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Homicídios e latrocínios caem em SP,
mas cresce número de casos de estupro

Dados de pagamento do Bolsa Atleta
eram forjados por funcionário terceirizado
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Justiça suspende novamente aumento
de impostos sobre combustíveis

CNJ decide investigar
folha de salários de juízes

de todo o país

Esporte
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Compra:   3,14
Venda:       3,14

Turismo
Compra:   3,13
Venda:       3,32

Compra:   3,69
Venda:       3,70

Compra: 119,13
Venda:     148,69

Londrina será palco
da quinta etapa do
SuperBike Brasil

No dia 27 de agosto o au-
tódromo Internacional Ayrton
Senna, em Londrina (PR) será
palco da quinta etapa do Super-
Bike Brasil. A disputa, anteri-
ormente marcada para ser re-
alizada no circuito de Interla-
gos (SP) precisou ser altera-
da por conta da antecipação
das obras preparatórias para re-
ceber a F1 em  novembro.
Com a mudança, a equipe Hí-
bridos Club Alex Barros Ra-
cing segue para a disputa oti-
mista e vai, pela primeira vez
na temporada, acelerar suas
máquinas Honda CBR
1000RR, fora do circuito pau-
listano.                      Página 7

Barros #4 e Pierluigi #84 vão acelerar no autódromo Ayrton
Senna
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Stuttgart Motorsport busca
terceira vitória seguida
em Santa Cruz do Sul

Porsche 911 GT3 R tem
motor de 4 litros com 500 HP
de potência

Duas vitórias e um segundo
lugar em três provas disputadas.
Com este retrospecto, a Stuttgart
Motorsport participa neste sába-
do da quarta etapa do Campeo-
nato Brasileiro de Endurance, a
3 Horas de Santa Cruz do Sul. A
dupla Marcel Visconde/Ricardo
Mauricio lidera o campeonato e
tenta a terceira vitória.  Página 7
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A bola vai rolar a partir
das 9h deste sábado, no Gal-
pão 3x, em Diadema, onde
acontece até domingo a eta-
pa classificatória da Copa
do Brasil de Basquete 3x3.
Por  causa da chuva,  a

Disputas da classificatória
da Copa do Brasil começam
neste sábado em Diadema

ANB3x3 (Associação Na-
cional de Basquete 3x3)
transferiu o torneio, que
seria realizado na Praça
Kaleman, para um local
coberto, o Galpão 3x, no
centro da cidade. Página 7

Ciclistas do Shimano Sports
Team competem na Copa

Internacional de MTB,
 em Minas Gerais

Karen Olimpio

O fim de semana será de
ação para boa parte dos inte-
grantes do Shimano Sports
Team. Ao todo, 13 ciclistas de
mountain bike de cinco equipes,
AVA Project, Team Oggi/Isapa,

Caloi Elite Team, Groove/
Shimano e Sense Factory Ra-
cing Team, competirão na ter-
ceira etapa da Copa Interna-
cional de MTB, em Congo-
nhas (MG).                Página 7

F
ot

o/
 T

hi
ag

o 
L

em
os

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º 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

24º C

16º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
e pancadas de chu-
va à tarde. À noite
o tempo passa a
chuvoso.

Manhã Tarde Noite

16º C

12º C

Segunda: Chuvo-
so durante o dia e
a noite.

Trump volta
a pedir mais

rigor no
acesso aos
EUA após
atentados

 na Espanha
Após o atentado terro-

rista em Barcelona,  na Es-
panha, o presidente Donald
Trump voltou a pedir  na
sexta-feira(18) que os tri-
bunais  nor te-americanos
retirem as obstruções que
impedem o pleno vigor do
decreto que veta temporari-
amente a entrada nos Esta-
dos Unidos de pessoas pro-
venientes de seis países de
maioria muçulmana: Líbia,
Sudão, Somália, Síria, Irã e
Iêmen.

Trump afirmou que os EUA
condenam o ataque terrorista e
farão “o que for necessário para
ajudar. Sejam fortes, nós ama-
mos vocês! ”, escreveu no twit-
ter.                                Página 3
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A presidente do CNJ, Cármen Lúcia, determinou investigação
dos salários de juízes

A presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ministra Cármen Lúcia,
decidiu que o órgão vai inves-
tigar a folha de pagamentos de
todos os magistrados do país.

De acordo com portaria publi-
cada  na sexta-feira (18) pelo
CNJ, os tribunais de Justiça de
todos os estados deverão envi-
ar mensalmente ao conselho
cópias do contracheque dos
magistrados cinco dias após a

liberação do pagamento.
A medida foi tomada após o

surgimento de suspeitas de ir-
regularidades a 84 juízes do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJ-MT). O caso veio
à tona após a imprensa publi-
car que um dos magistrados
recebeu R$ 503 mil em julho.
Diante do fato, o conselho de-
terminou a suspensão imedia-
ta de novos repasses.

Segundo o TJ do Mato Gros-
so, os pagamentos foram ampa-
rados em decisão do CNJ. O juiz
Mirko Vincenzo Giannotte, um
dos magistrados beneficiados
por um pagamento de R$ 503
mil, disse que os valores foram
recebidos como compensações
legais por ter atuado por dez anos
em comarcas maiores da que
está lotado.                    Página 3

A Justiça Federal no Distri-
to Federal suspendeu nova-
mente na sexta-feira, (18) o
reajuste das alíquotas do Pro-
grama de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre a gasoli-
na, o diesel e o etanol, anunci-
ado pelo governo no mês pas-
sado. A decisão foi proferida
pela juíza Adversi de Abreu.

No mês passado, em outra
decisão, o juiz Renato Borelli
também suspendeu o reajuste
por entender que seria
inconstitucional por ter sido
feito por decreto e não por pro-

jeto de lei. Em seguida, a deci-
são foi derrubada pela segun-
da instância da Justiça Fede-
ral. A decisão foi proferida pelo
desembargador Hilton
Queiroz, presidente do tribunal,
que atendeu a um recurso da
Advocacia-Geral da União
(AGU) contra a suspensão do
reajuste.

A previsão do governo é
arrecadar mais R$ 10,4 bilhões
com o aumento do PIS/Cofins
sobre os combustíveis, de
modo a conseguir cumprir a
meta fiscal de déficit primário
de R$ 159 bilhões para este
ano.(Agencia Brasil)

Moro proíbe cônsul
honorário da Grécia de

deixar o país
O juiz Sérgio Moro, res-

ponsável pela Operação Lava
Jato na primeira instância, ex-
pediu decisão proibindo o
cônsul honorário da Grécia,
Konstantinos Georgios Ko-

tronakis,  de deixar o país.
Moro determinou que ele en-
tregasse o passaporte e que a
Delegacia da Polícia Federal
de Fronteiras fosse informa-
da da proibição.       Página 3

O ex-deputado federal Cân-
dido Vaccarezza recebeu cer-
ca de US$ 430 mil em propina
para cada contrato celebrado
entre a Petrobras e a Sargeant
Marine, entre 2010 e 2013,
segundo a investigação da Po-
lícia Federal (PF) e do Minis-
tério Público Federal (MPF).
Ele foi preso  na sexta-feira
(18) de manhã, em São Paulo,

Investigações apontam que
Vaccarezza recebeu

US$ 430 mil em propinas
suspeito de favorecer a empre-
sa americana em contratos
com a petrolífera.

A prisão de Vaccarezza ocor-
reu a partir da deflagração da 44ª
fase da Operação Lava Jato, de-
nominada Operação Abate. Se-
gundo a PF, os agentes encontra-
ram a quantia de R$ 122 mil em
espécie na casa do ex-deputado
durante as ações.         Página 4



Prefeitura lança a São Paulo
Tech Week 2017

Página 2 São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, 19, 20 e 21 de agosto de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Vereador Natalini (PV), que estava Secretário (Verde),
foi demitido da pasta. Saiu atirando contra o PR de ACR, que
pode ter de novo a pasta que teve com Haddad. É a 4ª baixa en-
tre vereadores governistas no Secretariado de Doria (PSDB).
Faltou ‘anestesia’ ao médico que é ex-comunista.  

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

Em relação ao almoço com os vereadores da base governis-
ta no parlamento paulistano, o prefeito Doria (PSDB) diz que
compreende o fato do vereador (líder do PSB) Camilinho ter o
discernimento de que as amizades pessoais mandam muito mais
do que eventuais adversidades políticas no mandato. 

A S S E M B L E I A  ( S P )

Deputado e eterno líder, além e dono estadual (PTB), o ad-
vogado e amigo da cúpula da Justiça paulista Campos Machado
sabe que não vai dar em nada querer que o governador Alckmin
(PSDB) e o presidente da Casa Macris (PSDB) aprovem rea-
justes salariais que quebrariam o Estado.

G O V E R N O  ( S P )

Alckmin vai costurando amarras financeiras e jurídicos pra
que o hoje vice-governador França (PSB) não faça estragos du-
rante o mandato de 6 meses que terá a partir de abril de 2018.
Alckmin pode resgatar a maioria folgada que já teve na Assem-
bleia. França pode terminar o governo manietado.      

P R E S I D Ê N C I A

Não ter pintado, com presença oficialmente confirmada, na
abertura do Expo Cristã - da empresária Adriana Barros - 2017
em São Paulo pegou mal pra Temer (PMDB). O governador Al-
ckmin (PSDB) e o prefeito paulistano Doria (PSDB) oraram
lado a lado, como se fossem ‘imitadores’ de Paulo.  

J U S T I Ç A S

Na cabeça e nas mãos do indicado por Temer (PMDB), o
ministro [Supremo] Alexandre de Moraes, se o pedido da OAB
pelo Impedimento [por corrupções] do Presidente tem prazo
pra ser relatado e votado via Câmara Federal; via Maia (DEM).
Vai alegar ingerência de um sobre outro Poder ?

P A R T I D O S

PMDB quer se ‘refundar’ e voltar a ser MDB [Movimento
Democrático Brasileiro], quando reunia as oposições ao go-
verno militar desde 1965. Isso vai ‘curar’ os ‘cânceres’. O
PSDB, que também não debelará suas ‘metástases’ aecistas, ser-
ristas etc. Também quer uma ’refundação’ parlamentarista
[1988]. 

P O L Í T I C O S

... O PT, que também fala em refundação [desde 1980 ou 1
?] segue sangrando. O ex-deputado federal Vacarezza foi preso
pela Polícia Federal [operações ‘Lava-Jato’]. O fato ocorreu
logo após o médico [líder no governo Dilma ?] ter pintado na tv
como dirigente do ex-PT do B, agora chamado Avante.

H I S T Ó R I A S

Meio milênio de reformas protestantes [iniciadas pelo en-
tão católico Lutero] remetem pra reflexões e revisões que res-
gatem não só os valores centrais dos cristãos como relembre
que o culto ao poder humano [donos e sócios de igrejas] é pior
que as crenças fracas na salvação via Jesus [o Cristo].

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de po-
lítica desde 1992. Ela foi se tornando referência da liberdade
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Política (SP).
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Na sexta-feira (18),  a Pre-
feitura de São Paulo lançou
para o mercado a São Paulo
Tech Week 2017 (SPTW), que
tem o objetivo de transformar
São Paulo em um verdadeiro
hub global de inovação. O
evento, que foi realizado no
Museu da Imagem e do Som
(MIS), buscou sensibilizar
empresas e empresários para
que utilizem a semana, que
será realizada de 05 a 12 de
novembro, como plataforma
para negócios, para exposição

de produtos e serviços inova-
dores e para formar novos ta-
lentos.

“O importante é mostrar ao
Brasil e ao mundo que São
Paulo é o lugar certo para in-
vestir e fazer negócios em tec-
nologia”, diz Juan Quirós, pre-
sidente da São Paulo Negóci-
os, agência responsável pela
organização do SPTW.

A edição de 2017 deverá
espalhar pela cidade diversas
atrações explorando o que
promete ser o futuro, fazendo

do município palco para expe-
rimentação de tecnologias
inovadoras. “Eventos como
este permitem a inserção da
Prefeitura neste ecossistema
e fazem com que a sociedade
inove e renove sua relação
com a cidade”, destaca Daniel
Annenberg, secretário munici-
pal de Inovação e Tecnologia,
apoiador do projeto. Empresas,
agências, universidades e orga-
nizações interessadas em rea-
lizar ativação durante a SPTW
poderão se inscre ver  no

site www.saopaulotechweek.com.
Eleita pelo Índice de Cida-

des Empreendedoras como a
melhor cidade para empreen-
der no Brasil, São Paulo tem
em torno de 20 milhões de ha-
bitantes na região metropoli-
tana – uma população alta-
mente conectada à internet e
apaixonada por novas tecnolo-
gias. A cidade possui dezenas
de hubs de startups, diversas
aceleradoras consolidadas,
além da atuação de fundos de
capital de risco internacionais.

Fonte do lago do Parque
Ibirapuera é revitalizada

Uma parceria entre a Prefei-
tura, por meio da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, e a
empresa Elo devolve aos paulis-
tanos um dos principais cartões
postais da cidade. A fonte do lago
do Parque Ibirapuera, na Zona Sul
de São Paulo, foi totalmente re-
vitalizada, após passar aproxima-
damente um ano desativada por
causa de problemas técnicos.

“A fonte é uma atração tu-
rística e infelizmente estava
vandalizada. O parque come-
mora 63 anos e nós vamos pre-
sentear o Ibirapuera com essa
reinauguração”, disse o prefei-
to João Doria.

A reinauguração da fonte
acontece nesta segunda-feira
(21), com apresentação do ma-
estro João Carlos Martins, que
regerá a Camerata Bachiana,

com participação do tenor Jean
William.

O projeto de revitalização da
fonte teve um investimento to-
tal de R$ 6,3 milhões e incluiu a
renovação da iluminação e no-
vas programações de show das
águas. Como contrapartida, a
empresa poderá expor sua mar-
ca, sempre respeitando os limi-
tes previamente acordados e a
Lei Cidade Limpa.

O espetáculo inaugural será
reapresentado por 10 dias con-
secutivos (20h30 e 21h), mas
sem a presença do maestro.
Após esse período, ele será exi-
bido nos fins de semana em duas
sessões (20h30 e 21h), até o
Natal, quando haverá uma nova
atração. No aniversário de São
Paulo, em 25 de janeiro, a pro-
gramação muda novamente. Fora

estas datas comemorativas, a
fonte contará com projeção de
luz em sincronia com a movi-
mentação de jatos d’água e som.
O acordo é válido por três anos
e prevê a realização dos espetá-
culos e a manutenção da fonte.

Durante a semana, a fonte
estará ligada das 9h às 12h e das
18h às 21h, beneficiada com a
nova iluminação. Aos sábados e
domingos, a fonte estará ligada
das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Esta é mais uma parceria fir-
mada pela Prefeitura com a ini-
ciativa privada para beneficiar o
Ibirapuera, sem gerar custos aos
cofres públicos. Foram realiza-
das melhorias no campo de fu-
tebol, a sinalização das pistas de
corrida e caminhada, reforma
dos banheiros e das quadras po-
liesportivas. O prefeito ressalta

a importância de parcerias
com as empresas e se coloca
à disposição de outros repre-
sentantes da iniciativa privada
que desejarem contribuir com
a cidade.

Sobre a Elo
Lançada em 2011 por três

dos maiores bancos do País
(Banco do Brasil, Bradesco e
CAIXA), a Elo é a primeira ban-
deira de cartões 100% brasilei-
ra. A Elo oferece uma ampla va-
riedade de produtos e serviços
destinados a todos os públicos.
Aceita em mais de 4 milhões de
estabelecimentos em todo o ter-
ritório nacional, a Elo também é
a primeira bandeira nacional com
aceitação internacional. A Elo
possui aproximadamente 115
milhões de cartões emitidos.

Exposições e roteiros históricos marcam a
programação da Jornada do Patrimônio 2017

São Paulo tem muita histó-
ria para contar. E a Jornada do
Patrimônio, evento promovido
pela Secretaria Municipal de
Cultura, que acontece entre os
dias 19 e 20 de agosto, nos lem-
bra disso com uma programação
diversa, unindo arte e patrimô-
nio. Nesta edição, o tema será
“Construindo Histórias” e a pro-
gramação artística, assim como
toda a parte histórica, foi con-
cebida dentro de alguns eixos
que tratam o modo de viver na
cidade como estudar, trabalhar,
vender, circular, etc.

A Jornada tem uma progra-
mação gratuita e diversificada
com o intuito de aproximar o
público a espaços tombados ou
com valor afetivo que fazem par-
te da história da cidade. Ao todo,
serão realizados 77 roteiros, 52

palestras, 32 oficinas, 103 imó-
veis, 86 visitas guiadas, 13 apre-
sentações artísticas, 7 exposi-
ções e 5 lançamentos de livros.

“Esta é uma forma de apro-
ximar os cidadãos de um evento
que ainda é novo no calendário
da cidade e trata de um tema que
pode estar distante do cotidiano
de muita gente. Nossa ideia é unir
uma programação artística de
qualidade, gratuita, que estabele-
ce um diálogo com os locais que
as abrigam despertando o inte-
resse do público por estes espa-
ços e, consequentemente, sua his-
tória”, diz o secretário munici-
pal de Cultura, André Sturm.

Com o intuito de fomentar o
conhecimento e a valorização do
patrimônio histórico e cultural
da cidade, o evento promove ati-
vidades de visitação monitorada

a prédios históricos, além de
roteiros de memória, apresenta-
ções artísticas e uma série de
palestras e oficinas. A iniciati-
va, lançada em 2015, é inspirada
nas Journées Européennes du
Patrimoine, na França, e no
Open House, em Nova York
(openhousenewyork), nos Esta-
dos Unidos.

Imóveis históricos abertos
Entre as atividades de maior

interesse durante o evento está
a visitação, em muitos casos
com monitoria, a exemplares
históricos tombados ou reco-
nhecidos como importantes para
a memória afetiva da cidade, per-
tencentes ao poder público ou
propriedades particulares. Entre
os exemplares arquitetônicos
que remontam à origem da cida-

de de São Paulo, está a Casa de
Dona Yayá, construída em 1880,
e é um dos últimos exemplares
do antigo cinturão de chácaras
que circundava a região central.

Exposições
O Theatro Municipal leva

uma parte do seu rico acervo à
SP Escola de Teatro - Centro de
Formação das Artes do Palco. A
mostra Theatro Municipal: a
desconstrução do figurino acon-
tecerá na sala de exposições do
espaço durante os dias 19, das
13h30 às 18h30, e 20, das 10h30
às 18h30. A exposição terá figu-
rinos e acessórios de grandes
óperas já encenadas no prédio
histórico, dentre elas estão peças
de Aída (2013), Falstaff (2014),
Carmen (2014), Il trovatore
(2014), Manon Lescaut (2015).

Vai de bike? Confira os Parques Estaduais
para pedalar em São Paulo

Para quem gosta de pedalar
tanto durante a semana como
nos finais de semana na capital
paulista, pode aproveitar os di-
versos parques que contam
com ciclovias. O Parque Villa
Lobos também conta com es-
tação de reparo para as bicicle-
tas. Confira os diversos parques
para se divertir:

Parque Villa Lobos
Localizado no Alto de Pi-

nheiros, o Parque é uma ótima
opção de lazer ao ar livre. O lo-
cal possui 750 mil metros qua-
drados de área verde e também
conta com uma ciclovia de 1,5
km. Lá é possível encontrar es-
tacionamentos e três estações de
reparo para bicicletas, com jo-
gos de ferramentas, válvulas para

calibragem de pneus e suportes
para manutenção das mesmas.
Tanto as estações quanto os bi-
cicletários estão disponíveis
gratuitamente à população e po-
dem ser utilizados durante todo
o período de funcionamento dos
parques.

Local: Avenida Professor
Fonseca Rodrigues, 2001, Alto
dos Pinheiros – São Paulo

Funcionamento: De segunda
a segunda das 5h30 às 19h. No
horário de verão, até às 20h

(11) 2683-6302

Parque da Juventude
Localizado na zona norte da

capital, mudou a paisagem da
região ao substituir o Comple-
xo Penitenciário Carandiru por
uma área de lazer e entreteni-

mento ao ar livre. Possui ampla
área verde, instalações para prá-
ticas de esporte. Conta ainda
com pistas de skate para street e
vertical, para os que não querem
ficar só na bike. Há bicicletário
disponíveis em frente à entrada.

Local: Avenida Cruzeiro do
Sul, 2.630,Santana – São Paulo
(ao lado do metrô Carandiru)

(11) 2089-8600

Parque Ecológico do Tie-
tê

Margeando a rodovia Ayrton
Senna, o Parque Ecológico Tie-
tê tem área de 14 milhões de
metros quadrados, que vai des-
de a Barragem da Penha e São
Miguel Paulista ao município de
Guarulhos e muitas opções de
lazer. Pela trilha é possível an-

dar de bike.
Local:  Avenida. Dr. Assis

Ribeiro, altura do 3.000 , Can-
gaiba – São Paulo

Funcionamento: diariamente
das 8h às 17h.

(11) 2958-1477

Ciclovia Rio Pinheiros
Com 21,5 km, a ciclovia é

uma alternativa para o desloca-
mento diário, proporcionando
uma vida mais saudável. Funci-
ona diariamente das 5h30 às
18h30. Além disso, os ciclistas
também têm à disposição seis
pontos de apoio (Av. Miguel Yu-
nes, Vila Olímpia, Santo Ama-
ro, Cidade Jardim, Cidade Uni-
versitária e Villa-Lobos/Jagua-
ré) com banheiro, bebedouro e
atendimento.

Homicídios e latrocínios caem em SP,
mas cresce número de casos de estupro

Em julho, o número de ca-
sos de homicídios, latrocínios,
roubos no geral e furtos em ge-
ral caíram em todo o estado de
São Paulo, segundo balanço di-
vulgado  na sexta-feira (18) pela
Secretaria de Segurança Pública.
No entanto, o registro de ocor-
rências de estupro cresceu, pas-
sando de 728 casos em julho do
ano passado para 884 este ano,
aumento de 21,43%. Também
subiu o número de roubos de car-
ga, que passaram de 809 ocorrên-
cias para 853 em julho deste ano.

Os casos de homicídio do-
loso caíram 7,24% em todo o
estado, passando de 290 para
269 ocorrências na mesma com-
paração. O número de vítimas
(uma ocorrência pode ter mais
de uma vítima) também caiu,
passando de 301 para 283.

Os latrocínios [roubo segui-
do de morte], por sua vez, pas-
saram de 35 casos em julho do
ano passado para 33 este ano. O
número de vítimas também caiu
de 36 para 33 casos.

Os casos de roubo em geral

caíram 6,15% em todo o esta-
do, com o registro de 24.338
ocorrências. Segundo a secreta-
ria, é o menor número de casos
desde julho de 2013. Os furtos
em geral, por sua vez, caíram
1,70%, com o registro de
40.983 boletins de ocorrência.

Capital
Considerando apenas o ba-

lanço de criminalidade na capi-
tal paulista no mês de julho, hou-
ve queda nos casos de homicídi-
os dolosos, mas também houve

aumento nos casos de estupro.
Os casos de homicídios do-

losos caíram 38,89% no mês,
passando de 72 para 44 ocorrên-
cias. O número de vítimas tam-
bém caiu, passando de 72 para
49 vítimas. São os menores nú-
meros da série histórica, inicia-
da em 2001.

Os estupros, por sua vez,
cresceram 23,90% na cidade de
São Paulo, com 197 casos. Hou-
ve alta também nos casos de la-
trocínio, que passaram de 9 para
11 casos.(Agencia Brasil)
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Trump volta a pedir
mais rigor no acesso

aos EUA após
atentados na Espanha
Após o atentado terrorista em Barcelona,  na Espanha, o pre-

sidente Donald Trump voltou a pedir  na sexta-feira(18) que os
tribunais norte-americanos retirem as obstruções que impedem
o pleno vigor do decreto que veta temporariamente a entrada nos
Estados Unidos de pessoas provenientes de seis países de maio-
ria muçulmana: Líbia, Sudão, Somália, Síria, Irã e Iêmen.

Trump afirmou que os EUA condenam o ataque terrorista e
farão “o que for necessário para ajudar. Sejam fortes, nós ama-
mos vocês! ”, escreveu no twitter.

Também pelo twitter, Trump afirmou que o terrorismo radical is-
lâmico deve ser interrompido por qualquer meio. “Os tribunais devem
nos devolver nossos direitos de proteção”, afirmou. Ele também acu-
sou os democratas de tornar a segurança difícil para os Estados Uni-
dos. “Eles usam os tribunais e as obstruções associadas em todos os
momentos. Isso deve parar!”, escreveu.

Suprema Corte limita
No final de Junho, a Suprema Corte autorizou que o decreto

que proíbe a entrada de pessoas desses países de maioria muçul-
mana entrasse em vigor, porém de maneira limitada.  A interpre-
tação da Corte é de que o decreto não se aplica aos cidadãos com
vistos previamente emitidos e, além disso, que o critério para
autorização da entrada seria uma “prova de boa-fé”, como, por
exemplo, o viajante ter algum parente residente dos EUA ou al-
gum tipo de relação.

A proibição por 90 dias está em vigor “para estrangeiros que
não possuem nenhum relacionamento de boa-fé com uma pes-
soa ou entidade nos Estados Unidos”. Também está vetada desde
junho a entrada de refugiados pelo mesmo período. (Agencia
Brasil)

Parlamento venezuelano
rejeita dissolução

ordenada pela ANC
e convoca sessão

O Parlamento da Venezuela, de ampla maioria opositora, re-
jeitou  na sexta-feira (18) a sua “dissolução” ordenada pela ple-
nipotenciária Assembleia Nacional Constituinte (ANC), integra-
da unicamente por chavistas, e convocou os deputados e o povo
para uma sessão neste sábado. A informação é da EFE.

“Nós, da Assembleia Nacional (AN) e os deputados da Mesa
da Unidade Democrática não reconhecemos nem acatamos a dis-
solução que Maduro pretende nos impor através da fraudulenta
ANC”, indicou no Twitter o presidente da Câmara, o opositor
Julio Borges.

A presidenta da Assembleia Nacional Constituinte, a ex-chan-
celer Delcy Rodríguez, afirmou que a decisão de “assumir as
competências para legislar sobre as matérias dirigidas diretamen-
te a garantir a preservação da paz, da segurança, a soberania e o
sistema socioeconômico  e financeiro” não implica na dissolu-
ção do Parlamento.

No entanto, Borges considerou que o decreto “da fraudulenta
ANC” procura repetir duas sentenças emitidas em março pelo
Tribunal Supremo nas que se suprimia parcialmente a imunidade
dos legisladores e a Sala Constitucional assumia as competênci-
as da Câmara, o que deu início uma onda de protestos que resul-
tou com choques quase diários com as forças da ordem e mais
de 120 mortos.

“O golpe de Estado perpetrado pela ANC é o aprofundamento
das ações exercidas pelo regime de (Nicolás) Maduro contra o
Parlamento e a Constituição (...) A Assembleia Nacional Consti-
tuinte é nula e os seus atos ilegais e inconstitucionais. A decisão
de anulação não será acatada pela AN, pela comunidade interna-
cional ou pelo povo”, acrescentou o parlamentar opositor.

Borges, do partido Primeiro Justiça, garantiu que o corpo di-
plomático credenciado no país acompanhará os mais de 100 de-
putados na sessão de amanhã.

A Constituinte assumiu as competências da Câmara depois
que a direção do Parlamento se recusou a comparecer hoje a
uma reunião convocada pela ANC, que os opositores conside-
ram ilegítima e qualificam de instrumento do governo de Madu-
ro para consolidar uma ditadura no país. (Agencia Brasil)

A presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ministra Cármen Lúcia,
decidiu que o órgão vai inves-
tigar a folha de pagamentos de
todos os magistrados do país.
De acordo com portaria publi-
cada  na sexta-feira (18) pelo
CNJ, os tribunais de Justiça de
todos os estados deverão en-
viar mensalmente ao conselho
cópias do contracheque dos
magistrados cinco dias após a

liberação do pagamento.
A medida foi tomada após o

surgimento de suspeitas de irre-
gularidades a 84 juízes do Tri-
bunal de Justiça de Mato Gros-
so (TJ-MT). O caso veio à tona
após a imprensa publicar que um
dos magistrados recebeu R$ 503
mil em julho. Diante do fato, o
conselho determinou a suspen-
são imediata de novos repasses.

Segundo o TJ do Mato Gros-
so, os pagamentos foram ampa-
rados em decisão do CNJ. O juiz

Mirko Vincenzo Giannotte, um
dos magistrados beneficiados
por um pagamento de R$ 503
mil, disse que os valores foram
recebidos como compensações
legais por ter atuado por dez
anos em comarcas maiores da
que está lotado.

“A partir do mês de setem-
bro de 2017 todos os tribunais
do país submetidos ao controle
administrativo do Conselho Na-
cional de Justiça encaminharão,
até cinco dias após o pagamento

aos magistrados, cópia da folha
de pagamentos realizados para
divulgação ampla aos cidadãos e
controle dos órgãos competen-
tes e para controle da regulari-
dade do orçamento e finanças
de cada qual dos Tribunais
pelo Conselho Nacional de
Justiça”, diz a portaria do
CNJ. Conforme a nova norma,
o CNJ vai divulgar em seu site
todos dados sobre a folha de
pagamento dos magistrados do
país. (Agencia Brasil)

TJPE vai pagar auxílio-alimentação
retroativo a juízes ao custo de R$ 7 mi

O Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) vai gastar R$ 7
milhões para pagar, de forma re-
troativa, auxílio-alimentação de
R$ 1.068 a magistrados do ór-
gão, referente a períodos de
afastamento do serviço, como
férias e licença-maternidade. O
pedido foi feito pela Associação
dos Magistrados do Estado de
Pernambuco (Amepe), e aprova-
do em segunda instância. O re-
sumo da decisão foi publicado
na sexta-feira (18) no Diário de
Justiça Eletrônico.

O pagamento retroativo do
auxílio-alimentação em casos de
afastamento foi aprovado por 14
votos a 4. O parecer do relator
do processo, desembargador
Leopoldo Raposo, foi contrário
à a concessão do benefício de
forma retroativa. Outros três
desembargadores votaram junto
com o relator e 14 foram favo-
ráveis ao pedido da Amepe. Foi
registrada ainda uma ausência.

O pedido da associação é de
2014, e havia sido derrotado em
primeiro julgamento. No ano
passado foi apresentado recur-
so. No processo, a entidade pede
que o pagamento seja retroativo
à data da resolução nº 133/2011,

do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), que estabelece o di-
reito ao auxílio a magistrados de
todos os órgãos do Judiciário.

Em nota, o TJPE respondeu
que todos os servidores do ór-
gão, assim como magistrados e
servidores de outros tribunais do
país, incluindo os superiores,
recebem o mesmo benefício.

“O pagamento [dos valores
retroativos] está condicionado à
disponibilidade financeira e or-
çamentária da instituição para
ser liquidado no futuro. A reper-
cussão financeira do auxílio-ali-
mentação, que fora suprimido
dos magistrados, é de aproxima-
damente R$ 7 milhões”, diz a
resposta do TJPE. A nota tam-
bém informa que o auxílio não é
reajustado desde 2012.

Em nota enviada à imprensa,
a Amepe afirmou que fez o pe-
dido para “corrigir uma injusti-
ça”, já que, segundo a associação,
promotores e juízes de todo o
país recebem o auxílio nas féri-
as. “A Amepe entende que não há
nenhuma ilegalidade, pelo con-
trário, foi reparada uma injustiça
em relação a esse benefício, que,
inclusive, é concedido a todos
os trabalhadores que recebem

vale ou auxílio alimentação”.

Servidores e policiais
Outros dois auxílios do TJPE

foram criados na última sema-
na, depois de aprovação de pro-
jeto de lei na Assembleia Legis-
lativa de Pernambuco (Alepe):
auxílio-saúde de R$ 150 para
6.739 servidores efetivos e ati-
vos do tribunal e auxílio-alimen-
tação de R$ 900 para policiais
militares inativos que fazem a
segurança no órgão. Em relação
ao auxílio-saúde, o impacto no
orçamento do tribunal será de
R$ 12,1 milhões e não será con-
cedido a magistrados.O benefí-
cio será retroativo a maio, por
causa da data-base da categoria
(período em que ocorre a nego-
ciação de reajuste salarial).

O TJPE respondeu, em nota,
que o auxílio-saúde “tem por ob-
jetivo atender à Resolução 207, de
15 de outubro de 2015, do CNJ,
que instituiu a Política de Atenção
Integral à Saúde de Magistrados e
Servidores do Poder Judiciário”.
O tribunal diz ainda que, neste ano,
nem servidores nem magistrados
tiveram reajuste salarial.

O presidente da Associação
dos Servidores do Poder Judici-

ário de Pernambuco (ASPJ-PE),
Roberto Santos, reafirmou que
o auxílio-saúde é um dispositi-
vo previsto pelo CNJ e argu-
mentou que o valor é menor do
que o concedido em outros tri-
bunais de Justiça do país. O re-
presentante também informou
que o TJPE pagava auxílio-saú-
de de R$ 232,50 até 2012, quan-
do foi incorporado aos venci-
mentos dos servidores.

A respeito do auxílio pago
aos policiais, o TJPE também
cita resolução do CNJ (nº 176/
2013), em que se recomenda a
adoção de medidas mínimas para
a segurança dos magistrados e
servidores, a exemplo do con-
trole do fluxo de pessoas e im-
plementação de policiamento
ostensivo. “Sendo assim, o pro-
jeto também visa a otimizar os
mecanismos de segurança (...),
proporcionando melhores con-
dições durante a jornada de tra-
balho”, diz a nota.

O tribunal informa ainda que
o pagamento ainda será regula-
mentado e que não será retroa-
tivo. Não foi informada a quan-
tidade de policiais que trabalham
no TJPE e receberão o auxílio.
(Agencia Brasil)

Dados de pagamento do Bolsa Atleta
eram forjados por funcionário terceirizado

Um funcionário terceirizado
do Ministério do Esporte era o
responsável por inserir os dados
de falsos atletas na relação de
beneficiários do programa Bol-
sa Atleta a quem a Caixa Econô-
mica Federal pagava o benefício
criado para ajudar atletas de alto
rendimento a se dedicarem aos
treinos e competições.

Segundo o Ministério do
Esporte, as primeiras inconsis-
tências foram identificadas em
2012, após a realização de uma
auditoria recomendada pela
Controladoria-Geral da União
(CGU). No mesmo ano, a pasta
bloqueou os pagamentos suspei-
tos e acionou as autoridades res-
ponsáveis por investigar os in-
dícios de fraudes. O funcionário
terceirizado acabou demitido.

A apuração levou a Polícia
Federal (PF) a deflagrar, na sex-
ta-feira(18), quase cinco anos
depois, a Operação Havana. Du-
rante as investigações, a PF diz
ter reunido provas de que os in-
vestigados inseriam dados de

falsos atletas nos sistemas do
Ministério do Esporte para des-
viar recursos do programa. Em
apenas um ano, a quadrilha con-
seguiu criar 25 atletas fantas-
mas, inclusive de alto rendimen-
to e nível olímpico. As fraudes
podem ter gerado um prejuízo
superior a R$ 1 milhão em valo-
res atualizados.

De acordo com o Ministério
do Esporte, as inscrições dos
falsos atletas contemplados
com a bolsa não passavam pela
análise da comissão criada pela
Secretaria Nacional de Esporte
de Alto Rendimento. Os nomes
fictícios também não apareciam
nas portarias oficiais que o mi-
nistério publicava no Diário Ofi-
cial da União e em seu próprio
site para dar publicidade à rela-
ção de beneficiários.

Era só na relação de contem-
plados que enviava a Caixa que o
funcionário terceirizado acres-
centava o nome do falso atleta,
com o CPF e outros dados de
“laranjas” do esquema a quem

eram disponibilizados os termos
de adesão ao programa. Dessa
forma, entidades esportivas e ou-
tros atletas não conseguiam iden-
tificar os casos suspeitos, já que,
entre as exigências da Lei 10.891,
que regulamenta o programa, os
candidatos à bolsa devem atender
a uma série de requisitos, como
ter participado de competições
nacionais e internacionais e es-
tar vinculado a alguma entidade
de prática desportiva.

Segundo o Ministério do
Esporte, 23 mil atletas foram
beneficiados pelo programa
desde 2005. Nos Jogos Rio
2016, 77% da delegação olím-
pica e 90,9% da paralímpica
eram integradas por bolsistas.
Dezoito das 19 medalhas olím-
picas e todas as 72 paralímpicas
foram conquistadas por atletas
bolsistas.

De acordo com o delegado
federal João Oliveira, responsá-
vel pela operação, os 25 benefí-
cios irregulares já identificados
eram pagos por meio de apenas

seis contas bancárias fraudulen-
tas. Os recursos, no entanto,
eram posteriormente utiliza-
dos em empresas e negócios
ligados aos principais partici-
pantes do esquema como for-
ma de regularizá-los. Um dos
alvos das investigações é um
bar localizado no centro de
Brasília, do qual o servidor ter-
ceirizado do Ministério do Es-
porte era um dos sócios.

“Este funcionário integrou o
quadro societário do bar logo
depois das fraudes. Suspeitamos
que os recursos tenham acaba-
do sendo utilizados para compor
a parte societária dele no esta-
belecimento”, acrescentou o
delegado em entrevista após o
cumprimento dos seis mandados
de busca e apreensão e seis man-
dados de condução coercitiva.
Procurados pela reportagem, os
donos do estabelecimento de-
clararam que o estabelecimento
foi constituído há mais de seis
anos, “com total transparência e
lisura”. (Agencia Brasil)

Lava Jato investiga empresas estrangeiras
envolvidas em fraudes na Petrobras

A Operação Sem Fronteiras,
a 43ª Fase da Operação Lava
Jato, deflagrada  na sexta-feira
(18) pela Polícia Federal (PF),
investiga a participação de em-
presas estrangeiras e armadores
gregos em contratos fraudulen-
tos com a Petrobras. A investi-
gação teve início a partir de re-
lato do ex-diretor de Abasteci-
mento da estatal Paulo Roberto
Costa, em seu acordo de cola-
boração premiada. A Polícia Fe-
deral cumpriu mandados judici-
ais no Rio de Janeiro e em São
Paulo, entre eles, 11 mandados
de condução coercitiva e seis
mandados de prisão temporária.

Com base na delação de Pau-
lo Roberto Costa, os procurado-
res da República, que integram
a força-tarefa da Lava Jato, em
Curitiba, aprofundaram a inves-
tigação com a análise de mate-
riais apreendidos na 13ª fase da
operação, além de provas obti-
das mediante a realização de que-
bras de sigilo bancário, fiscal, de
dados telemáticos e registros

telefônicos, além de coopera-
ção jurídica internacional.

Segundo o Ministério Públi-
co Federal (MPF), as apurações
concluíram que o então diretor
de Abastecimento da estatal
ajustou com o cônsul honorá-
rio da Grécia no Brasil, Kon-
stantinos Kotronakis, um es-
quema de facilitação de contra-
tação de navios gregos, medi-
ante o fornecimento de infor-
mações privilegiadas e o paga-
mento de propinas.

“Esse esquema era efetivado,
num primeiro momento (2008
a 2010), pela intermediação do
operador Henry Hoyer de Car-
valho, que já havia sido alvo da
13ª fase da Lava Jato, e, posteri-
ormente, por intermédio de uma
empresa de brokeragem (espe-
cializada em intermediar afreta-
mentos de navios) constituída na
Inglaterra e pertencente a Geor-
gios Kotronakis, filho de Kon-
stantinos”.

A investigação detectou que
os grupos Tsakos e Aegean, dos

quais Konstantinos Kotronakis
é, respectivamente, diretor e
sócio-administrador, além das
empresas Dynacom Tankers
Management, Galbraiths e Do-
rian Hellas, com as quais o côn-
sul grego ostenta vínculos indi-
retos, formalizaram contratos de
afretamento com a Petrobras,
entre os anos de 2009 a 2013,
em valores que superam US$
500 milhões. De acordo com o
MPF, ao menos 2% desses va-
lores eram “destinados ao paga-
mento de propina a funcionári-
os públicos corrompidos, ope-
radores financeiros e agentes
políticos.

Os procuradores concluíram
que “há provas de que o paga-
mento das vantagens indevidas
era operacionalizado mediante
depósitos em contas offshores
controladas por Konstantinos
Kotronakis, Georgio Kotro-
nakis, Henry Hoyer de Carvalho,
Humberto Mesquita e Paulo
Roberto Costa”. No mesmo con-
texto, segundo o MPF, foram

colhidos “fortes indícios do en-
volvimento de um ex-gerente da
Petrobras ligado à área de afre-
tamento de navios, no esquema
de corrupção que visava favore-
cer armadores gregos”.

Assim, de acordo com as in-
vestigações, foi possível verifi-
car o recebimento de vantagens
indevidas, em benefício dele, em
contas ocultas no exterior, titu-
larizadas por empresas offsho-
res registradas em nome de ter-
ceiros. Há, ainda, evidências
concretas de que esse ex-geren-
te também beneficiou as empre-
sas Olympic Agencies e Perosea
Shipping Co em contratos com
a Petrobras.

O procurador da República
Athayde Ribeiro Costa disse que
as operações deixam um recado
para as empresas estrangeiras
envolvidas atos de corrupção de
que não escaparão da Lava Jato.
“Estas novas operações deixam
um recado claro: empresas es-
trangeiras não serão poupadas na
Lava Jato”.       (Agencia Brasil)

Moro proíbe cônsul honorário
da Grécia de deixar o país

O juiz Sérgio Moro, respon-
sável pela Operação Lava Jato na
primeira instância, expediu decisão
proibindo o cônsul honorário da
Grécia, Konstantinos Georgios
Kotronakis, de deixar o país. Moro
determinou que ele entregasse o
passaporte e que a Delegacia da
Polícia Federal de Fronteiras fos-
se informada da proibição.

Kotronakis é um dos alvos da
Operação Sem Fronteiras, a 43ª
Fase da Operação Lava Jato, de-
flagrada na sexta-feira(18) pela
Polícia Federal (PF). A operação
investiga a participação de em-
presas estrangeiras e armadores
gregos em contratos fraudulen-
tos com a Petrobras.

“Expeça-se portanto manda-
do para intimação de Konstanti-
nos Georgios Kotronakis acer-
ca desta decisão, para que entre-
gue de imediato o passaporte ao
portador do mandado. Encarre-
go a autoridade policial de cum-

prir o mandado juntamente com
as buscas”, diz a decisão, que
acrescenta: “Concomitantemen-
te, oficie-se à Delegacia da Po-
lícia Federal de Fronteiras soli-
citando a anotação da proibição
de que Konstantinos Georgios
Kotronakis deixe o país”.

A decisão diz ainda que, em
vista do disposto na Convenção de
Viena sobre Relações Consulares,
cumprido o mandado, a Embaixa-
da da Grécia em Brasília deve ser
comunicada, “para ciência da res-
trição, ainda que limitada, impos-
ta ao cônsul honorário”.

A investigação teve início a
partir de relato do ex-diretor de
Abastecimento da estatal Paulo
Roberto Costa em seu acordo de
colaboração premiada. A Polícia
Federal cumpriu mandados judi-
ciais no Rio de Janeiro e em São
Paulo, entre eles, 11 mandados
de condução coercitiva e seis
mandados de prisão temporária.
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Londrina será palco da quinta
etapa do SuperBike Brasil

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.

WWW.TRIDAYSERIES.COM.BR

REALIZADORA DAS PROVAS IRONMAN® NO BRASIL

TRIDAYSERIES

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

Equipe Hibridos Club Alex Barros Racing segue otimista para a praça paranaense

José Duarte #97 também compete em Londrina pela
SuperSport 600cc

No dia 27 de agosto o autó-
dromo Internacional Ayrton
Senna, em Londrina (PR) será
palco da quinta etapa do Super-
Bike Brasil. A disputa, anterior-
mente marcada para ser realiza-
da no circuito de Interlagos (SP)
precisou ser alterada por conta
da antecipação das obras prepa-
ratórias para receber a F1 em 
novembro.

Com a mudança, a equipe Hí-
bridos Club Alex Barros Racing
segue para a disputa otimista e
vai, pela primeira vez na tempo-
rada, acelerar suas máquinas
Honda CBR 1000RR, fora do
circuito paulistano. Alexandre
Barros, chefe da equipe Híbri-
dos Club e piloto líder da tem-
porada na categoria SBK, com
87 pontos, faz uma avaliação
sobre a alteração.

“Essas mudanças repentinas
no calendário nunca são tão
boas, porque toda parte promo-
cional da corrida precisa de um
trabalho de, pelo menos, dois
meses para divulgação. Mas sa-
bemos que essa alteração não é
culpa da organização. O autódro-
mo de Interlagos todo ano pre-

cisa de reformas e reparos por
conta da F-1, e acaba complican-
do o trabalho das competições
nacionais que acontecem por lá.
Acredito que a prefeitura de São
Paulo poderia organizar melhor
isso”, ressaltou.

Mas Barros acredita que o
público londrinense estará pre-
sente para prestigiar o evento e
espera em boas disputas. “Lon-
drina é uma pista bacana, o tra-

çado é ótimo e esperamos que
esteja em boas condições para
receber o SuperBike Brasil. Me
preocupa a qualidade do asfal-
to, mas sei que os órgãos locais
e a organização do evento estão
trabalhando para que tudo ocor-
ra perfeitamente. E por se tratar
de uma pista mais distante dos
centros urbanos, acho que o pú-
blico se faz mais presente. E é
isso que queremos, que dê tudo

certo e seja mais uma etapa de
sucesso, com casa cheia e boas
disputas. Espero contar com a
torcida dos londrinenses”, fina-
lizou o chefe de equipe.

Como forma de chamar mais
o público, as arquibancadas te-
rão acesso gratuito e o fã de mo-
tovelocidade poderá retirar seus
ingressos em uma loja Honda da
cidade de Londrina, e também na
bilheteria do autódromo Interna-
cional Ayrton Senna nos dias 25,
26 e 27 de agosto das 9 às 17h.

Os fãs que quiserem ver
mais de perto as ações e ativi-
dades do SuperBike Brasil em
Londrina, podem adquirir in-
gressos de box e paddock nos
pontos de vendas cadastrados,
ou pelo site da Ticket Fácil, e
nas bilheterias do autódromo.
Esses ingressos permitem aces-
so o dia todo na área de box, ven-
do a movimentação das equipes
e acompanhando de perto a pre-
paração dos pilotos.

Consulte o site do evento
para obter mais informações
para adquirir seus ingressos:
http://www.superbike.com.br/
como-adquirir-seu-ingresso/
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O fim de semana será de
ação para boa parte dos inte-
grantes do Shimano Sports
Team. Ao todo, 13 ciclistas de
mountain bike de cinco equi-
pes, AVA Project, Team Oggi/
Isapa, Caloi Elite Team,
Groove/Shimano e Sense Fac-
tory Racing Team, competi-
rão na terceira etapa da Copa
Internacional de MTB, em
Congonhas (MG). Na Capital
Paulista, a marca japonesa
estará presente no Gear Up!
Bike Challenge com o tradi-
cional Suporte Neutro da Shi-
mano.

Estarão na prova mineira
representando a Shimano os
seguintes atletas: Daniel Gros-
si (Groove/Shimano), Jeffer-
son Batista, João Pedro Fir-
meza e Danielle Moraes (AVA
Project), Karen Olímpio, Ken-
nedi Lago, Mario Antonio Ve-
ríssimo e Luis Renato Borges
(Team Oggi/Isapa), Sherman
Trezza e Wolfgang Olsen (Ca-
loi Elite Team), e Guilherme
Muller, Mario Couto e Rubens
Valeriano (Sense Factory Ra-
cing Team).

O evento em Congonhas
tem início na noite desta sex-
ta-feira (18), quando será re-
alizado o Desafio da Ladeira,
um Up Hill (subida de monta-
nha), com percurso de 700
metros em ruas de pedra sa-
bão, finalizando em frente à
Basílica do Bom Jesus do Ma-
tosinhos. A disputa começa
às 18h30 e  termina às 20h30,
quando os campeões serão
festejados pelo público local.

No sábado (19), será a vez
dos ciclistas encararem a Ma-
ratona (XCM), com 63 km de
percurso, e mais uma vez o
término no fim da ladeira do
Bom Jesus. “A Maratona é
bem dura também. São vários
quilômetros em um terreno
com bastante poeira.  Passa-
mos por  algumas trilhas, algo
bem divertido. E, o final tam-
bém, só sobe, até chegarmos
na Basílica do Bom Jesus do
Matosinhos”, conta Karen
Olimpio.

Suporte Neutro Shimano -
 A Shimano estará presente
no Gear Up! Bike Challenge
com o seu Suporte Neutro,
serviço de auxílio aos atletas
inscritos nas competições de
ciclismo, independente das
marcas de componentes usa-
das em suas bikes. A prova
será realizada na manhã do
domingo (20), na Marginal do
Rio Pinheiros, em São Paulo.
O percurso terá 20 km por
volta, passando sempre pela

Ciclistas do Shimano Sports
Team competem na Copa

Internacional de MTB, em MG
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Guilherme Muller

Ponte Estaiada, na zona Sul da
cidade.

Shimano Fest 2017 - Os
fãs do esporte poderão ver
estes e outros atletas Shima-
no em ação durante o maior
festival da bicicleta da Amé-
rica Latina, o Shimano Fest
2017. A oitava edição do
evento será em setembro,
entre os dias 14 e 17, no Jo-
ckey Club de São Paulo. Pelo
terceiro ano consecutivo, o
festival tem a sua realização
na capital paulista, após ter
passado por Santana de Par-
naíba (2010), Mogi das Cru-
zes (2011 a 2013) e Soroca-
ba (2014). No total, mais de
75 mil pessoas participaram
das edições anteriores. 

Em 2017, com 30% de
crescimento na área de expo-
sição e 200 marcas confirma-
das, o evento mostrará as no-
vidades do mercado para
2018 e terá arenas voltadas
para kids, show, radical, com-
petição, mobilidade e espaço
mulher. São esperadas 25 mil
pessoas nos quatro dias. Shi-
mano Sports Team - Assim
como diversas marcas do seg-
mento esportivo, a Shimano
apoiou e patrocinou inúmeros
atletas com foco nos Jogos
Olímpicos do Rio de Janei-
ro. Terminada a Rio 2016, a
marca japonesa continua
apostando no fortalecimento
do ciclismo no Brasil com a
ampliação do número de atle-
tas apoiados. São eles:

No MTB cross country,
W o l f g a n g
Olsen e Sherman Trezza (Ca-
loi Elite Team); Mario Verís-
simo, Karen Olímpio, Ken-
nedi Lago e Luiz Renato
(Team OGGI/ISAPA); Rubens
Donizete, Guilherme Muller
e Mario Couto (Sense Fac-
tory Racing); Daniel Grossi
e Isabella Lacerda (Team
Groove); Ricardo Pscheidt e
Adriana Nascimento (Trek
Factory Racing); Jefferson
Batista, João Pedro Firmeza
e Danielle Moraes (AVA Pro-
ject). No downhill, Lucas
Borba (Audax); No ciclismo
de estrada: Flavia Oliveira
(Specialized) e Gideoni Mon-
teiro (Indaiatuba/HTPro Nu-
trition/Força Aérea Brasilei-
ra); No BMX: Priscilla Ste-
vaux (Caixa/Shimano) e Rena-
to Rezende (Team Nissan). E,
no triatlo: Laura Mira (Team
OGGI/ISAPA); Clara Guima-
rães Carvalho (Sense Factory
Racing); Sabrina Gobbo (Trek
Factory Racing) e Reinaldo
Colucci (SESI/Scott).

Stuttgart Motorsport busca terceira
vitória seguida em Santa Cruz do Sul

Com o Porsche 911 GT3 R, Marcel Visconde/Ricardo Mauricio defendem neste sábado a liderança do Campeonato Brasilei-
ro de Endurance

O Porsche de Visconde/Mauricio na luta contra os protótipos

Duas vitórias e um segundo
lugar em três provas disputadas.
Com este retrospecto, a Stuttgart

Motorsport participa neste sába-
do da quarta etapa do Campeo-
nato Brasileiro de Endurance, a

3 Horas de Santa Cruz do Sul. A
dupla Marcel Visconde/Ricardo
Mauricio lidera o campeonato e
tenta a terceira vitória consecu-
tiva do Porsche 911 GT3 R na
temporada de 2017.

Visconde/Mauricio termina-
ram em segundo lugar na 3 Ho-
ras de Tarumã, abertura do cam-
peonato. Depois, só deu Porsche:
o modelo alemão triunfou nos
500 Quilômetros de Curitiba e
na Interlagos 500. O carro tem
motor de 4 litros com 500 HP
de potência, sendo idêntico aos
que disputam campeonatos de
endurance na Europa, Estados
Unidos e Ásia.

Na sexta-feira, os pilotos do
Brasileiro de Endurance terão um
dia de treinos livres. Os treinos

classificatórios para as 3 Horas
de Santa Cruz acontecerão no
sábado, dia da corrida, das 10:20
às 11:20. A abertura de box para
a formação do grid acontecerá às
13:00 e a largada está prevista
para as 13:22.

A classificação do Campeo-
nato Brasileiro de Endurance
(cinco primeiros colocados, ca-
tegoria GP1) é esta: 1) Marcel
Visconde/Ricardo Mauricio
(Porsche 911 GT3 R), 310 pon-
tos; 2) Franco Pasquale/Tiel An-
drade (MC Tubarão IX Ford Tur-
bo), 245; 3) Marcello Sant’Anna/
William Freire (Lamborghini
Gallardo LP 520), 210; 4) Ney
Roberto Faustini (Protótipo Co-
balt), 160; 5) Alexandre Finardi
(MRX Nissan), 130 pontos.
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Basquete 3x3

Disputas da classificatória da Copa do
Brasil começam neste sábado em Diadema
Por causa da chuva, o local do torneio foi alterado para o Galpão 3x, no centro da cidade. Programação começa às 9h

A bola vai rolar a partir das 9h
deste sábado, no Galpão 3x, em
Diadema, onde acontece até do-
mingo a etapa classificatória da
Copa do Brasil de Basquete 3x3.

Por causa da chuva, a
ANB3x3 (Associação Nacional
de Basquete 3x3) transferiu o
torneio, que seria realizado na
Praça Kaleman, para um local
coberto, o Galpão 3x, no centro
da cidade.

Neste sábado jogam as cate-
gorias Sub 18 Masculino e Fe-
minino, Adulto Feminino e +35
Masculino. No domingo entram
em quadra as equipes do Open
Masculino e da Elite, também a
partir das 16h.

O público presente poderá
participar das ativações do TNT
Energy Drink e acompanhar os
torneios de Habilidades, Enter-
radas e Arremessos.

O campeão e vice de cada
categoria da classificatória ga-
rantem vaga para a primeira edi-
ção da Copa do Brasil de Basque-
te 3x3, que acontecerá nos dias
16 e 17 de setembro, em São
Paulo.

A Copa do Brasil é um even-
to chancelado pela Federação
Internacional de Basquete
(FIBA) e organizado pela Asso-
ciação de Basquete 3x3
(ANB3x3). O campeão da cate-
goria Elite terá ainda uma premi-
ação especial: uma viagem, com
todas as despesas pagas, para re-
presentar o Brasil na etapa do
México do FIBA3x3 World Tour,
disputada no final de setembro.
As demais categorias pontuarão
no ranking mundial da FIBA3x3. 

Serviço:
Etapa classificatória da Copa
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Basquete 3x3

do Brasil de Basquete 3x3
Sábado – dia 19
9h – Sub 18 Masculino e Fe-

minino
14h – Adulto Feminino e +35

Masculino
Domingo – dia 20
9h – Open e Elite Masculino
Galpão 3x
Rua Salgado de Castro, 400 -

Centro
Entrada Gratuita
A Copa do Brasil de Basque-

te 3x3 tem o patrocínio de TNT
Energy Drink, através da Lei
Paulista de Incentivo de Es-
porte da Secretaria de Espor-
te Lazer e Juventude do Es-
tado de São Paulo. Realiza-
ção – ANB3x3 (Associação
Nacional de Basquete 3x3).
Chancela – FIBA (Federação
Internacional de Basketball).
Apoio - CBB (Confederação

Bras i le i ra  de  Basketbal l ) ,
FPB (Federação Paulista de
Basketball), Kaleman e Prefeitu-
ra de Diadema.
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Expediente

Mercedes-Benz apresenta nova
proposta para o GLA

Maior presença visual e uma sensação
evidente de robustez são as marcas do novo
Mercedes-Benz GLA, que está chegando aos
concessionários brasileiros da marca neste
mês de agosto. Segundo modelo mais vendi-
do da Mercedes-Benz no Brasil, o utilitário
esportivo, lançado no País em 2014, con-
quistou uma extensa gama de clientes, em
que se destacam consumidores jovens e com
estilo de vida dinâmico.

O novo GLA ganhou um reforço nos ele-
mentos de design interior e exterior, além de
passar por uma atualização em sua configu-
ração. A família é oferecida no Brasil em cin-
co versões, com os seguintes preços sugeri-
dos: GLA 200 ff Style – R$ 158.900, GLA
200 ff Advance – R$ 175.900, GLA 200 ff
Enduro – R$ 203.900, GLA 250 Sport – R$
232.900 e Mercedes-AMG GLA 45 4MA-
TIC – R$ 359.900.

Todos os modelos 200 possuem motor
1,6 litro de 156 cv; a versão 250 é equipada
com motor 2,0 litros de 211 cv. Todas elas
contam com câmbio de dupla embreagem com
sete marchas, um dos pontos fortes do mo-
delo. A versão de alta performance, Merce-
des-AMG GLA 45 4MATIC, possui o mo-
tor 4 cilindros mais potente do mundo, que
oferece nada menos que 381 cv, e câmbio
AMG Speedshift DCT de 7 velocidades.

O novo GLA vem com nova grade do
radiador, onde se destacam as aberturas re-
tangulares ao longo das duas barras horizon-
tais – elementos trazidos do GLS, maior SUV
do portfólio da marca, que criam um visual
mais agressivo ao conjunto dianteiro. O cará-
ter SUV da nova série de modelos é acentua-
do também pelo novo para-choque diantei-
ro, com suas largas aberturas de ventilação e
um aplique central na parte inferior – carac-
terística de SUVs de grande porte – para pro-
teção do veículo.

Com a nova suspensão off-road, que já
equipava os modelos com motorização 200,
a carroceria do GLA 250 Sport está 30 mm
mais alta, que aumenta a capacidade de circu-
lação em terrenos irregulares, eleva o posici-
onamento dos assentos e a visibilidade para
o condutor. Mesmo com maior altura, o novo
GLA é um veículo com dirigibilidade exce-
lente nas estradas, devido a toda tecnologia
de sistemas de controle de tração e estabili-
dade.

Novas rodas de liga leve nas versões

Advance e Enduro reforçam os genes do SUV.
Os anteriores faróis bi-xenônio deram lugar a
faróis de LED redesenhados a partir da ver-
são Advance, caracterizados por uma tem-
peratura de cor similar à da luz do dia, que
reduz a fadiga visual e pela melhor ilumina-
ção que proporcionam.

Da mesma forma que na frente, a perso-
nalidade SUV do novo GLA foi reforçada na
traseira, onde o para-choque conta com vin-
cos mais fundos e é arrematado na parte de
baixo por um protetor destacado. O conjun-
to posterior ganhou também grandes lanter-
nas agora com tecnologia Stardust, derivada
do Classe E, cujo design mais reto, e união
por uma barra horizontal, aumenta a percep-
ção de largura e volume do veículo.

Interior ainda mais confortável
O interior atraente do GLA, com materi-

ais de alta qualidade, é realçado pelas novas
cores e acabamentos dos bancos para as ver-
sões com motorização 200, assim como pai-
néis de controle cromados. A tela central,
sobre o console, é esguia e de fácil leitura,
assim como os novos mostradores com pon-
teiros vermelhos. Os controles das teclas para
os ajustes dos bancos nas portas, disponí-
veis a partir da versão Advance, ganharam
pequenos toques de estilo e o compartimen-
to porta-objetos do console central é circun-
dado por uma moldura cromada. Além disso,
os anéis das aberturas de ventilação são me-
lhor destacados, reforçado assim o toque SUV
harmonioso do interior do automóvel.

A partir da versão Advance, os faróis LED
High Performance substituem os anteriores
bi-xenônio como equipamento de série. Jun-
tamente com a brilhante iluminação, eles se
caracterizam por uma temperatura de cor si-
milar à da luz do dia e aliviam o esforço dos
olhos durante viagens à noite. O consumo de
energia também é menor: cerca de 60% me-
nos que nos faróis de xenônio e aproximada-
mente 70% menos que com lâmpadas alóge-
nas. Os faróis baixos configurados com 34
watts trabalham com tecnologia de projeção
de LED e o faixo principal com tecnologia de
refletor de LED.

Na traseira do novo GLA são usadas lan-
ternas LED High Performance com função
multinível e tecnologia Stardust, derivada do
Classe E. As luzes de freios e os piscas são
controlados em três intensidades: brilho to-
tal durante o dia, um nível intermediário para

rodar durante a noite e um nível mais baixo
para paradas à noite, para não incomodar
outros usuários da via. Com essa função
multinível, o GLA proporciona automatica-
mente o grau correto de brilho para todas as
condições de iluminação e clima em todas as
situações de tráfego. O controle das luzes é
especialmente agradável para os outros mo-
toristas nas paradas em semáforos ou em si-
tuações de engarrafamento, onde eles irão ter
à frente luzes de freio e sinalização direcional
não ofuscantes.

Motores, transmissão e suspensão
As versões do GLA produzidas no Bra-

sil contam com o motor turbo 1,6 litro com
injeção direta de combustível e 156 cv (Sty-
le, Advance e Enduro) ou o 2,0 litros com
211 cv (250 Sport), ambos combinados à efi-
ciente transmissão automática 7G-DCT com
dupla embreagem. Os dois motores têm como
característica a excelente entrega de torque
em baixas rotações, importante sobretudo
para o trânsito urbano. O GLA traz de série
também a função Eco Start/Stop, que desliga
o motor quando o veículo é imobilizado, re-
duzindo drasticamente o consumo e as emis-
sões nas grandes cidades, onde as paradas
em semáforos e engarrafamentos são frequen-
tes.

A Mercedes-Benz optou por equipar as
versões 1,6 litro e 2,0 litros do GLA produ-
zido no Brasil com a suspensão Off-road

Comfort, que preserva as qualidades de diri-
gibilidade do modelo adequando-o, ao mes-
mo tempo, para as características exigentes
das ruas e estradas do País, graças a um au-
mento de 30 milímetros na altura livre do
solo. O GLA tem eixo dianteiro McPherson
e suspensão traseira com braços múltiplos:
três braços de controle e um de arrasto por
roda administram as forças sobre a suspen-
são, permitindo que as movimentações lon-
gitudinal e lateral ocorram independentemen-
te.

A direção é eletromecânica e proporcio-
na maior sensibilidade ao condutor. Ela tam-
bém permite a incorporação de várias fun-
ções de assistência, a começar pela unidade
de controle ESP (controle de estabilidade),
como o contraesterço quando o veículo sai
de traseira, correções direcionais ao frear em
superfícies com diferentes níveis de aderên-
cia.

O ESP® Curve Dynamic Assist propor-
ciona mais estabilidade e melhor dirigibilida-
de em curvas por meio de leves frenagens nas
rodas de dentro da curva, uma vez que o sis-
tema reconhece a necessidade de mais força e
distribui a tração via diferencial para as rodas
de fora.

A carroceria do GLA é extremamente rí-
gida, qualidade que contribui decisivamente
para uma grande estabilidade e alta segurança
na estrada e fora dela, assim como elevado

nível de conforto quanto a ruídos, vibrações
e aspereza. A construção inclui reforços adi-
cionais nas colunas B, nos suportes dos amor-
tecedores dianteiros, elementos laterais e no
assoalho.

Sistemas de assistência
Vários sistemas de assistência dão apoio

ao condutor no GLA e reduzem a necessida-
de de esforço. Um importante sistema de
segurança é o Attention Assist, capaz de de-
tectar sonolência nas estradas, que alerta o
condutor, sugerindo uma parada para des-
canso. Luzes de freio adaptativas são outro
recurso: em caso de frenagens de emergência,
elas piscam alternadamente para avisar aos
motoristas que vêm atrás, reduzindo o risco
de colisão na traseira.

Outras duas funções de assistência, as-
sociadas ao sistema de freios ABS, contribu-
em para maior segurança e conforto no Mer-
cedes-Benz GLA. A primeira é a função Hold,
que imobiliza o carro em paradas temporári-
as, como nos semáforos, sem que o motoris-
ta precise manter o pé no pedal do freio. O
veículo é liberado automaticamente assim que
o acelerador volte a ser pressionado. Já o
sistema HSA (Hill Start Assistance – assis-
tência de partida em aclives) mantém o GLA
imobilizado por alguns segundos após o pe-
dal do freio ter sido liberado em inclinações,
evitando que o veículo recue antes de arran-
car. Este sistema, além de evitar pequenos
choques com outros veículos, facilita bas-
tante manobras em locais muito inclinados.
O GLA oferece também de série os sistemas
ETS (controle de tração eletrônico em cada
roda), pré-carregamento dos freios (Priming),
que prepara o sistema para frenagens extre-
mas e secagem automática dos discos de frei-
os em caso de chuva.

Para maior comodidade do condutor, a
partir da versão Advance todos eles contam
com o assistente ativo de estacionamento,
que posiciona o carro na vaga (paralela ou
perpendicular) sem a necessidade de mexer
no volante, controlando apenas o acelerador
e os freios.

Ainda em termos de segurança, o Merce-
des-Benz GLA é equipado com 7 airbags. Ao
todo são 2 airbags dianteiros para motorista
e passageiro, 2 laterais para motorista e pas-
sageiro, 2 de janela para motorista e passa-
geiro (dianteiro e traseiro) e 1 airbag de joe-
lho para motorista.

Motos

Família 500 da Honda: linhas
esportivas e melhor custo benefício

A preferência dos brasileiros pelos mo-
delos da linha 500 é inquestionável. Desde o
lançamento em  2014 até junho deste ano,
mais de 22 mil unidades chegaram às mãos de
consumidores de todos os tipos: motociclis-
tas mais experientes, assim como novatos
que buscam a 1ª máquina de alta cilindrada
foram plenamente atendidos pela família
composta pela naked CB 500F, a esportiva
CBR 500R e a crossover CB 500X. Fáceis
de pilotar, econômicas, adequadas para o uso
rodoviário, urbano e sem jamais renunciar a
uma forte dose de esportividade, é esta di-
versidade um dos segredos da linha, pois há
sempre uma 500 perfeita para cada tipo de
motociclista.

Os modelos da família 500, versão 2018,
serão comercializadas em versão única com
ABS e chegam aos concessionários em mo-
mentos distintos. A CB 500F estará disponí-
vel nas cores Azul Perolizado e Vermelho
com preço público sugerido de R$ 23.900 e a
CBR 500R com opções a cor Vermelho e
preço de R$ 24.900 e estarão disponíveis em
toda rede até o final de agosto. Já a CB 500X,
com previsão de chegada até o final de se-
tembro, estará disponível nas cores Verde
Perolizado e Vermelho Perolizado, com pre-
ço público sugerido de R$ 25.900. Produzi-
das em Manaus, todas as motocicletas apre-
sentam três anos de garantia, sem limite de
quilometragem. Os proprietários contam ain-
da com o serviço de assistência Honda As-
sistance 24h durante o período de vigência
da garantia (3 anos) em todo o território naci-
onal e em países do Mercosul, uma exclusi-
vidade Honda ao segmento de alta cilindrada.

A crossover CB 500X vem com uma iné-
dita ponteira de escape, mais compacta, que

exalta a performance do motor bicilíndrico
de 50,4 cv de potência e 4,55 kgm.f de tor-
que. Tais cifras, aliadas à ágil ciclística pro-
porcionada pelo chassi tipo Diamond e mo-
dernas suspensões ajustáveis, resultam em
uma excelente maneabilidade. Com peso de
apenas 183 kg, a CB 500X se destaca pela
posição de pilotagem ereta, onde o conforto
é resultado de uma correta triangulação entre
guidão, banco e pedaleiras, e também da exis-
tência do para-brisa regulável em dois níveis
de altura. A CB 500X é certamente a mais
versátil da família 500 Honda, capaz de en-
frentar viagens longas sem escolher caminhos,
ajudada pelas suspensões de curso generoso
e da grande autonomia facilitada pelo tanque
de 17,7 litros. No dia-a-dia, a docilidade dos
comandos, o largo guidão e distância do ban-
co em relação ao solo contida a 810 mm ajuda
tanto as manobras de estacionamento como
a condução em baixas velocidades. Para ver-
são 2018, às novidades ficam por conta das
novas cores Verde Perolizado e Vermelho
Perolizado em grafismos redesenhados com
linhas mais aventureiras.

A CB 500F segue com rigor a fórmula
das mais clássicas naked, onde o motor bici-
líndrico é protagonista do novo design. Acom-
panhada das novas cores Azul Perolizado e
Vermelho em grafismos e linhas que ressal-
tam às belas formas do anguloso tanque, ra-
beta e grupo ótico frontal iluminados por
LED, o modelo é porta de entrada da Honda
no mundo da alta cilindrada.  A posição de
pilotagem agressiva estimula explorar as qua-
lidades do conjunto ciclístico, que em parce-
ria com a vigorosa performance oferecida pelo
motor, pelo preciso câmbio de seis marchas
e freios a disco de grande diâmetro oferece

uma experiência de pilotagem gratificante. O
ambiente preferencial da CB 500F é a cidade,
onde o peso de apenas 178kg. É a mais leve e
ágil da família 500 da Honda, companheira
ideal para o dia a dia.

Herdeira da tradição vencedora nas pis-
tas, a CBR 500R é uma esportiva verdadeira,
capaz de satisfazer tanto a pilotos experien-
tes como aqueles que a escolherão como a
primeira e real esportiva de alta cilindrada.
Motociclistas acostumados a máquinas de
maior porte e potência assim como principi-
antes encontrarão no exato equilíbrio desta
sport a razão do uso do prestigioso “CBR”
no modelo, sigla que identifica as máquinas
de performance superior da Honda. Dispo-
nível em cor única (Vermelho), a carenagem
integral atrai pela excelência do design e efici-
ência aerodinâmica. O posicionamento do
piloto, mais avançado, visa maior sensibili-
dade na tocada esportiva sem que tal postura
comporte em desconforto no uso urbano.

Modernidade técnica compartilhada
O motor da linha 500 Honda é um bicilin-

dro paralelo com duplo comando de válvulas
no cabeçote (DOHC) e quatro válvulas por
cilindro. As medidas de diâmetro e curso (67 x
66,8mm) favorecem torque consistente com
capacidade de atingir rapidamente elevados
regimes de rotação. Um eixo de equilíbrio po-
sicionado atrás dos cilindros proporciona uma
subida de giros com vibrações mínimas e o
sistema de alimentação por injeção PGM-FI
oferece respostas vigorosas do acelerador. Tal
motor se destaca pelas dimensões longitudi-
nais contidas, onde o câmbio de seis marchas
está posicionado em esquema semelhante ao
usado nos motores tetra cilíndricos das CBR´s,
qualidade esta que permite um melhor posici-
onamento do baricentro.

O chassi construído com tubos de aço de
35 mm de diâmetro concilia um equilíbrio exa-
to entre rigidez e flexibilidade, minimizando
vibrações e resultando em uma pilotagem pre-
cisa e confortável. Estabilidade e agilidade são
também resultado da centralização das mas-
sas e da escolha correta das suspensões, teles-
cópica na dianteira e monoamortecida com sis-
tema progressivo Pro-Link vinculada à balan-
ça de aço na traseira. Em ambas há possibili-
dade de regulagem da pré-carga das molas.

Pneus radiais calçam rodas de liga-leve
como seis raios duplos e freios a disco de
grande diâmetro (320 mm à frente, 240 mm
atrás) dotados de ABS. O painel é digital com
velocímetro, conta-giros, relógio, hodômetro
total e parcial, indicação de consumo de com-
bustível instantâneo e médio, além de diag-
nóstico do motor.

Importados

Frequentadores do Aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo, já podem conferir de
perto um exemplar do icônico BMW M3
recheado com acessórios da linha esportiva
BMW M Performance. O modelo, que ficará
exposto no hall principal do terminal de pas-
sageiros durante todo o mês de agosto, revo-
lucionou o segmento de carros esportivos,
quando começou a ser produzido, em 1986.
Desenvolvido pela BMW com a intenção de
ser um representante da marca nas corridas
de carros de turismo, o BMW M3 é equipa-
do atualmente com um motor 3.0 litros, de
seis cilindros e 431 cv, e tem preço sugerido
no Brasil de R$ 464.950.

A customização é inspirada em competi-
ções automobilísticas e segue os altos pa-
drões globais de desenvolvimento do BMW
Group, desde a escolha dos materiais, pas-
sando pelo design e, principalmente, na qua-
lidade e durabilidade dos assessórios. Sua
aplicação, realizada na rede de concessioná-
rias autorizadas BMW, não impacta na ga-
rantia do veículo, sequer seu desempenho.

A grade frontal BMW M Performance –

BMW M3 em exposição
no Aeroporto de Congonhas

disponível por R$ 2.461 – vem na cor preta
e exibe acabamento de alto brilho, dando à
parte dianteira do M3 um aspecto especifi-
camente dinâmico. As capas dos espelhos
retrovisores externos, por sua vez, têm aca-
bamento em carbono (R$ 6.826), proporcio-
nando um visual poderosamente expressivo
ao veículo. O mesmo material é utilizado no
spoiler (R$ 5.388) e no spliter (R$ 5.585),
ambos situados logo abaixo do para-choques
dianteiro e cuja função é aprimorar a aerodi-
nâmica do modelo esportivo.

Outro destaque da linha de acessórios
originais BMW M Performance para o M3 é
o acabamento frontal (R$ 11.359), capaz de
potencializar ainda mais a aparência da car-
roceria, assim como as grades laterais pretas,
oferecidas por R$ 1.231. Internamente, o
volante com Display Race (R$ 16.829) e os
tapetes M Performance (R$ 1.496) realçam
a esportividade dentro do habitáculo. O kit
de acessórios completo para o BMW M3
custa R$ 40.955 e é oferecido com exclusivi-
dade nas concessionárias autorizadas BMW
no País.


