
O DIA
Nª 23.984 Preço banca: R$ 2,30

Jornal SP

Lula tem R$ 9 milhões de planos de
previdência bloqueados a pedido de Moro

MPF em São Paulo cria força-tarefa
para atuar na Operação Lava Jato
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Prévia indica deflação de 0,18%,
 a menor taxa em quase 20 anos

Governo divulga aumento
de tributos sobre combustíveis

Esporte
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,12
Venda:       3,12

Turismo
Compra:   3,11
Venda:       3,30

Compra:   3,63
Venda:       3,63

Compra: 115,14
Venda:     141,45
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

10º C

Sexta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Previsão do Tempo

O paulista Thomaz Be-
llucci (Claro/ Embratel/ Wil-
son/ CBT/ IMM) e o mineiro
André Sá estão na semifinal
de duplas do ATP 250 de Bas-
tad. Na quinta-feira, pelas

Bellucci e Sá
alcançam a semifinal

em Bastad
quartas de final, Bellucci e
Sá precisaram de apenas 50
minutos para derrotarem o
alemão Dustin Brown e o
russo Karen Khachanov, por
6/4 6/0.                   Página 7

Cacá Bueno destaca etapa
de Curvelo como decisiva

para campeonato
A Stock Car disputa nes-

te final de semana em Cur-
velo (MG) a sua sexta etapa
da temporada, encerrando a
sua primeira metade com a
disputa do campeonato en-
trando em sua fase mais de-
cisiva, como explica Cacá
Bueno. O piloto da Cimed
Racing é o maior campeão
em atividade, após conquis-
tar cinco títulos da principal
categoria do automobilismo
brasileiro. Após cinco etapas,
ele ocupa a oitava colocação
na tabela, a 49 pontos do lí-
der, Daniel Serra.   Página 7
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Cacá Bueno

Alex Barros e Diego Pierluigi
mantêm foco para brigar pela

vitória na 4ª etapa

Alex Barros #4 promete acelerar forte em Interlagos

Neste fim de semana (de 21
a 23) Alexandre Barros e Diego
Pierluigi voltam ao autódromo
de Interlagos para seguirem tra-
balhando firmemente em suas
motos Honda CBR 1000RR, a
fim de conseguirem o melhor
acerto dos equipamentos, com

o objetivo de estarem com-
petitivos para a quarta etapa
do SuperBike Brasil. A dispu-
ta da categoria principal - a
SBK - será exibida ao vivo no
domingo (23) pelo site
GloboEsporte.com a partir das
12h.                             Página 7

F
ot

o/
 S

am
pa

fo
to

s

Filipe Toledo é o campeão
do Corona J-Bay Open

Uma final luso-brasileira fe-
chou o Corona Open J-Bay nas
direitas perfeitas de Supertubes,
na quinta-feira em Eastern Cape,
África do Sul. Em um dos even-
tos com as melhores ondas da
história do World Surf League
Championship Tour, Filipe Tole-
do deu um show para conquistar
sua quarta vitória na carreira e
subiu da 14ª para a sétima posi-
ção no ranking, que continua li-
derado pelo australiano Matt
Wilkinson. Frederico Morais
barrou o campeão mundial Gabri-
el Medina nas semifinais e se
tornou o primeiro surfista de
Portugal a chegar na final em eta-
pas do CT.                       Página 7Filipe Toledo (SP)
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Acordo entre
Mercosul e

UE depende
de definição

do bloco
europeu, diz

ministro
O ministro brasileiro da

Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Marcos Pereira, dis-
se na quinta-feira(20) em
Mendoza, na Argentina, duran-
te reunião do Conselho do
Mercosul, que a conclusão do
acordo comercial entre o blo-
co e a União Europeia (UE)
depende da apresentação em
tempo hábil pelos europeus da
sua oferta de acesso aos seus
mercados.                  Página 3

Europol,
EUA e

Holanda
tiram do ar
dois sites

criminosos da
“dark web”
O Serviço Europeu de Po-

lícia (Europol) anunciou na
quinta-feira(20) que, com a
colaboração do FBI (a polícia
federal americana), da Agência
Antidrogas dos Estados Uni-
dos e da Polícia Nacional da
Holanda, conseguiu tirar do
ar dois dos principais sites
de comércio ilegal da dark
web (rede sombria), uma par-
te da internet não acessada
através dos navegadores co-
muns. A informação é da
agência EFE.            Página 3
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Posto  de combustíveis

Com dificuldades em recupe-
rar a arrecadação, o governo de-
cidiu aumentar tributos para ar-
recadar R$ 10,4 bilhões e cum-
prir a meta fiscal de déficit pri-
mário de R$ 139 bilhões. O Pro-
grama de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financi-

amento da Seguridade Social
(Cofins) sobre a gasolina, o die-
sel e o etanol subirá para com-
pensar as dificuldades fiscais,
segundo nota conjunta, dos mi-
nistérios da Fazenda e do Plane-
jamento.

A alíquota subirá de R$ 0,3816

para R$ 0,7925 para o litro da ga-
solina e de R$ 0,2480 para R$
0,4615 para o diesel nas refinarias.
Para o litro do etanol, a alíquota pas-
sará de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para
o produtor. Para o distribuidor, a alí-
quota, atualmente zerada, aumenta-
rá para R$ 0,1964.         Página 3

A inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15) fechou com variação ne-
gativa de 0,18% em julho, re-
sultado que chega a ser 0,34
ponto percentual inferior ao
resultado de junho, quando a
variação foi de 0,16%.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que divulgou na quin-
ta-feira(20), no Rio de Janei-
ro, os dados da prévia, essa é
a menor variação relativa a ju-

lho, juntamente com o resulta-
do de 2003, cuja variação tam-
bém havia sido de -0,18%.

Essa é a menor taxa de in-
flação desde setembro de
1998, quando a deflação dos
preços havia sido de -0,44%.
Com a inflação negativa de
julho, o IPCA-15 passou a
acumular alta de 1,44% nos
primeiros sete meses do ano,
resultado 3,75 pontos
percentuais menor do que os
5,19% referentes ao mesmo
período do ano passado.
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Temer autoriza envio de
800 policiais para reforçar

segurança no Rio

Pesquisa aponta que pequeno
empresário não pretende

investir nos próximos meses
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Estado conta com as duas
melhores universidades da

América Latina

Programa Trabalho Novo
supera 1.000 vagas

preenchidas
Página 2



Programa Trabalho Novo supera
1.000 vagas preenchidas

Página 2 São Paulo
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H I S T Ó R I A S

Prosseguindo nas publicações de quem é quem entre os can-
didatos que se elegeram vereadores pela 1ª vez no maior e mais
importante parlamento municipal do Brasil, seguimos com um
pouco das histórias ...

D A

... dos vereadores. Isac Felix (PR) consolidou-se
como liderança política via trabalho realizado junto ao então ve-
reador e presidente - por 4 vezes consecutivas - da Câmara pau-
listana, o hoje presidente do PR ...

P O L Í T I C A

... Antonio Carlos Rodrigues. Foi uma ‘escola’. Isac soube
esperar, desde ACR se tornar senador por São Paulo e depois
Ministro (Transportes). Isac é membro da igreja Batista, com
formação em Teologia ...

N A
 
... pela Universidade Mackenzie. Isac já se destaca como re-

lator da CPI de grandes devedores do Tesouro paulistano. Janaína
Lima (Novo) destacou-se como advogada e porta-voz do
movimento ”Vem Pra Rua” ... 

C Â M A R A

... Foi escolhida - via Fórum Econômico Mundial -
como jovem liderança excepcional brasileiras. Entre as premia-
ções, destaque pra 1ª Safira do Rotary Internacional. Com ela, o
Novo tá ‘bonito na foto’ ...  

D E

... João Jorge (PSDB), respeitado no meio evangélico, chegou
pra realizar materialmente suas ações políticas. Com história no
funcionalismo público paulista, destaca-se como um dos gran-
des defensores ...

S Ã O   P A U L O

... da gestão do prefeito Doria (PSDB). Patrícia Bezerra
(PSDB) é esposa do ex-vereador e atual deputado (ALESP) Be-
zerra (Comunidade da Graça). Esteve Secretária (Bem Estar So-
cial) de Doria (PSDB).

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando uma via das liberdades possíveis.
Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política (São
Paulo - Brasil).
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O prefeito de São Paulo,
João Doria, apresentou nesta
quinta-feira (20) o balanço do
programa Trabalho Novo, que
superou as 1.000 vagas preen-
chidas, entre mais de 10 mil dis-
ponibilizadas por parceiros. O
programa reinsere no mercado
de trabalho pessoas que vivem
nas ruas da cidade. Mesmo com
a disponibilização de todas es-
sas vagas, a contratação não é
imediata porque os candidatos
passam por uma capacitação so-
cioemocional antes de assumi-
rem os postos de trabalho.

“O que nós queremos é
transformar vidas. A autonomia
gera a cidadania, não gera assis-
tencialismo e nem dependência.
Cada um desses 1.045 trabalha-
dores é dono do seu destino, das
suas ideias, do seu futuro e da
pulsação daquilo que deseja em
uma nova etapa de vida”, afirmou
o prefeito João Doria.

Até esta quinta-feira, foram
1.045 contratações efetivadas,
com 94 demitidos e 91% de re-
tenção. As pessoas em situação
de rua serão contratadas, prefe-
rencialmente, em unidades pró-

ximas aos locais onde vivem,
com cargos em diferentes áreas
de atuação. Nas empresas, eles
passam por treinamentos e pos-
suem a possibilidade de cresci-
mento profissional. O programa
também atua na relação com o
RH das empresas parceiras, para
que a gestão de pessoal dos par-
ticipantes do Trabalho Novo
considere as especificidades
dessa mão de obra.

“Essa é uma oportunidade
para a gente se levantar e conse-
guir a nossa vida. Com a mudan-
ça da minha vida financeira eu
espero que em breve possa ter
um lugar para morar com os
meus familiares”, Jordão Inácio
da Silva Alves Araújo, que traba-
lha na AEB – Associação Evan-
gélica Beneficente.

Já foram disponibilizadas
10.150 vagas por mais de 50 par-
ceiros (veja a lista abaixo), entre
elas garçons, funcionários de aten-
dimento, operacionais e de lim-
peza. A meta é conseguir trabalho
para 20 mil pessoas em situação
de rua até o fim da gestão.

“Uma das grandes vantagens
desse projeto é contar com pes-

soas que vão ser muito gratas a
você. Você faz uma ação solidá-
ria, sem gastar nada, dando uma
oportunidade para a pessoa cri-
ar sua própria renda. Então para
mim, como empresário, está
sendo bom financeiramente, so-
cialmente e para mim, como
pessoa”, disse Ronald Aguiar, da
rede Coco Bambu, que já con-
tratou 50 pessoas por meio do
Trabalho Novo.

Para conseguir uma destas
vagas, a pessoa deve passar por
uma capacitação socioemocio-
nal, que é uma espécie de curso
para resgatar a autonomia e a
identidade dos futuros emprega-
dos. Para isso, são realizadas di-
nâmicas vivenciais organizadas
pela ONG Rede Cidadã, que é
especialista em geração de
oportunidade de trabalho a pes-
soas em situação de vulnerabili-
dade social. No total, 2.425 pes-
soas passaram por este proces-
so e estão aptas para exercer as
atividades.

“Quem trabalha com popula-
ção de rua sabe que a maioria
quer trabalhar, mas muitos não
acreditam que podem por conta

de preconceito da sociedade,
dificuldades emocionais e até
por causa das drogas. O Traba-
lho Novo vem para quebrar pa-
radigmas, tanto para sociedade
civil como também para os pró-
prios moradores de rua, que vol-
tam a fazer parte do cenário eco-
nômico da cidade de São Paulo
entrando pela porta da frente”,
diz o secretário de Assistência
e Desenvolvimento Social, Fili-
pe Sabará.

“Nós temos que curar as pes-
soas das suas dificuldades emo-
cionais, das suas dependências e
tornar essas pessoas livres, ver-
dadeiros trabalhadores livres de
qualquer dependência, tanto quí-
mica como financeira. É isso que
o Trabalho Novo faz”, disse o
fundador da Rede Cidadã, Fer-
nando Alves.

O programa conta com a par-
ceria da Prefeitura com a Asso-
ciação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH), que tem fei-
to a intermediação com os RHs
de empresas que oferecem as
oportunidades de trabalho para
facilitar a contratação das pes-
soas em situação de rua.

Livros são distribuídos no
Aeroporto de Congonhas

No dia 25 de julho/2017,
terça-feira, quem passar pelo
Aeroporto de Congonhas, em
São Paulo, poderá receber ou
encontrar um livro esquecido
propositalmente nos assentos
do aeroporto. Pode pegar e le-
var com a condição de, após a
leitura, deixá-lo em outro local
público.

O projeto Viajando na Lei-
tura é realizado pelo Grupo
Projetos de Leitura em parce-
ria com a Infraero em comemo-
ração do Dia Nacional do Es-
critor. A ação terá início às 8h
e se estenderá até às 14h, tendo
como ponto de referência o lo-
cal de embarque dos passagei-
ros. Na ocasião, o autor do pro-
jeto, o escritor Laé de Souza
estará no local para acompanhar
a equipe e conversar com os
leitores.

Serão doados no projeto

1.500 livros para o público in-
fantil, juvenil e adulto, com a fi-
nalidade de fomentar a leitura e
promover a circulação dos li-
vros doados. Nos exemplares,
o leitor encontrará um adesivo
na capa, com a frase: “LEIA-ME
E ME ESQUEÇA POR AÍ” e, na
primeira página, a informação
que, após a leitura “esqueça” o
livro em outro local, para dar
continuidade ao projeto. A ideia
é que os usuários leiam durante
a viagem e depois deixem o li-
vro em um terminal de ônibus,
aeroporto ou outro local públi-
co, para que outras pessoas te-
nham oportunidade de leitura.
“Quando o mote é a educação,
não medimos esforços para a
realização de ações semelhan-
tes no aeroporto. Quando faci-
litamos o acesso aos livros,
como em campanhas que já fa-
zem parte do nosso calendário

anual, também esperamos in-
centivar a leitura”, destaca o su-
perintendente de Congonhas,
Aparecido Iberê de Oliveira.

Os livros são ilustrados e
contam histórias emocionantes
que permitem estimular a cria-
tividade de crianças e adultos.
A expectativa do autor do pro-
jeto, é que as pessoas leiam e
descubram o grande prazer que
isso traz. “Facilitar o acesso aos
livros é uma das maneiras de in-
centivar a leitura. A proximida-
de com o livro, permite que o
indivíduo desenvolva melhor a
sua ortografia, imaginação, cri-
atividade e a possibilidade de
desfrutar de muitas histórias in-
teressantes. Faz muito bem à cri-
ança ter a leitura de um livro
compartilhada com os seus pais.
Sair para o trabalho, passeio ou
voltar para casa e receber um li-
vro pode criar curiosidade e des-

pertar o interesse pela leitura e
quem sabe criar o hábito de ler
com os filhos. Por que não? “,
destaca Laé de Souza.

O Grupo Projetos de Leitu-
ra, que iniciou seu trabalho em
1998, reúne vários projetos de
incentivo à leitura aprovados
pelo Ministério da Cultura.

Com sede em São Paulo, o
Grupo Projetos de Leitura atua
em todo o território nacional
desenvolvendo projetos sem
fins lucrativos, com o objetivo
de vencer um dos maiores desa-
fios encontrados pelos profes-
sores e amantes da literatura: de-
senvolver o hábito da leitura.

Serviço:
Projeto Viajando na Lei-

tura
Quando: Dia 25/07, terça-

feira, Dia Nacional do Escritor,
das 8h às 14h

Os interessados em apren-
der mais sobre circo já podem
se inscrever  para o novo cur-
so de extensão da SP Escola
de Teatro. A residência artís-
tica, sob orientação de Bel To-
ledo, Fernando Neves e Hugo
Possolo, acontece em três tur-
mas diferentes, com aulas na
sede Brás da Escola e na sede
da Apaa, na Bela Vista.

O prazo para inscrições é
até 30 de julho, para isso é pre-
ciso preencher uma ficha onli-
ne e enviar um breve currícu-
lo. O curso, gratuito, vai de 7 a
31 de agosto e é base para a
criação de três espetáculos que
serão apresentados na 10ª edi-
ção do Festival Paulista de Cir-
co, em setembro.

Residência artística para

SP Escola de Teatro
terá curso gratuito

de circo no mês
de agosto

criação de espetáculo circen-
se com Fernando Neves
de 7 a 31 de agosto, seg. a sex.,
das 10 às 13h

Onde: Rua Conselheiro Ra-
malho, 538, Bela Vista

Residência artística para
criação de espetáculo circen-
se com Hugo Possolo de 7 a
31 de agosto, seg. a sex., das
10 às 13h

Onde: Av. Rangel Pestana,
2401, Brás

Residência artística para
criação de espetáculo circen-
se com Bel Toledo de 7 a 31
de agosto, seg. a sex., das 19
às 22h

Onde: Rua Conselheiro Ra-
malho, 538, Bela Vista

Estado conta com as duas melhores
universidades da América Latina

O Estado de São Paulo con-
ta com as duas melhores univer-
sidades da América Latina: a
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), primeira co-
locada, seguida pela Universi-
dade de São Paulo (USP).

Segundo o ranking de 2017
da revista britânica Times Hi-
gher Education (THE), divulga-
do nesta quinta-feira (20), a
Unicamp assumiu a liderança.
Na segunda edição da lista, a
universidade de Campinas tro-
cou de posição om a USP, que
foi a primeira colocada no ano
passado.

Em entrevista para a revista
THE, o reitor da Universidade

Estadual de Campinas, Marce-
lo Knobel, disse que o resulta-
do reflete “melhorias a longo
prazo que a instituição fez em
sua estratégia de pesquisa e es-
forços de transferência de co-
nhecimento”.

A citação em trabalhos in-
ternacionais e a colaboração
com empresas foram os dife-
renciais da Unicamp na atuali-
zação do ranking, segundo Phil
Baty, editor do estudo da THE.
Baty elogiou a tradição e o am-
biente proporcionado pela USP,
antes de concluir: “Elas repre-
sentam tanto a diversidade
quanto a excelência do setor de
ensino superior no Brasil.

O estudo para elaborar o
ranking avalia 13 indicadores
de desempenho em cinco áre-
as. São elas, pela ordem de in-
fluência no resultado final:
Ensino (o ambiente de apren-
dizado); Pesquisa (volume,
renda e reputação); Citações
(influência nas pesquisas);
Visão internacional (pessoal,
alunos e pesquisa); e Renda
industrial (transferência de
conhecimento).

Saiba como pedir isenção
ou redução de taxa de vesti-
bular da Fuvest

O Brasil foi o país com mais
instituições indicadas: 32 entre

81 universidades, sendo que 18
entre as Top 50. O segundo
colocado foi o Chile, com 15
indicações entre as 50 me-
lhores e 17 no total. Outros
seis país tiveram instituições
indicadas: México, Colômbia,
Argentina, Equador, Venezue-
la e Costa Rica.

Entre as brasileiras, o Esta-
do de São Paulo ainda teve a
Universidade Estadual Paulista,
a Unesp, na 12ª colocação. As
três instituições administradas
pelo Governo do Estado de São
Paulo estão com calendários
definidos para quem deseja in-
gressar em seus cursos superi-
ores em 2018.

Curta de ficção científica produzido
no MIS tem exibição gratuita

Apaixonados pela série Bla-
ck Mirror podem conferir o cur-
ta Clara.mem, fruto de produção
coletiva realizada pelo Núcleo
Experimental de Cinema do
MIS, no dia 22 de julho às 20h.

O curta-metragem é resulta-
do da produção coletiva e da
vivência realizada pelo Núcleo
Experimental, responsável por
selecionar por meio de con-
vocatória, interessados em
compor a equipe responsável
por todas as etapas de execução
da obra.

Nesta edição participaram
mais de 1400 candidatos. Sen-
do que 17 participantes foram
selecionados para colaborar
com o projeto, atuando nas mais

diversas funções.
Os colaboradores desem-

penharam atividades técnicas e
criativas do cinema, atuando
como: diretor, produtor, rotei-
rista, direção de arte, editor/
montador, diretor de fotogra-
fia, efeitos visuais/computa-
ção gráfica e edição de som/
som direto. Todo o trabalho foi
executado entre os meses de
fevereiro e junho deste ano, em
São Paulo.

Os participantes foram sele-
cionados tiveram a oportunida-
de de encontrar diretores e pro-
dutores de grande importância
para o cinema nacional, com o
objetivo de debater o processo
criativo e de produção de um fil-

me. O ingresso, gratuito, deve
ser retirado com 1h de antece-
dência na bilheteria do Museu.

Sobre o filme
Em Clara.mem (2017, Bra-

sil, 9’30”, dir. Alison Zago e
Márcio Schimming), Alberto
acorda sentindo-se um pouco
estranho e arruma-se como de
costume. Entretanto, ao cruzar
a porta de saída de seu aparta-
mento, ele é automaticamen-
te levado de volta para dentro.
Por mais que tente sair , acaba
sempre voltando ao mesmo
lugar. CLARA.mem é um cur-
ta-metragem sobre o passado,
o presente e o futuro e a ca-
pacidade de manipulação do ho-

mem sobre esse elemento da
vida.

Serviço:
Museu da Imagem e do

Som – MIS
Clara.mem
Auditório MIS (Avenida Eu-

ropa, 158, Jardim Europa, São
Paulo)

Dia: 22/7 (sábado) às 20h
Gratuito – retirada de ingres-

so com 1h de antecedência na
bilheteria

Estacionamento conveniado:
R$ 12 | Valet: R$ 18 [Convenia-
do]

Acesso e elevador para ca-
deirantes. Ar condicionado

www.mis-sp.org.br
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Acordo entre Mercosul e UE
depende de definição do

bloco europeu, diz ministro
O ministro brasileiro da Indústria, Comércio Exterior e Ser-

viços, Marcos Pereira, disse na quinta-feira(20) em Mendoza,
na Argentina, durante reunião do Conselho do Mercosul, que a
conclusão do acordo comercial entre o bloco e a União Euro-
peia (UE) depende da apresentação em tempo hábil pelos euro-
peus da sua oferta de acesso aos seus mercados.

 “A data de conclusão do acordo, sugerido pela parte europeia
para o final deste ano, é viável, mas dependerá da capacidade de a
Comissão Europeia apresentar tempestivamente e negociar sua
oferta de acesso a mercados, sobretudo dos produtos chamados
‘supersensíveis’ e de interesse central exportador para o Merco-
sul”, disse o ministro. Entre esses produtos estão carne bovina,
açúcar e etanol.

Hoje (21), será realizada em Mendoza a Reunião de Cúpula
do Mercosul, quando o Brasil deve assumir a presidência pro
tempore do bloco. Sobre os desafios da presidência do Brasil,
Marcos Pereira disse que o objetivo é aprofundar as negocia-
ções entre os membros do bloco, além da aproximação com pa-
íses da Aliança do Pacífico (México, Colômbia, Chile e Peru) e
outros blocos.

“A negociação de acordos comerciais com parceiros estraté-
gicos, dentro e fora da região, constitui uma das prioridades atu-
ais do Mercosul que a Presidência ‘pro tempore’ do Brasil pro-
curará manter e reforçar”, ressaltou Pereira.

O presidente Michel Temer viajou para Mendoza no fim da
tarde de quinta-feira

 (20), para participar da 50ª Reunião do Conselho do Merca-
do Comum e da Cúpula do Mercosul e Estados Associados.
(Agencia Brasil)

Europol, EUA e Holanda
tiram do ar dois sites

criminosos da “dark web”
O Serviço Europeu de Polícia (Europol) anunciou na quinta-

feira(20) que, com a colaboração do FBI (a polícia federal ame-
ricana), da Agência Antidrogas dos Estados Unidos e da Polícia
Nacional da Holanda, conseguiu tirar do ar dois dos principais
sites de comércio ilegal da dark web (rede sombria), uma parte
da internet não acessada através dos navegadores comuns. A in-
formação é da agência EFE.

A investigação conjunta possibilitou que os agentes derru-
bassem a infraestrutura de uma economia criminosa escondida
na internet de acesso mais restrito e responsável pelo tráfico de
artigos ilegais como drogas, armas de fogo e softwares para se-
rem usados em ciberataques.

O fechamento dos sites criminosos “é um sucesso destacá-
vel das autoridades da Europa e dos EUA”, disse em um comuni-
cado o diretor-executivo da Europol, Rob Wainwright, que elo-
giou a “sofisticação” da operação conjunta e pediu que mais ações
como essa sejam realizadas no futuro.

O comissário de Interior da União Europeia, Dimitris Avra-
mopulos, disse, por sua vez, que a dark web está transformando
em um paraíso para a criminalidade. “É uma ameaça para a nossa
sociedade e a nossa economia. Só podemos combatê-la lado a
lado”, afirmou.

A maneira mais comum de acessar os sites da dark web é atra-
vés do uso do navegador Tor Browser.

O AlphaBay, um dos sites fechados hoje, era o maior merca-
do criminoso da dark web, e usava um serviço oculto na rede Tor
para esconder, de forma eficaz, a identidade de seus usuários e a
localização de seus servidores.

Antes da operação, o AlphaBay chegou a ter 400 mil vende-
dores. Estima-se que o site movimentou cerca de US$ 1 bilhão
desde sua criação em 2014, dinheiro que era pago normalmente
através da moeda digital criptografada Bitcoin.

Outro site fechado pelas autoridades foi o Hansa, o terceiro
maior site de comércio da dark web, com um grande nível de
venda de drogas e armas.

“Ambos os sites foram criados para facilitar a expansão de
uma grande economia criminosa, que afetou a vida de milhares
de pessoas em todo o mundo, e foram expressamente projetados
para frustrar a capacidade da lei de levar os deliquentes à Justi-
ça”, disse a Europol em nota. (Agencia Brasil)

Com dificuldades em recu-
perar a arrecadação, o governo
decidiu aumentar tributos para
arrecadar R$ 10,4 bilhões e
cumprir a meta fiscal de déficit
primário de R$ 139 bilhões. O
Programa de Integração Social
(PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre a gasoli-
na, o diesel e o etanol subirá para
compensar as dificuldades fis-
cais, segundo nota conjunta,  dos
ministérios da Fazenda e do Pla-
nejamento.

A alíquota subirá de R$
0,3816 para R$ 0,7925 para o
litro da gasolina e de R$ 0,2480
para R$ 0,4615 para o diesel
nas refinarias. Para o litro do
etanol, a alíquota passará de
R$ 0,12 para R$ 0,1309 para
o produtor. Para o distribuidor,
a alíquota, atualmente zerada,
aumentará para R$ 0,1964. A
medida entrará em vigor ime-
diatamente por meio de de-
creto publicado em edição ex-
traordinária do Diário Oficial
da União.

O governo também contin-

genciará [bloqueará] mais R$ 5,9
bilhões de despesas não obriga-
tórias do Orçamento. Os novos
cortes serão detalhados hoje
(21), quando o Ministério do
Planejamento divulgará o Rela-
tório Bimestral de Receitas e
Despesas. Publicado a cada dois
meses, o documento contém
previsões sobre a economia e a
programação orçamentária do
ano. A nova alíquota vai impac-
tar o preço de combustível nas
refinarias, mas o eventual repas-
se do aumento para o consumi-
dor vai depender de cada posto
de gasolina.

Garantia da meta fiscal
Em março, o governo tinha

contingenciado R$ 42,1 bilhões
do Orçamento. Em maio, tinha
liberado cerca de R$ 3,1 bi-
lhões. Com a decisão de ago-
ra, o volume bloqueado au-
mentou para R$ 44,9 bilhões.
De acordo com a nota conjun-
ta, esse corte adicional será
revertido antes do fim do ano
com a entrada de recursos ex-
traordinários previstos ao lon-

go do segundo semestre.
Antes de embarcar para a

reunião de cúpula do Mercosul,
em Mendoza, na Argentina, o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse que a queda da
arrecadação justificou o aumen-
to de tributos.

“Isso ocorreu pela queda da
arrecadação e em função da re-
cessão e dos maus resultados,
principalmente das empresas e
de pessoas financeiras que re-
fletiram nos prejuízos acumula-
dos nos últimos dois anos que
estão sendo amortizados. Exis-
tem medidas de ajuste fazendo
com que o mais fundamental
seja preservado: a responsabili-
dade fiscal, o equilíbrio fiscal”,
declarou Meirelles.

Dificuldades nas receitas
No mês passado, a secretá-

ria do Tesouro Nacional, Ana
Paula Vescovi, tinha dito que o
Orçamento poderia ser reforça-
do em até R$ 15 bilhões por
meio de três fontes de receitas
extraordinárias: a devolução ao
Tesouro Nacional de precatóri-

os (dívidas de sentenças judi-
ciais) não sacados pelos bene-
ficiários, a ampliação do pro-
grama de parcelamento e dívi-
das de contribuintes com a
União e a renegociação de dí-
vidas dos produtores rurais. No
entanto, o governo tem enfren-
tado a frustração de receitas ao
longo do ano.

Dessas medidas, apenas a
regulamentação dos precatóri-
os foi aprovada até agora. De
outro lado, o governo enfrenta
dificuldades com a tramitação
das medidas provisórias da reo-
neração da folha de pagamen-
tos, anunciadas no fim de mar-
ço, e do programa especial de
parcelamentos.

Outra dificuldade está no
atraso no programa de conces-
sões. Na semana passada, o Tri-
bunal de Contas da União
(TCU) emitiu um alerta para
que o governo desconsidere
das estimativas de receitas para
o segundo semestre R$ 7 bi-
lhões, que não deverão entrar
no caixa do governo ainda este
ano. (Agencia Brasil)

Prévia indica deflação de 0,18%,
a menor taxa em quase 20 anos

A inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15) fechou com variação ne-
gativa de 0,18% em julho, re-
sultado que chega a ser 0,34
ponto percentual inferior ao
resultado de junho, quando a
variação foi de 0,16%.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que divulgou na
quinta-feira(20), no Rio de Ja-
neiro, os dados da prévia, essa

é a menor variação relativa a
julho, juntamente com o resul-
tado de 2003, cuja variação
também havia sido de -0,18%.

Essa é a menor taxa de in-
flação desde setembro de
1998, quando a deflação dos
preços havia sido de -0,44%.
Com a inflação negativa de ju-
lho, o IPCA-15 passou a acu-
mular alta de 1,44% nos pri-
meiros sete meses do ano, re-
sultado 3,75 pontos percentu-
ais menor do que os 5,19% re-

ferentes ao mesmo período do
ano passado.

Já a inflação acumulada
nos últimos doze meses fe-
chou em 2,78%, resultado in-
ferior aos 3,52% dos 12 me-
ses imediatamente anteriores,
o que constitui a menor varia-
ção acumulada em períodos de
12 meses desde março de
1999, quando atingiu 2,64%.
Segundo o IBGE, em julho do
ano passado a taxa havia varia-
do 0,54%.

A queda teve forte influên-
cia dos preços dos alimentos
e dos transportes. Com parti-
cipação de 25% nas despesas
das famílias, o grupo dos ali-
mentos exerceu “o mais in-
tenso impacto negativo”: 0,14
ponto percentual. Já o item
dos transportes, que também
tem participação significativa
nas despesas (18%), foi nega-
tivo em 0,11 ponto percentual
em relação a junho. (Agencia
Brasil)

Em nota divulgada  na quin-
ta-feira(20) o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) informou ter
recebido demanda do governo
federal em relação ao processo
de compra da Companhia Estadu-
al de Águas e Esgotos (Cedae).
“O corpo técnico do banco co-
meçou a analisar a viabilidade da
operação e, assim que houver in-
formações mais precisas, elas
serão divulgadas”, diz a nota.

A venda da Cedae foi estabe-
lecida como uma contrapartida
da União para prestar socorro
financeiro ao estado do Rio de
Janeiro, que enfrenta problemas
econômicos que afetam a segu-
rança pública e o pagamento dos
salários dos servidores, atrasa-
dos há vários meses. A crise fi-
nanceira fluminense se arrasta
desde 2015.

Na última sexta-feira (14), o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, estimou que em 15
dias deverá ser homologado o
acordo de recuperação fiscal do
Rio de Janeiro. Para isso, porém,
o governo fluminense terá de
apresentar o plano elaborado
após a inclusão das contraparti-

BNDES analisa viabilidade
da compra da Cedae

das indicadas pela equipe econô-
mica do governo federal.

Meirelles disse que o esta-
do poderá antecipar valores a
serem obtidos com a privatiza-
ção da Cedae, que estimou en-
tre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões.
“Estamos também trabalhando
no sentido de criar condições
para que a Cedae, colocada para
a privatização, possa viabilizar o
estado a antecipar esses recur-
sos via empréstimos amparados
na garantia da própria Cedae e
possa fazer que estes recursos
venham imediatamente para o
estado”, disse o ministro da Fa-
zenda. Meirelles disse ainda que
esses empréstimos podem ser
fechados com o BNDES, o Ban-
co do Brasil e com instituições
financeiras privadas.

Procurada pela Agência
Brasil, a Cedae não se manifes-
tou sobre a possível compra pelo
BNDES. Já o governo fluminen-
se informou, por meio de sua
assessoria de imprensa, que não
faria nenhum comentário a res-
peito. A assessoria do Ministé-
rio da Fazenda atribuiu ao BN-
DES a competência para falar
sobre a Cedae. (Agencia Brasil)

Pesquisa aponta que pequeno
empresário não pretende investir

nos próximos meses
Levantamento feito pelo Ser-

viço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) indica que 66% dos
micro e pequenos empresários
não têm intenção de fazer investi-
mentos em seus empreendimen-
tos nos próximos três meses. Ain-
da de acordo com o levantamen-
to divulgado na quinta-feira (20),
80% não planejam tomar crédi-
to nos próximos 90 dias.

Seguindo uma escala que vai
de zero a 100, o Indicador de
Propensão a Investir registrou
apenas 26,6 pontos no último
mês de junho. O resultado ficou
abaixo do registrado em maio,
quando foram registrados 27,2
pontos. Em junho de 2016 esse
índice estava em 21,4 pontos.

Segundo o estudo, 37% dos
empresários não veem necessi-
dade em fazer investimentos
para a melhoria de seus negóci-
os. “A desconfiança diante da
crise é mencionada por 31% dos
que não planejam investir”, in-
formou o levantamento. Além
disso, outros 12% ainda aguar-
dam o retorno de investimentos
já feitos; e 10% sentem falta de
crédito para poder concretizar
melhorias nos negócios.

“A recessão e o alto custo de
capital tornam os empresários
mais cautelosos diante da pos-
sibilidade de expandir seus ne-
gócios e de assumir dívidas
para fazer frente a investimen-
tos”, explicou, por meio de
nota, o presidente da CNDL,
Honório Pinheiro.

Entre os 19% de empresári-
os que cogitam fazer algum in-
vestimento (7% dos pesquisados
pretendem investir e 12% se di-
zem ainda indecisos), 33% pre-
tendem aplicar na ampliação de
estoque; 27% na compra de
equipamentos e maquinários;
24% na reforma da empresa;
15% em comunicação e propa-
ganda; e 13% na ampliação do
portfólio de produtos.

De acordo com o estudo, a
principal fonte de recursos dos
investimentos a serem feitos virá
do próprio capital das empresas,
por meio de recursos guardados
em forma de aplicação (44%) ou
venda de algum bem (11%). Essa
escolha se deve às altas taxas de
juros cobradas pelos bancos
(60%) ou pelo medo de não con-

seguirem pagar eventuais recur-
sos emprestados (7%).

A demanda por crédito apre-
sentou “ligeiro avanço” de maio
para junho, passando de 13,1
pontos para 15,2 pontos. De
acordo com o SPC Brasil e a
CNDL, o resultado “ainda fica
distante dos 100 pontos, mos-
trando que a demanda desses
empresários por crédito segue
baixa”. Quanto mais próximo
dos 100 pontos, maiores são as
intenções dos empresários
para tomar crédito no prazo de
três meses.

O estudo foi feito a partir de
consultas a 800 empreendimen-
tos com até 49 funcionários, nas
27 unidades da federação, inclu-
indo capitais e interior. (Agen-
cia Brasil)

Alimentação e transportes contribuem
para deflação de 0,18%, diz IBGE

Sob forte influência dos pre-
ços dos alimentos e dos trans-
portes, a prévia da inflação ofi-
cial do país fechou em julho ne-
gativa em 0,18%, a menor taxa
para os meses de julho desde
2003 (quando havia registrado a
mesma variação negativa). É
também a menor inflação da sé-
rie histórica desde a variação
negativa de 0,44% de setembro
de 1998, portanto, em quase 20
anos.

Os dados do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – 15
(IPCA-15) foram divulgados na
quinta-feira(20), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Segundo o IBGE, res-
ponsáveis por quase a metade das
despesas do brasileiro, os gru-
pos Alimentação e Bebidas e
Transportes tiveram deflação de
junho para julho de -0,55% e -

0,64%, respectivamente.
Com participação de 25%

nas despesas das famílias, o gru-
po dos alimentos exerceu “o
mais intenso impacto negativo”:
0,14 ponto percentual. Já o item
dos transportes, que também
tem participação significativa
nas despesas (18%), foi negati-
vo em 0,11 ponto percentual em
relação a junho.

Com deflação ainda maior (-
0,55%), o grupo artigos de resi-
dência responde por apenas 4%
de participação nas despesas das
famílias e contribuiu para a que-
da do IPCA-15 com -0,02 pon-
to percentual.

Alimentos têm queda de
preços

O IBGE disse que a queda
nos preços dos alimentos foi ain-
da mais forte quando considera-
dos os produtos comprados para

consumo em casa, que ficaram
0,95% mais baratos. Houve que-
da em todas as regiões pesqui-
sadas, com a retração variando
dos -0,37% em Brasília até -
1,61% em Curitiba.

Os preços da maioria dos
produtos ficaram mais baixos de
junho para julho, com destaque
para a batata-inglesa (-19,07%),
o tomate (-8,48%)  e as frutas
(-4%). Na alimentação fora de
casa, a variação média foi de
0,2%, com as regiões apresen-
tando resultados entre a queda de
0,41% na região metropolitana
do Rio de Janeiro, até a alta de
1,10% em Goiânia.

O IBGE informou, ainda, que
a redução de 0,64% nos trans-
portes foi influenciada pelos
preços dos combustíveis, que
recuaram 3,16%. O etanol caiu
4,81%, enquanto o litro da ga-
solina passou a custar -2,98%.

Entre os demais grupos de
produtos e serviços pesquisados,
as variações mais elevadas fica-
ram com Despesas Pessoais
(0,31%) e Habitação (0,24%).
Ainda segundo o IBGE, Curitiba
foi a única região metropolitana
que teve em julho resultado po-
sitivo, embora o número tenha
ficado praticamente estável ao
variar apenas 0,01%.

Já a região metropolitana de
São Paulo fechou com a menor
deflação: -0,29%, influenciada
pela queda de -4,22% nos pre-
ços dos combustíveis. A gasoli-
na teve recuo de preço de 3,85%
e o etanol, de -5,88%. A segun-
da maior queda de preços foi
anotada em Salvador, com defla-
ção de 0,25%, seguida de Porto
Alegre: 0,24%. No Rio de Ja-
neiro e em Minas Gerais, o
IPCA-15 fechou negativo:
0,13%. (Agencia Brasil)1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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para reforçar segurança no Rio
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A pedido do juiz federal
Sérgio Moro, responsável pe-
los processos da Operação
Lava Jato na primeira instância,
o Banco do Brasil (BB) blo-
queou  na quinta-feira(20) mais
de R$ 9 milhões em planos de
previdência em nome do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Na quarta-feira (19), tam-
bém por determinação do ma-
gistrado, o Banco Central blo-
queou R$ 606,7 mil das con-
tas do ex-presidente, além de
confiscar imóveis e veículos.

Nos dois casos, as medidas
foram tomadas a pedido do
Ministério Público Federal
(MPF), para fins de reparação
de danos à Petrobras no pro-
cesso em que o ex-presidente
foi condenado a nove anos e
meio de prisão, em primeira
instância, no caso do tríplex de
Guarujá (SP).

Em ofício enviado ao ma-

O presidente Michel Temer durante reunião hoje com o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador licenciado
do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o governador em
exercício, Francisco Dornelles, no Palácio do Planalto

O presidente Michel Temer
autorizou na quinta-feira(20) o
envio de 800 policiais para re-
forçar a segurança no Rio de Ja-
neiro. Até o fim de julho, che-
garão no estado 380 homens da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) para ampliar a fiscaliza-
ção nas rodovias de acesso ao
Rio e mais 420 militares da For-
ça Nacional de Segurança.

O novo contingente se juntará a
outros 200 agentes da Força Naci-
onal que já estão no estado, o que
totalizará mil homens. Os militares
trabalharão no estado durante 18
meses em operações conjuntas com
as forças locais de segurança.

Em reunião com o governador do
Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão,
e ministros da área de segurança do
governo, entre eles, Raul Jungmann,
da Defesa, Temer determinou que to-
das as esferas da União, inclusive a área
de inteligência, devem cooperar para
o cumprimento do Plano Nacio-
nal de Segurança.

Patrulhamento será refor-
çado

“A população com mais 380
homens da Polícia Rodoviária

Federal patrulhando, fora o
que já tem de efetivo, ajuda
muito. O grande problema do
Rio é a entrada de armas e dro-

gas que não são fabricadas no
Rio. Já temos números que
mostram que, de um mês para
o outro, o roubo de carga, que
é uma chaga no Rio de Janei-
ro, já caiu cerca de 12% com
as ações de integração”, disse
o governador.

Segundo o ministro do Ga-
binete de Segurança Institucio-
nal da Presidência,  Sérgio
Etchegoyen,  o  plano será
aplicado em todo o territó-
rio nacional desde as fron-
teiras, mas neste momento o
esforço estará concentrado no
Rio para combater a criminali-
dade.

O ministro interino da Justi-
ça, José Levi, explicou que a
ideia é repetir a atuação integra-
da realizada nos grandes even-
tos, como as Olimpíadas. O pre-
sidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), também parti-
cipou do encontro de quinta-fei-
ra. (Agencia Brasil)
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lLula tem R$ 9 milhões
de planos de

previdência bloqueados
a pedido de Moro

gistrado, o Banco do Brasil in-
formou que foram bloqueados
os saldos de dois planos de
previdência. Um empresarial,
em nome da empresa LILS Pa-
lestras Eventos e publicações,
que tem Lula como beneficiá-
rio, e um individual, em nome
do ex-presidente. Do primei-
ro, foram bloqueados R$
7.190,963,75 e, no segundo,
R$ 1.848.331,34.

A defesa de Lula ainda não
se manifestou sobre o novo
bloqueio de bens do ex-presi-
dente. Na quarta-feira (19), os
advogados do ex-presidente
consideraram a decisão de
Moro “ilegal e abusiva” e in-
formaram que será alvo de pe-
dido de impugnação. Também
em nota, o PT disse que a de-
cisão de Moro é “mesquinha”
e que trata-se de uma “vingan-
ça” contra um inocente. (Agen-
cia Brasil)

O Tribunal de Contas do
Município de São Paulo deter-
minou que empresas que for-
mam o Consórcio 7, responsá-
vel pelo transporte público de
ônibus na chamada Área 7, re-
gião sudoeste da capital, devol-
vam R$ 875 milhões aos cofres
públicos, devido a prejuízos cau-
sados por irregularidades. O tri-
bunal determinou ainda que a
Secretaria Municipal de Mobi-
lidade e Transportes apure ou-
tros possíveis prejuízos causa-
dos pelo consórcio.

Em sessão plenária realiza-
da na quarta-feira (19), os inte-
grantes do pleno do tribunal
acompanharam, por unanimida-
de, o voto do relator Edson Si-
mões, que julgou irregular a exe-
cução contratual do consórcio
de empresas de ônibus que inte-
gram a Área 7. A análise revelou
pelo menos 15 irregularidades
do consórcio no cumprimento
de suas obrigações.

Entre as falhas estão a falta
de investimentos que deveriam
ser feitos pelo consórcio, como
reformas e construções de ter-
minais e sistema de monitora-
mento da frota; de manutenção
em veículos com mais de dez
anos de fabricação; de veículos
adaptados a pessoas com defici-
ência; a não conformidade da
remuneração dos serviços em
relação aos parâmetros licita-
dos, que, em alguns, casos ge-
rou remuneração superior à
prevista em contrato; não apre-
sentação de balanços e balan-
cetes à Secretaria Municipal de
Transportes; e a não emissão de
notas fiscais.

O consórcio foi original-
mente constituído pelas empre-
sas Viação Campo Belo,
Transkuba Transportes Gerais,
Viação Gatusa e Viação Itaim
Paulista, que posteriormente foi
substituída pela empresa VIP.
Por meio de seu sindicato, as
empresas informaram que vão
recorrer da sentença.

Remuneração
A auditoria concluiu que a

remuneração consolidada dos
concessionários, no período
2005 a 2013, evoluiu em valo-
res superiores aos índices de

Em São Paulo,
empresas de ônibus

são obrigadas a
devolver R$ 875 milhões

inflação. O tribunal afirma que
“houve ganho real para os con-
cessionários de, pelo menos,
60% acima da inflação enfren-
tada pela sociedade”.

Apesar dos valores, o relator
destacou que o consórcio não
cumpriu com o dever básico de
oferecer serviço de transporte
de qualidade à população, já que
existem problemas recorrentes
como superlotação, descum-
primento do número de via-
gens, veículos em estado pre-
cário de manutenção e de hi-
giene, atrasos nas partidas,
quebra de ônibus, acidentes,
ocorrência de greves de mo-
toristas e cobradores,  por
atrasos salariais e por outros
direitos trabalhistas desrespei-
tados pelo concessionário.

Outro problema que com-
promete a qualidade dos servi-
ços, segundo o tribunal, é o “nú-
mero insuficiente de emprega-
dos, valendo-se da extrapola-
ção da jornada diária de traba-
lho, com horas extras em uma
atividade de alto risco, colo-
cando em último plano a segu-
rança do serviço de transporte
de passageiros, atingindo o
próprio empregado, os usuári-
os e terceiros”.

“O concessionário deve ser
responsabilizado pela má quali-
dade do serviço prestado à po-
pulação de São Paulo, que, in-
clusive, acarreta a perda de pas-
sageiros para outros modais, es-
pecialmente para o metropolita-
no, sobrecarregando-o ainda
mais, e também para o transpor-
te particular”, afirmou o relator.

Procurado pela Agência
Brasil, o Consórcio 7 informou
que vai se manifestar por meio
do Sindicato das Empresas de
Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de São Paulo
(SPUrbanuss).

Em nota, o sindicato das
empresas que formam o con-
sórcio disse que ainda não to-
mou ciência da íntegra da deci-
são. “As empresas cumprem as
obrigações contratuais e as or-
dens de serviço operacional da-
das pelo órgão gestor e fiscali-
zador da prefeitura de São Pau-
lo”, informa o comunicado.
(Agencia Brasil)

Publicada portaria que traz medidas
de contenção de gastos do governo

Para cortar gastos, o gover-
no estabelece que ficam suspen-
sos, a partir de quinta-feira (20),
novos contratos de compra e alu-
guel de imóveis e veículos de uso
dos agentes públicos. Os acordos
que asseguram o transporte do
presidente e do vice-presidente
da República, contudo, permane-
cerão inalterados. A portaria foi
publicada  na quinta-feira(20), no

Diário Oficial da União.
A locação de máquinas e

equipamentos também está sus-
pensa. Imóveis destinados à re-
forma agrária e aqueles adminis-
trados pelo Ministério da Defe-
sa ou pelos comandos das For-
ças Armadas não serão atingidos
pela contenção.

Os pedidos de aluguéis e
compras de imóveis e veículos

serão analisados e, eventualmen-
te, autorizados pela Secretaria-
Executiva do Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e
Gestão. Com a devida fundamen-
tação, eles serão encaminhados
pela Secretaria-Executiva da pas-
ta à qual o órgão está vinculado.

No requerimento, deverão
constar ainda os gastos previs-
tos até o término do exercício.

O prazo para o envio é 30 de
novembro de 2017.

Segundo a portaria, a loca-
ção de veículos, máquinas e
equipamentos poderá ser auto-
rizada em casos de excepcional
urgência ou relevância. A instru-
ção é de que a autoridade máxi-
ma do órgão interessado nos
bens formalize a autorização.
(Agencia Brasil)

Brasil não parou, ao contrário do que
propagam arautos do desastre, diz Temer

O presidente Michel Temer
disse  na quinta-feira (20) que a
ampliação de investimentos em
saúde bucal é a prova de que o
Brasil não parou, ao contrário do
que propagam os “arautos do
desastre”. Temer anunciou a
ampliação dos recursos – R$
344,3 milhões – para o atendi-
mento odontológico no Sistema
Único de Saúde (SUS).

Segundo o presidente, o go-
verno nunca fez tanto no plano
legislativo e administrativo
como nos últimos dias e desta-
cou a colaboração do Congres-
so Nacional. “Se hoje podemos
revalorizar odontologia no SUS
é porque trabalhamos muito com
método e disciplina, um traba-

lho que se iniciou lá atrás, quan-
do começamos a pôr ordem na
Casa para vencer uma gravíssi-
ma recessão econômica. Essa é
mais uma prova de que o Brasil
não parou”, disse.

 “Naturalmente, os arautos
do desastre dizem que o Brasil
parou, não vai fazer nada. Nun-
ca fizemos tanta coisa como
nos últimos 40, 50 dias. Tan-
to no plano legislativo como
no plano administrativo. No
plano legislativo, com o apoio
do Congresso Nacional, tive-
mos aprovação de oito, dez
medidas provisórias que esta-
vam lá paralisadas e fizemos
algo se anseia há mais de 25
anos, que é a modernização da

legislação trabalhista”.
Temer disse ainda que o Bra-

sil vai continuar a crescer. “Que-
ro registrar isso com muita ên-
fase para que não sejamos os
arautos do catastrofismo. Ao
contrário, que tenhamos aquilo
que é muito comum entre os bra-
sileiros, que é o otimismo ex-
traordinário e a certeza de que o
Brasil vai continuar.”

Para o presidente, o otimis-
mo está ancorado na equipe eco-
nômica e, também, nas ações
tomadas desde o primeiro dia de
seu governo, que tem promovi-
do a eficiência e transparência
na gestão das contas públicas.
“Estamos tratando com serieda-
de o dinheiro do pagador de im-

postos”, afirmou.
Os recursos anunciados pelo

Ministério da Saúde serão utili-
zados para credenciar 34 unida-
des odontológicas móveis que
atendem pacientes em regiões
de difícil acesso e adquirir 10
mil cadeiras odontológicas e
equipamentos com raio-X para
os postos de saúde. As medidas
incluem a contratação de 2.299
equipes especializadas em saú-
de bucal.

Parte dos recursos para a
compra de equipamentos virá do
Fundo Nacional de Saúde e as
unidades móveis serão instaladas
por meio de financiamento fei-
to pelo Ministério da Saúde.
(Agencia Brasil)

Pezão rebate críticas por ter se
internado para tratamento médico

O governador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão, dis-
se na quinta-feira (20) que tirou
licença de cinco dias do cargo
para cuidar da saúde e caso isso
não ocorresse, corria o risco de
morrer. Pezão disse que não se
internou em um spa, mas em uma
clínica médica, por causa do
agravamento do seu quadro clí-
nico, após ter passado pelo tra-
tamento de um câncer diagnos-
ticado em março de 2016 e não
ter seguido os cuidados da equi-
pe médica.

“Eu não fui para um spa. Me

internei em uma clínica médica.
Precisava de tratamento. Saí de
uma doença muito séria. Um tu-
mor muito forte. São oito tumo-
res. Saí do tratamento em outu-
bro contrariando os meus médi-
cos e vim para a luta. Todos eles
tinham pedido que eu aguardas-
se até fevereiro, março, e eu não
aceitei os conselhos médicos.
Perdi toda a minha musculação
do corpo. Eu não tinha força para
levantar de uma cadeira. Eu le-
vanto apoiando”, disse.

Pezão deu a declaração após
participar de reunião com o pre-

sidente Michel Temer, no Palá-
cio do Planalto, em Brasília, para
discutir medidas na área de se-
gurança do Rio de Janeiro.

Segundo o governador , em
dois anos e sete meses, desde
que foi reeleito para o cargo, ti-
rou apenas dois períodos de li-
cença. A primeira de três dias
durante período de carnaval,
quando foi para a clínica que vol-
tou agora, e a segunda, nesta se-
mana, de cinco dias, interrom-
pida para ir à reunião com o pre-
sidente Temer em Brasília.

“Dois anos e sete meses fo-

ram as minhas duas únicas via-
gens. Foi para esta clínica tentar
me recuperar e com meu di-
nheiro. Da outra vez recebi
esta crítica [de ter se hospe-
dado em um spa], mandei o
cheque e a nota fiscal para a
revista que insinuou que eu ti-
nha ido de graça para lá. Vo-
cês vão ter disponíveis, se qui-
serem, a mesma nota fiscal e
o meu número de cheque pa-
gando a minha internação lá.
Se não me cuido, não tenho
como cuidar bem das pesso-
as”, disse. (Agencia Brasil)

ANS regulamenta visitas técnico-assistencias
a operadoras de planos de saúde

Os usuários dos planos de
saúde terão, a partir de agora,
mais um recurso em benefício
da alta qualidade da cobertura.
É a visita técnico-assistencial,
que permitirá o exame das ins-
talações das empresas que ofe-
recem os serviços. A regula-
mentação do serviço foi publi-
cada  na quinta-feira (20), pela
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), no Diário
Oficial da União.

Atualmente, a ANS agenda
visitas para sanar quadros gra-
ves de atendimento, que não
serão substituídas pelo novo

serviço.
O exame, que vai munir a

agência de uma verificação da
“confiabilidade dos dados” en-
viados pelas operadoras, será
programado conforme o plano
periódico de monitoramento
do risco assistencial, dentro de
critérios como capacidade
operacional da empresa e aná-
lise do mercado como um
todo.

O plano será semestral, di-
vulgado amplamente, e com
antecedência, às operadoras.
Além de data e hora da visto-
ria, a ANS fica obrigada a noti-

ficar as operadoras sobre a do-
cumentação que poderá ser so-
licitada na ocasião. Os presta-
dores de serviços terceirizados
também poderão ser avaliados.
O aviso será feito por correio.

Na nota que exibirá os re-
sultados, as colocações ficarão
restritas à indicação “de anor-
malidades que possam consti-
tuir risco para a continuidade
ou a qualidade dos serviços
prestados, direta ou indireta-
mente”. Pelo documento, a
ANS poderá pedir o arquiva-
mento do processo que justi-
ficou a visita. Em outros casos,

poderá acionar a Diretoria de
Normas e Habilitação dos Pro-
dutos para adoção de medidas,
ou para acompanhar o desenro-
lar de ações recomendadas na
visita.

Em junho, os planos de saú-
de tiveram crescimento de
155.153 adesões, na compara-
ção com o mês anterior. O to-
tal foi de 47.383.248 clientes.

Nos planos odontológicos,
dos 22.669.357 beneficiários,
1.582.597 eram novos contra-
tantes. Os dados foram atuali-
zados na última terça-feira (17),
pela ANS. (Agencia Brasil)
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Cacá Bueno destaca etapa de Curvelo
como decisiva para campeonato
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A RECUPERAR O FÔLEGO.
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DISTÂNCIA DISTÂNCIA

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

Neste fim de semana (de
21 a 23) Alexandre Barros e
Diego Pierluigi voltam ao au-
tódromo de Interlagos para se-
guirem trabalhando firmemen-
te em suas motos Honda CBR
1000RR, a fim de consegui-
rem o melhor acerto dos equi-
pamentos, com o objetivo de
estarem competitivos para a
quarta etapa do SuperBike Bra-
sil. A disputa da categoria prin-
cipal - a SBK - será exibida ao
vivo no domingo (23) pelo site
GloboEsporte.com a partir das
12h.

Alexandre Barros, piloto e
chefe de equipe, destaca a evo-
lução da equipe a cada etapa e
comenta que a expectativa é
manter essa melhora constan-
te. “Estamos melhorando a
cada etapa, mas ainda não foi
o suficiente para alcançarmos
nosso objetivo. O foco é tra-
balharmos para sermos me-
lhores dentro da pista. Nesta
etapa ‘espalhamos’ configura-
ções e acertos pelas motos,
então, eu e o Diego temos
itens diferentes que vamos
começar a testar a partir de
quinta-feira. Acredito que va-
mos ter uma nova melhora sig-
nificativa e a expectativa é que
essa corrida seja um trampo-
lim para darmos um bom salto
para as demais provas”, consi-
derou Alex Barros.

Depois da penalização de
30 segundos aplicada ao pilo-
to Eric Granado, na última eta-
pa, Alex Barros herdou a vitó-
ria e chega à quarta etapa na li-
derança do campeonato, com
61 pontos, apenas um a mais
que Granado. Mas o experien-
te piloto da moto Honda CBR
1000RR #4 ressalta que ainda
há muita disputa em jogo.

Diego Pierluigi tem mui-
tos motivos para animar-se
para a quarta etapa da tempo-
rada. Ele contará com um
novo preparador para sua
moto Honda CBR 1000RR
#84 e também terá configu-
rações inéditas, além de um
novo motor.

“Estou muito animado e as
expectativas são boas. Sempre
vou para as disputas com pen-
samentos positivos. A equipe

SuperBike Brasil

Alex Barros e Diego
Pierluigi mantêm

foco para brigar pela
vitória na 4ª etapa

Equipe vai estrear novos motores e novas configurações
técnicas com o objetivo de evoluir e buscar o topo do
pódio na SBK. Na SuperSport 600cc, José Duarte espera
manter ritmo e seguir com evolução

Stock Car
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José Duarte #97 espera seguir avançando na SuperSport 600cc

trocou algumas coisas, acho
que a moto vai melhorar bas-
tante. E, partir de agora meu
equipamento tem um novo
preparador e tudo isso me
deixa motivado e com muita
vontade de acelerar e testar
todas as novidades, e o novo
motor. Neste mês pude me
preparar bem para essa etapa,
treinei de motocross, fiz trei-
nos físicos. Então estou bem
preparado e quero, daqui para
frente brigar pelo pódio e de-
pois trabalhar para buscar a vi-
tória”, comentou o argentino
Pierluigi, que também foi be-
neficiado com a punição do
concorrente, herdando o ter-
ceiro lugar na última corrida.
Agora ele está em sétimo na
classificação, com 25 pontos.

SuperSport 600cc: José
Duarte visa novo pódio e es-
pera manter evolução

O cearense José Duarte
está confiante em manter o
seu ritmo e seguir sua evolu-
ção na SuperSport 600cc, ca-
tegoria onde fez sua estreia
nesta temporada. O jovem de
19 anos vem a cada corrida
evoluindo, e isso tem se con-
firmado em seus resultados:
foi quinto colocado na pri-
meira corrida, ficou em quar-
to na segunda etapa, e na últi-
ma prova conquistou o pódio
com o terceiro lugar. Seguir
melhorando é o objetivo do
piloto da moto Honda CBR
600RR #97.

“Estamos chegando à me-
tade da temporada. E o cam-
peonato está bem disputado,
com os cinco primeiros mui-
to próximos. Para essa cor-
rida quero melhorar alguns
segundos, baixando meus
tempos. Acho que a moto vai
estar melhor do que na últi-
ma etapa, e vou trabalhar
bem no acerto da moto du-
rante os treinos livres. Acre-
dito que posso brigar nova-
mente pelo Top-3 e quero
buscar os detalhes que fal-
tam para que muito em bre-
ve eu possa brigar pela vitó-
ria”, comentou José Duarte,
que está em quinto no cam-
peonato, com 40 pontos.

Cacá Bueno no pódio da Corrida do Milhão

A Stock Car disputa neste fi-
nal de semana em Curvelo (MG)
a sua sexta etapa da temporada,
encerrando a sua primeira meta-
de com a disputa do campeonato
entrando em sua fase mais deci-
siva, como explica Cacá Bueno.
O piloto da Cimed Racing é o
maior campeão em atividade,
após conquistar cinco títulos da
principal categoria do automobi-
lismo brasileiro.

Após cinco etapas, ele ocupa
a oitava colocação na tabela, a 49
pontos do líder, Daniel Serra. Só
que em cada rodada dupla são 50
pontos em jogo, mostrando que
a disputa, ainda bastante aberta,
tende a se afunilar com o início
da segunda metade do campeo-
nato, logo após a rodada no Cir-
cuito dos Cristais.

“A etapa de Curvelo será de-
cisiva para os pilotos que so-
nham com o título da Stock Car
em 2017. Com a rodada dupla,
são mais pontos em jogo do que
na etapa anterior (a Corrida do
Milhão, disputada em prova úni-

ca) e mais do que nunca é hora
de tentar descontar a diferença
para o líder”, diz Cacá Bueno, que
em 2017 iniciou uma nova fase
em sua carreira se transferindo
para a tual bicampeã da categoria,
a Cimed Racing, integrando um
quarteto inédito com outros dois
campeões (Felipe Fraga e Marcos
Gomes) e Denis Navarro.

O time, por sinal, foi um dos
destaques da etapa passada ao
colocar dois pilotos no pódio da
Corrida do Milhão, com Gomes
em segundo e Cacá em terceiro.
“Obviamente as primeiras etapas
foram de adaptação do time com
a nova bolha (Chevrolet) e a pró-
pria estrutura nova, que foi am-
pliada para 2017. Mas já conse-

guimos resultados consistentes
nas últimas provas e sabemos que
viremos forte em Curvelo nova-
mente, onde o time venceu com
dobradinha em 2016”, diz Cacá.

Na atual temporada, a Cimed
Racing tem 6 pódios conquista-
dos: dois com o próprio Cacá
(Velopark e Curitiba), três com
Gomes (Velopark, Santa Cruz do
Sul e Curitiba) e um com Felipe
Fraga (vencedor no Velopark). Por
equipes, o time ocupa a vice-lide-
rança na tabela, com 194 pontos.
“Estamos em ascensão no campe-
onato e esta é a hora de conseguir-
mos descontar a diferença para o
líder”, diz William Lube, chefe da
equipe Cimed Racing.

Os treinos da Stock Car em
Curvelo serão iniciados nesta
sexta-feira (21), a partir das
13h. No sábado, o treino classi-
ficatório também acontece
às 13h, mesmo horário do início
da rodada dupla no domingo. A
definição do grid e as duas cor-
ridas terão transmissão ao vivo
dos canais Sportv.
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Bellucci e Sá alcançam a semifinal em Bastad
O paulista Thomaz Belluc-

ci (Claro/ Embratel/ Wilson/
CBT/ IMM) e o mineiro André
Sá estão na semifinal de duplas
do ATP 250 de Bastad. Na quin-
ta-feira, pelas quartas de final,
Bellucci e Sá precisaram de
apenas 50 minutos para derro-
tarem o alemão Dustin Brown
e o russo Karen Khachanov, por

6/4 6/0. “Jogamos muito bem
hoje”, comemorou Bellucci.
“Foi o nosso melhor jogo da
semana até aqui. Não demos
chance aos adversários e segui-
mos firmes rumo a final”, afir-
mou o tenista.

Pelas semifinais, a partir
das 9h (horário de Brasília),
Bellucci e Sá enfrentam os ho-
landeses Sander Arends e Ma-
twe Middelkoop.
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André Sá e Bellucci

Filipe Toledo é o campeão
do Corona J-Bay Open

Uma final luso-brasileira fe-
chou o Corona Open J-Bay nas
direitas perfeitas de Supertubes,
na quinta-feira em Eastern Cape,
África do Sul. Em um dos even-
tos com as melhores ondas da his-
tória do World Surf League
Championship Tour, Filipe Tole-
do deu um show para conquistar
sua quarta vitória na carreira e su-
biu da 14ª para a sétima posição
no ranking, que continua liderado
pelo australiano Matt Wilkinson.
Frederico Morais barrou o cam-
peão mundial Gabriel Medina nas
semifinais e se tornou o primei-
ro surfista de Portugal a chegar
na final em etapas do CT. Com o
vice-campeonato, ele foi do 18º
para o 12º lugar no Jeep WSL Le-
aderboard.

A decisão do título foi eletri-
zante, mas Filipe começou bem
com nota 9,17 em sua segunda
onda e controlou toda a bateria.
Quando Frederico Morais entrou
na briga numa onda que valeu 8,33,
o brasileiro respondeu com a
mesma nota. Na onda seguinte, o
português destruiu uma direita
com grandes arcos e batidas e ras-
gadas executadas nos pontos crí-
ticos, para ganhar a maior nota da
bateria – 9,40. No entanto, Filipe
deu o troco em outra apresenta-
ção agressiva, atacando cada es-
paço da onda e entubando, para
tirar nota 8,83 e sacramentar a vi-
tória e o prêmio máximo de
100.000 dólares por 18,00 a
17,73 pontos.

Apesar da derrota na final,
Frederico Morais fez grandes
apresentações em sua primeira
vez competindo em Jeffreys Bay.
Ele barrou dois campeões mun-
diais nas fases decisivas. Contra
o atual, John John Florence, con-

seguiu uma virada espetacular nas
duas últimas que surfou nessa ba-
teria pelas quartas de final. Uma
valeu 9,77 e na seguinte superou
o havaiano com sua primeira nota
10 no CT. Na semifinal contra
Gabriel Medina, aproveitou mui-
to bem as oportunidades que teve
para surfar numa bateria marcada
por longas calmarias, com poucas
ondas entrando para o brasileiro
tentar reverter o resultado de
17,37 a 14,70 pontos.

Realmente, parecia impossí-
vel alguém ganhar de Filipe Tole-
do na África do Sul. Ele fez três
baterias sensacionais nas ondas de
6-8 pés da quinta-feira em Je-
ffreys Bay. O primeiro desafio foi
contra um dos favoritos ao título,
o sul-africano Jordy Smith, que na
terça-feira fez uma bateria perfei-
ta com duas notas 10. O brasilei-
ro também ganhou duas notas má-
ximas, a primeira do campeonato
e também na terça-feira, quando
usou os aéreos para conquistar a
classificação direta para as quar-
tas de final, mandando o próprio
Smith para a repescagem.

Filipe apresentou seu arsenal
de manobras modernas e progres-
sivas, pegou lindos tubos e liqui-
dou o sul-africano com as notas
9,50 e 9,20 das duas primeiras
ondas que surfou. A vitória foi
massacrante, por “combination”,
no placar encerrado em 18,70 a
13,26 pontos. Na disputa seguin-
te, Julian Wilson barrou o líder do
ranking no duelo australiano que
fechou as quartas de final. Matt
Wilkinson permanece com a
lycra amarela de número 1 do
Jeep WSL Leader e Wilson tam-
bém não teve qualquer chance
contra Filipe nas semifinais. O
brasileiro venceu por “combina-
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Filipe Toledo (SP)
tion” novamente, por 16,63 a
11,33 pontos.

O campeão mundial de 2014,
Gabriel Medina, foi outro brasi-
leiro que brilhou no Corona Open
J-Bay. Entre suas vítimas durante
o campeonato, um foi o defensor
do título da etapa sul-africana,
Mick Fanning, na quarta de final
que chegou a ser interrompida
pela presença de um tubarão bran-
co enorme no fim do dia na quar-
ta-feira. No entanto, não teve
muitas chances para surfar con-
tra Frederico Morais nas semifi-
nais e terminou em terceiro lu-
gar, empatado com o australiano
Julian Wilson. Medina ganhou
duas posições no ranking, subin-
do do 11.o para o nono lugar na
sexta etapa do World Surf League
Championship Tour.

O próximo desafio dos me-
lhores surfistas do mundo será o
Billabong Pro Tahiti nas temidas
ondas de Teahupoo, nos dias 11 a
22 de agosto na ilha da Polinésia
Francesa. Matt Wilkinson vai

competir novamente com a lycra
amarela do Jeep WSL Leader,
mas a briga pela ponta será fase a
fase com John John Florence e
Jordy Smith. E mais cinco surfis-
tas também têm chances matemá-
ticas de superar os 31.950 pon-
tos do australiano, inclusive Fili-
pe Toledo, após a vitória no Co-
rona Open J-Bay. Os outros são
Owen Wright (4º no ranking),
Adriano de Souza (5º), Joel Pa-
rkinson (6º) e Julian Wilson (8º).

O Corona Open J-Bay foi
transmitido pelo
www.worldsurfleague.com e pelo
aplicativo da WSL e no Facebook
Live através da página da World
Surf League no Facebook, pas-
sando ao vivo também pela
ESPN+ e globoesporte.com no
Brasil, CBS Sports Network nos
Estados Unidos, Fox Sports na
Austrália, SKY NZ na Nova Ze-
lândia, SFR Sports na França e em
Portugal e EDGE Sports Ne-
twork na China, Japão, Malásia e
outros territórios asiáticos.
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Expediente

Mitsubishi Outlander Comfort 2.0
chega com 7 lugares

O crossover Mitsubishi Outlander aca-
ba de ganhar a nova versão Comfort, equipa-
da com motor 2.0L, sete lugares e muitas
novidades.

O Outlander Comfort vem equipado com
um moderno sistema de entretenimento a
bordo. A começar pelo multimídia de 7" e
tela capacitiva com o Apple Car Play e An-
droid Auto, permitindo uma conexão fácil com
os smartphones. O sistema de som Premium
Sound é equipado com subwoofer, garantin-
do uma qualidade sonora ainda maior.

A tampa do porta-malas Power Tailgate
tem abertura e fechamento eletrônicos, a cha-
ve presencial Smart Keyless permite a aber-
tura com apenas um toque na maçaneta, e o
carro é ligado sem chave através do botão
Start & Stop.

A terceira fileira de bancos amplia a ca-
pacidade de passageiros oferendo sete luga-
res. Já a segunda fileira é deslizante, tornan-
do o acesso ainda mais prático. O Outlander
Comfort ainda é destaque em economia de
combustível, pois recebeu nota A no Conpet,
programa do Inmetro que avalia todos os
modelos à venda no País.

Faróis de neblina com detalhes croma-
dos, iluminação diurna (DRL), rodas de 18"
com acabamento diamantado, rack de teto na
cor prata, além da Shark Fin Antenna (antena
tipo barbatana de tubarão) garantem o visual
sofisticado.

Na parte interna, o volante Sport Han-
dling tem nova empunhadura e acabamento
em couro, equipado com Paddle Shifters para
realizar a troca manual de marchas. O acaba-
mento Black Piano com detalhes em croma-
do confere ao interior muito requinte. O teto
solar tem fechamento automático e função
antiesmagamento.

O banco do motorista tem ajuste elétrico
e os dianteiros têm dois níveis de aquecimen-
to. O espelho retrovisor eletrocrômico traz
ainda mais segurança, evitando ofuscamen-
to, os sensores de luz e chuva dão mais pra-
ticidade para o dia a dia, sem contar com a
eficiência do ar-condicionado Dual Zone. E o
prático sistema de monitoramento da pres-
são dos pneus TPMS avisa ao motorista
quando é necessário calibrar os pneus do ve-
ículo. Os espelhos retrovisores externos re-
cebem setas em LED, desembaçador e reba-
tem automaticamente quando o veículo é tran-
cado. São nove airbags para garantir total se-
gurança ao motorista e passageiros.

O Outlander Comfort vem equipado com
o novo motor MIVEC 2.0L, 16 válvulas,
SOHC, com 160 cv e 20,1Kgf.m a 4.200 rpm.
O novo sistema Eco Mode proporciona ain-
da mais economia de combustível e menor
nível de emissões de CO2. Através do botão
localizado no painel central, o motorista po-
derá acionar o modo de condução econômica
no qual sistema atua diretamente no funcio-
namento do motor. Em conjunto com o ar-
condicionado, propicia maior eficiência do
motor, além de monitorar sua forma de con-
dução em tempo real através do painel de
instrumentos.

Modelos e versões
O Mitsubishi Outlander é oferecido em

cinco versões, com três tipos de motoriza-
ção, além de opção com tração nas quatro
rodas: New Outlander 2.0, New Outlander
2.0 Comfort, New Outlander GT 3.0 V6 com
FTP, todos eles com motores movidos a ga-
solina, além do New Outlander 2.2 e New
Outlander 2.2 com FTP, equipados com pro-
pulsor diesel.

O Outlander Comfort conta com diver-

sos recursos que deixam este crossover mais
silencioso e prazeroso para a condução. O
ótimo isolamento acústico é o grande desta-
que, o que proporciona um conforto tanto na
versão diesel como gasolina. Os amortecedo-
res traseiros receberam uma nova calibração,
o que garante maior conforto e estabilidade.

O volante é revestido em couro e tem os
controles de áudio Joystick Style, além do
controle do piloto automático Easy Ride. A
direção elétrica torna a condução ainda mais
precisa e o volante conta ainda com ajustes
de altura e profundidade.

O New Outlander conta com 15 porta
objetos, 10 porta-copos, oito luzes de corte-
sia, além de dois pontos de energia. O painel
de instrumentos é moderno e tem display em

LCD colorido de alto contraste, com compu-
tador de bordo e 13 funções.

Os bancos da terceira fileira são equipa-
dos com o Hide & Seat, rebatíveis e que fi-
cam embutidos no assoalho, deixando um
espaço livre ainda maior para o porta-malas,
que tem capacidade de 798 litros com cinco
passageiros e pode chegar a 1.625 litros com
os bancos rebatidos. Tem dois pontos com
Isofix, que facilitam e dão mais segurança na
fixação de cadeirinhas das crianças. Os cin-
tos de segurança são de três pontos para os
sete ocupantes e os dianteiros têm pré-tensi-
onador e limitador de força.

Os motores têm bloco, cabeçote e cárter
de alumínio. Equipado com sistema sequen-
cial Sports Mode, o Outlander Comfort pos-

sui a nova transmissão CVT de 8ª geração e
INVECS III, que analisa e se adequa ao modo
de condução de cada motorista. Para uma
condução ainda mais esportiva, Paddle Shif-
ters estão posicionados atrás do volante. Com
tamanho generoso, permitem a troca de mar-
chas manual.

O veículo tem 4.695 mm de comprimen-
to, 1.810 mm de largura, 1.680 mm de altura,
o entre-eixos tem 2.670 mm e a altura livre
do solo é de 190mm. O raio de giro é de
apenas 5,3 metros, ideal para manobras em
garagens e lugares com pouco espaço.

A suspensão dianteira é independente
McPherson, com molas helicoidais e barras
estabilizadoras. A suspensão traseira é Mul-
tilink, que garante maior controle do veículo,
além de uma condução suave em terrenos ir-
regulares. É equipado com freio a disco nas
quatro rodas, ventilados na dianteira, e um
gerenciamento eletrônico de alta tecnologia
com ABS e EBD.

O Outlander Comfort está disponível nas
concessionárias de todo o país, nas cores:
Coll Silver Metallic, Quartz Brown, Cosmic
Blue Metallic, Orient Red Metallic, Titanium
Gray Metallic, White Pearl e Black Pearl.

O New Outlander tem três anos de ga-
rantia sem limite de quilometragem, além da
MitRevisão com preço fixo.

Preços:
New Outlander 2.0L – R$ 135.990,00
New Outlander 2.0L Comfort – R$

142.990,00
New Outlander 3.0 V6 Full Tecnology

Pack – R$ 175.990,00
New Outlander 2.2 Diesel – R$

181.990,00
New Outlander 2.2 Diesel Full Tecnolo-

gy Pack – R$ 199.990,00

Truck

Actros SLT é o caminhão
mais forte e robusto

Nacionais

O caminhão mais forte e robusto em ope-
ração no mercado brasileiro é um Mercedes-
Benz. O extrapesado Actros 4160 SLT 8x8
transporta até 500 toneladas de cargas espe-
ciais que excedem em pesos e dimensões.
Dessa forma, realiza sozinho o transporte
superpesado que geralmente exige um com-
boio em operações especiais.

Atualmente, há no País oito unidades
desse caminhão trabalhando em movimenta-
ções de cargas complexas, para transporte
superpesado, que suporta até 500 toneladas
de CMT (Capacidade Máxima de Tração),
fato inédito em nosso mercado.

Esse caminhão Mercedes-Benz realiza
sozinho o transporte superpesado que geral-
mente exige um comboio de pelo menos três
caminhões com CMT de 150 toneladas cada
um, nas operações especiais e complexas. Ou
seja, o cliente consegue reduzir custos com o
menor consumo de combustível, lubrificantes
e pneus porque usa apenas um veículo em vez
de três, o que aumenta a rentabilidade da ope-
ração. Além disso, o Actros SLT reduz tam-
bém as emissões de poluentes na atmosfera,
contribuindo para preservar o meio ambiente.

O uso de apenas um caminhão traz mais
benefícios à operação. Isso propicia melhor
performance e produtividade, bem como
maior controle sobre o transporte, o que re-
sulta numa condução mais segura, tanto para
o motorista, quanto para os demais veículos
e pessoas nas vias, o que é essencial numa
movimentação de cargas superpesadas. O

Actros SLT dá ainda mais segurança aos con-
dutores devido ao conforto de dirigibilidade
proporcionado por sua avançada tecnologia.

A participação do Actros 4160 SLT 8x8
no transporte brasileiro amplia o portfólio
de caminhões extrapesados Mercedes-Benz
para os clientes. Ele se junta aos modelos
rodoviários 2546 6x2, 2646 6x4 e 2651 6x4 e
ao basculante 4844 8x4 off-road.

Grandes obras de infraestrutura e da
construção pesada impulsionam o transpor-
te de cargas especiais que excedem em peso e
dimensões. Isso se reflete na movimentação
de equipamentos, como rodas de turbinas
para hidrelétricas, motores e geradores para
termoelétrica, transformadores, estações elé-
tricas secundárias, rotores, reatores, vasos,
colunas e tanques para as indústrias quími-
cas e petroquímicas, mineração, siderurgia,
fertilizantes, entre outros.

O Actros 4160 SLT 8x8 é equipado com
o motor Mercedes-Benz OM 502 LA V8, de
16 litros, que oferece potência de 598 cv a
1.800 rpm e torque de 2.800 Nm a 1.080
rpm.

Um grande diferencial do produto é a
Turbo Embreagem VIAB da Voith, que asse-
gura alta capacidade de tração e de manobra,
sem desgaste ou sobrecarga da embreagem.
Além disso, o retardador primário incorpo-
rado garante uma frenagem segura e eficiente
mesmo em baixíssima velocidade. A turbo em-
breagem oferece maior confiabilidade no
transporte de cargas especiais, com proteção

do trem de força con-
tra possíveis danos
causados por acopla-
mentos indevidos
numa embreagem con-
vencional.

No trem de força
do Actros SLT 8x8 ga-
nha evidência o câmbio
totalmente automatiza-
do Mercedes Power-
Shift G 280 de 16 mar-
chas, sem pedal de em-
breagem, desenvolvido
para proporcionar alto
torque nas operações
com cargas de até 500
toneladas.

A configuração do
Actros SLT 8x8 conta
com os eixos diantei-
ros AL-7 e AD-7 e os
eixos traseiros HD-7 e
HL-7, ambos com
cubo redutor. A trans-
missão principal, bem
como a geração de tor-
que, é realizada exter-
namente ao eixo, nos

cubos de roda. Assim, a parte central do eixo
(carcaça) é menor, aumentando o vão livre, o
que melhora a capacidade do veículo para
transpor terrenos difíceis e irregulares.

As grandes quantidades de calor geradas
pelo motor e pela transmissão do Actros 4160
SLT 8x8 – características típicas das cargas
indivisíveis do transporte superpesado – são
dissipadas pelo sistema de arrefecimento de
alto desempenho. Além de um radiador à fren-
te do motor, o veículo conta com um radia-
dor adicional montado numa estrutura atrás
da cabina, o que mantém seu funcionamento
sem interrupções, por mais que seja exigido.

O sistema de arrefecimento do caminhão
inclui ainda um radiador de óleo montado jun-
to ao radiador adicional do motor. Assim, o
turbo acoplamento dispõe de um circuito de
óleo dotado de trocador de calor que garante
o perfeito funcionamento mesmo em condi-
ções severas, como no caso do retardador a
plena carga.

Somente o Actros SLT da Mercedes-
Benz tem reforços estruturais ao longo de
todo o seu quadro e, principalmente, nas ex-
tremidades dianteira e traseira, onde estão
localizados os acoplamentos de alta capaci-
dade. Este é um importante diferencial da
marca frente à concorrência, que conta com
caminhões comuns para o transporte super-
pesado de cargas especiais, diferentemente
do SLT, que foi desenvolvido especificamen-
te para esta finalidade, de acordo com as ca-
racterísticas do Brasil.

A Nissan lança a campanha nacional de
pós-vendas “Revisão Premiada”, que tem
como objetivo estimular os clientes a deixar
o carro em dia antes de pegar a estrada nas
férias do meio de ano. Os participantes rece-
berão “números da sorte” a cada R$ 200 nas
compras de peças, acessórios ou serviços,
que darão direito a concorrer a um Nissan
Kicks SV zero-quilômetro.

A ação é válida em todas as concessionári-
as Nissan do país. Durante a promoção, os
clientes serão orientados a cadastrar sua nota
fiscal no hotsite exclusivo

Nissan sorteia um Nissan
Kicks na promoção

“Revisão Premiada 2017”

(www.revisãopremiadanissan.com.br) para
garantir sua participação. Os números da sor-
te – limitados até 30 por CPF – serão gerados
até o dia 31 de agosto. O sorteio do carro está
previsto para primeira quinzena de setembro.

Dentre as ofertas que a Nissan oferece
para a participação na promoção estão as
peças, os pacotes de revisões, os kits insta-
lados para veículos fora da garantia, acessó-
rios exclusivos, incluindo os lançamentos do
Nissan Kicks e da nova Nissan Frontier e
uma linha completa de pneus e lubrificantes
originais.

Ducati em promoção
especial para julho

Motos

O novo pacote comercial da Ducati para
o mês de julho está ainda mais completo e
com condições imperdíveis de venda. Um dos
destaques é a linha Scrambler com bônus de
R$ 2 mil para as versões Urban Enduro, Full
Throttle e Classic. O valor de venda destes
modelos é de R$ 39.900 válido até final do
mês de julho.

O modelo Scrambler Icon (ano/modelo
2016) além de ter seu preço final reduzido de
R$ 38.900 para R$ 36.900 está com um le-
que de ofertas. No combo são oferecidas van-
tagens exclusivas à escolha do consumidor.
São elas: Seguro grátis - a parceria entre a
Ducati e a Porto Seguro está oferecendo “se-
guro completo grátis” para o modelo Scram-
bler Icon por um ano – ou Financiamento
com taxa zero - Entrada de 50% (R$ 18.450)
e o restante em 18 parcelas fixas de R$ 1.057
– ou ainda Voucher de R$ 2.000 em acessóri-
os para customização da moto.

Já os modelos 2016 das linhas Monster
821, Hyperstrada, Hypermotard, Diavel Dark

MODELO Ano/Modelo De Por
Monster 821 2016 R$   46.900,00  R$   39.900,00
Hypermotard 2016 R$   47.900,00  R$   41.900,00
Hyperstrada 2016 R$   53.200,00  R$   43.900,00
Diavel Dark 2016 R$   70.950,00  R$   62.900,00

e Scrambler Icon, estão com preços reduzi-
dos até o dia 31 de julho.

Para todos os modelos da linha Ducati -
com exceção dos modelos da família Panigale
(959, 1299, 1299S) - a Porto Seguro oferece
taxas especiais. O seguro tem taxas com per-
centual máximo de 8% do valor da motoci-
cleta (cobertura de casco e condicionada aos
condutores acima de 35 anos).

Numa parceria com a Volkswagen Servi-
ços Financeiros, a Ducati fechou opções de
financiamento exclusivas para os clientes da
marca: Red Pass - taxa de 1,39%. O modelo
Monster 821 no valor de R$ 39.900 pode ser
financiado com entrada de R$ 19.950 (50%)
e 23 parcelas de R$ 316,76. Parcela final: R$
19.950 (50%). Sentiero - taxa de 0,99% para
toda a linha Ducati, com entrada de 50% e
parcelamento em até 18 vezes. Todos estes
produtos estão disponíveis para simulação
no Aplicativo Ducati Serviços Financeiros
assim como no site oficial VW Serviços Fi-
nanceiros.


