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MPF diz que recibos de Lula
são “ideologicamente falsos”

Tragédia de Janaúba deixa
nove mortos e 43 feridos
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Inflação tem alta de 0,16%,
acumulado é o menor desde 1998

Metade dos brasileiros
 está com empréstimo ou
financiamento atrasado

Esporte

São Paulo, 7, 8 e 9 de outubro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,15
Venda:       3,15

Turismo
Compra:   3,14
Venda:       3,33

Compra:   3,70
Venda:       3,70

Compra: 119,32
Venda:     148,92

“Família da Poeira” defende
liderança em Itupeva (SP)
Os irmãos Bruno e Rodri-

go Varela (Can-Am/Blindarte/
Arisun/Tecmin) vão defender a
liderança no Campeonato Bra-
sileiro de Rally Baja de UTV
perto de casa. Neste final de
semana (07 e 08/10) a ‘’Famí-
lia da Poeira’ vá disputar o Rally
Serra Azul, válido pelas nona e
décima etapas do certame na-
cional, em Itupeva, a apenas 70
quilômetros do centro de São
Paulo (SP).                 Página 7 F
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Bruno Varela é o líder na Pro
e na Geral do Campeonato

Brasileiro de Rally Baja

Arthur Zanetti volta a
representar o Brasil na

final de argolas

Arthur Zanetti

O Mundial de Ginástica Artís-
tica de Montreal, no Canadá, par-
te para a definição dos medalhis-
tas por aparelho neste sábado (7)
e domingo (8). Já no primeiro dia
de decisões, o Brasil contará com
Arthur Zanetti nas argolas. A com-
petição no Estádio Olímpico de
Montreal tem início às 14h (ho-
rário de Brasília) e será transmi-
tida pelo canal SporTV 4.

Ouro no Mundial da Bélgica
(2013) e prata no Japão (2011) e
na China (2014), o campeão olím-
pico viu, ao longo dos anos, a con-
corrência no aparelho crescer
cada vez mais nos campeonatos
internacionais e, em Montreal,
não será diferente.        Página 7
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Com uma atuação bem
consistente,  ocupando a
vice-liderança na pontuação
bruta e com descartes, Al-
berto Cesar Otazú (Bras-
press/Pilotech/Alpie Escola
de Pilotagem/HTPro Nutri-
tion) quer retomar a lideran-

GPCKA: Alberto Cesar
Otazú quer retomar a

liderança do campeonato
ça do GP Circuito de Kart
Amador, posição em que
iniciou a temporada. Neste
domingo (8/10) será dispu-
tado no kartódromo de In-
terlagos,  em São Paulo
(SP), a sétima e penúltima
etapa do GPCKA. Página 7

Bruno Soares e Jamie Murray
decidem título do ATP 500

de Tóquio
Bruno Soares e Jamie Mur-

ray estão na final do ATP 500
de Tóquio. Na sexta eles der-
rotaram a dupla do canadense
Daniel Nestor e do inglês Do-
minic Inlgot, de virada, por 6/
7(3) 6/1 11/9, para garantir

vaga na decisão. Eles enfren-
tam, no domingo, a dupla
vencedora do confronto en-
tre Gonzalez/Peralta e Mcla-
chlan/Yasutaka. Esta será a
51ª decisão da carreira de
Bruno Soares.         Página 7

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

17º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Domingo: Sol
com muitas nu-
vens. Pancadas de
chuva à tarde e à
noite.

Manhã Tarde Noite

31º C

16º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

Jaguar F-Pace 2018
chega com opção de
motor 2.0 à gasolina
Primeiro SUV a ser produ-

zido em toda a história da mar-
ca britânica de veículos de
luxo, o Jaguar F-Pace 2018
chega ainda mais completo e
com mais uma opção de motor:
o Ingenium 2.0 a gasolina, ide-
al para aqueles que buscam um

excelente desempenho no dia
a dia, aliado a uma ampla eco-
nomia de combustível. Os
preços da linha 2018 partem
de R$ 301.400 (Prestige 2.0
gasolina) e chegam a R$
408.400 na versão S, a topo
de linha da gama.     Página 8

A inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
fechou o mês de setembro com
variação de 0,16%, abaixo dos
0,19% de agosto. Nos primei-
ros nove meses do ano, o índi-
ce acumula variação de 1,78%,
bem abaixo dos 5,51%
registrados em igual período de
2016. Esta é a menor taxa acu-
mulada setembro desde 1998,
quando registrou-se 1,42%.

O IPCA, inflação oficial do
país, foi divulgado  na sexta-
feira (6) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O índice apresentou

alta acumulada nos últimos 12
meses de 2,54%, resultado su-
perior aos 2,46% registrados nos
12 meses anteriores. No entan-
to, o índice está bem abaixo da
meta fixada pelo Banco Central,
de 4,5%. Em setembro de 2016,
o IPCA havia registrado varia-
ção de 0,08% no mês.

Em setembro, dos nove
grupos de produtos e serviços
pesquisados, somente alimen-
tação e bebidas (-0,41%) e ha-
bitação (-0,12%) apresentaram
deflação. Nos grupos com alta
de preços destacam-se trans-
portes, com 0,79% de varia-
ção.                       Página 3

O cartão de crédito foi a modalidade mais utilizada,
mencionada por 35% dos consumidores
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Levantamento aponta que 50%
dos consumidores brasileiros atra-
saram as parcelas de empréstimos
ou financiamentos no mês de

agosto. Desse total, 34% tiveram
atrasos ao longo do contrato e
16% estavam com parcelas pen-
dentes no mês. Os dados foram di-

vulgados  na sexta-feira (6) pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas.

Entre os entrevistados, 42%
recorreram a  pelo menos uma
forma de crédito em agosto, ante
58% que não fez compras a pra-
zo ou empréstimo. Segundo a
pesquisa, 14% contraíram algum
empréstimo e têm parcelas a pa-
gar; 18% têm pendentes parce-
las de financiamentos.

Nas lojas, considerando ape-
nas quem tentou fazer compra
parcelada, 63% tiveram o crédi-
to negado, sendo o motivo prin-
cipal a inadimplência (24%), se-
guida por renda insuficiente
(11%). A tomada de empréstimos
e financiamentos é vista como
difícil ou muito difícil por 44%
dos consumidores.       Página 3

Mais empresas
se transferem da

Catalunha
depois de

decreto aprovado
por Rajoy

O Conselho de Administra-
ção do CaixaBank, terceiro
maior banco da Espanha em
volume de ativos, decidiu na
sexta-feira (6), em uma sessão
extraordinária, transferir sua
sede social para fora da Cata-
lunha, concretamente para a
cidade de Valência, diante da
possibilidade de uma declara-
ção unilateral de independên-
cia por parte da região autôno-
ma espanhola.

O banco catalão adotou esta
medida com base no decreto
aprovado hoje pelo governo es-
panhol, que elimina o requisito de
submeter uma transferência des-
te tipo à junta de acionistas. Tam-
bém o Conselho de Administra-
ção da multinacional Gás Natu-
ral Fenosa decidiu nesta sexta-
feira, em sessão extraordinária,
transferir a sua sede social de Bar-
celona para Madri.       Página 3
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Temer diz que queda na
inflação é reflexo da política
econômica de seu governo

STF autoriza envio aos EUA
de celulares de investigados

ligados a Aécio
Página 4

Após a prisão temporária do
presidente do Comitê Olímpico
do Brasil (COB), Carlos Arthur
Nuzman, na Operação Unfair
Play – Segundo Tempo na quin-
ta-feira(5), o Comitê Olímpico

COI suspende
provisoriamente Comitê

Olímpico do Brasil e Nuzman
Internacional (COI) suspendeu o
COB e Nuzman provisoriamen-
te de suas atividades junto à en-
tidade internacional. O anúncio
foi publicado na sexta-feira,  na
página oficial do COI.  Página 2



Governo convoca chamamento
público para novo Ceagesp

Página 2 Nacional
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C Â M A R A  ( S P )

Na ’corrida’ pra tirar Interlagos do ‘circuito das despesas’, a

‘máquina’ do vereador-presidente Milton Leite (DEM) tá na

‘pole’; não vai parar nem pra ‘trocar pneus’ ou ‘reabastecer’, pra

garantir o ’pódio’.   

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

Pesquisas qualitativas começam a demonstrar que Doria pode

repetir [numa candidatura à Presidência] a subida lenta porém

consistente e talvez irreversível que teve em 2012 (PSDB) na

Pauliceia Desvairada. 

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

Maioria dos deputados da bancada do PSDB segue apostando

que Alckmin será o candidato pra Presidência, como pode e deve

aglutinar apoios num 2º turno, pois não há clima pra cristianizá-

lo como em 2006].      

G O V E R N O  ( S P ) 

Ainda vice [de Direito], mas já governador [de fato], Márcio

França [literalmente dono do PSB no Estado de São Paulo] já

começa a receber apoios [até de ‘adversários] pra sua candidatu-

ra à reeleição em 2018. 

C O N G R E S S O 

Agora não há mais dúvidas de que a ‘reforma político-parti-

dária’ não passou de um ‘me engana que eu gosto’ pra manter o

‘status’ de partidos grandes e médios na vida e boa parte dos pe-

quenos na morte.   

J U S T I Ç A S 

Agora que o Supremo matou a presunção de inocência e a

segurança jurídica [Lei só podia retroagir pra beneficiar], a per-

gunta é se Rui Barbosa tinha razão ao dizer que “a pior ditadura é

a do Judiciário” ?     

H I S T Ó R I A S 

Com presenças confirmadas [por São Paulo] de Cecília de

Arruda [Chefe do Cerimonial na Câmara paulistana de vereado-

res e ex-dirigente da representação no Estado de São Paulo], Bra-

silia de Arruda Botelho ...

D A  

... [ex-dirigente do CNCP] e a professora Gilda Fleury Mei-

relles, vai rolar em Bonito [Mato Grosso do Sul] o 22º Congres-

so Nacional do Cerimonial Público. O tema central é

“O Cerimonial Floresce no Município”, ... 

P O L Í T I C A 

... mas o que vai esquentar, antes da eleição pra direção do

CNCP, é a situação absurda da ‘categoria’, sem regulamentação e

sucateada [até no Itamaraty]. Até incompetentes e vigaristas se

travestem pelo Brasil.    

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] desde

1992. Ela foi se tornando referência na política e uma via das

liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cro-

nistas de Política de São Paulo [Brasil].  

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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FLASHRADIO Party resgata os bailes de garagem
dos anos 70 e 80 e seus flash back maravilhosos

Por Afonso José

Muitas pessoas que curtiram
os inesquecíveis bailes de gara-
gem realizados nos anos 70 e 80
em São Paulo com certeza lem-
bram-se dessa época maravilho-
sa que viveram. Essas duas dé-
cadas também são lembradas
pelos inúmeros artistas, bandas
e grupos que surgiram ao longo
do tempo e suas músicas mara-
vilhosas do fundo do baú. Foram
20 anos esses em que uma par-
cela dos saudosos do movimen-
to flashback era adolescente.

Considerados na época o
maior acontecimento das nossas
vidas o palco dos bailinhos era a
garagem do vizinho, o terraço da
casa de alguma menina da turma
ou o quintal mesmo. Naquele
período memorável essas festi-
nhas também ocorriam nos clu-
bes da cidade, denominadas “do-
mingueiras” as quais muitos ou-
viam e dançavam (ao vivo e a
cores) as inúmeras músicas e
bandas que faziam sucesso na-
quele tempo quando as pessoas
tinham mais união.

E é para relembrar esses bai-
les de garagem e os grandes su-
cessos do passado recente que a
webrádio FLASHRADIO realiza
mais uma edição da Flashradio
Party, sábado próximo, dia 7 de
outubro, das 20h às 2h. Essa su-
per festa de flashback dos anos

70, 80 e  90 acontece no
Robinson’s Buffet, em São Caeta-
no do Sul, ABC Paulista. Com cer-
teza será uma ótima oportunidade
para os aficionados participarem
desse evento inesquecível no qual
levarão todos a fazer uma viagem
musical, ao som dos grandes su-
cessos nacionais e internacionais.
A festa será animada pelos DJs
Fuinha e Fernando LP, portanto in-
fluenciados pelos bailinhos de ga-
ragem preparem seus trajes retro
para agitar na pista junto com
pessoas de bem com a vida.

Destaca-se que todas as fes-
tas da FLASHRADIO são bene-
ficentes, isto é, o valor líquido
arrecadado é utilizado em pro-
jetos sociais. Durante a festa os
organizadores estarão arreca-
dando 1(um) kg de alimento não
perecível, exceto sal e açúcar,
para ser doados para um asilo que
passa por dificuldades financei-
ras; portanto lembrem-se de tra-
zer, ajudem-nos a ajudar quem
precisa. No final do ano os or-
ganizadores também compram
presentes para distribuir para
crianças carentes de comunida-
des no ABC Paulista.

 Festa completa – O convi-
te custa R$ 85,00 (preço único)
e dá direito a entrada e serviço
de bufê completo, portanto os
freqüentadores vão entrar, cur-
tir um super baile e comer salga-
dos fritos e assados na hora. Além

de ter a disposição água, refrige-
rante e cerveja geladas, tudo a
vontade, durante toda a festa, com
direito a bolo com sorvete de
sobremesa e café no final.

O salão é luxuoso com piso
em granito, ar condicionado, es-
tacionamento (pago a parte) no
subsolo, mesas atoalhadas, cadei-
ras macias, amplos banheiros,
acessibilidade total para pessoas
com necessidades especiais, ou
seja, com todo o conforto para
os freqüentadores se deliciarem
nessa bela festa de flashback.

 Convites – Os convites só
são vendidos antecipadamente,
por isso devem ser adquiridos o
quanto antes; não haverá venda de
convites na portaria, não deixe
para a última hora para não ficar
de fora. Ao adquirir oito convi-
tes simultâneos cada comprador
ganha automaticamente o vou-
cher de uma mesa. Aniversarian-
tes em setembro, outubro ou
novembro que trouxerem oito
convidados ganhará um convite
para o(a) aniversariante e a sua
mesa; para isso deve adquirir os
convites apenas com o DJ Fui-
nha (97501-1218 -  WhatsApp).
Mas corra porque essa promo-
ção só é válida até o limite de
mesas do local. Não há venda de
mesas avulsas – cada uma conta
com seis cadeiras.

 Recordar é viver – Para or-
ganizar os bailinhos nos anos 70

e 80 não precisava muita coi-
sa: o pessoal da época encos-
tava as cadeiras na parede, en-
rolava o tapete deixando espa-
ço suficiente para dançar. De-
terminava antes quem levava o
quê (geralmente as meninas
levavam as comidas e os me-
ninos os refrigerantes), con-
vidava o mesmo número de
meninas e de meninos para que
todos tivessem um par e nin-
guém ficasse sozinho.

É claro que não podia faltar
a tradicional vitrola portátil ins-
talada em um local estratégi-
co e, o mais importante, se-
lecionar as músicas, as conhe-
cidas lentas, melodias e fa-
mosas que embalaram as pri-
meiras fantasias de muitos,
canções que marcam até hoje
acontecimentos da vida de
muitas pessoas.

Hoje a idéia das festas re-
alizadas é reunir as pessoas
que curtiram as baladas da-
quela época, para dançar e re-
lembrar os melhores momen-
tos daquelas décadas, quando
as pessoas eram mais unidas.
Para quem não teve a oportu-
nidade de participar dos bai-
l inhos  daquele tempo, a
Flashradio Party é sempre será
uma excelente oportunidade
para reviver os bailinhos do
passado, basta comparecer e
prestigiar a festa.

O Governo do Estado de São
Paulo publicou no Diário Ofici-
al desta sexta-feira (6/10) o edi-
tal de chamamento público para
a concessão do novo Ceagesp.
Os interessados devem apresen-
tar propostas para subsidiar o Es-
tado na modelagem da licitação
e um dos pontos principais é o
estudo de alternativa de locali-
zação.

O chamamento público é
para a realização de estudos vi-
sando à implantação, operação e
manutenção do Novo Centro de
Abastecimento Alimentar em
São Paulo, em parceria com a
iniciativa privada – o Novo Cea-
sa.

A medida antecede a publi-
cação do edital de concessão em
si. É uma etapa em que o Estado

consulta o mercado em busca de
propostas e soluções. Em segui-
da, com base nos estudos apre-
sentados, será definida a mode-
lagem e elaborado o futuro edi-
tal de concessão.

Podem participar do chama-
mento quaisquer empresas inte-
ressadas no projeto, entre con-
sultorias, futuros concorrentes
à operação, agentes financiado-
res, dentre outros.

Os participantes devem
apresentar estudos de constru-
ção, implantação, modelagem
operacional, econômico-finan-
ceira, jurídica e, principalmen-
te, uma alternativa de espaço de
funcionamento.

A busca por um novo ende-
reço ocorre porque o Ceagesp
atual, na Lapa, provoca gargalos

logísticos, por se localizar em
região de grande movimento
dentro da cidade de São Paulo.

Para resolver essa questão,
os participantes do estudo deve-
rão procurar alternativas de lo-
calização conectadas ao Rodoa-
nel Mário Covas por acessos já
existentes, visando facilitar a
chegada e a distribuição dos pro-
dutos comercializados no Novo
Ceasa.

A proposta de uma nova lo-
calização deve apresentar da-
dos sobre como poderá con-
tribuir para melhorar o tráfe-
go na cidade de São Paulo,
com a mudança gradativa do
atual entreposto na Lapa para a
nova localização.

Estudos de impacto ambien-
tal, eventuais desapropriações e

A Fundação Procon-SP já co-
meçou a monitorar preços para
conferir o cumprimento das
ofertas que serão anunciadas
para a Black Friday, com início
marcado para a meia-noite do dia
24 de novembro. O órgão, vincu-
lado à Secretaria da Justiça e De-
fesa da Cidadania, promove uma
campanha de orientação para que
os consumidores possam se be-
neficiar das vantagens reais do
período promocional.

A exemplo do que já fez em
outras edições, o Procon-SP
fará plantão especial de monito-
ramento e orientação, entre 19h
do dia 23 de novembro até 22h
do dia 24. Para fazer melhores
compras, o órgão recomenda,
em primeiro lugar, o planeja-
mento, por meio de uma lista do

Fundação Procon-SP monitora
preços para a Black Friday

produto a ser adquirido e a re-
flexão sobre o limite de gasto,
de modo a não estourar o orça-
mento.

Outra orientação do órgão é
acompanhar os preços dos ser-
viços ou produtos que deseja
comprar, além de anotar preços
e guardar as informações da pes-
quisa (como telas e folhetos),
incluindo site e data da pesqui-
sa. Assim, será mais fácil iden-
tificar as melhores ofertas e
conferir os descontos durante a
Black Friday.

Dicas - O consumidor deve
verificar, ainda, se o site é brasi-
leiro. Compras de empresas inter-
nacionais estão sujeitas a outros
custos nem sempre informados.
Além disso, as regras do Código
do Consumidor não se aplicam

nesses casos, se o portal não
contar representantes no Brasil.

Os compradores também
precisam estar atentos aos sites
conhecidos que estampam ofer-
tas de fornecedores independen-
tes, com preços e condições di-
ferentes para um mesmo produ-
to. O nome do fornecedor e os
preços praticados devem estar
sempre em destaque e com fácil
visualização na página de venda,
especialmente se o revendedor for
um terceiro. É direito do consu-
midor ter essa informação à dis-
posição para facilitar a escolha.

Também é importante verifi-
car a reputação do fornecedor.
Em 2016, o Procon-SP divulgou
os nomes das empresas com
mais reclamações na última Bla-
ck Friday. Além disso, o consu-

midor deve ficar atento ao pra-
zo de entrega, especialmente se
o objetivo é comprar presentes
para o Natal.

Os compradores têm sete
dias, a partir da aquisição ou en-
trega, para se arrepender, cance-
lar a compra, devolver o produ-
to e pedir o dinheiro de volta, se
o negócio foi feito a distância
(por internet ou telefone). Veri-
ficar antecipadamente a política
de trocas da empresa pode auxi-
liar na decisão.

Outra dica da Fundação Pro-
con-SP é consultar a lista de si-
tes não recomendados. Por fim,
o órgão recomenda cuidado ao
clicar em links e ofertas recebi-
das por e-mail ou redes sociais.
O consumidor deve consultar
sempre a página oficial da loja.

COI suspende provisoriamente
Comitê Olímpico do Brasil e Nuzman

Após a prisão temporária do
presidente do Comitê Olímpi-
co do Brasil (COB), Carlos Ar-
thur Nuzman, na Operação Un-
fair Play – Segundo Tempo na
quinta-feira(5), o Comitê Olím-
pico Internacional (COI) suspen-
deu o COB e Nuzman provisori-
amente de suas atividades junto
à entidade internacional. O anún-
cio foi publicado na sexta-feira,
na página oficial do COI.

Segundo a nota, o Conselho
de Administração do COI to-
mou a decisão baseado nas acu-
sações contra Nuzman, de ter
intermediado suposta compra
de votos para a escolha do Rio
de Janeiro como sede dos Jo-
gos 2016. Com isso, o dirigen-
te brasileiro foi retirado da Co-
missão de Coordenação dos

Jogos Olímpicos de Tóquio
2020 e teve suas prerrogativas
e funções como membro hono-
rário do comitê internacional
suspensas.

Com relação ao COB, a sus-
pensão provisória impõe o con-
gelamento de subsídios e paga-
mentos do COI à entidade bra-
sileira, que também está sem
permissão para “exercer seus
direitos em  Associações Olím-
picas Nacionais (NOC associ-
ations, na sigla em inglês).

A decisão não afeta os atle-
tas brasileiros e uma equipe do
país será aceita nos Jogos
Olímpicos de Inverno Pyeong-
Chang 2018, bem como nas ou-
tras competições sob os cuida-
dos do COI. As bolsas olímpi-
cas para atletas brasileiros tam-

bém continuarão a ser pagas.
Sobre o Comitê Organiza-

dor Rio 2017, o COI informa
que cumpriu todas as obriga-
ções até dezembro de 2016,
com contribuição financeira
significativamente maior do
que as obrigações contratuais,
“levando em consideração a gra-
ve crise que afeta o país”. As
relações do COI com o Comitê
Organizador também foram sus-
pensas provisoriamente.

“O COI reitera seu compro-
misso total com a proteção da
integridade do esporte e conti-
nuará a tratar de qualquer ques-
tão que afete tal integridade,
conforme as regras e regula-
mentos de seu sistema de go-
vernança recentemente refor-
mado”,  informou a entidade.

“Para acompanhar este caso
de modo adequado, o Conselho
Executivo solicita a todas as au-
toridades judiciais que forne-
çam à Comissão de Ética do
COI, o mais breve possível, to-
das as informações disponíveis.
O COI seguirá cooperando ple-
namente com todas essas auto-
ridades judiciais. É do mais alto
interesse do COI poder escla-
recer por completo tais ques-
tões relativas a um Membro do
COI, ou a um Membro Honorá-
rio do COI, o mais rápido pos-
sível, a fim de proteger sua re-
putação como organização”,
completou.

Todas as medidas podem ser
retiradas assim que “questões
de governança” forem sanadas.
(Agencia Brasil)

possibilidade de uso do modal
ferroviário devem ser conside-
rados nas propostas.

Os interessados em partici-
par do chamamento público te-
rão 15 dias para solicitar autori-
zação ao Governo do Estado de
São Paulo, que terá cinco dias
para publicar a lista de partici-
pantes aprovados.

Depois, os participantes te-
rão 60 dias para apresentar suas
propostas e o Estado mais 60
para avaliar as sugestões e che-
gar à modelagem final do edital.
Os autores das propostas que
forem efetivamente utilizadas
pelo Estado na elaboração do
edital de concessão serão res-
sarcidas pelo futuro concessio-
nário no limite de até R$ 2,5
milhões.
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (10/10),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Mais empresas se transferem
da Catalunha depois de

decreto aprovado por Rajoy
O Conselho de Administração do CaixaBank, terceiro maior

banco da Espanha em volume de ativos, decidiu na sexta-feira
(6), em uma sessão extraordinária, transferir sua sede social para
fora da Catalunha, concretamente para a cidade de Valência, di-
ante da possibilidade de uma declaração unilateral de indepen-
dência por parte da região autônoma espanhola.

O banco catalão adotou esta medida com base no decreto apro-
vado hoje pelo governo espanhol, que elimina o requisito de sub-
meter uma transferência deste tipo à junta de acionistas. Tam-
bém o Conselho de Administração da multinacional Gás Natural
Fenosa decidiu nesta sexta-feira, em sessão extraordinária, trans-
ferir a sua sede social de Barcelona para Madri. Com ampla pre-
sença internacional, a Gás Natural Fenosa tenta assim se manter
estável devido à possibilidade do Parlamento catalão aplicar uma
declaração unilateral de independência na semana que vem.

Essas empresas seguem o caminho do Banco Sabadell, a quinta
maior entidade financeira espanhola, e de outras companhias ca-
talãs, que nos últimos dias anunciaram a transferência de seu
domicílio social da Catalunha, para outras províncias espanho-
las, diante da incerteza criada nessa região pelo processo de in-
dependência.

O processo de mudança foi facilitado pelo Conselho de Mi-
nistros espanhol, que aprovou nesta sexta-feira um decreto pelo
qual as empresas poderão decidir mudar a sede social sem a ne-
cessidade de contar com a autorização da junta de acionistas. Isso
permite agilizar a mudança de sede das empresas até agora esta-
belecidas na Catalunha, no atual contexto de falta de clareza po-
lítica e econômica da região. (Agencia Brasil)

A inflação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) fechou o
mês de setembro com variação de
0,16%, abaixo dos 0,19% de agos-
to. Nos primeiros nove meses do
ano, o índice acumula variação de
1,78%, bem abaixo dos 5,51%
registrados em igual período de
2016. Esta é a menor taxa acumu-
lada setembro desde 1998, quan-
do registrou-se 1,42%.

O IPCA, inflação oficial do
país, foi divulgado  na sexta-fei-
ra (6) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). O índice apresentou
alta acumulada nos últimos 12
meses de 2,54%, resultado su-
perior aos 2,46% registrados
nos 12 meses anteriores. No
entanto, o índice está bem abai-
xo da meta fixada pelo Banco
Central, de 4,5%. Em setembro
de 2016, o IPCA havia registra-
do variação de 0,08% no mês.

Em setembro, dos nove gru-
pos de produtos e serviços pes-
quisados, somente alimentação
e bebidas (-0,41%) e habitação
(-0,12%) apresentaram defla-
ção. Nos grupos com alta de pre-
ços destacam-se transportes,
com 0,79% de variação.

Combustíveis evitam que-
da maior

A alta dos combustíveis, de

1,91% no mês, impediram uma
queda ainda maior no IPCA de
setembro. O litro da gasolina
subiu 2,22% em relação ao mês
anterior. A subida é decorrente
da nova política de reajuste de
preços dos combustíveis, quase
que diário, implementado pela
Petrobras nos últimos meses. A
empresa tem acompanhando a
volatilidade dos preços no mer-
cado externo.

A alta dos combustíveis pu-
xou a inflação de 0,79% no gru-
po transportes, que impactou o
índice do mês em 0,1 ponto per-
centual. As passagens aéreas,
com 0,07ponto percentual de
impacto no índice, também apre-
sentaram alta significativa entre
agosto e setembro: 21,9%.

Alimentação em queda
A avaliação do IBGE é de que

a safra recorde verificada no pri-
meiro semestre do ano vem sen-
do determinante para a queda
nos preços dos alimentos. Com
deflação de 0,41%, de agosto
para setembro, o grupo registrou
queda pelo quinto mês consecu-
tivo, embora neste mês tenha
sido menos intensa que a regis-
trada em agosto (-1,07%).

Os alimentos para consumo
em casa passaram de -1,84% em
agosto para -0,74% em setem-
bro, sob influência de itens im-

portantes no consumo das famí-
lias como as carnes (que passa-
ram de -1,75% em agosto para
1,25% em setembro) e as frutas
(de -2,57% em agosto para
1,74% em setembro).

Por outro lado, vieram em
queda o tomate (-11,01%), o
alho (-10,42%), o feijão-cario-
ca (-9,43%), a batata-inglesa (-
8,06%) e o leite longa vida (-
3,00%). Já a alimentação fora de
casa teve alta de 0,18%.

Já em habitação, o único ou-
tro grupo com baixa além de ali-
mentação e bebidas, a deflação
de 0,12% foi motivada pela con-
ta de energia elétrica, em média
2,48% mais barata. O motivo da
baixa de bandeira tarifária, que
passou da vermelha, em agosto
(adicional de R$ 0,03 a cada Ki-
lowatt-hora consumido), para a
amarela, a partir de 1º de setem-
bro, com pagamento de mais R$
0,02 a por Kwh consumido.

Ainda no grupo habitação, se
destacaram as variações no gás
de botijão (4,81%) e na taxa de
água e esgoto (0,28%). No pri-
meiro, há o reflexo do reajuste
de 12,20%, em média, no preço
do gás de cozinha vendido em
botijões de 13kg, em vigor des-
de 6 de setembro.

Resultado por região
Entre as 13 regiões pesqui-

sadas pelo IBGE, sete apre-
sentaram taxas de inflação su-
perior à média nacional de
0,16%. A maior alta do país
foi registrada na Região Me-
tropolitana de Vitória, com
0,54% de elevação, índice su-
perior ao IPCA do mês em
0,38 ponto percentual.

Também fecharam com ta-
xas maiores do que a média na-
cional Belém e Campo Gran-
de, ambas com 0,33%; Salva-
dor e Belo Horizonte, ambas
com 0,24%; Brasília (0,22%)
e São Paulo (0,19%).

A Região Metropolitana
de Fortaleza fechou com in-
flação de 0,16%, igual, por-
tanto à média nacional, e ou-
tras cinco fecharam setem-
bro com taxas abaixo da mé-
dia: Curitiba (0,14%), Rio
de Janeiro (0,13%), Porto
Aleg re  (0 ,07%) ,  Go iân ia
(0,04%) e a Região Metro-
politana de Recife, a única
a  fechar  com def lação  ( -
0,26%).

O IPCA é calculado pelo
IBGE desde 1980, se refere às
famílias com rendimento de
um a 40 salários mínimos e
abrange dez regiões metropo-
litanas do país, além dos mu-
nicípios de Goiânia, Campo
Grande e de Brasília. (Agen-
cia Brasil)

Metade dos brasileiros está com
empréstimo ou financiamento atrasado

Levantamento aponta que
50% dos consumidores brasilei-
ros atrasaram as parcelas de
empréstimos ou financiamentos
no mês de agosto. Desse total,
34% tiveram atrasos ao longo do
contrato e 16% estavam com
parcelas pendentes no mês. Os
dados foram divulgados  na sex-
ta-feira (6) pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas.

Entre os entrevistados, 42%
recorreram a  pelo menos uma
forma de crédito em agosto, ante
58% que não fez compras a pra-
zo ou empréstimo. Segundo a
pesquisa, 14% contraíram algum
empréstimo e têm parcelas a

pagar; 18% têm pendentes par-
celas de financiamentos.

Nas lojas, considerando ape-
nas quem tentou fazer compra
parcelada, 63% tiveram o crédi-
to negado, sendo o motivo prin-
cipal a inadimplência (24%), se-
guida por renda insuficiente
(11%). A tomada de empréstimos
e financiamentos é vista como
difícil ou muito difícil por 44%
dos consumidores. Para 18%,
não é nem fácil nem difícil e, para
15%, fácil ou muito fácil.

Cartão de crédito
O cartão de crédito foi a

modalidade mais utilizada, men-
cionada por 35% dos consumi-
dores. Aparecem em seguida o

cartão de loja ou crediário, cita-
do por 13%, o limite do cheque
especial (6%), os empréstimos
(4%) e os financiamentos (3%).

Entre os usuários do cartão
de crédito, 39% notaram aumen-
to do valor da fatura, 26% nota-
ram redução e 31% mantiveram
o valor de meses anteriores. O
valor médio das faturas em agos-
to foi R$ 630,59. Os produtos e
serviços mais adquiridos foram:
59% alimentos em supermerca-
do, 53% itens de farmácia e re-
médios, 32% roupas e calçados,
32% combustíveis e 28% bares
e restaurantes.

Intenção de gastos
Projetando o orçamento

para outubro, a maior parte dos
consumidores (59%) pretende
cortar gastos, 32% pretendem
manter o nível de despesas e 5%
querem aumentar os gastos. En-
tre os que vão diminuir o consu-
mo, 23% mencionaram os altos
preços, 17% o desemprego e
8% a redução da renda.

Na lista dos produtos que os
consumidores pretendem com-
prar em outubro estão remédios
(23%), roupas, calçados e aces-
sórios (20%), recargas para te-
lefone celular (17%), perfumes
e cosméticos (11%), materiais
de construção (7%), eletrodo-
mésticos (7%), salão de beleza
(6%), artigos de cama, mesa e
banho (6%). (Agencia Brasil)

Temer diz que
queda na
inflação é
reflexo da

política
econômica de
seu governo
O presidente Michel Temer

registrou  na sexta-feira(6), na
rede social Twitter, que a queda
da inflação é “reflexo da políti-
ca econômica” adotada pelo go-
verno. A inflação medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) fe-
chou o mês de setembro com
variação de 0,16%, abaixo dos
0,19% de agosto.

O IPCA, inflação oficial do
país, foi divulgado hoje pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Nos
primeiros nove meses do ano,
o índice acumula variação de
1,78%, bem abaixo dos 5,51%
registrados em igual período
de 2016.

“Inflação acumulada no ano
é a mais baixa em 19 anos. Re-
flexo da política econômica
adotada quando assumi o go-
verno”, registrou o presidente
no Twitter. Esta é a menor taxa
acumulada até setembro desde
1998, quando registrou-se
1,42%.

O índice apresentou alta
acumulada nos últimos 12 me-
ses de 2,54%, resultado superi-
or aos 2,46% registrados nos 12
meses anteriores. No entanto,
está abaixo da meta fixada pelo
Banco Central, de 4,5% . (Agen-
cia Brasil)

Meirelles e Occhi discutem
reforma do estatuto da Caixa

A reunião na manhã de sex-
ta-feira(6) entre o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, o
presidente da Caixa, Gilberto
Occhi, e a secretária do Tesouro
Nacional e também presidente do
Conselho de Administração da
Caixa, Ana Paula Vescovi, teve
como tema central a aprovação
do novo estatuto do banco. Em
nota, o Ministério da Fazenda in-
formou que as mudanças preten-
dem tornar mais transparente a
administração do banco e adequar
a instituição financeira às regras
previstas na Lei das Estatais, em
vigor desde o ano passado.

De acordo com a Fazenda, o
novo estatuto está em discussão
no Conselho de Administração
do banco e deve ser aprovado até

o próximo mês. Entre as medi-
das em estudo, estão a adesão da
Caixa a regras do programa de
governança mais rígidas e a parti-
cipação de membros independen-
tes no Conselho de Administração,
que também deverá ter comitês de
assessoramento para avaliar o ris-
co e a conformidade das opera-
ções financeiras da instituição.

Durante o encontro, infor-
mou o ministério, Occhi e Ana
Paula Vescovi apresentaram a
Meirelles ações de gestão que,
segundo eles, têm melhorado os
lucros do banco. Eles citaram os
programas de desligamento vo-
luntário, o fechamento de agên-
cias em áreas sem viabilidade, o
controle de gastos administrati-
vos, o incremento de receitas

com prestação de serviços, a
implementação do banco digital
e a criação de uma diretoria para
monitorar grandes exposições a
risco na concessão de crédito
pelo banco.

“A Caixa segue trajetória só-
lida, imprimindo a passos largos
ações para sua modernização, as
quais asseguram o seu papel de
gestão de importantes políticas
sociais para os brasileiros, tais
como, o financiamento habita-
cional e do saneamento, a ges-
tão do FGTS [Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço], do
Bolsa Família e do novo Fies
[Fundo de Financiamento Estu-
dantil]”, destacou o Ministério
da Fazenda no comunicado.
(Agencia Brasil)

Anatel multa Telefônica em
R$ 15 milhões por erro na gestão

de bens reversíveis
A Agência Nacional de Te-

lecomunicações (Anatel) apli-
cou multa de R$ 15,8 milhões
à Telefônica por descumpri-
mento ao Regulamento de Con-
trole de Bens Reversíveis. Com
a decisão, aprovada na sexta-
feira(5) na reunião do Conse-
lho Diretor  da agência, a em-
presa teve sua multa, que antes
era estipulada R$ 21 milhões,

reduzida.
Segundo a Anatel, a Telefô-

nica não comunicou previa-
mente os serviços de terceiros
usados no período entre 2009
e 2012 para prestar o serviço
de telefonia fixa. Além disso,
a operadora também descum-
priu o prazo regulamentar para
entregar os contratos de utili-
zação de bens de terceiros usa-

dos na prestação da telefonia
fixa nos anos de 2011 e 2012,
todos ligados a bens reversí-
veis.

Os bens reversíveis são re-
cursos indispensáveis à conti-
nuidade da prestação da telefo-
nia fixa em regime público que
podem retornar ao Estado Bra-
sileiro no término da conces-
são. (Agencia Brasil)

Tragédia de Janaúba deixa
nove mortos e 43 feridos

A tragédia na cidade mineira
de Janaúba - quando o segurança
de uma creche ateou fogo em
crianças – deixou nove mortos
e 43 feridos. Os pacientes mais
graves são 13 e foram todos en-
caminhados para o Hospital
João XXIII, em Belo Horizon-
te, referência em queimaduras
no estado.

Outras vítimas foram trans-
feridas para Montes Claros e 13
permanecem no município. As
informações foram divulgadas
na sexta-feira (6) em entrevista
coletiva que reuniu autoridades
na prefeitura da cidade.

O governador Fernando Pi-
mentel esteve em Janaúba na
quinta-feira (5) para acompa-
nhar os trabalhos de assistên-
cia aos feridos e aos familia-
res das vítimas.

Na manhã de quinta-feira,
(5), o vigia Damião Soares dos
Santos, de 50 anos, entrou na es-
cola na qual trabalhava e ateou
fogo nas crianças e em si mes-
mo. O vigia foi uma das vítimas
fatais. Também morreu a profes-
sora Helley Abreu Batista, de 43
anos, que chegou a tentar impe-
dí-lo fisicamente, e que ajudou
no resgate de crianças.

A creche Gente Inocente, do
Centro Municipal de Educação
Infantil (CEMEI), localizada no
bairro Rio Novo, é pública e re-
cebe crianças de zero a seis anos.
Além do vigia e da professora,
morreram Ana Clara Ferreira Sil-
va, 4 anos; Luiz Davi Carlos Ro-
drigues, 4 anos; Juan Pablo Cruz
dos Santos, 4 anos; Juan Miguel
Soares Silva, 4 anos; Renan Ni-
colas Santos, 4 anos.

O médico responsável pela
equipe médica que atendeu as ví-
timas, Helvécio Albuquerque,
disse que graças à “atuação con-
junta de polícias, Corpo de Bom-
beiros, profissionais da saúde
e,de voluntários, além da socie-
dade civil, foi possível fazer to-
dos os atendimentos e encami-
nhamentos necessários”.

Segundo Albuquerque, além
do atendimento imediato, as ví-
timas vão precisar de uma série
de cuidados, devido às queima-
duras, e de acompanhamento psi-
cológico, tanto para as vítimas
quanto para as famílias. Segun-
do Albuquerque, quatro pessoas
estão com 80% ou mais do cor-

po queimado, sendo que quei-
maduras que atingem acima de
70% do corpo são consideradas
gravíssimas.

A prefeitura reforçou a ne-
cessidade de doações, que ser-
virão tanto para questões imedi-
atas quanto para garantir a quali-
dade do acompanhamento futu-
ro das vítimas e famílias. Até o
momento, foram arrecadados R$
177 mil. A prestação de contas
deverá ser feita mensalmente ao
Ministério Público.

Em nota divulgada na sexta-
feira(6), a Prefeitura Municipal
de Janaúba pede o apoio da po-
pulação. Os Hospitais Regional
e Fundação de Assistência Social
de Janaúba (Fundajan) precisam
de doações de luvas de procedi-
mento, dipirona injetável, soro
fisiológico, agulhas, morfina,
entre outros. Além de água mi-
neral, roupas para crianças e rou-
pas de cama. As doações podem
ser entregues na própria prefei-
tura. O órgão também recebe do-
ações por transferência bancária.

Em nota, o Ministério da
Saúde informou que irá ajudar no
que for preciso, desde o custeio
ou envio de materiais hospitala-
res, bem como apoio técnico
para a o tratamento dos casos.

Nas redes sociais, pessoas
relatam que as famílias estão
precisando de apoio. “Tem mui-
tas crianças sendo trazidas pra
BH e as famílias que acompa-
nham estão vindo sem nada, só
com a roupa do corpo mais”, diz
uma usuária do Twitter.

A prefeitura pede ainda que
as pessoas não postem nem
compartilhem fotos. “Isso só au-
menta o sofrimento. Vamos orar
por todas as vítimas e suas fa-
mílias. Janaúba precisa desse
apoio”.

Em nota, o ministro da Edu-
cação, Mendonça Filho, mani-
festou pesar pela tragédia e dis-
se que a educação infantil e o
país estão de luto. “Reafirmamos
nosso compromisso na busca
pela melhor formação para to-
das as equipes da Educação In-
fantil – desde a professora, o
professor, e todos os profissio-
nais de creche, para que as cri-
anças que chegam ao mundo
pelo Brasil possam ter todos os
seus direitos assegurados”, dis-
se o ministro. (Agencia Brasil)
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“Família da Poeira” defende
liderança em Itupeva (SP)

Brasileiro de Rally Baja

O caçula Bruno Varela é o primeiro e seu irmão mais velho, Rodrigo Varela é o segundo colocado

Rodrigo Varela é o vice-líder do Campeonato Brasileiro de
Rally Baja

Os irmãos Bruno e Rodrigo
Varela (Can-Am/Blindarte/Ari-
sun/Tecmin) vão defender a lide-
rança no Campeonato Brasileiro
de Rally Baja de UTV perto de
casa. Neste final de semana (07
e 08/10) a ‘’Família da Poeira’
vá disputar o Rally Serra Azul,
válido pelas nona e décima eta-
pas do certame nacional, em Itu-
peva, a apenas 70 quilômetros do
centro de São Paulo (SP).

“Vamos participar das corri-
das mais próximas de nossa casa,
o que facilita a ida da família e
dos amigos para a torcida. É um
lugar em que já andamos bastan-
te e com sucesso”, comemora
Bruno Varela, que mora em Ba-
rueri (SP). “Eu e o Rodrigo esta-
mos na liderança do campeona-
to e pretendemos fazer provas
limpas, sem muitos erros, para
tentar manter as posições e ver
se a ‘Família da Poeira’ conse-
gue ampliar a vantagem”.

O caçula Bruno Varela é o lí-
der da classificação geral dos
UTV com 173 pontos, enquanto
o seu irmão mais velho Rodrigo
está em segundo, 40 pontos
atrás. “O campeonato entrou em

sua fase final, faltam seis etapas,
e temos esperança em buscar o
título. Com os descartes obriga-
tórios estamos a apenas quatro
pontos do Bruno e tudo ainda é
possível”, diz o experiente Ro-
drigo Varela.

Os cerca de 50 competido-
res de UTV enfrentarão quase
400 km em dois dias de provas.
No sábado e domingo serão 122
km de trecho cronometrado,

sendo duas voltas de 61 km em
cada dia, percorrendo a região
da Itupeva. A concentração, lar-
gada e chegada do Rally Serra
Azul será no Quality Resort &
Convention Center, localizado
na Rodovia dos Bandeirantes
km 72, ao lado do Shopping
SerrAzul.

“É um lugar bem legal e mui-
to difícil. Se chover vai ter mui-
ta lama, andamos no meio de ca-

naviais, em trechos bem técni-
cos”, explica Bruno. “Os nossos
Can-Am Maverick X3 estão mui-
to bons e por isso temos que fa-
zer provas boas e rezar para dar
tudo certo”, completa Rodrigo
Varela.

Classificação Geral do
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja de UTV: 1) Bruno
Varela, 173 pontos; 2) Rodrigo
Varela, 133; 3) Edu Piano, 115;
4) Gustavo Lapertosa, 115; 5)
André Hort, 99; 6) Reinaldo Can-
gueiro, 91; 7) Valdir Aparecido
do Amaral, 84; 8) Wilker de
Campos, 72; 9) Denísio Casari-
ni Filho, 66; 10) André Macedo
Corrêa, 61.

Classificação do Campeo-
nato Brasileiro de Rally Baja
de UTV Pro: 1) Bruno Varela,
171 pontos; 2) Rodrigo Varela,
125; 3) Denísio Casarini Filho,
115; 4) Gustavo Lapertosa, 111;
5) André Hort, 98; 6) Wilker de
Campos, 85; 7) André Macedo
Corrêa, 80; 8) Daniel Mahsered-
jian, 67; 9) Adriano Benvenutti,
64; 10) Fábio Citro, 58.
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Mundial de Ginástica Artística

Arthur Zanetti volta
a representar o Brasil

na final de argolas
Campeão olímpico compete neste sábado a partir das 14h
(horário de Brasília)

Arthur Zanetti

O Mundial de Ginástica
Artística de Montreal, no
Canadá, parte para a definição
dos medalhistas por aparelho
neste sábado (7) e domingo
(8). Já no primeiro dia de de-
cisões, o Brasil contará com
Arthur Zanetti nas argolas. A
competição no Estádio Olím-
pico de Montreal tem início
às 14h (horário de Brasília)
e será transmitida pelo canal
SporTV 4.

Ouro no Mundial da Bél-
gica (2013) e prata no Japão
(2011) e na China (2014), o
campeão olímpico viu, ao
longo dos anos, a concorrên-
cia no aparelho crescer cada
vez mais nos campeonatos
internacionais e, em Montre-
al, não será diferente. Por
isso, espera uma prova dura
e, como sempre, decidida
nos detalhes. “Nos treinos
que fizemos esses dias após
as classificatórias, revimos
os erros que foram cometi-
dos. Agora tenho que entrar
com a cabeça tranquila e fa-
zer o nosso melhor. Temos
uma base mais ou menos
como deve ser a competição.
Hoje ainda vamos fazer a tar-
de no treino o mesmo que
faremos na prova e agora é
nos preparamos para tentar
fazer o máximo possível. “,
disse Zanetti.

O técnico de Arthur e co-
ordenador de ginástica artís-

tica da Confederação Brasi-
leira de Ginástica, Marcos
Goto, aponta que este Mun-
dial é como se fosse um re-
torno para Arthur e outros
atletas, após o fim do ciclo
olímpico passado, quando
ele conquistou a medalha de
prata nos Jogos Olímpicos
do Rio. “Fizemos um traba-
lho para 2016 muito inten-
so, colhemos resultados e
agora temos que recomeçar,
levando em conta também o
desgaste que os atletas tive-
ram no ciclo passado. Tive-
mos ginastas como o Arthur
(Zanetti) com uma e o (Ar-
thur) Nory com duas cirur-
gias e eles ainda não estão
com a parte física e técnica
100%, mas estão dando
100% nos treinos. Ainda não
conseguimos chegar ao má-
ximo deles, principalmente
com as notas de partida, por
conta dessas cirurgias”, ex-
plicou.

“Apesar de todos os nos-
sos problemas, continuamos
na elite da ginástica mundi-
al, com o Arthur e a Thaís
(Fidelis) entre os oito me-
lhores atletas do Mundo nos
respectivos aparelhos de-
les”, ressaltou Goto, lem-
brando que no domingo, Tha-
ís Fidelis compete na final
do solo. Este é o primeiro
Mundial da jovem atleta de
16 anos.
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GPCKA: Alberto Cesar Otazú quer
retomar a liderança do campeonato

O mais jovem piloto do campeonato está na vice-liderança do GP Circuito de Kart Amador
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Alberto Cesar Otazú precisa somar todos os pontos em jogo
nesta etapa

Com uma atuação bem con-
sistente, ocupando a vice-lide-
rança na pontuação bruta e com
descartes, Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie Es-
cola de Pilotagem/HTPro Nu-
trition) quer retomar a lideran-

ça do GP Circuito de Kart Ama-
dor, posição em que iniciou a
temporada. Neste domingo (8/
10) será disputado no kartódro-
mo de Interlagos, em São Pau-
lo (SP), a sétima e penúltima
etapa do GPCKA.

“Comecei a temporada com
pole, volta mais rápida e vitória.
Só que depois tive dois resulta-
dos muito ruins e fui me recu-
perando. Agora estou bem posi-
cionado e vou tentar a minha se-
gunda vitória para tentar reassu-
mir a ponta da tabela de pontua-
ção, para entrar na prova final
com alguma vantagem”, planeja
o caçula (16 anos) do campeo-
nato.

Na somatória total de pon-
tos Henrique Sigoli é o líder
com 176 pontos, seguido de Al-
berto Cesar Otazú, com 171, Lu-
ciano Montanhez, com 170 e Giu-
seppe Corsi, com 166,5. Já com
o descarte dos dois piores resul-
tados, a liderança é de Corsi, com
134,5 pontos, seguido de Otazú,
com 131, Sigoli, com 126 e Mon-
tanhez, com 118 pontos.

Alberto Cesar Otazú tem em
seu retrospecto no campeonato
quatro pódios, com uma vitória,
duas segundas e uma quinta po-
sições, além de três voltas mais
rápidas e duas pole positions.
Como piores resultados ele tem
um décimo e uma 18ª colocação.

“Não vai ser fácil bater o Ze-

ppe (Corsi). Afinal, das cinco
provas que ele participou, ou ven-
ceu (três vitórias) ou terminou
em segundo (duas provas). Mas
não vou desistir, creio que tenho
boas condições de vencer mais
corridas e brigar diretamente
pelo título”, acredita Otazú.

Veja a classificação dos dez
primeiros no GPCKA após seis
etapas (com descarte): 1) Hen-
rique Sigoli, 176 (126); 2) Al-
berto Cesar Otazú, 171 (131); 3)
Luciano Montanhez, 170 (118);
4) Giuseppe Corsi, 166,5
(134,5); 5) Augusto Coutinho,
150 (108); 6) Felipe Huertas,
142,5 (108,5); 7) Neldir Amaral,
135 (90); 8) Bruno Fernandes de
Oliveira, 128,5 (111,5); 9) Anto-
nio Moura Andrade, 128 (109);
10) Higor Huertas, 121 (91).

Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilote-
ch e Alpie Escola de Pilotagem,
com apoio de HTPro Nutrition,
BraClean, Carnes del Sur, No
Fire Services, Click Pix Kart,
Cazarré Mktcom, LEAG e Stu-
dio 67 Design. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz Verde
e Direção para a Vida.

Bruno Soares e Jamie Murray
decidem título do ATP 500 de Tóquio
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Bruno Soares

Bruno Soares e Jamie Murray
estão na final do ATP 500 de Tóquio.
Na sexta eles derrotaram a dupla do
canadense Daniel Nestor e do inglês
Dominic Inlgot, de virada, por 6/7(3)
6/1 11/9, para garantir vaga na deci-
são. Eles enfrentam, no domingo, a
dupla vencedora do confronto entre
Gonzalez/Peralta e Mclachlan/Yasu-
taka. Esta será a 51ª decisão da car-
reira de Bruno Soares.

“Foi outra jogão que fizemos.
Demos uma bobeada no final do
primeiro set, quando sacávamos
no 6/5 para fechar, o que acabou
nos levando para um dramático
super tie break. Foi um tie break
super disputado, com todo mun-

do jogando muito bem e feliz-
mente saímos com a vitória,”
analisou Bruno.

Este é o primeiro torneio de
uma longa gira que Bruno joga até
o fim do ano. Na sequência ele
disputa o Masters 1000 de Xan-
gai, os ATps de Estocolmo e Vi-
ena, o Masters 1000 de Paris e o
ATP Finals, em Londres.

O troféu em Tóquio seria o
quarto da temporada de Bruno e
Murray, que foram campeões em
Acapulco, Stuttgart e Queen’s e
vices em Cincinnati e Sidney. O
mineiro tem no total 26 títulos
na carreira.
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Expediente

Importados

Volvo Cars lança Novo
XC60 no Brasil

A Ford lançou a linha 2017 do New Fi-
esta Sedan, que tem como grande novidade
a introdução da central multimídia SYNC 3
com tela de 6,5 polegadas sensível ao toque,
compatível com Android Auto e Apple Car-
Play. O sedã premium da Ford é disponível
em três versões: SEL, Titanium e Titanium
Plus, com preço a partir de R$66.490. Toda
a linha é equipada com o avançado motor
Sigma 1.6 Flex, de 128 cv, com transmissão
manual ou transmissão sequencial de seis
velocidades.

Na versão SEL, o New Fiesta Sedan 2017
traz como novidade as rodas de liga leve de
15" com pneus 195/55 R15, que dão um estilo
mais esportivo ao veículo. Completo, o mode-
lo já vem de série com: ar-condicionado digi-
tal, direção elétrica, travas, vidros e retrovi-
sores elétricos, alarme volumétrico, sensor de
ré, controle eletrônico de estabilidade e tra-
ção (AdvanceTrac), assistente de partida em
rampa, computador de bordo e faróis de ne-
blina.

Conta ainda com sistema Isofix para fi-
xação de cadeiras infantis, chave de seguran-
ça MyKey, aviso sonoro de faróis acesos, fa-
róis com temporizador (“Follow me home”) e
luzes de emergência em frenagens bruscas,
além de airbag duplo e freios ABS com distri-
buição eletrônica de frenagem (EBD). O seu
preço é R$66.490 com transmissão manual e
R$72.290 com transmissão sequencial de seis

Ford lançou o New
Fiesta Sedã 2017

velocidades.
Versão Titanium
A versão Titanium acrescenta sete airba-

gs (frontais, laterais, de cortina e joelho para
o motorista), SYNC 3 com tela sensível ao
toque de 6,5", câmera de ré, chave com sen-
sor de presença para acesso inteligente e par-
tida sem chave (Ford Power), acendimento
automáticos dos faróis, controle automático
de velocidade, sensor de chuva e espelho re-
trovisor eletrocrômico.

O sistema multimídia SYNC 3 permite
uma interação intuitiva com o veículo por co-
mandos de voz ou direto na tela. Compatível
com Android Auto e Apple Carplay, vem com
conexão Bluetooth, som Sony Premium e oito
alto-falantes. Seu sistema de navegação per-
mite projetar o Waze na tela usando smar-
tphones com sistema Android Auto, além da
opção de acessar os mapas salvos na memó-
ria interna.

O New Fiesta Sedan Titanium também
vem com banco e volante de couro, rodas de
liga leve de 16" com pneus 195/50 R16, grade
dianteira cromada e luz ambiente com perso-
nalização em sete cores, por R$78.690. A
versão Titanium Plus acrescenta teto solar
elétrico, por R$80.890.

A linha é disponível nas cores perolizadas
vermelho Vermont, preto Astúrias e cinza
Moscou, na metálica prata Dublin e na sólida
branco ártico.

A Volvo Cars apresenta no mercado bra-
sileiro o Novo XC60, utilitário esportivo de luxo
que chega às 29 concessionárias da rede em
setembro em três versões de acabamento:
Momentum, Inscription e R-Design.

A Volvo desenvolveu a segunda geração
do SUV sobre a inovadora plataforma modu-
lar SPA (Scalable Product Architecture), a
mesma dos carros da série 90 (XC90, S90 e
V90). Sua versatilidade permitiu reunir em um
só automóvel design refinado, interior sofisti-
cado, recursos ainda mais avançados de se-
gurança e dirigibilidade que colocam o Novo
XC60 em um outro patamar de seu segmen-
to.

O Novo XC60 está à venda no Brasil com
preços de R$ 239.950 na versão Momentum,
R$ 259.950 na Inscription e R$ 269.950 na
R-Design.

O Novo XC60 foi projetado para propor-
cionar o consumidor a experiência mais pra-
zerosa de direção a bordo de um SUV médio
de luxo. Para isso, o utilitário esportivo chega
equipado com tração integral AWD (All Whe-
el Drive), sempre amparado por um controle
dinâmico de estabilidade e tração.

O controle absoluto do veículo se dá tam-
bém por meio de diferentes modos de condu-
ção. São cinco no total, que alteram rotação
para mudança de marcha, resposta do acele-
rador, suspensão e peso da direção: Eco: pri-
vilegia economia de combustível; Confort: pri-
oriza suavidade nas reações do veículo; Off-
road: para transitar em estradas de terra;
Dynamic: para uma condução mais esporti-
va; Individual: customiza a configuração.

O modelo dispõe de transmissão automá-
tica de 8 velocidades acoplada ao renovado
motor T5 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em
linha, com turbocompressor e injeção direta
de gasolina que produz 254 hp de potência
máxima e 350 N.m de torque entre 1.500 e
4.800 rpm.

O novo XC60 é um dos carros mais se-
guros já fabricados pela indústria automotiva.
Repleto de novas tecnologias, o modelo che-
ga ao Brasil equipado com o inovador City

Safety, que foi atualizado no veículo e inclui
um assistente de direção, que entra em ação
quando a frenagem automática sozinha não
seria suficiente para evitar uma colisão em
potencial. Nessas circunstâncias, o carro ofe-
rece assistência à manobra para evitar o obs-
táculo à frente. O sistema City Safety opera
para evitar colisão contra veículos, ciclistas,
pedestres e até animais de grande porte, atu-
ando tanto de dia quanto durante a noite.

Outros dois novos recursos inovadores
avançam para a segurança exemplar do novo
veículo. Ambos estão presentes nas versões
Inscription e R-Design: Mitigação de Pista
Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que
ajuda os motoristas a evitar colisões com
veículos que se aproximem vindos da pista
contrária. Esse recurso funciona ao avisar
o motorista distraído que invade a faixa
oposta, oferecendo suporte automático à
direção e conduzindo o veículo de volta à
sua própria pista, fora do caminho de qual-
quer outro automóvel que esteja vindo. O
sistema é ativado entre 60 e 140 km/h; Sis-
tema de Informação de Ponto Cego (Blind
Spot Information System), que avisa ao mo-
torista sobre a presença de veículos no seu
ponto cego. O recurso inclui a função de as-

sistência ao volante, que ajuda a evitar cho-
ques em potencial com veículos escondidos
num ponto cego ao conduzir o carro de volta
à sua própria pista e fora do perigo.

O SUV de segunda geração também dis-
ponibiliza como itens de série sistema de aler-
ta de mudança de faixa, sistema de proteção
em saída de estrada, sistemas de proteção
contra impactos laterais e lesões na coluna
cervical, alerta de colisão frontal e sistema de
monitoramento de pressão dos pneus. As ver-
sões Inscription e R-Design acrescentam ain-
da à extensa lista de equipamentos alerta de
colisão traseira, sistema de alerta de ponto
cego (BLIS) com Cross Traffic Alert e con-
trole de cruzeiro adaptativo (ACC) com as-
sistente de direção semiautônoma (Pilot As-
sist) de até 130 km/h.

Além de todos esses recursos, o SUV
oferece e abertura e fechamento elétrico da
tampa do porta-malas ao passar o pé debaixo
do para-choque (função Hands-Free nas ver-
sões Inscription e R-Design) e um equipamento
inédito no segmento: nova palheta do limpa-
dor do para-brisa com jatos integrados que
fornecem exatamente a quantidade de líquido
no local necessário, para que a limpeza seja
mais eficiente.

Jaguar F-Pace 2018 chega com
opção de motor 2.0 à gasolina

Primeiro SUV a ser produzido em toda a
história da marca britânica de veículos de luxo,
o Jaguar F-Pace 2018 chega ainda mais com-
pleto e com mais uma opção de motor: o In-
genium 2.0 a gasolina, ideal para aqueles que
buscam um excelente desempenho no dia a
dia, aliado a uma ampla economia de com-
bustível. Os preços da linha 2018 partem de
R$ 301.400 (Prestige 2.0 gasolina) e chegam
a R$ 408.400 na versão S, a topo de linha da
gama.

Com 250 cv de potência, o propulsor é
bastante leve e compacto, desenvolvendo
365Nm de torque a apenas 1.200 rotações.
Aliado ao câmbio ZF automático de oito velo-
cidades, o propulsor faz o F-Pace sair da imo-
bilidade e atingir os 100 km/h em apenas 6.8
segundos, número bastante expressivo para
um SUV com esta cilindrada. O motor é o
primeiro da família Ingenium a gasolina a equi-
par um veículo no mercado brasileiro.

A linha 2018 do Jaguar F-Pace chega ao
mercado ainda mais completa. Como item de
série desde a versão Prestige – equipada com
opção de motor diesel e gasolina – o modelo
traz sistema iluminação interna configurável
com uma gama de 10 cores diferentes, uma
gama ainda maior de design de rodas de 19’
ou 20’, de acordo com a versão, revestimento
de bancos e volante em couro premium além
de retrovisores aquecidos e a inclusão do novo
sistema de entretenimento da Jaguar, o InCon-
trol Apps.

As versões R-Sport, equipadas com o
novo motor 2.0 Ingenium a gasolina, ficaram
com apelo ainda mais esportivo com a inclu-
são de rodas 20’ pintadas em preto, paddle
shifts para trocas de marcha sequenciais em
alumínio, soleiras laterais esportivas, para-cho-

que dianteiro redesenhado e saídas de ar la-
terais com acabamento em preto.

A versão R-Sport também passa a contar
com o sistema de travamento de portas Activi-
ty Key como item de série. Com ele, o moto-
rista pode travar totalmente o veículo por meio
de uma pulseira à prova d’água e de choque,
simplesmente ao aproximar a pulseira da letra
“J” do “JAGUAR” estampado na tampa do
porta-malas. De série, a versão também traz
Head Up display a laser, volante esportivo e
para-brisas com filtro de raios UV.

O Jaguar F-Pace também está disponível
na versão topo de linha, S equipada com o
motor V6 Superchaged de 380 cv de potên-
cia, que conta com de 20’, sistema Adaptive
Dynamics, faróis de LED, entradas de ar com
acabamento na cor preta e teto elétrico pano-
râmico.

Por dentro, o acabamento dos bancos,
portas, painel e volante é em couro Premium
Windsor com costura dupla e padrão quadri-
culado em relevo. Além disso, o modelo é equi-
pado com sistema iluminação interna configu-
rável com uma gama de 10 cores diferentes,
sistema de entretenimento InControl Touch
Pro e o painel de intrumentos de 12,3" em TFT.

A estrutura de alumínio foi o ponto de
partida para as equipes de design e engenha-
ria da Jaguar Land Rover criarem um chassi
que permite o posicionamento correto do ve-
ículo sobre as rodas, de forma a entregar pro-
porção, dinâmica e praticidade essenciais para
um SUV focado em desempenho.

Seus 2.874 milímetros de distância entre-
eixos não se comparam a nenhum outro veí-
culo Jaguar. Seu comprimento de 4.731 milí-
metros faz do F-Pace um veículo que ofere-
ce um espaço interior excepcional.

O espaço traseiro para as pernas é o
maior do segmento e o porta-malas abriga um
volume de 508 litros. A estrutura leve e rígida
traz em sua composição 80% de alumínio o
que do F-Pace o único de seu segmento com
essa característica. Concebido para ser ex-
tremamente leve, além do alumínio, o modelo
traz peças projetadas para reduzir ao máximo
seu peso total. Exemplo disso é seu eixo tra-
seiro.

A suspensão frontal double-wishbone – a
mesma do F-Type –, a traseira Integral Link
e a sofisticada direção elétrica assistida, fa-
zem do F-Pace um crossover de performan-
ce com incomparável capacidade dinâmica
em qualquer tipo de condições e terreno. As
molas e amortecedores são dispostos separa-
damente, deixando cada um posicionado no
lugar ideal para absorver as forças que agem
sobre a suspensão e contribuindo ainda mais
para a dinâmica e refinamento do F-Pace.

O recém-lançado F-Type de tração inte-
gral também compartilha suas tecnologias com
o F-Pace. O torque sob demanda é uma de-
las. Em condições normais de direção, o tor-
que é enviado 100% para o eixo traseiro,
mantendo a característica de tração traseira,
mas podendo chegar a distribuição 50/50 de-
pendendo das situações de terreno através do
Intelligent Driveline Dynamics. Esse proces-
so de transferência de torque leva menos de
165 milisegundos, sendo imperceptível ao
motorista.

Toda a linha F-Pace também está equi-
pada com o sistema All Surface Progress
Control (ASPC), tecnologia que permite o
motorista controlar apenas o volante em situ-
ações de terreno escorregadio como neve, gelo
e grama molhada, por exemplo.

O sistema controla o acelerador e o freio
do veículo, aplicando pouco torque nas rodas,
resultando em uma direção suave com pouca
ou nenhuma derrapagem, opera entre as ve-
locidades de 3,6 Km/h e 30 Km/h.

Ainda assim, nas situações de terreno
escorradio, alguns motoristas preferem con-
trolar a aceleração e frenagem o veículo por
si só, para isso o F-PACE oferece o sistema
de Low Friction Launch (LFL). O F-Pace é
o primeiro veículo Jaguar a oferecer a tecno-
logia que, uma vez selecionado na tela tou-
chscreen, muda a configuração de acelera-
ção do veículo resultando em uma distribui-
ção de torque progressiva, permitindo ao mo-
torista uma direção mais suave, em qualquer
tipo de superfície.

O F-Pace ainda tem disponível o Head-
up Display, tecnologia que projeta informações
importantes do veículo no para-brisa para que
o motorista mantenha a atenção no seu per-
curso, o controle de cruzeiro adaptativo, mo-
nitor de ponto cego e assistência para estaci-
onar, que auxilia o motorista no estacionamen-
to por meio de um monitoramento 360º do
entorno do veículo.

Festival de Peças 2017 Iveco

Até o final de setembro o setor de peças
da Iveco oferece mais de 90 itens de reposi-
ção com até 50% de desconto. A campanha
intitulada Festival de Peças 2017 abrange toda
a rede concessionária da Iveco espalhada no
Brasil, e possui peças genuínas para todos os
veículos da montadora.

O Festival de Peças 2017 triplicou a ofer-
ta de itens em relação a edição do ano passa-
do. Com o slogan “Uma festa de vantagens
para você aproveitar”, a campanha oferece

Auto Dicas
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peças genuínas de alto giro, com valores abai-
xo do mercado.

Esta é a quinta edição da campanha. Além
de estar alinhada com as necessidades dos cli-
entes, a ação tem gerado aumento nas vendas e
passagens pelas concessionárias. Neste ano, a
ação está sendo divulgada com spots de rádio,
e-mail marketing, comunicação visual com ban-
ners e cartazes em toda a rede, além de amplo
trabalho de exposição nas redes sociais, que di-
vulgam os itens que integram a campanha.

Bridgestone lança
promoção Tanque Cheio

A Bridgestone lançou em par-
ceria com a sua rede de reven-
dedores oficiais a promoção Tan-
que Cheio. O consumidor que
comprar dois ou mais pneus de
Alta Performance (HP), Ultra
Alta Performance (UHP) ou
para caminhonetes/SUV’s das
marcas Bridgestone ou Firesto-
ne, ganharão um vale-combustí-
vel no valor de R$ 100. Já os cli-
entes que adquirirem pneus de
caminhões e ônibus receberão R$
200 para serem gastos nos pos-
tos de combustível. A ação é vá-
lida até o dia 30 de setembro.

A mecânica para participar
é simples. Os clientes que com-
prarem dois pneus ou mais das
linhas de passeio, caminhonete e
SUVs, e realizarem a montagem
e balanceamento na rede de re-
vendedores oficiais Bridgestone
participantes ganharão um vale-
combustível no valor de R$ 100.
Já os consumidores que adquiri-
rem dois ou mais pneus de cami-
nhões e ônibus e realizarem a
montagem nas lojas Bridgestone
participantes receberão R$ 200 em vale com-
bustível. Pneus de aro 13, diagonais e marcas
associadas – Seiberling, Dayton e Fuzion –
não fazem parte da promoção.

Para resgatar a premiação, basta cadas-
trar a nota fiscal no site da promoção e, após

a validação, o consumidor receberá o cartão
em seu endereço de preferência.

O regulamento completo, a relação dos
produtos e os pontos de vendas participantes
podem ser encontrados no site
www.promobridgestone.com.br


