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Marco Aurélio autoriza volta de Aécio
ao Senado e nega pedido de prisão

PF faz operação de combate a grupo
de sequestradores em São Paulo
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Taxa de desemprego no país se
mantém em 13,3%, diz IBGE

BC: aprovação de reformas
é importante para a queda

da inflação e dos juros

Esporte

São Paulo, 1, 2 e 3 de julho de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,31
Venda:       3,31

Turismo
Compra:   3,29
Venda:       3,49

Compra:   3,78
Venda:       3,78

Compra: 120,65
Venda:     152,60
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A Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo (SP), re-
cebe neste sábado (dia 1º)
mais uma etapa do Desafio
Brasil de Atletismo, que será
disputado simultaneamente
com mais uma edição do Cir-
cuito Prata da Federação
Paulista de Atletismo (FPA).

Arena Caixa recebe mais
uma etapa do Desafio Brasil

de Atletismo
O evento, que reunirá al-
guns dos principais atletas
do País, terá 24 provas,
sendo 14 masculinas e 10
femininas, começando às
13 horas, com as semifi-
nais dos 110 m com barrei-
ras, das categorias adulta e
sub-20.                    Página 7

A corrida deste final de
semana marca o meio

da temporada
Nesse domingo acontecerá

no circuito de Sachsenring, Ale-
manha, a 9ª etapa do Mundial de
Motovelocidade, marcando a
metade da temporada. Após o
grande prêmio, pilotos e equi-
pes entrarão em férias, retornan-
do apenas no mês de agosto na
prova  da República Tcheca.  O
circuito alemão traz um asfalto
totalmente novo, sendo uma in-
cógnita para pilotos e equipes
com relação ao desgaste de
pneus. O líder do campeonato,
Andrea Dovisioso, saiu na fren-
te, ficando com o melhor tem-
po dos treinos livres da sexta
feira.                              Página 7
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Marquez, sete provas e sete vitórias na Alemanha

Tattoo Week
recebe

campeonato
brasileiro de

skate Freestyle

Paulo Folha - truckstand

Válido como primeira etapa do Circuito Bra-
sileiro de Skate 2017, modalidade Freestyle, o
Braza Freestyle Skateboarding Championship,
com a chancela da Confederação Brasileira de
Skate, acontece na Tattoo Week, a maior con-
venção de tatuagem do mundo, que será reali-
zada nos dias 14, 15 e 16 de julho, no Expo
Center Norte.                                               Página 7
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Felipe Fraga usará número 40
em seu Stock Car da Cimed

Racing em Curitiba

Felipe Fraga ao lado do carro da Cimed Racing com o número 40

Atual campeão da Stock Car,
Felipe Fraga terá uma novidade em
seu carro na Corrida do Milhão, que
será disputada neste final de sema-
na em Curitiba. O piloto tocanti-
nense deixará de usar nesta etapa o

tradicional número 88 de seu car-
ro.  para correr pela primeira vez
com o 40, em homenagem às
quatro décadas de atuação do Gru-
po Cimed, principal patrocinador
de seu time.                Página 7
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

19º C

13º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Domingo: Nubla-
do com chuva de
manhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Manhã Tarde Noite

19º C

7º C

Segunda: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Trump pede
ao mundo
“resposta

decidida ao
brutal”

regime norte-
coreano

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, disse
na sexta-feira (30) que a “pa-
ciência estratégica” com a Co-
reia do Norte acabou e desta-
cou a necessidade de uma “res-
posta decidida ao brutal regi-
me norte-coreano”, sem escla-
recer o tipo de sanções a Pyon-
gyang. A informação é da agên-
cia EFE.

“Estamos trabalhando de
perto com a Coreia do Sul e o
Japão em uma série de medi-
das diplomáticas, de seguran-
ça e econômicas para proteger
nossos aliados e cidadãos des-
sa ameaça chamada Coreia do
Norte”, disse Trump à impren-
sa, após se reunir com o presi-
dente sul-coreano, Moon Jae-
in, na Casa Branca.    Página 3

A taxa de desemprego no
país ficou em 13,3% no trimes-
tre encerrado em maio deste
ano. Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a taxa manteve-se
estável em relação ao trimes-
tre encerrado em fevereiro. Na
comparação com o trimestre
encerrado em maio de 2016,
no entanto, houve um aumen-
to de 2,1 pontos percentuais,
já que naquela ocasião a taxa
havia sido de 11,2%.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Do-

micílios (Pnad) Contínua,
divulgada na sexta-feira (30)
pelo IBGE. Esta foi a maior
taxa de desocupação para um
trimestre encerrado em maio
desde o início da série da pes-
quisa, em 2012.

O nível de ocupação, que é
o percentual de pessoas ocu-
padas em idade de trabalhar,
também atingiu o menor nível
da série histórica da pesquisa
para trimestres encerrados em
maio (53,4%). Em relação a
maio de 2016, houve queda de
1,3 ponto percentual (54,7%).

do evento Finanças +, promo-
vido pelo Grupo Estado.

 “O Brasil tem amortece-
dores robustos e, por isso,
está menos vulnerável a cho-
ques internos ou externos.
Vários ajustes e reformas au-
mentaram a confiança e redu-
ziram a percepção de risco. A
continuidade nessa direção,
em especial com a aprovação
da reforma da Previdência e
de outras reformas que visam
aumentar  a  produtividade,
será importante para a sus-
tentabilidade da desinflação e
da queda da taxa de juros es-
trutural da economia”, disse
Goldfajn.

O presidente do BC destacou
que as taxas de juros nominais e
reais (descontada a inflação) estão
caindo.                           Página 3
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O presidente do Banco do Brasil, Ilan Goldfajn, durante
coletiva sobre meta de inflação

A aprovação de reformas,
em especial a da Previdência,
é importante para a sustenta-
bilidade da queda da inflação
e dos juros estruturais da eco-
nomia (taxa que não provoca

pressões inflacionárias, com
crescimento econômico). A
afirmação é do presidente do
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, que participou na sex-
ta-feira (30), em São Paulo,

Página 4

Fachin mandar soltar
ex-deputado Rocha Loures

Ministro manda para PGR
pedido de advogados de

Temer sobre perícia
em gravação

Acordo com a Suíça permite
repatriação de US$ 1,5 mi

aos cofres brasileiros
Página 3

Férias: verifique se seus
documentos estão em dia

Página 2



PF faz operação de combate a
grupo de sequestradores em SP
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A Polícia Federal deflagrou
na sexta-feira (30) a operação
Grajaú, a fim de desarticular uma
organização criminosa que vinha
praticando crime de extorsão,
envolvendo o sequestro de fun-
cionários da Caixa Econômica
Federal (CEF). Sete dos nove
acusados pelos crimes já estão
presos. A PF também apreendeu
material explosivo.

Para cumprir os oito manda-
dos de prisão temporária e nove
de busca e apreensão, foram
mobilizados em torno de 70 po-
liciais. Segundo a PF, por se tra-
tar de crime hediondo, a prisão
temporária tem prazo de 30 dias,
prorrogável por igual período.

Os mandados foram expedidos
pela 9ª Vara Federal Criminal de
São Paulo.

O inquérito policial teve iní-
cio em outubro de 2016, após o
sequestro de familiares do tesou-
reiro de uma agência da Caixa
Econômica Federal, localizada na
zona sul de São Paulo. As vítimas
foram mantidas em cárcere pri-
vado. Para obrigá-los a abrir o
cofre e entregar os valores, os
criminosos mantiveram os reféns
vestidos com coletes amarrados
ao corpo com explosivos.

A comunicação entre os se-
questradores e as vítimas era fei-
ta por WhatsApp, inclusive com
envio de fotos de parentes amar-

rados a explosivos. Em novem-
bro do ano passado, ocorreu o
segundo sequestro do tipo. Em
ambos os casos, os cativeiros
localizavam-se na mesma região
do Grajaú. A semelhança  das
ações levaram às investigações
conjuntas.

De acordo com as investiga-
ções, a organização criminosa é
uma ramificação da quadrilha
responsável por um terceiro se-
questro semelhante, que ocorreu
em outubro de 2015, em que
três dos integrantes da quadrilha
foram identificados.

Nos três sequestros pratica-
dos, os criminosos utilizaram pelo
menos quatro fuzis, pistolas e co-

letes com explosivos nas vítimas
como forma de coação para a en-
trega do dinheiro exigido.

Depois de monitorar um dos
acusados, a PF conseguiu prender,
em flagrante, no último domingo
(25), oito pessoas que estavam se
preparando para assaltar uma agên-
cia bancária. Eles usavam carro
blindado e farta quantidade de ar-
mamento e munição. Nessa ação,
a PF contou com Polícia Militar
de São Paulo.

Os investigados vão respon-
der pelos crimes de extorsão
mediante sequestro, com penas
de 12 a 20 anos de prisão, por
haver vítima menor de idade.
(Agencia Brasil)

Justiça aceita denúncia do Ministério
Público contra cartel nos trens de SP
A Justiça aceitou na sexta-

feira (29) denúncia do Minis-
tério Público Estadual no caso
da formação de cartel pela
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). Seis
procedimentos licitatórios em
que o promotor de Justiça
Marcelo Mendroni, do Grupo
Especial de Delitos Econômi-

cos (Gedec), verificou sobre
preços em valores atualizados
de R$ 500 milhões a R$ 600
milhões são os alvos da denún-
cia.

Segundo o MPSP, foram ci-
tados o ex-presidente da compa-
nhia, Mário Manuel Seabra Ro-
drigues Bandeira, três executi-
vos da companhia e 11 empre-

sários. “O promotor apontou
formação de cartel com super-
faturamentos em licitações para
fornecimento, manutenção e re-
formas de equipamentos ferro-
viários”, diz o MP-SP por meio
de nota.

O juiz Fábio Aguiar Munhoz
Soares, da 17ª Vara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, aceitou a denúncia
“sem prejuízo de posterior exa-
me após a vinda das respostas”.
Os acusados têm prazo de dez
dias para apresentar a defesa. De
acordo com o despacho, a
CPTM deve fornecer cópias dos
contratos e comprovantes de
pagamentos mencionados na de-
núncia. (Agencia Brasil)

Férias: verifique se seus
documentos estão em dia

Atenção! Quem estiver pro-
gramando viagem no período das
férias deve prestar atenção em
relação à validade dos documen-
tos. Para evitar problemas de úl-
tima hora, fique atento, pois a
procura pela atualização de do-
cumentos aumenta nesta época
do ano. O Poupatempo, que já
prestou mais de 545 milhões de
atendimentos e foi eleito pelo
terceiro ano consecutivo como
o ‘melhor serviço público de
São Paulo’ pelo Instituto Data-
folha, ressalta que é necessário
agendamento antecipado.

A melhor forma de marcar a

ida ao Poupatempo é com o apli-
cativo ‘SP Serviços’. Basta bai-
xar o aplicativo no celular ou ta-
blet e escolher o dia e hora em
que deseja ser atendido. Também
é possível agendar gratuitamen-
te pelo portal Poupatempo ou
pelo Disque Poupatempo: 0800
772 36 33. O horário de atendi-
mento pelo telefone é de segun-
da a sexta, das 7h às 20h e aos
sábados, das 6h30 às 15h.

Para facilitar a vida dos ci-
dadãos, o Poupatempo está tes-
tando um atendente virtual, o
Poupinha. O Poupinha atende
por meio de chat e ajuda agen-

dar atendimento em qualquer
uma das 72 unidades fixas do
Poupatempo.

Lembre-se! O prazo para
emissão de segunda via da Car-
teira de Identidade (RG) é de até
cinco dias úteis. O mesmo vale
para primeira via da carteira para
menores de 18 anos. Para a pri-
meira via do RG de maiores de
idade, caso de quem tem o do-
cumento de outro Estado e ago-
ra vai tirar pela primeira vez em
São Paulo, o prazo é de até dez
dias úteis. Isso devido à neces-
sidade de consulta sobre even-
tuais pendências judiciais.

Para quem vai viajar pelo Mer-
cosul, o Poupatempo lembra que
brasileiros podem se identificar
apresentando apenas a cédula de
identidade. Contudo, desde que a
data de emissão do documento não
seja superior a dez anos.

Muitas empresas aéreas já
barram o viajante no embarque
por causa da exigência do docu-
mento atualizado. Quando isso
ocorre, o Poupatempo Guaru-
lhos pode emitir uma segunda via
provisória mediante a apresen-
tação do bilhete de viagem. En-
tretanto, o documento provisó-
rio só vale por 90 dias.

Metrô e Poupatempo recebem
prêmios do Instituto Datafolha

O Grupo Folha concedeu os
prêmios de ‘Melhor Serviço
Público’ e ‘Melhor Transporte
Público’ ao Poupatempo e ao
Metrô, respectivamente. Ambos
foram vencedores na pesquisa ‘O
Melhor de SP – Serviços’, rea-
lizada pelo Instituto Datafolha,
que enviou representantes ao
Palácio dos Bandeirantes, nesta
sexta-feira (30), para serem re-
cebidos pelo governador Geral-
do Alckmin.

Nos últimos três anos, des-
de o início do levantamento, o
Poupatempo e o Metrô foram
escolhidos pelos paulistanos os
preferidos na área de serviço e
transporte público da cidade de
São Paulo.

O Poupatempo sempre apa-
receu como o ‘melhor Serviço
Público de São Paulo’. Entre as
opções de transportes ofereci-
das na capital, o modal metrovi-
ário foi o preferido de 57% dos
paulistanos.

“É uma satisfação receber
esse prêmio, resultado do esfor-
ço de mais de 13 mil colabora-
dores do Poupatempo, de modo
a oferecer comodidade e pres-
tar o melhor serviço à popula-
ção”, destaca Ilídio Machado,
diretor de Serviços ao Cidadão
da Prodesp – Companhia de
Processamento de Dados do

Estado de São Paulo, que admi-
nistra o Poupatempo.

Para melhorar cada vez mais
o atendimento ao
cidadão, Machado destaca a
constante evolução do
serviço. “Tecnologias e uma sé-
rie de inovações são implemen-
tadas para que o programa con-
tinue agindo de acordo com os
objetivos”, completou.

Poupatempo
Criado há 20 anos pelo en-

tão governador Mario Covas para
desburocratizar a vida dos cida-
dãos, o Poupatempo tem 72 uni-
dades que prestam mais de 180
mil atendimentos por dia. No
início deste ano, outra pesquisa
de satisfação com usuários do
Poupatempo, feito pelo institu-
to Praxian, apontou índice re-
corde de avaliação positiva, com
99% de ótimo e bom.

O levantamento do Datafolha
reforça a imagem de excelência
do Poupatempo na prestação de
serviços. Melhorias no projeto
foram implantadas nos últimos
anos, com investimento em ca-
nais eletrônicos de atendimento
e um sistema de agendamento
prévio, que garante o atendimen-
to do cidadão na hora marcada.

Entre as novidades para faci-
litar a vida de quem precisa tirar

ou renovar documentos estão
aplicativos de informações e
agendamento, equipamentos de
autoatendimento e um atenden-
te virtual, o Poupinha, que inte-
rage com os usuários por meio
de chat.

Este ano, o Poupatempo con-
cluiu a implantação da coleta bi-
ométrica em todas as unidades.
Com isso, ninguém mais precisa
levar fotos 3×4 para tirar o RG. A
coleta da assinatura, foto e digi-
tais são feitos eletronicamente.
A praticidade de resolver vários
problemas no mesmo lugar é a
chave do sucesso do programa.

O Poupatempo é administra-
do pela Diretoria de Serviços ao
Cidadão da Prodesp e, desde a
inauguração do primeiro posto,
na Praça da Sé, em 1997, já pres-
tou mais de 537 milhões de aten-
dimentos.

Metrô
O resultado da pesquisa Da-

tafolha vem ao encontro de ava-
liações internacionais recentes
que destacam a Companhia do
Metropolitano de São Paulo. Em
2014, o Metrô foi considerado
o melhor sistema das Américas,
pelo alto índice de confiança,
segurança e regularidade, pela
“The Metro Awards”, principal
premiação estrangeira do setor.

A rede de televisão norte-
americana CNN também pre-
miou o modal metroviário pau-
lista como um dos 10 melhores
de todo o mundo, em 2012. Adi-
cionalmente, por ser totalmente
acessível e pelo trabalho junto ao
público idoso e com deficiência,
a União Internacional de Transpor-
tes Públicos (UITP) elegeu o
Metrô vencedor da categoria ‘Ser-
viços a Clientes’, em congresso
realizado em Milão, em 2015.

Responsável por transportar
quatro milhões de pessoas todos
os dias, a rede de metrô atende a
capital paulista com 78,3 quilô-
metros de extensão e 68 esta-
ções. Os trens que operam nas
seis linhas realizam quase 3,5
mil viagens diárias, percorrendo
60 mil km.

Pela rede, é possível acessar
22 municípios da Grande São
Paulo, através da integração gra-
tuita com os trens da CPTM. Para
aumentar o conforto dos passa-
geiros e oferecer mais opções de
deslocamento, o Metrô investe
na renovação de sua frota de
trens, com 93% das composições
novas ou modernizadas, e no
crescimento da malha, com a
construção e ampliação das li-
nhas 4-Amarela, 5-Lilás, 15-Pra-
ta e 17-Ouro, acrescentando 33
km e 33 estações aos ramais.

Museu do Futebol tem jogos, oficinas
e visitas guiadas nos fins de semana

No terceiro fim de semana
de cada mês o Museu do Fute-
bol monta o Espaço Dente de
Leite. A área é reservada para o
livre brincar, voltada a bebês de
até 3 anos e seus responsáveis.
Em julho, o espaço estará aber-
to nos dias 15 e 16, entre 10h30
e 15h30.

Aos sábados e domingos o
Museu oferece visitas educati-

vas, com início às 11h, além dos
jogos e oficinas, entre 14h e
15h30. O objetivo é fazer os vi-
sitantes aproveitarem o espaço
e dialogarem de forma descon-
traída com temas inspirados no
acervo.

Entre outras atividades edu-
cativas programadas para o mês
de julho, será realizada a Ofici-
na “Perceber a Cidade”, no do-

mingo (09). Lá os participantes
desenharão o trajeto realizado
para chegar ao Museu do Fute-
bol e tudo aquilo que marcou o
percurso. Poderão ser desenha-
dos pontos de referência, paisa-
gem, as pessoas, sensações vi-
vidas e o que mais tiver feito
parte.

Aos sábados a entrada para o
Museu do Futebol é sempre gra-

tuita. E para participar das ativi-
dades basta estar no espaço e se
juntar ao grupo.

A programação está sujei-
ta a alterações. Mas, somen-
te quando houver jogos no
Estádio do Pacaembu. E o
estacionamento fica na Pra-
ça Charles Miller, com ne-
cessidade do uso de Zona
Azul Digital.

Um total de 134 municípi-
os paulistas e entidades foram
contemplados com 159 convê-
nios assinados pelo governador
Geraldo Alckmin nesta sexta-
feira (30), em evento no Palá-
cio dos Bandeirantes. Dividi-
dos por cinco secretarias, são
R$ 20,5 milhões de investi-
mentos no 6º lote do ano.

Dos 159 convênios, 96 são
da Casa Civil para 88 municí-
pios, num total de R$ 15,5 mi-
lhões; 61 da Saúde para 56
municípios, com R$ 5,6 mi-
lhões em recursos; um da Casa
Militar/Defesa Civil no valor
de R$ 230 mil; um de Esporte,
Lazer e Juventude de R$ 100
mil; e um da Assistência e De-
senvolvimento Social, no valor
de R$ 80 mil reais.

Entre os convênios da Casa
Civil, a cidade de  Glicério  re-
ceberá R$ 308 mil reais para
aquisição de uma pá carre-
gadeira; já os municípios
de Capão Bonito  (recapea-
mento de vias públicas), 
Americana, José Bonifácio, 
P e n á p o l i s ,  R i o
Claro e Santa Isabel (estes
últimos para obras de infra-
estrutura), receberão cada
um R$ 300 mil reais.

O município de Monte

Governo repassa
mais R$ 20,5 mi para
134 municípios paulistas

Dividos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de
investimentos no 6º lote do ano

Mor, a 127 quilômetros da ca-
pital paulista, receberá R$ 370
mil reais em dois convênios,
sendo um para reforma de pra-
ça (R$ 70 mil), e o outro para
obras de infraestrutura.  Peru-
íbe, no litoral sul, também as-
sinará dois convênios num to-
tal de R$ 400 mil, sendo R$
300 mil para construção de
uma pista de skate e R$ 100 mil
para reforma do Centro Comu-
nitário do Caraminguava.

O convênio da Casa Militar/
Defesa Civil será com o muni-
cípio de Palmeira D´Oeste, no
valor de R$ 230 mil reais, para
construção de uma ponte.

“Os recursos dos convêni-
os são para obras de infraestru-
tura e reformas, aquisição de
equipamentos, custeio de hos-
pitais, ambulâncias para trans-
porte de pacientes, equipamen-
tos de esporte e lazer. Investi-
mentos que melhoram a quali-
dade de vida das pessoas, uma
importante parceria do Estado
com os municípios”, explica o
secretário-chefe da Casa Civil,
Samuel Moreira.

Desde o início do ano, o
Governo do Estado já firmou
545 convênios com 478 muni-
cípios, totalizando R$ 79,2
milhões em investimentos.
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O número de consumidores
inadimplentes na cidade de São
Paulo aumentou 0,1% no mês
de maio ante abril. Na com-
paração com maio do ano
passado,  o indicador caiu
9,5% e no acumulado do ano
houve queda de 4,5% com
relação ao mesmo período
de 2016. Os dados são do In-
d icador  de  Regis t ros  de
Inadimplentes da Boa Vista
SCPC (Serviço Central de
Proteção ao Crédito).

No estado de São Paulo, os
consumidores que não honra-
ram suas dívidas aumentaram
1,3% em maio ante abril. Já
com relação a maio de 2016,

Número de
consumidores
inadimplentes

aumenta 0,1% na
cidade de São Paulo

houve queda de 4,5%, e no acu-
mulado do ano foi registrada ele-
vação de 0,4%.

Segundo os dados, na capital
paulista o indicador de recupe-
ração de crédito aumentou 0,2%
na comparação de maio com
abril. Na comparação com maio
de 2017, o avanço foi de 4,3%.
No valor acumulado a recupera-
ção diminuiu 1,0%.

Os dados mostram que, no
estado, a recuperação de crédi-
to caiu 1,2% em maio ante abril.
Na comparação com maio do
ano passado, houve queda de
9,4% e no acumulado do ano o
recuo foi de 3,1%. (Agencia
Brasil)
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Trump pede ao mundo
“resposta decidida ao brutal”

regime norte-coreano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na

sexta-feira (30) que a “paciência estratégica” com a Coreia do
Norte acabou e destacou a necessidade de uma “resposta decidi-
da ao brutal regime norte-coreano”, sem esclarecer o tipo de
sanções a Pyongyang. A informação é da agência EFE.

“Estamos trabalhando de perto com a Coreia do Sul e o Japão
em uma série de medidas diplomáticas, de segurança e econômi-
cas para proteger nossos aliados e cidadãos dessa ameaça cha-
mada Coreia do Norte”, disse Trump à imprensa, após se reunir
com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na Casa Branca.

“Os Estados Unidos conclamam outros poderes regionais para
se unir a nós na implementação das sanções (já existentes) e para
exigir que a Coreia do Norte escolha um caminho diferente e
faça isso rapidamente”, disse Trump.

Ele insistiu que o “temerário e brutal regime” norte-coreano
e seus programas nucleares e balísticos “merecem uma resposta
decidida”.

Esse regime “não tem consideração pela segurança do seu
povo e de seus moradores e não tem respeito pela vida humana”,
disse Trump, ao tachar de “aberração” a morte de Otto Warmbier,
um jovem americano libertado este mês pela Coreia do Norte
em estado de coma, após 17 meses detido no país, e que morreu
seis dias depois.

“A era de paciência estratégica com o regime norte-coreano 
se esgotou”, disse Trump, repetindo uma frase que já expressou
várias vezes. “O nosso objetivo é a paz, estabilidade e prosperi-
dade para a região, mas os Estados Unidos sempre se defende-
rão”, alertou.

Por sua vez, Moon, um líder progressista que chegou ao po-
der em maio mostrando uma vontade de aproximação com o vi-
zinho do norte, se mostrou firme com Pyongyang, ao considerar
que a “ameaça nuclear e balística notre coreana é o maior desa-
fio” para a Coreia do Sul e os EUA.

“As ameaças e provocações do Norte darão de frente com
uma severa resposta” de Seul e Washington, advertiu Moon. Ele
disse que acordou com Trump converter esse tema em uma “alta
prioridade” e “coordenar de perto” suas respectivas respostas,
mediante uma combinação de “sanções e diálogo em uma estra-
tégia com várias fases”.

“A Coreia do Norte não deveria, em nenhum momento, su-
bestimar o firme compromisso da Coreia do Sul e dos Estados
Unidos com isto”, sublinhou. Moon também pediu a Pyongyang
que “volte à mesa negociadora para a desnuclearização da penín-
sula coreana”, algo que deveria ser feito “sem concessões”.
(Agencia Brasil)

A aprovação de reformas, em
especial a da Previdência, é im-
portante para a sustentabilidade
da queda da inflação e dos juros
estruturais da economia (taxa
que não provoca pressões infla-
cionárias, com crescimento
econômico). A afirmação é do
presidente do Banco Central
(BC), Ilan Goldfajn, que partici-
pou na sexta-feira (30), em São
Paulo, do evento Finanças +, pro-
movido pelo Grupo Estado.

 “O Brasil tem amortecedo-
res robustos e, por isso, está
menos vulnerável a choques in-
ternos ou externos. Vários ajus-
tes e reformas aumentaram a
confiança e reduziram a percep-
ção de risco. A continuidade nes-
sa direção, em especial com a
aprovação da reforma da Previ-
dência e de outras reformas que
visam aumentar a produtividade,
será importante para a sustenta-
bilidade da desinflação e da que-

da da taxa de juros estrutural da
economia”, disse Goldfajn.

O presidente do BC destacou
que as taxas de juros nominais e
reais (descontada a inflação) es-
tão caindo. “A taxa Selic recuou
400 pontos base [4 pontos per-
centuais] nos últimos meses e há
expectativa de quedas adicionais
à frente. As taxas de juros reais
também recuaram de valores
próximos a 9% ao ano em setem-
bro de 2015 para a faixa de 4,2%

a 5% atualmente”, disse.
Goldfajn lembrou que on-

tem o Conselho Monetária Na-
cional (CMN) fixou as metas
para a inflação de 4,25% para
2019 e  4,0% para 2020. “É um
passo importante para se cami-
nhar para taxas de inflação
mais baixas de uma forma gra-
dual e consistente, para mini-
mizar r iscos e ser sustentável ao
longo do tempo”, destacou.
(Agencia Brasil)

Contas públicas voltam a apresentar
resultado negativo em maio

As contas públicas voltaram
a ficar negativas em maio, de-
pois de fecharem com superávit
em abril. No mês passado,
União, estados e municípios
apresentaram déficit primário
de R$ 30,736 bilhões, segundo
dados divulgados  na sexta-fei-
ra(30) pelo Banco Central (BC).

O resultado primário é dife-
rença entre receitas e despesas,
sem considerar gastos com ju-
ros. Em abril deste ano, o resul-
tado foi positivo em R$ 12,908
bilhões e em maio de 2016 hou-
ve déficit primário de R$
18,125 bilhões.

Em maio deste ano, o Gover-
no Central (Previdência, Banco
Central e Tesouro Nacional)
apresentou déficit primário de
R$ 32,106 bilhões. Os governos
estaduais apresentaram superá-
vit de R$ 658 milhões e os mu-
nicipais, resultado positivo de
R$ 235 milhões.

As empresas estatais fede-
rais, estaduais e municipais, ex-
cluídas empresas dos grupos
Petrobras e Eletrobras, registra-
ram déficit primário de R$ 475
milhões no mês passado.

De janeiro a maio, o setor
público apresentou déficit pri-

mário de R$ 15,631 bilhões. No
mesmo período de 2016, houve
déficit primário de R$ 13,714
bilhões.

Os gastos com juros nomi-
nais ficaram em R$ 36,252 bi-
lhões no mês passado, e em R$
175,073 bilhões de janeiro a
maio. O setor público teve défi-
cit nominal - formado pelo re-
sultado primário e os resultados
de juros – de R$ 190,704 bi-
lhões de janeiro a maio. Somente
no mês passado, o déficit nomi-
nal foi de R$ 66,989 bilhões.

A dívida líquida do setor pú-
blico - balanço entre o total de

créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais –
somou R$ 3,075 trilhões em
maio, resultado que corresponde
a 48,1% do Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país. Em
relação a abril, houve uma expan-
são de 0,7 ponto percentual.

A dívida bruta – que contabi-
liza apenas os passivos dos go-
vernos federal, estaduais e mu-
nicipais - chegou a R$ 4,633 tri-
lhões em maio (72,5% do PIB),
com aumento de 1,2 ponto per-
centual do PIB em relação ao
mês anterior. (Agencia Brasil)

Taxa de desemprego no país se
mantém em 13,3%, diz IBGE

A taxa de desemprego no país
ficou em 13,3% no trimestre
encerrado em maio deste ano.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), a taxa manteve-se es-
tável em relação ao trimestre
encerrado em fevereiro. Na
comparação com o trimestre
encerrado em maio de 2016,
no entanto, houve um aumento
de 2,1 pontos percentuais, já
que naquela ocasião a taxa ha-

via sido de 11,2%.
Os dados são da Pesquisa

Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua, di-
vulgada na sexta-feira (30)
pelo IBGE. Esta foi a maior
taxa de desocupação para um
trimestre encerrado em maio
desde o início da série da pes-
quisa, em 2012.

O nível de ocupação, que é o
percentual de pessoas ocupadas
em idade de trabalhar, também

atingiu o menor nível da série
histórica da pesquisa para tri-
mestres encerrados em maio
(53,4%). Em relação a maio de
2016, houve queda de 1,3 ponto
percentual (54,7%).

Segundo a Pnad, a população
desocupada chegou a 13,8 mi-
lhões de pessoas, permanecen-
do estável em relação a feverei-
ro e crescendo 20,4% em rela-
ção a maio de 2016 (2,3 milhões
de pessoas a mais).

A população ocupada, de
89,7 milhões, também manteve-
se em relação a fevereiro, mas
caiu 1,3% (menos 1,2 milhão
de pessoas) em relação a maio
de 2016. Os empregos com
carteira assinada somaram
33,3 milhões, 1,4% a menos
do que fevereiro (menos 479
mil pessoas) e 3,4% a menos
do que maio de 2016 (menos
1,2 milhão de pessoas). (Agen-
cia Brasil)

Oficinas de micro empreendedores
superam crise e crescem 11,5%

Dados do Simples Nacional
(Sinac) mostram que o número
de oficinas mecânicas mantidas
por micro e pequenos empresá-
rios em todo o Brasil cresceu
11,5% em relação ao ano passa-
do, mesmo com a crise econô-
mica.

São 355 mil serviços auto-
motivos de micro e pequeno
porte neste ano, contra 317.691
no ano passado. Os recursos
movimentados chegaram a R$
66,4 bilhões, em 2016, confor-
me a Associação de Entidades
Oficiais de Reparação de Veícu-
los do Brasil (Sindirepa).

O coordenador do segmen-
to de Transporte, Logística e
Mobilidade do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae Nacional), Frederico
Lopes Cabaleiro, disse na sex-
ta-feira (30) que o crescimento
do setor se deve à decisão dos
consumidores que, diante da cri-
se, adiaram a compra do carro
novo e passaram a procurar mais
as oficinas para tentar aumentar
a vida útil dos seus veículos usa-
dos. “O crescimento do consu-

mo no setor acaba aumentando
o número de micro e pequenas
empresas que atuam no ramo (de
oficinas)”, disse Cabaleiro à
Agência Brasil.

Segundo Cabeleiro, a repo-
sição automotiva, que é a venda
de peças, e as oficinas mecâni-
cas e de reparação, vêm na con-
tramão da crise que afetou o se-
tor automotivo. Já o comércio
de varejo de automóveis sob
consignação e novos de micro e
pequenas empresas caiu 4,36%
entre 2016 e 2017, passando de
3.176 empresas para 3.028, de
acordo com o Simples Nacional.

Empreendedorismo
Abrir uma oficina de venda

de peças e de reparo de automó-
veis é uma saída, no momento
atual, para quem quer empreen-
der, afirmou o coordenador. Um
dos primeiros requisitos é a ha-
bilidade técnica. “Competência
técnica é muito importante para
empreender. Mas também tem
que ter habilidades empreende-
doras”, disse, destacando que o
Sebrae oferece muitas soluções

para esse público, porque os
mecânicos não têm, em geral,
formação universitária.

“O Sebrae configura uma
oportunidade de suprir a falta de
conhecimento empresarial, de
direção, afirmou”. Na sua opi-
nião, “quem quer empreender,
além da habilidade técnica, tem
que ter conhecimento gerenci-
al, buscar novas soluções e bus-
car inovar, em especial quem já
tem sua oficina mecânica”, dis-
se Cabaleiro. Uma das ideias de
negócios do Sebrae para quem
quer empreender é o manual ex-
plicativo voltado para os empre-
endedores.

O Sebrae disponibiliza tam-
bém a cartilha Minha Empresa
Sustentável, mais voltada para
quem já tem uma empresa.
“Uma empresa sustentável,
além de reduzir custos para o
empreendedor, vai ao encontro
dos anseios dos consumido-
res”, observou.

Cabaleiro disse acreditar que
a tendência é que as pessoas pro-
longuem cada vez mais o uso do
carro usado e, neste cenário, as

oficinas mecânicas devem se
expandir ainda mais.

Exemplos
Francisco Severiano Alves

abriu sua oficina mecânica em
1994. Ele tinha experiência na
área, mas não conhecia estraté-
gias de gestão de negócios. Co-
meçou a fazer cursos no Sebrae
em 2002 e, em 2010, acabou
ganhando o Prêmio Competi-
tividade para Micro e Peque-
nas Empresas (MPE), catego-
ria Modelo de Excelência e
Gestão no segmento comércio,
no estado de São Paulo. “Procu-
rei fazer a gestão da empresa”,
disse Alves.

Outro que viu seu negócio
prosperar foi Kleybson César
Braz de Lucena. Ele começou
sua oficina em 2005, com dois
funcionários, e hoje emprega 22
pessoas e tem faturamento de R$
350 mil mensais, contra R$ 30
mil/mês, em 2005. Segundo Lu-
cena, as dificuldades foram su-
peradas com perseverança e a
consultoria e treinamentos do
Sebrae. (Agencia Brasil)

Acordo com a Suíça permite
repatriação de US$ 1,5 milhão

aos cofres brasileiros
Uma ação de cooperação

com a Suíça permitiu a repatria-
ção aos cofres públicos brasilei-
ros de US$ 1,5 milhão recebi-
dos de forma ilícita por um dos
investigados na Operação Lava
Jato, da Polícia Federal. A re-
patriação foi confirmada nesta
semana.

O valor estava depositado
em um banco suíço, em contas
de empresas offshores contro-
ladas por João Carlos de Me-

deiros Ferraz, que fechou acor-
do de colaboração premiada em
2015. Segundo o Ministério da
Justiça, o recurso foi obtido por
meio de crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro.

Ferraz era ex-presidente da
Sete Brasil, empresa criada
pela Petrobras em 2010 para
administrar sondas de explora-
ção do pré-sal.

A cooperação com a Suíça
também envolve o envio de do-

cumentos para os investigado-
res brasileiros.

O pedido de cooperação ju-
rídica internacional para a re-
patriação foi feito em dezem-
bro de 2016 pela Procuradoria
da República no Paraná e en-
caminhado ao Departamento
de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internaci-
onal, autoridade central brasi-
leira para cooperação jurídica
com a Suíça.

A Operação Lava Jato foi
deflagrada em 2014 para inves-
tigar denúncias de desvios de
dinheiro na Petrobras. De acor-
do com o Ministério Público
Federal (MPF), a Lava Jato é a
maior investigação de corrupção
e lavagem de dinheiro feita no
país. Estima-se que o volume de
recursos desviados dos cofres da
Petrobras esteja na casa dos bi-
lhões de reais, segundo o MPF.
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin, relator das ações da Lava
Jato no Corte, mandou soltar o
ex-deputado Rodrigo Rocha
Loures (PMDB-PR), preso há
mais de um mês na carceragem
da Polícia Federal em Brasília.
Em troca, Loures deverá cum-
prir algumas medidas cautelares,
como recolhimento domiciliar.

Com a decisão, Loures de-
verá permanecer em casa das
20h às 6h de segunda a sexta-fei-
ra, e durante todo o dia aos sá-
bados, domingos e feriados. Ele
também deverá ser monitorado

Fachin mandar soltar
ex-deputado Rocha Loures

por tornozeleira eletrônica.
O ex-deputado foi flagrado

pela PF recebendo uma mala
com R$ 500 mil na Operação
Patmos, investigação baseada
nas informações da delação
premiada dos executivos da
JBS. Quando Rocha Loures
foi preso, Fachin havia aten-
dido a um pedido feito pelo
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot. Segundo o
procurador, a prisão de Lou-
res era “imprescindível para a
garantia da ordem pública e
da instrução criminal”. (Agen-
cia Brasil)

O governo do Rio de Janei-
ro terá que devolver mais de R$
48 milhões ao Fundo de Saúde
da Polícia Militar (Fuspom). A
decisão é do juiz Marcello Al-
varenga Leite, da 9ª Vara da Fa-
zenda Pública da Capital. A limi-
nar determina que o Estado do
Rio pague R$ 48,56 milhões
devidos ao Fundo de Saúde da
Polícia Militar. A medida tam-
bém determina ao Fundo Único
de Previdência Social do Esta-
do do Rio de Janeiro (RioPrevi-
dência) o repasse de R$ 18 mi-
lhões ao Fuspom.

Na ação, o O Ministério Pú-

Governo do Rio devolverá
R$ 48 milhões ao Fundo de

Saúde da Polícia Militar
blico do Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ) alega que o Estado,
desde dezembro de 2014, inter-
rompeu os repasses, tanto nas
próprias contribuições quanto
no soldo dos policiais e bom-
beiros militares para o Fuspom.
O MPRJ informa que o RioPre-
vidência, responsável pelo re-
passe das obrigações consigna-
das em folha de pagamento dos
militares inativos, deixou de re-
passar recursos em alguns me-
ses entre janeiro de 2015 e abril
de 2017, e em outros casos li-
berou a verba com atraso.
(Agencia Brasil)

Cármem Lúcia diz que clamor
por justiça não será ignorado

pelo STF
A presidente do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), Cármen Lú-
cia, disse na sexta-feira(30) que o
clamor da sociedade brasileira por
justiça não será ignorado pela
Corte. A declaração da ministra foi
feita durante discurso de encerra-
mento dos trabalhos do primeiro
semestre, marcado pela homolo-
gação das delações das empresas
Odebrecht e JBS e pela morte do
antigo relator da Operação Lava
Jato, ministro Teori Zavascki.

“O clamor por justiça que hoje
se ouve em todos os cantos do
país não será ignorado em qual-
quer decisão desta Corte. Não se-
remos ausentes aos que de nós
esperam a atuação rigorosa para

manter sua esperança de justiça.
Não seremos avaros em nossa
ação para garantir a efetividade da
justiça”, disse a ministra.

A partir da sexta-feira (30), os
ministros entram em recesso de
30 dias, e os trabalhos serão reto-
mados na primeira semana de
agosto. Durante o período de re-
cesso, Cármen Lúcia será respon-
sável pelo plantão de decisões.

Eventuais recursos de presos
a partir das delações da JBS e so-
bre a tramitação da denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) contra o pre-
sidente Michel Temer na Câmara
dos Deputados serão julgados pela
ministra. (Agencia Brasil)
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A corrida deste final de semana
marca o meio da temporada
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Sprint OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

24 DE SET
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

30 DE ABR
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO PAULO - SP

USP
ETAPA 2

15 DE NOV
2017

RIO E JANEIRO - RJ

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES

ETAPA 1

08 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

22 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

11 DE JUN
2017 INSCREV

A-SE

Dovisioso , disposto a manter a liderança do campeonato

Jarcio Baldi

Será a 20ª vez que o circuito
de Sachsenring acolhe o Mundi-
al de Motovelocidade. Com uma
extensão de 3,6km, é altamente
técnico, com curvas rápidas sen-
do, 10 para a esquerda e apenas
3 para a direita, o que exige mui-
to dos pneus. A prova é disputada
no sentido anti-horário; das de-
zoito etapas da temporada, ape-
nas cinco são nesse sentido. A
Michelin disponibilizará para
as equipes um pneu assimétri-
co, com um composto mais
duro no lado esquerdo, capaz
de suportar um maior estresse
devido ao elevado número de
curvas nesse sentido e macio
no lado direito, para que possa
aquecer-se rapidamente e obter
uma boa performance quando
acionado, já que a maior parte
do tempo a moto fica inclinada
para o lado oposto.

Desde o inicio da era dos
motores de quatro tempos, em

2002, a Honda é a marca mais
vitoriosa em Sachsenring, com
11 vitórias, seguida pela Ya-
maha com 3 e Ducati uma.
Marc Marquez é o piloto com
maior sucesso no circuito ob-
tendo vitória em todos os anos
que disputou em solo alemão.
Foram sete: uma na categoria

125cc (2010) duas na Moto2
(2011/12) e quatro na Moto-
gp, com a peculiaridade de ter
largado na pole em todas as
provas.

Nos treinos livres na sexta
feira da categoria principal, o pi-
loto da Ducati e atual líder do
campeonato, Andrea Dovisioso,

ficou com o primeiro posto se-
guido por Viñales. Dovi afirmou
que a meteorologia na região é
incerta e o asfalto novo fará a
diferença. O vencedor da última
prova, Valentino Rossi, teve um
problema mecânico em sua moto
logo no inicio dos treinos e foi
obrigado a utilizar a moto reser-
va. Sem um bom ajuste, ficou
apenas com o 16º tempo. A nota
triste até o momento foi o aci-
dente com o espanhol Jorge Mar-
tin, da categoria Moto3, que fra-
turou o tornozelo e a fíbula da
perna direita ficando de fora do
evento. O piloto havia sido o
mais rápido na primeira sessão
de treinos livres.

A novidade da Moto2 é o
anuncio da permanência de Alex
Marquez na equipe Marc VDS
por mais uma temporada. O pi-
loto terá como companheiro de
equipe o atual líder da categoria
Moto3, Joan Mir. A prova da ca-
tegoria Motogp acontece neste
domingo às 9 horas da manhã.
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Válido como primeira eta-
pa do Circuito Brasileiro de
Skate 2017, modalidade
Freestyle, o Braza Freestyle
Skateboarding Championship,
com a chancela da Confedera-
ção Brasileira de Skate, acon-
tece na Tattoo Week, a maior
convenção de tatuagem do
mundo, que será realizada nos
dias 14, 15 e 16 de julho, no
Expo Center Norte.

Segundo Brownzinho Men-
des, organizador e skatista, a
competição a ser realizada na
convenção de tatuagem, une
arte e esporte em um só espa-
ço, convergindo energias e afi-
nidades entre o skate e a tatua-
gem. ”Temos certeza que o
grande público da Tattoo Week
irá prestigiar e vibrar com as
performances dos nossos me-
lhores atletas. Será uma forma
de incentivar e divulgar esse es-
porte, que tornou-se olímpi-
co”, destaca. 

São 35 atletas que compe-
tem nas categorias Profissio-
nal, Gran Master e Amador, reu-
nindo as maiores feras do ska-
te nacional. Na categoria pro-
fissional, comparecem o atual
campeão brasileiro, Matheus
Navarro, Brownzinho Mendes,
Kauê Araújo e Rodrigo Texaco
entre outros destaques.

Também estarão presentes
ídolos da categoria Gran Mas-
ter, atletas acima dos 50 anos,
como Paulo Folha, Rogério
Antigo, Edmar Marroca e Tai
Tai, atual vice-campeão mundi-
al Gran Master.

Na categoria amador, com-
parecem Márcio Torres, que
sagrou-se campeão mundial no

Felipe Fraga usará número 40
em seu Stock Car da Cimed

Racing em Curitiba
Em ação especial para a prova em Curitiba, atual equipe bicampeã terá layout especial para a Corrida do Milhão em
comemoração aos 40 anos do Grupo Cimed - Felipe Fraga usará este número especialmente neste final de semana

Felipe Fraga com a coroa e o anel da vitória da Corrida do
Milhão de 2016

Atual campeão da Stock Car,
Felipe Fraga terá uma novidade
em seu carro na Corrida do Mi-

lhão, que será disputada neste fi-
nal de semana em Curitiba.

O piloto tocantinense deixa-

rá de usar nesta etapa o tradicio-
nal número 88 de seu carro para
correr pela primeira vez com o
40, em homenagem às quatro
décadas de atuação do Grupo Ci-
med, principal patrocinador de
seu time. Além desta ação, os
quatro carros da atual equipe bi-
campeã da Stock Car estarão
com um layout especial para a
prova mais importante do auto-
mobilismo brasileiro.

“Estou muito feliz de poder
fazer essa homenagem para o
Grupo Cimed, que realiza um
trabalho incrível em sua atua-
ção na área farmacêutica e
também no envolvimento com
o esporte, já tendo conquista-
do dois títulos na Stock Car. A
Corrida do Milhão é sempre
especial e uma ocasião ideal
para fazer ações diferentes
como esta e tomara que o nú-

mero 40 também entre para a
história da Corrida do Milhão
como o 88 entrou no ano passa-
do”, diz Fraga, que é o mais jo-
vem campeão da Stock Car e tam-
bém da famosa prova milionária
- ambas com 21 anos de idade.
Caso o triunfo aconteça, ainda
poderá ganhar um presente de ani-
versário adiantado, já que o pilo-
to completa 22 anos na próxima
segunda-feira.

Os treinos da Stock Car em
Curitiba serão iniciados nesta
sexta-feira. O primeiro treino li-
vre acontece às 12h20. No sá-
bado, o segundo treino come-
ça às 8h05 e a classificação,
com transmissão ao vivo do
Sportv, será às 11h. A corrida
única terá 40 minutos de dura-
ção mais uma volta e será exi-
bida ao vivo pela TV Globo no
domingo às 10h30.
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Tattoo Week recebe
campeonato
brasileiro de

skate Freestyle
Campeonato brasileiro de skate será realizado na Tattoo
Week

recente Campeonato Mundial
do Canadá, Kesley Maximilia-
no e Charles entre vários ska-
tistas dessa modalidade.

Os competidores darão
três voltas de 1 minuto pela
quadra, uma área especial de
30 m por 15 m, com piso bem
liso, e farão coreografia com
música, demonstrando mano-
bras radicais, estilo, criativida-
de, velocidade e habilidade.

Skate for life
Os praticantes e amantes

de skate vão amar o projeto.
Este ano a Tattoo Week traz
uma exposição de 300 shapes
de skate, com pinturas exclu-
sivas de 50 renomados tatua-
dores como Jun Matsui, Pol-
ska e Finha entre muitos. O
projeto denomina-se Skate for
life.

Segundo Esther Gawendo,
coordenadora do evento, essa
união do skate e da tattoo per-
mitiu a produção de exclusivas
obras de arte e, mais que isso,
dá uma verdadeira lição de ci-
dadania e solidariedade.

A obra de Finha foi muito
comentada nas redes sociais.
Ele pintou o rosto de Gilberto
Gil e o próprio músico fez o
post, com grande repercussão,
nas redes sociais.

As obras de arte com pin-
turas exclusivas estarão reuni-
das em uma exposição e serão
leiloadas pelo lance mínimo
de R$ 100,00. Os valores ar-
recadados serão doados para o
Instituto do Câncer.

Também estarão expostos
20 tacos de baseball, com pin-
turas exclusivas de tatuadores,
que também entrarão no leilão.

Arena Caixa recebe mais uma etapa
do Desafio Brasil de Atletismo

Competição será disputada neste sábado à tarde em São Bernardo do Campo, com entrada livre para o público

F
ot

o/
 M

ar
ce

ll
o 

Z
am

br
an

a

Alexander Russo

A Arena Caixa, em São Ber-
nardo do Campo (SP), recebe
neste sábado (dia 1º) mais uma
etapa do Desafio Brasil de Atle-
tismo, que será disputado simul-
taneamente com mais uma edi-
ção do Circuito Prata da Federa-
ção Paulista de Atletismo (FPA).
O evento, que reunirá alguns dos
principais atletas do País, terá 24
provas, sendo 14 masculinas e
10 femininas, começando às 13
horas, com as semifinais dos 110
m com barreiras, das categorias
adulta e sub-20.

A Federação, organizadora do
evento com apoio da Confedera-
ção Brasileira de Atletismo
(CBAt), recebeu a inscrição de
vários atletas que disputaram na

semana passada o Campeonato
Sul-Americano de Assunção, no
Paraguai.

Entre os inscritos nos 100
m, por exemplo, estão Ana
Cláudia  Lemos,  Francie la
Krasucki (ambas do Pinhei-
ros), Bruno Lins (CT Piauí) e
Felipe Bardi (SESI-SP). Nos
400 m, Jailma Lima, Jessica
Roberti e Alexander Russo
(todos da B3 Atletismo).

Nas provas de campo, o salto
em distância terá Paulo Sergio
de Oliveira (ouro em Assunção),
enquanto Fernanda Borges está
confirmada no lançamento do
disco (ambos da B3). No lan-
çamento do martelo, a FPA di-
vulgou os nomes Wagner Do-

mingos (B3), Allan Wolski (Pi-
nheiros) e Mariana Grasielly
Marcelino (B3).

A entrada na Arena Caixa está

localizada na Rua Tiradentes,
1840 - Vila do Tanque.

A ENTRADA É LIVRE PARA
O PÚBLICO.

Stock Car lança troféu
Pole Position HERO
na Corrida do Milhão

Dando continuidade a renova-
ção da categoria, a Stock Car
lança mais uma novidade para a
temporada 2017. A partir de
agora, o troféu Pole Position
HERO será entregue para o pi-
loto que marcar a pole em to-
das as etapas da Stock Car. A
estreia será neste sábado (1o de
julho), após o treino classifica-
tório que define o grid de lar-
gada para a Corrida do Milhão.

Até agora quatro pilotos
conquistaram a pole no atual
campeonato. Daniel Serra em
Goiânia, Thiago Camilo no Ve-
lopark, Rubens Barrichello em
Santa Cruz do Sul e Max Wil-
son em Cascavel.

O troféu integra o novo pa-
cote de ações lançado pela Sto-
ck Car, ao lado do HERO Push –
votação popular que premia os
pilotos mais votados com um
push a mais durante a corrida – e
do novo site da categoria.

“A Stock Car passa por um
processo de modernização, que

busca aumentar o engajamento
do público e aproximar ainda
mais a categoria dos fãs. A
HERO se mostrou um parceiro
que compartilha das mesmas
ideias que nós e por isso esta-
mos juntos nesse projeto”, co-
mentou Rodrigo Mathias, dire-
tor Geral da Vicar.

“O objetivo do pole position
HERO é valorizar ainda mais
uma das conquistas mais difíceis
que temos no automobilismo
que é ser o piloto mais rápido do
grid no final de semana. Ao lado
da vitória, ser o Pole Position
é a façanha que o público re-
gistra e que fica na história da
categoria. Além disso, é o mo-
mento máximo dos pilotos em
termos de desempenho e velo-
cidade pura. Isso tem tudo a ver
com o que a marca HERO ofe-
rece: proteger os grandes mo-
mentos com o alto desempe-
nho e segurança”, completa
André Mertens, diretor de Ma-
rketing da HERO.
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Motos

Lançado recentemente na Europa, o no-
víssimo BMW M4 CS já está com o passa-
porte carimbado para o Brasil. A data de che-
gada da edição especial e limitada do cupê
esportivo será confirmada oportunamente,
assim como seu preço sugerido no mercado
brasileiro. O BMW M4 CS preenche o espa-
ço entre o M4 Coupé, equipado com o Com-
petition Package (Pacote de Competição), e
o BMW M4 GTS, concebido incondicional-
mente para o uso em circuitos fechados. Com
seu desenho marcadamente esportivo, o novo
BMW M4 CS prolonga uma tradição de dé-
cadas de exitosos modelos M especiais, que
se iniciou em 1988 com o BMW M3 Evolu-
tion, da geração E30. O novo BMW M4 CS
será produzido na fábrica da BMW de Mu-
nique, na Alemanha.

O novo BMW M4 CS também marca a
introdução de uma nova nomenclatura para
os modelos BMW M. Posicionados acima
dos modelos M tradicionais estão as versões
Competition, com desempenho aprimorado.
Acima estão os modelos da edição especial
CS, ainda mais potentes. E posicionados no
topo estão os chamados brand shapers, ca-
pazes de maximizar seu desempenho na pis-
ta ao mesmo tempo em que estão aptos a
rodar nas ruas.

O motor de alta performance 3.0 litros
teve sua potência de saída elevada a 460 cv, o
que significa 29 cv a mais que o motor do
BMW M4 convencional. Graças à mais mo-
derna tecnologia M TwinPower Turbo, o
BMW M4 CS rompe a marca dos 4 segun-
dos, parando o cronômetro em 3,9 segundos

BMW M4 CS é
confirmado para o Brasil

ao acelerar de 0 (zero) a 100 km/h. A veloci-
dade máxima do BMW M4 CS, equipado de
série com o Pacote M Driver, é de 280 km/h,
limitado eletronicamente. O motor de seis
cilindros em linha, submetido à pressão por
dois turbocompressores mono-scroll foi con-
cebido para entregar um alto rendimento, uma
linha de torque elevada, mesmo em baixas
rotações, e uma grande eficiência com inter-
cooler, injeção direta de gasolina High Preci-
sion Injection, sistema de controle variável
nas válvulas VALVETRONIC e controle va-
riável do comando de válvulas Duplo-VA-
NOS.

O BMW M4 CS está equipado de série
com transmissão de dupla embreagem M
DKG, de sete marchas e Drivelogic. Este câm-
bio ultramoderno é refrigerado a óleo e per-
mite engatar as marchas automaticamente, ou
se preferir, trocá-las manualmente por meio
das hastes no volante. As mudanças de mar-
cha ocorrem em frações de segundo e sem
interrupção do fluxo de torque. Ao mesmo
tempo, a sétima marcha possui relação longa
para manter as rotações baixas e minimizar o
consumo de combustível em viagens mais
longas.

A suspensão do novo BMW M4 CS é
praticamente a mesma utilizada no BMW
M4 Competition Package. Seus componen-
tes, tanto no eixo dianteiro, quanto no trasei-
ro, são feitos de alumínio forjado e, portan-
to, são extremamente leves. Isso contribui
para a estabilidade do veículo além de benefi-
ciar sua dirigibilidade. O M4 CS é equipado
de série com a suspensão Adaptive M, cuja

geometria foi ajustada para oferecer um de-
sempenho aprimorado tanto nas ruas quanto
nas pistas. Prova disso é que o cupê foi de-
senvolvido e lapidado na pista de teste mais
exigente de todas quando o assunto é carros
esportivos de alta desempenho: a lendária
Nürburgring Nordschleife. Seu tempo per-
corrido no entorno do anel, de 7min38s, in-
sere o CS no território dos carros superes-
portivos.

Assegurar a melhor aderência possível
em todas as condições de condução é res-
ponsabilidade do sistema DSC (Controle de
Estabilidade Dinâmico) – que inclui M Dy-
namic Mode – e o Active Differential (dife-
rencial ativo). Os sistemas de controle para a
suspensão Adaptive M, DSC e Active M
Differential foram modificados de acordo com
os requisitos dinâmicos do BMW M4 CS
assim como a configuração da direção eletro-
mecânica. O condutor tem a opção de ajustar
as configurações da direção e suspensão às
suas preferências pessoais ou às demandas
da rota em questão. Para isso, ele pode sele-
cionar um dos três modos de condução
(Comfort, Sport e Sport+) com o toque de
um botão. Embora o modo Comfort seja par-
ticularmente adequado às condições de es-
trada precárias, a condução urbana e viagens
curtas, o Sport é ideal para os motoristas
interessados em acelerar por trajetos rústi-
cos. E para aqueles que preferem pisar fundo
em circuitos fechados, o modo Sport+ abrirá
caminho para tempos de volta cada vez mais
rápidos. O Sport+ gerencia todos os siste-
mas relevantes para oferecer a melhor dinâ-
mica possível.

Além disso, as rodas de liga leve de 19 e
20 polegadas, dianteiras e traseiras, respecti-
vamente, desenvolvidas exclusivamente para
o M4 CS, também são muito apropriadas
para uso em pista. De série calçam pneus
Michelin Pilot Sport Cup 2. Os pneus semi-
slick, também homologados para trafegar nas
ruas, propiciam uma aderência imbatível e
suprema estabilidade lateral em altas veloci-
dades, bem como a melhor tração para arran-
car rapidamente em curvas fechadas.

O interior do novo BMW M4 estabelece
um ambiente esportivo. Os assentos espor-
tivos M são revestidos com Alcantara e cou-
ro, incluindo a forração da guarnição interna
das portas feitas de fibras naturais prensa-
das, com alças de lona no lugar dos puxado-
res convencionais. A tampa do motor – com
a característica saída de ar atrás de uma sali-
ente elevação marcada por vincos – e o teto
são feitos a partir de materiais leves, extre-
mamente rígidos e de alta tecnologia de com-
posto de fibra de carbono com plástico re-
forçado (CFRP).

Kawasaki apresenta
Ninja 650 ABS e Ninja

1000 2018

A Kawasaki do Brasil acaba de disponibi-
lizar ao mercado nacional dois novos lança-
mentos que passam a integrar a sua linha Sport
2018. A consagrada Ninja 650 ABS retorna às
concessionárias com diversas atualizações. O
novo modelo ficou mais leve, econômico, e,
principalmente, priorizou o desempenho nas
médias e baixas rotações. O preço público
sugerido da Ninja 650 ABS SE - Lime Green
KRT Edition é de R$ 34.990, enquanto que da
Ninja 650 ABS - Metallic Spark Black é de R$
33.990.

Outra novidade é a reformulação da Ninja
1000. O modelo de alta cilindrada chega à ter-
ceira geração com um visual ainda mais espor-
tivo e com a eletrônica totalmente renovada. A
Ninja 1000 ABS - Metallic Spark Black tem
preço público sugerido de R$ 56.990, a Ninja
1000 Tourer ABS - Candy Lime Green é de
preço público sugerido de R$ 59.990.

Logo em uma primeira análise visual, os
consumidores da Kawasaki já poderão perce-
ber as novidades da nova Ninja 650 ABS 2018.
Os desenvolvedores japoneses optaram por
deixá-la com um aspecto mais agressivo e ins-
pirada nas versões SuperSport da marca. Para
isso, o lançamento recebeu nova carenagem
frontal, uma rabeta ainda mais compacta e lan-
çada para cima e uma modificação no formato
do farol. Já a lanterna traseira ganhou lâmpa-
das de LED que formam a letra X e dão um
aspecto bastante esportivo à motocicleta.

Ao girar a chave no contato, o usuário irá
perceber um painel de instrumentos moderno
com display em LCD, velocímetro e indica-
dor de marchas digitais. E além das funções
tradicionais, como hodômetros total e parcial,
média do consumo de combustível, tempera-
tura do líquido de arrefecimento e relógio, a
nova Ninja 650 ABS traz também uma luz
que sugere o momento mais indicado para a
realização da troca das marchas baseado na
rotação do motor.

E por falar em motorização, o modelo bi-
cilíndrico de 649cc ganhou ainda mais perfor-
mance nas médias e baixas rotações. O intuito
da Kawasaki foi priorizar a pilotagem no dia a
dia. Assim, a Ninja 650 ABS 2018 entrega
uma potência suave abaixo das 3.000 rotações
(rpm), fato que permite ao piloto ter maior
confiança para explorar o acelerador nas rota-
ções mais altas.

Outro grande destaque da nova Ninja 650
ABS é a relação entre peso e economia. O mo-
delo enxugou 15 quilos em relação à versão an-
terior e com isso baixou, em média, 6,8% seu
consumo de combustível. Diversos fatores con-
tribuíram para isso. Entre eles estão a utiliza-
ção de novas tecnologias, como cilindros do
tipo open-deck e mudanças no design da balan-
ça traseira e do quadro, que ficaram mais leves.

A Ninja 650 ABS 2018 traz ainda uma
porção de novidades. Entre elas se destacam a
nova alavanca de câmbio do tipo Link, a tec-

nologia de embreagem Assistida & Deslizante
– desenvolvida especialmente para as pistas
pela equipe Kawasaki Racing Team – e os
freios no formato margarida com diâmetro de
300 mm na frente e 220 mm na traseira.

Já o segundo lançamento da Kawasaki –
há algum tempo esperado – é a Ninja 1000
ABS 2018. A motocicleta de 1.043 cm³ de
cilindrada chega ao mercado brasileiro com um
visual renovado e com a parte eletrônica total-
mente modernizada. A superesportiva de qua-
tro cilindros e potência máxima de 142 CV
recebeu a última versão do software de mode-
lagem avançada da Kawasaki para o desenvol-
vimento de um quadro com curvas suaves e
um mínimo de soldas, garantindo um nível de
tensões extremamente baixo. O KCMF (Ka-
wasaki Cornering Management Function) ge-
rencia os diversos parâmetros de motor e chas-
si e ajusta a intensidade de frenagem, através
do KIBS e a potência ideal (Controle de tração
KTRC), para uma transição suave entre acele-
ração e retomada ao percorrer curvas.

Tratando-se exclusivamente dos freios, a
Ninja 1000 ABS 2018 está equipada com um
sistema de gerenciamento de alta precisão. O
KIBS - Kawasaki Intelligent anti-lock Brake
System – assegura uma frenagem praticamen-
te perfeita com um mínimo de interferência
durante a pilotagem esportiva. Através de sen-
sores de velocidade nas duas rodas, o sistema
monitora a pressão hidráulica da pinça dian-
teira e coleta diversas informações da ECU
(Unidade de Controle Eletrônico) do motor.
Com isso, o KIBS evita uma possível perda
de performance nos momentos de frenagem.

Já em relação à aparência, a superesporti-
va ganhou um design bem mais agressivo. O
lançamento traz novas linhas e uma carena-
gem frontal semelhante às utilizadas nas mo-
tociclistas de competição. Assim como nos
lançamentos mais recentes da Kawasaki, a
Ninja 1000 ABS 2018 traz ainda iluminação
em LED em seu farol duplo, o que aumenta a
intensidade e o alcance da luz.

E para maior conforto, o para-brisa com
bolha dupla da Ninja 1000 ABS foi modifica-
do e agora está 15mm mais alto no centro, o
que ajuda evitar turbulências e reduz o impac-
to do vento. O equipamento ainda traz três
regulagens de altura. Por fim, o painel de ins-
trumentos recebeu um novo layout. Entre as
novidades estão uma tela de LCD com velocí-
metro digital, indicador de posição de marchas
e de temperatura externa.

Além da versão Standard na cor preta, a
Ninja 1000 estará disponível na versão Tou-
rer na tradicional cor verde, com um comple-
to pacote de acessórios de série como slider,
protetor de motor, tank pad e knee pad.
Outros diferenciais da versão Tourer são a
bolha fumê, que confere à motocicleta um
visual ainda mais atraente, e uma tomada de
12V para maior comodidade.

A roadster BMW G
310 R estreia no

segundo semestre
Aguardada com grande expectativa pe-

los apaixonados por motocicletas, a inédita
BMW G 310 R já tem preço sugerido defini-
do: R$ 21.900. A roadster inédita, que marca
a entrada da BMW Motorrad no segmento
de motocicletas abaixo de 500 cilindradas
nacional, já está sendo produzida na nova
fábrica própria do BMW Group em Manaus
(AM) e fará sua estreia na rede de concessi-
onárias autorizadas no segundo semestre des-
te ano.

Desenvolvida na Alemanha, a nova
BMW G 310 R se diferencia pelas dimen-
sões compactas e pelo desenho arrojado, sem
deixar de lado o espírito de uma verdadeira
roadster caracterizado pela agilidade em am-
biente urbano e vigor na estrada. A nova mo-

tocicleta também se destaca pelo conforto
garantido pela posição excepcional do assen-
to, pelo display de LCD (cristal líquido) no
painel de instrumentos de fácil visualização,
e pelos comandos acessíveis ao piloto. A moto
também oferece um alto nível de ergonomia e
segurança ao ocupante.

A nova G 310 R é impulsionada por um
motor de 313 cm³, refrigerado a água, com
comando duplo de válvulas e injeção eletrôni-
ca de combustível. O bloco monocilíndrico é
capaz de gerar 34 cv de potência (a 9.200 rpm)
e torque máximo de 28 Nm (disponíveis a 7.500
rpm). Considerando seu baixo peso (158,5 kg),
a roadster da BMW oferece uma condução
ágil e divertida, ideal para encarar o trânsito
das grandes cidades brasileiras.

Chegam às concessionárias da marca de
todo o país os Citroën C3 e Aircross equipa-
dos com o novo câmbio automático sequen-
cial de 6 marchas. Trata-se da mais moderna
opção de caixa automática do Grupo PSA
para motores a gasolina, com ganhos signifi-
cativos em termos de conforto, robustez,
prazer ao dirigir e eficiência energética.

Com a introdução do câmbio de 6 mar-
chas, as trocas de marcha passam a ser mais
suaves, proporcionando uma sensação mais
agradável, tanto para o motorista quanto para
os passageiros. O rodar mais macio se soma
a evoluções no conforto acústico, perceptí-
vel pela ausência de vibrações e ruídos den-
tro do habitáculo.

Além disso, há uma melhora no desempe-
nho dos dois modelos, fruto das novas cali-
bragens do GMP (Grupo Moto Propulsor),
da presença de novas leis de passagem e da
oferta de três modos de condução específicos
(Drive, Sport e ECO), desenvolvidos para
torná-los mais distintos para o motorista.

O novo câmbio sequencial de 6 marchas
também é sinônimo de eficiência energética,
já que apresenta ganhos de consumo nos ci-
clos urbano e rodoviário.

A gama C3/Aircross passa a oferecer em
sua linha 2018 a oferta de uma nova cor, a
Dark Carmin (marrom metálico) e inclui como
equipamento de série em todas as versões (ex-
ceto ST@RT) a moderna Central Multimídia
com tela Touch-screen de 7", com Rádio AM/
FM, MP3, Bluetooth e Mirror Screen.

A marca passa a disponibilizar, também,
uma nova versão de entrada de gama para o

Citroën C3 e Aircross com
câmbio automático de 6 marchas

compacto Premium C3: Attraction Automá-
tica 6 Marchas. Com preço a partir de R$
58.540, traz de série inúmeros conteúdos,
como Direção elétrica, Ar-condicionado, Cen-
tral multimídia, Computador de bordo, Fa-
róis de neblina, Vidros e travas elétricas, Vo-
lante com regulagem de altura e profundida-
de, Pneus 195/60 R15 Fuel Saver, entre ou-
tros.

Já o Citroën Aircross Live Automático
Sequencial 6 Marchas, equipado com dire-
ção elétrica, ar-condicionado, DRL, rodas de
alumínio 16", Barras de teto e Central multi-
mídia, tem preço a partir de R$ 67.990.

Nacionais

Pós-venda: manutenção a R$ 1 Por Dia
Os Citroën C3 e Aircross possuem 3 anos

de garantia contratual e 6 anos de garantia
anticorrosão perfurativa e conta, também,
com o competitivo Plano de Revisão a R$ 1
Por Dia, com revisões de 10.000, 20.000 e
30.000 km a preços fixos de R$ 365,00.

Por meio da Revisão a R$ 1 Por Dia,
além do preço competitivo e da precisão
na verificação dos itens indicados no plano
de manutenção periódico, os proprietários
do modelo terão a possibilidade do parce-
lamento dos custos em quatro pagamentos
mensais.

Volkswagen promove Operação
Limpa Pátio com descontos

A Volkswagen está promovendo a ação
“Operação Limpa Pátio” em todas as suas
concessionárias no País. Os descontos che-
gam a até R$ 20 mil e são válidos até este
final de semana. Há, ainda, condições especi-
ais de financiamento, com opções de taxa zero
para alguns modelos. Os principais desta-
ques da ação são Fusca, Jetta, Nova Saveiro
Cross, Fox 1.0, Voyage e Gol.

O maior desconto é o Fusca, com abati-
mento de R$ 20 mil em relação ao preço de

tabela. Outro modelo com bônus é o Jetta,
que está com desconto de R$ 7 mil e pode ser
financiado com taxa zero, desde que a entra-
da seja de 60% e saldo em 18 meses. A Nova
Saveiro Cross (tanto na versão de cabine es-
tendida como na carroceria de cabine dupla)
está R$ 3 mil abaixo do preço de tabela.

Outro modelo com desconto é o Voyage
Trendline 1.0 (R$ 1.800). As demais versões
do Voyage 1.6 estão com abatimento de R$
2.800. O Fox 1.0  está sendo oferecido por

R$ 3.000 abaixo do preço de lista e Gol
Comfortline 1.0 está com desconto de R$
4.500.

Novo up!
Recém-chegado às concessionárias, o

novo up! está com condições diferenciadas
de financiamento. As promoções começam
com planos com entrada de 30% do preço do
veículo com taxa de 1,14% e saldo de 24
meses. Se a entrada for de 60%, a taxa cai
para 0% no plano com 18 prestações.
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