da unidade central pelo movimento dos dedos. Ele
também permite a entrada de letras, números
e outros caracteres manuscritos.
Entre os vários sistemas de assistência
ao condutor, o C 300 Sport conta com o
ESP® Curve Dynamic Assist, que proporciona mais estabilidade e melhor dirigibilidade
em curvas por meio do reconhecimento da
necessidade de equilíbrio de forças nas rodas, distribuindo a tração via diferencial para
as rodas de fora.
O Cross Wind Assist (assistente de ventos transversais) reduz o esforço do condutor nas estradas e aumenta a segurança, em
especial em altas velocidades. O sistema detecta golpes de vento súbitos e fortes que
poderiam influenciar na trajetória do veículo
e ajuda a evitar que ele seja empurrado para
os lados aplicando de forma seletiva os freios nas rodas do lado em que há ação do vento, sem perder velocidade. Essa ação também é importante ao cruzar pontes altas ou
na ultrapassagem de veículos mais pesados.
Outro importante sistema de segurança
é o ATTENTION ASSIST, que atua com mais
de 40 parâmetros de reconhecimento e detecta quando o motorista demonstra sinais
de fadiga ao volante, alertando-o por meio de
sinais sonoros e visuais, além de sugerir uma
pausa para descanso. O C 300 Sport é também equipado com airbag de joelhos do lado
do motorista, que auxilia na proteção das
pernas em caso de colisão e oferece estabilidade adicional para todo o corpo.

Volvo Cars define preço e versões Nacionais
Nissan Kicks começa a
do novo XC60 para o Brasil
chegar às concessionárias

A Volvo Cars definiu preço e versões de
acabamento do X60 que se encontra em prévenda na rede de concessionárias e será lançado no Brasil no segundo semestre do ano.
O novo modelo será vendido no Brasil com
preços especiais por R$ 235.950 na versão
Momentum, R$ 256.950 na Inscription e R$
266.950 na R-Design.
Por sua grande ambição com o novo veículo, a fabricante sueca desenvolveu a segunda geração do utilitário esporte sobre a inovadora plataforma modular SPA (Scalable
Product Architecture), a mesma dos modelos da série 90 (XC90, S90 e V90). Sua versatilidade permitiu reunir em um só automóvel design refinado, interior sofisticado, recursos ainda mais avançados de segurança e
dirigibilidade que colocam o novo XC60 em
um outro nível em seu segmento.
O novo XC60 foi projetado para proporcionar ao consumidor a experiência mais
prazerosa de direção a bordo de um SUV
médio premium.Nova referência em dirigibilidade
Para isso, o utilitário esportivo chega equipado com tração integral AWD (All Wheel
Drive), sempre amparado por um controle
dinâmico de estabilidade e tração nas três versões designadas para o Brasil: Momentum,
Inscription e R-Design.
O controle absoluto do veículo por meio
de diferentes modos de condução – Eco, Confort, Dynamic, Off-Road e Individual (customizando sua própria configuração) – pro-

porciona ao condutor distintas sensações ao
volante.
O modelo será lançado com transmissão
automática de 8 velocidades acoplada ao renovado motor T5 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em linha, com turbo compressor e
injeção direta de gasolina que produz 254 hp
de potência máxima e 350 N.m de torque
entre 1.500 e 4.800 rpm. Trata-se de um propulsor reconhecido por sua eficiência e baixo
nível de emissão de poluentes.
O design exterior combina um capô longo, para-lamas alargados e vincos que denotam a presença imponente do SUV. Farol full
LED no formato “martelo de Thor” – com
nivelamento automático e auto-direcional –
reforça a identidade visual inconfundível da
Volvo Cars.Novo XC60 reforça a identidade
visual da marca
O interior do novo XC60 utiliza materiais naturais e luxuosos. Madeira, metais genuínos e detalhes esculpidos estão em harmonia com o design escandinavo.
A oferta de serviços de infotainment e
conectividade, com um display central com
tela antirreflexo sensível ao toque – e que
recebeu atualização gráfica aprimorada – torna o uso para o motorista ainda mais natural
e intuitivo. Navegação e entretenimento estão a pouquíssimos toques, ou comando de
voz, de distância. Como nos modelos da série 90, a integração do smartphone também
está disponível com os aplicativos CarPlay e
Android Auto.

Novas tecnologias de conforto e segurança
O novo XC60 é um dos carros mais seguros já fabricados pela indústria automotiva.
Repleto de novas tecnologias, o modelo chegará ao Brasil equipado com o inovador City
Safety, que foi atualizado no veículo e incluiu
um assistente de direção, que entra em ação
quando a frenagem automática sozinha não
seria suficiente para evitar uma colisão em
potencial. Nessas circunstâncias, o carro oferecerá assistência à manobra para evitar o obstáculo à frente. O City Safety atua entre 50 e
100 km/h e ajuda a evitar batidas com outros
veículos e pedestres mesmo durante a noite.
Outros dois novos recursos inovadores
avançam para a segurança exemplar do novo
veículo. Ambos estão presentes nas versões
Inscription e R-Design: Mitigação de Pista
Oposta (Oncoming Lane Mitigation), e Sistema de Informação de Ponto Cego (Blind Spot
Information System).
O SUV de segunda geração também disponibiliza como itens de série sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de proteção
em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical e alerta de colisão frontal. As versões Inscription e R-Design acrescentam ainda à extensa lista de equipamentos alerta de colisão
traseira, sistema de alerta de ponto cego (BLIS)
com Cross Traffic Alert e controle de cruzeiro
adaptativo (ACC) com assistente de direção
semiautônoma (Pilot Assist) até 130 km/h.
O novo XC60 incorporou benefícios da
tecnologia de segurança introduzida nos carros da série 90 como uma abordagem estratégica de desenvolver sistemas de segurança automotivos baseados na segurança na vida real.
A visão da marca é de que ninguém morra ou
sofra lesões graves num veículo novo da Volvo até 2020.
Além de todos esses recursos, o SUV vai
oferecer sistema de monitoramento de pressão dos pneus e abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas ao passar o pé
debaixo do para-choque (função Hands-Free
nas versões Inscription e R-Design).
O modelo conta ainda com o Volvo On
Call atualizado – um serviço de segurança,
proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência e localização,
em caso de roubo ou furto. Extremamente útil,
permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, controlar o nível de combustível, trancar e abrir as portas e climatizar
a cabine a distância.

Motos

Harley-Davidson com condições exclusivas em junho
Ícones do motociclismo mundial, as
motocicletas Harley-Davidson chamam a
atenção por onde passam e são desejadas
por serem legítimas representantes da liberdade sobre duas rodas, com atitude e
personalidade.
Por isso, a Harley-Davidson Financial Services, braço financeiro da
Harley-Davidson, anuncia condições
especiais para a compra das motocicletas Fat Boy, Deluxe e Heritage Softail Classic, ano/modelo 2016/2017 e
2017/2017, válidas para todo o território nacional. Até 30 de junho, os três
modelos da família Softail da HarleyDavidson podem ser adquiridos com

taxa de 0,99%, com 40% de entrada e saldo
em 36 parcelas.
Além disso, a Roadster, mais recente
motocicleta da fa-

mília Sportster a integrar o lineup 2017 da
companhia, está disponível em qualquer
uma das concessionárias da marca no Brasil, de R$ 48,6 mil por R$ 44,6 mil, com
taxa de 0,99% ao mês, 30% de entrada e
saldo em até 48 parcelas, além de uma
valorização de até R$ 3 mil em uma
seminova.
A Harley-Davidson convida a
todos os clientes e entusiastas
a realizarem um test ride em
qualquer uma das concessionárias da marca no Brasil e conhecerem de perto o lineup 2017 e
as exclusivas condições especiais de junho.

As primeiras unidades do Nissan Kicks
fabricados no Complexo Industrial de Resende (RJ) começam a chegar às concessionárias da marca japonesa esta semana. O crossover compacto terá uma linha completa, que
trará diversas novidades de equipamentos e
também cores. O preço do modelo brasileiro
começa em R$ 70.500, na versão S com câmbio manual de cinco marchas.
Além de ter agora uma gama completa,
para atender a todos os gostos, o Nissan Kicks produzido ainda apresenta novos equipamentos, como o alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem, itens opcionais para a versão topo de linha SL. Eles se
juntam a grande lista de equipamentos que o
carro possui. Um dos primeiros modelos da
Nissan a aplicar o conceito de “Mobilidade
Inteligente”, que reúne diversos recursos de
engenharia, construção e tecnologia para oferecer balanço adequado entre performance e
consumo, o Nissan Kicks apresenta um conjunto com motor moderno, câmbio XTRONIC CVT de última geração, menor peso da
categoria e aerodinâmica pensada para ser
eficiente.
De acordo com a versão, o Nissan Kicks
vem equipado de série com avançados equipamentos como a câmera 360º e o Detector
de Objetos em Movimento (Moving Object
Detection), Controle Dinâmico de Chassi
(Chassi Control), Controle Dinâmico em
Curvas (Active Trace Control), Estabilizador Ativo de Carroceria (Active Ride Control) e Controle Dinâmico de Freio Motor
(Active Engine Brake), que atuam na suspensão, freios e também na estabilidade.
Outra novidade que chega com o modelo
produzido no Brasil é a ampliação das cores
disponíveis para a linha. Uma delas é a Vermelho Malbec com interior com acabamento
em preto. As opções 2-Tone, que criaram
uma tendência no segmento de crossovers
compactos no país, também cresceram. Além
da consagrada carroceria cinza com teto laranja, o Nissan Kicks agora conta com outras
quatro combinações: Prata com teto preto,
Branco com teto preto, Cinza Rust com teto
preto e Preto com teto Cinza Grafiti – esta
última foi mostrada no Salão do Automóvel
de São Paulo de 2016. Outra novidade é a
disponibilidade de um modelo voltado para
pessoas com deficiência (PcD) e táxis.
O Kicks S com câmbio manual, por exemplo, custa a partir de R$ 70.500, e sai de
fábrica com equipamentos de série como airbags duplos frontais; ar-condicionado; bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravi-

ty®; acabamento de tecido nos bancos; fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX); freios ABS com EBD e assistência de
frenagem (BA); rádio com entrada para MP3
player, conector USB e Bluetooth™; rodas
de aço 16" com calota; sistema de partida a
frio FLEX START®; travamento central automático das portas e vidros dianteiros e traseiros elétricos. Como opcional ainda pode
receber o “Pack Safety”, com controle de tração e estabilidade (VDC) com sistema inteligente de partida em rampa (HSA).
Diferente da edição limitada SV Limited
trazida para o Brasil do México, a inédita
versão SV brasileira vem equipada exclusivamente com câmbio XTRONIC CVT com
modo Sport, e sai por R$ 85.600. Tem os
mesmos equipamentos da versão S com câmbio manual e também acrescenta câmera traseira com imagem integrada ao display do
rádio; chave inteligente presencial (I-Key);
sistema eletrônico de ignição (Push Start) sem
o uso da chave; faróis de neblina; para-choques frontais e traseiros na cor do veículo;
retrovisores externos com regulagem elétrica
e indicador de direção de LED; rodas de liga
leve aro 17; sensor de estacionamento; sistema de navegação integrado ao painel e tela
sensível ao toque colorida de 7 polegadas integrada ao rádio e controle de tração e estabilidade (VDC) com sistema inteligente de partida em rampa (HSA). Como opcional, o
“Pack Plus”, que inclui acabamento de couro
nos bancos com airbags laterais e de cortina.
A versão SL ganha novos equipamentos
também. Entre as novidades estão as maçanetas cromadas, sistema multimídia Nissan
“Multi-App”, retrovisores com rebatimento elétrico automático e novas combinações
de 2-Tone. Com esses itens, e os já consagrados acabamento de couro nos bancos, acendimento inteligente dos faróis, airbags laterais e de cortina, ar-condicionado automático
digital, câmera 360º, detector de objetos em
movimento (MOD) e controle Dinâmico de
Chassis e painel em TFT, a opção tem preço
sugerido de R$ 94.900.
A opção topo de linha do crossover compacto introduz no segmento mais uma novidade de segmentos superiores: o alerta de
colisão e assistente inteligente de frenagem,
item que será vendido como opcional no pacote “Pack Tech”, que inclui ainda os farois
dianteiros com assinatura de LED.
Nos próximos meses, o Nissan Kicks terá
mais uma versão: a S equipada câmbio Xtronic CVT com modo Sport. Detalhes serão
divulgados oportunamente.

