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Operação C’est Fini: propina era paga
até no Palácio Guanabara, diz MPF

Temer sanciona com vetos lei que cria
novas regras para facilitar adoção

Página 3

Página 4

Prévia da inflação no acumulado
até novembro é a menor desde 1998

Maioria do STF vota pela
restrição ao foro privilegiado

para parlamentares

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 24 de novembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,22
Venda:       3,22

Turismo
Compra:   3,20
Venda:       3,40

Compra:   3,81
Venda:       3,82

Compra: 121,60
Venda:     121,60
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

Sexta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

A Pirelli lança sua nova
gama de pneus para Fórmu-
la 1 em 2018, em Abu Dha-
bi. Haverá dois novos com-
postos e cores no ano que

O arco-íris da Pirelli irá
iluminar a Fórmula 1

em 2018
vem,  bem como novas
construções,  compostos
e faixas de trabalho para
toda a família, agora reno-
vada.                       Página 7

Alex Barros busca título
inédito em Interlagos, após
dez anos de aposentadoria
Depois de sete etapas eletri-

zantes e com muitas disputas,
passando por quatro autódromos
diferentes, o Super Bike Brasil
retorna neste fim de semana (de
24 a 26) ao circuito paulistano
de Interlagos para a grande final
da temporada 2017. E a decisão
tem todos os ingredientes para
ser especial e emocionante. Ape-
nas Alex Barros e Eric Granado
têm chances de buscar o título.
De um lado a experiência de Bar-
ros, com expressiva passagem
pela MotoGP e tendo mais 21
anos  de atuação em mundiais, 
de outro a juventude e ousadia de
Eric Granado.              Página 7 Vovô Barros e sua Honda CBR 1000RR #4
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Super Final acontece neste
sábado no Kartódromo

Granja Viana
A última etapa da Copa São

Paulo de Kart será realizada neste
final de semana no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia, na Gran-
de São Paulo. A disputa irá defi-
nir os campeões de todas as ca-
tegorias na soma de pontos com
as outras nove etapas que foram
realizadas durante a temporada.
A maioria das categorias terá três
baterias sendo realizadas no sá-
bado (25).                      Página 7
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Copa São Paulo de Kart
Granja Viana

Um duelo entre equipes tra-
dicionais do voleibol brasilei-
ro e adversários diretos na ta-
bela de classificação é uma das
atrações da nona rodada do tur-
no da Superliga feminina de
vôlei 17/18. Nesta sexta-feira
(24), o Dentil/Praia Clube (MG)
enfrentará o Vôlei Nestlé (SP), às
21h30, no ginásio do Praia, em
Uberlândia (MG). O SporTV 2
transmitirá ao vivo.

O Dentil/Praia Clube está na

Dentil/Praia Clube duela com
Vôlei Nestlé nesta sexta-feira

Vôlei Nestlé aparece em terceiro lugar

liderança isolada da competi-
ção, com 24 pontos (oito vi-
tórias e nenhum set perdido).
O Vôlei Nestlé aparece em
terceiro lugar, com 18 pontos
(seis resultados positivos e
dois negativos).

Uma das principais contra-
tações do Dentil/Praia Clube
para temporada, a ponteira Fer-
nanda Garay ressaltou a rele-
vância do confronto contra o
Vôlei Nestlé.             Página 7
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Mais de
200 mil crimes
sexuais foram
cometidos na

Europa
em 2015

Cerca de 215 mil crimes
sexuais violentos foram regis-
trados pela polícia na União
Europeia (UE) em 2015. Um
terço deles, quase 80 mil, fo-
ram estupros e a maioria das
vítimas é do sexto feminino.
Os dados foram divulgados
hoje(23) pelo Instituto de Es-
tatísticas Europeu, o Eurostat.
No próximo sábado – dia 25 de
novembro – é Dia Internacio-
nal da Eliminação da Violência
contra as Mulheres.

De acordo com a pesquisa,
mais de 9 em cada 10 vítimas
de estupro eram meninas e mu-
lheres, enquanto quase todos os
presos por estes crimes eram do
sexo masculino (99%).

Em termos absolutos, a
polícia da Inglaterra e do
País de Gales registrou o
maior número de infrações
sexuais violentas (64.500,
das quais 35.800, ou 55%,
eram estupros).

Em seguida, aparece a Ale-
manha, com 34.300 crimes re-
gistrados, dos quais 7 mil eram
estupros (20%). A França con-
tabilizou 32.900 crimes sexu-
ais, dos quais 13 mil eram es-
tupros (40%). Em Portugal fo-
ram registrados 2.579 crimes
sexuais, sendo 375 estupros.

Em relação à população de
cada Estado-Membro, a Suécia
registrou o número mais ele-
vado de crimes sexuais violen-
tos: 178 a cada 100 mil habi-
tantes. Na sequência, aparecem
a Escócia, com 163; a Irlanda
do Norte, 156; a Inglaterra e
País de Gales, com 113; e a
Bélgica, com 91. Portugal re-
gistrou 24 crimes a cada 100
mil habitantes.          Página 3

petência do tribunal para julgar
crimes praticados por deputados
e senadores.

Para os ministros, deputa-
dos federais e senadores so-
mente devem responder a pro-
cessos no STF se o crime for
praticado no exercício do man-
dato. Na sessão de quinta-fei-
ra, votaram os ministros Ale-
xandre de Moraes, que havia
pedido vista do processo, Ed-
son Fachin e Luiz Fux.

Antes da interrupção, Barro-
so votou a favor da restrição ao
foro privilegiado para autorida-
des. De acordo com Barroso, os
detentores de foro privilegiado,
como deputados e senadores, so-
mente devem responder a proces-
sos criminais no STF se os fatos
imputados a eles ocorrerem duran-
te o mandato.                   Página 3

F
ot

o/
A

nt
ôn

io
 C

ru
z/

A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

O Supremo Tribunal Federal inicia sessão para julgar
restrição ao foro privilegiado para parlamentares

A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu  na quinta-feira (23) a
favor da restrição ao foro privi-

legiado para deputados e senado-
res. Sete dos 11 integrantes da
Corte se manifestaram a favor a
algum tipo de restrição na com-

A prévia de novembro da
inflação oficial do país, medi-
da pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo -15 (IPCA-
15) desacelerou ligeiramente ao
fechar em 0,32%, resultado
0,02 ponto percentual inferior
ao de outubro. Em novembro
de 2016, o IPCA-15 havia sido
de 0,26%.

Os dados relativos ao
IPCA-15 foram divulgados  na
quinta-feira (23) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). No ano, o IPCA-
15 acumula alta de 2,58%, infe-
rior aos 6,38% do mesmo pe-

ríodo de 2016 e o  menor acu-
mulado para um mês de no-
vembro desde o índice de
1,52% registrado em 1998.

O acumulado nos últimos
12 meses ficou em 2,77%, aci-
ma dos 2,71% registrados nos
12 meses imediatamente ante-
riores. Apesar da ligeira
desaceleração nos preços em
novembro, a inflação continua
sendo pressionada pela alta da
tarifa de energia elétrica, que fez
com que o grupo habitação, com
alta de 1,33%, fosse o que exer-
ceu o maior impacto individual
no índice do mês.        Página 3

TRF determina que Adriana
Ancelmo seja transferida

 para a prisão

Sabesp facilita negociação
de dívidas neste fim de ano
Pelo terceiro ano consecuti-

vo, a Sabesp realiza o
“Acertando suas  Contas  com  a 
Sabesp”, mutirão  para  facilitar 
a negociação dos  clientes  que 
têm débitos com a companhia.

Até o dia 22 e dezembro,
vans ficarão  estacionadas em
pontos de grande movimentação
da capital e Grande São Paulo,
começando pela zona leste e re-
gião do Alto Tietê.       Página 2

A Polícia Federal (PF), o
Ministério Público Federal
(MPF) e a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) deflagraram
na quinta-feira (23) a Operação
Turbulência, para aprofundar as
investigações de um esquema de

Operação da Anac, PF e MPF
investiga fraude em emissão

de licenças para pilotos
facilitação de concessão de li-
cenças e habilitações de pilotos
de avião e de helicóptero emiti-
das pela agência. A operação cum-
pre cinco mandados de busca e
apreensão, expedidos pela 8ª Vara
Federal Criminal.        Página 4



Sabesp facilita negociação
de dívidas neste fim de ano
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C Â M A R A  ( S P )

Vereador Mario Covas (PSDB) segue cobiçado pelo PR de
ACR, PODEMOS (ex-PTN agora do senador Alvaro Dias] e pelo
PSB do vice-governador França. Caso Alckmin decida que seu
PSDB deve ser vice numa chapa com França (PSB) na cabeça,
Covas pode ser o nome tucano.       

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

Muito antes de dizer ao Datena (Band) [que esta coluna ante-
cipou ter se filiado ao PRP] que aceita ser candidato à sucessão
de Alckmin, esta coluna publicava pelo menos uma vez por sema-
na que Doria (PSDB) nunca deixaria de lado poder ser candidato
ao governo (SP).           

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

Ex-presidente Capez [ainda no PSDB] só não vai filiar-se ao
PSB do [ainda vice-governador] Márcio França se não quiser. A
ficha já tá abonada pelo futuro governador. Capez pode e
deve ’sacodir a poeira’ e ‘dar a volta por cima’, como ser dos mais
votados pra Câmara Federal.         

G O V E R N O   ( S P )

Virtual governador Márcio França talvez convença pra voltar
à política o desembargador (TJ-SP) e dirigente [paulista, nacio-
nal e latino-americano] das Associações de Magistrados, ex-vice-
prefeito de São Paulo e ex-deputado federal Régis de Oliveira. O
professor [Direito] tá pensando.      

J U S T I Ç A S  

Reconhecidamente um dos maiores nomes do Direito
Penal brasileiro e latino-americano, tá nas mãos e na fala do
advogado Daniel Bialski as defesas do ex-vereador paulistano, ex-
senador e ex-ministro [Transportes] e presidente do PR, Antonio
Carlos Rodrigues.          

H I S T Ó R I A S 

Que tanto a tolice como a vigarice atingem igualmente de
analfabetos a cientistas em todo o mundo não há dúvida. No meio
político a coisa se agrava, na medida que atinge partidos políti-
cos [com seus donos ou sócios majoritários], a imprensa quando
a empresa controladora ...

D A            

... tem interesses econômicos [travestidos de
ideológicos] inconfessáveis e assim por diante. Se estivéssemos
em 1989, ano em que o Brasil recuperou o direito de votar dire-
tamente pra Presidência da República [pós governos militares de
1964 a 1985], período em que ainda ...

P O L Í T I C A 

... era quase ficção o mundo ter comunicação real imediata
como tem hoje, até daria pra compreender ‘candidaturas’ que ba-
nalizam a política enquanto Ciência. No entanto, perceber que
tanto o espírito como a essência de um jornalismo
minimamente comprometido ... 

B R A S I L E I R A  

... com princípios e valores de uma informação [ou até for-
mação de opiniões] que tragam pelo menos 2 lados da mesma
questão. Se naquela época um Silvio Santos da vida já era surreal,
agora um Huck e outras ‘candidaturas’ beiram a ’falsidade ideo-
lógica’ enquanto ‘heróis’.  

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem assinando esta coluna [diá-
ria] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma
via das liberdades possíveis entre sociedade e instituições. Na
Internet [desde 1996], foi uma das pioneiras. Ele está dirigente
na Associação dos Cronistas 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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Festa White Party encerra festas de
flash back do ano da Flash radio

Por Afonso José
 
Para fechar 2017 em gran-

de estilo a FLASHRADIO tra-
dicional web rádio com progra-
mação 24 horas dedicada aos
ritmos do flashback dos anos
70, 80 e 90 realiza no próxi-
mo dia 25 (sábado) a Festa
Flashradio White Party no
Hobinson’s Buffet, em são
Caetano do Sul, e para presen-
tear o público o valor da entra-
da será mais barato do que nos
bailes normais, ou seja, preço
único de R$ 70,00 – esse é o
presente de fim de ano para
todos que acompanham o tra-
balho da FLASHRADIO. Nes-
sa festa que será a última festa
de flashback do ano os organi-
zadores convidam os partici-
pantes a curtir o bom e velho
flashback vestido com uma
peça de roupa branca. Esse
evento será comandado pelos
Djs Fuinha e Fernando LP que
mais uma vez vão tocar os
grandes sucessos do passad o
recente, junto com pessoas de

bem com a vida.
Além de curtir um super

baile os participantes poderão
usufruir de um bufê completo
com comes e bebes a vontade
com salgados fritos e assados,
acompanhados de água, refri-
gerante e cerveja a noite toda,
com direito  até a bolo com
sorvete de sobremesa e café
no final, tudo garantido pela
qualidade FLASHRADIO. O
salão do bufê é luxuoso equi-
pado com mesas, cadeiras, ar
condicionado, piso em grani-
to, estacionamento (pago a
parte) no subsolo, banheiros
amplos, acessibilidade total
para pessoas com necessida-
des especiais, enfim todo o
conforto para o público se
deliciar com uma bela festa
de flashback. Lembrando que
as festas da FLASHRADIO
são beneficentes, isto é, o
valor líquido arrecadado é uti-
lizado em projetos sociais,
para isso são arrecadados 1 kg
de alimento n& atilde;o pere-
cível – exceto sal e açúcar, para

serem doados para a um asilo
que passa por dificuldades fi-
nanceiras, portanto não se
esqueçam de levar a sua con-
tribuição para ajudar  a quem
precisa.

Ressaltando que os convi-
tes só são vendidos antecipa-
damente, não haverá venda na
portaria; na compra de oito
convites simultâneos ganha au-
tomaticamente o voucher de
uma mesa. Para isso devem-se
adquirir os convites dessa pro-
moção somente com o DJ Fui-
nha no Whatsapp (11) 97501-
1218, mas corra porque esta
promoção é válida até o limi-
te de mesas do local, não há
venda de mesas avulsas. É per-
mitida a entrada de menores
acompanhados apenas dos
pais, e / ou com documentos
que comprovem a filiação.
Menores até nove anos não
pagam, a partir dos dez anos
completos pagam normalmen-
te. Adquira o seu convite e dos
seus amigos o quanto antes,
não deixe para a última hora

para não f icar de fora.
Os convites podem ser ad-

quiridos em dois pontos de ven-
da: Lanches Real, Alameda São
Caetano, 1917 ou na Faro Con-
tábil, Rua Silvia, 574, ambos
localizados no bairro Santa
Maria - São Caetano do Sul.
Os ingressos  também po-
d e m  s e r  a d q u i r i d o s  p e l o
Mercado Livre ,  inc lus ive
parcelá-los em até 12 ve-
zes,  devido à  taxa de co-
brança deste meio, o valor
do convite passa a ser R$
80,00,  na hora da compra
esco lha  re t i r a r  em mãos ,
uma vez  que  receberá  os
convi tes  v ia  e -mai l ,  com
toda a  tranquilidade sem a ne-
cessidade do pagamento de
frete. O endereço do anúncio
para a compra é: https://
produto.mercadolivre.com.br/
MLB-929669804-convite-in-
dividual-para-a-flashradio-par-
ty-do-dia-25112017-_JM

Informações completas so-
bre a festa podem ser obtidas
no site: www.flashradio.com.br

 

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, a Sabesp realiza o
“Acertando suas  Contas  com 
a  Sabesp”, mutirão  para  fa-
cilitar  a negociação dos  cli-
entes  que  têm débitos com a
companhia. Até o dia 22 e de-
zembro, vans ficarão  estacio-
nadas em pontos de grande
movimentação da capital e
Grande São Paulo, começando
pela zona leste e região do
Alto Tietê.

A  ação  é voltada para imó-
veis residenciais, comerciais e
industriais que tenham  contas
em aberto. Também serão en-
viadas mensagens SMS aos
clientes para  avisar sobre a
ação. Para negociar, basta ter
em mãos o documento de 
identidade  (RG),  o  CPF  e 
uma  conta de água, onde apa-

rece o número do Registro
Geral do Imóvel (RGI).

O  atendimento  não  é ex-
clusivo para quem mora próxi-
mo aos locais onde os  veí-
culos ficarão estacionados.
Qualquer pessoa pode rene-
gociar a dívida de  qualquer 
imóvel  atendido  pela Sa-
besp, mesmo que fique no
inter ior  ou no l i tora l .  Ou
seja, quem mora  na zona sul,
por exemplo, e trabalha na
zona norte   de  São Paulo
pode aproveitar a oportunidade
e fazer o acerto perto do seu lo-
cal de trabalho.

Uma novidade para este ano
é a possibilidade de utilizar o
aplicativo Sabesp Mobile, que
desde semana passada oferece a
opção de parcelamento
de contas. O download é gratui-

to para usuários de celulares e
tablets com sistema operacional
Android ou iOS.

Como no restante do ano, fi-
carão à disposição também a
Agência Virtual
no www.sabesp.com.br, disponí-
vel 24 horas, e a Central de Aten-
dimento (0800 011 9911 – li-
gação gratuita), que atende de
segunda a sexta das 7h às 21h e
aos sábados das 7h às 13h – ex-
ceto feriados.

Serviço
Acertando suas Contas

com a Sabesp
Quando: até 24 de novem-

bro das 8h às 17h e dia 25 das
8h às 13h.

As  demais  regiões da capi-
tal e Grande São Paulo serão
contempladas entre 27 de no-

vembro e 22 de dezembro.
Onde: Zona Leste
– Rua Terra Brasileira,

265A – Cidade A.E. Carvalho
– Largo da Matriz, s/n – Ita-

quera
–  Praça  Reverendo Matta-

thias Gomes dos Santos (Praça
Onze), s/n – Jardim Verônia

– Praça Oito de Setembro, s/
n – Penha de França

– Avenida Marechal Tito,
567 – Mercadão de São Miguel
Paulista

– Rua Itinguçu, 853 – Vila Ré
Alto Tietê
– Estrada Água Chata, 189 –

Parque Piratininga, Itaquaquece-
tuba

– Praça Santo Antônio, s/n –
Centro, Poá

– Avenida Jaguari, 72 – Jar-
dim Boa Vista, Suzano

Calçadões do centro recebem mutirão
As condições atuais dos cal-

çadões da região central da ci-
dade, nos pontos com piso de
mosaico português, levaram à
Prefeitura a organizar um gran-
de mutirão para recompor as
pedras a partir das 9h desta sex-
ta-feira (24). A iniciativa irá con-
templar 20 vias, entre elas o
Vale do Anhangabaú e as ruas 15
de Novembro e Direita. Sete
equipes da Prefeitura Regional
Sé serão responsáveis pela re-
composição do mosaico nas áre-

as com problemas.
“Os reparos serão feitos de

forma emergencial em vias que
já diagnosticamos como as mais
problemáticas. O trabalho é diá-
rio e quase artesanal, o que de-
manda muito tempo das equipes
em um único local”, explicou o
prefeito regional da Sé, Eduar-
do Odloak.

O piso, construído na déca-
da de 1970, sofre diariamente
com o trânsito de carros-fortes
e de caminhões, que abastecem

bancos e lojas localizados nos
calçadões. Isso sem falar nas in-
ferências de concessionárias de
serviços que possuem redes sub-
terrâneas, retiram as pedras para
realizar os reparos e nem sem-
pre a recolocação segue os pa-
râmetros e padrões exigidos pela
Prefeitura.

Um levantamento feito por
técnicos estima que serão ne-
cessários 279 metros quadrados
de mosaico branco, 13,84 pre-
to, 84,70 do vermelho, além de

1.188 placas de granito. Odloak
afirma ainda que, com as diver-
sas frentes de trabalho, será pos-
sível resolver os problemas em
uma área maior.

Novo piso:
Atualmente, está em anda-

mento um projeto para a troca
do piso das pedras portuguesas
por outro material mais resisten-
te e de fácil manutenção. A pre-
visão é que a primeira etapa das
obras seja iniciada em 2018.

Vai viajar? Confira procedimentos
de segurança dos aeroportos de SP

Com a aproximação do verão
e do período de férias, o núme-
ro de passageiros das viagens
aéreas começa a aumentar. Por
conta disso, o Departamento
Aeroviário do Estado de São
Paulo (DAESP), órgão que ad-
ministra 26 aeroportos regionais
paulistas alerta que os procedi-
mentos de segurança adotados
no embarque são medidas pre-
ventivas e fundamentais para ga-
rantir a segurança das pessoas e
a integridade física das cargas e
bagagens, porém o funciona-
mento depende da colaboração
de todos os usuários.

Nos aeroportos com voos
comerciais, o Departamento
aplica o Regulamento Brasilei-
ro de Aviação Civil – RBAC 107,
da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), inspecionando
com rigor todos que acessam as
áreas de embarque, bem como
suas respectivas bagagens. O sis-
tema de inspeção de segurança,
composto por dois aparelhos,
consiste em minuciosa revista
para acesso às salas de embar-
que e aeronaves.

A norma de segurança usada
nos aeroportos do DAESP é a
mesma que se aplica em todo

território nacional. Ela tem cor-
respondência com os organis-
mos internacionais ligados à Avi-
ação Civil, especificamente a
Organização Internacional de
Aviação Civil (OACI). Por isso,
quem passa pela inspeção em um
aeroporto regional paulista e não
deixa a área de embarque do ae-
roporto de destino, não precisa
mais se submeter à inspeção no
caso de conexão com outro voo
doméstico.

Além dos passageiros, os tri-
pulantes e funcionários do aero-
porto também se submetem ao
mesmo tipo de medida para ter
acesso às áreas restritas. Os
agentes de proteção que reali-
zam as medidas são devidamen-
te treinados e especializados no
desempenho de suas atividades.
As empresas previamente homo-
logadas e constantemente fisca-
lizados pela ANAC, assim como
ocorre também com os equipa-
mentos utilizados. Isso garante
um alto grau de segurança.

Todo esse cuidado somado à
colaboração do usuário têm ren-
dido excelentes resultados: des-
de o início da inspeção obriga-
tória dos passageiros, tripulan-
tes e funcionários que ingressam

nas áreas de embarque, em
2001, os aeroportos administra-
dos pelo DAESP não registraram
nenhuma situação que represen-
tasse risco grave de segurança
aos seus usuários.

Confira algumas dicas
para os usuários colaborarem
com a inspeção

– Chegue com antecedência
de pelo menos uma hora para
fazer o check-in e inspeção com
tranquilidade, evitando filas des-
necessárias e situações descon-
fortáveis

– Informe-se com a empresa
aérea sobre possíveis inconveni-
entes na hora de embarcar. Um
salto de sapato que contenha me-
tal em seu interior, por exemplo,
pode se tornar um transtorno no
momento da inspeção

– Antes de se dirigir à sala
de embarque, retire brincos, pul-
seiras, relógios, carteiras, celu-
lares e outros objetos metáli-
cos, acomodando-os na bagagem
de mão

– No momento da inspeção,
verifique bolsos e objetos junto
ao corpo. Se ainda houver perten-
ces que possam ser acusados no
momento da inspeção, coloque-

os antes no recipiente ofereci-
do pelos agentes de segurança

-Havendo dúvida se um deter-
minado objeto pode ser acusado
pelo detector de metais, opte por
retirá-lo e submetê-lo à inspeção
por Raio X. Isso fará você ganhar
e não perder tempo;

– Não carregue em sua ba-
gagem de mão armas, objetos
cortantes, pontiagudos, gerado-
res de faíscas, sprays, ou líqui-
dos inflamáveis. Você não pode-
rá embarcar com eles;

– Notebooks devem ser re-
tirados de bolsas e mochilas e
passar separadamente pela Má-
quina de Raio X;

– Antecipe suas atitudes e
colabore com a segurança. De-
moras na inspeção também tra-
zem transtornos e atrasos para
todos que aguardam na fila

– Jamais permita que pesso-
as estranhas tenham contato
com as suas bagagens

– Não se afaste das bagagens
em nenhum momento dentro
dos aeroportos

– Nunca aceite pedidos de
estranhos para levar encomendas
na viagem. Você é o único res-
ponsável por suas bagagens e
pertences pessoais
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Mais de 200 mil crimes
sexuais foram cometidos na

Europa em 2015
Cerca de 215 mil crimes sexuais violentos foram registrados

pela polícia na União Europeia (UE) em 2015. Um terço deles,
quase 80 mil, foram estupros e a maioria das vítimas é do sexto
feminino. Os dados foram divulgados hoje(23) pelo Instituto de
Estatísticas Europeu, o Eurostat. No próximo sábado – dia 25 de
novembro – é Dia Internacional da Eliminação da Violência con-
tra as Mulheres.

De acordo com a pesquisa, mais de 9 em cada 10 vítimas de
estupro eram meninas e mulheres, enquanto quase todos os pre-
sos por estes crimes eram do sexo masculino (99%).

Em termos absolutos, a polícia da Inglaterra e do País de Ga-
les registrou o maior número de infrações sexuais violentas
(64.500, das quais 35.800, ou 55%, eram estupros).

Em seguida, aparece a Alemanha, com 34.300 crimes registrados,
dos quais 7 mil eram estupros (20%). A França contabilizou 32.900
crimes sexuais, dos quais 13 mil eram estupros (40%). Em Portugal
foram registrados 2.579 crimes sexuais, sendo 375 estupros.

Em relação à população de cada Estado-Membro, a Suécia
registrou o número mais elevado de crimes sexuais violentos:
178 a cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem a Escó-
cia, com 163; a Irlanda do Norte, 156; a Inglaterra e País de Ga-
les, com 113; e a Bélgica, com 91. Portugal registrou 24 crimes
a cada 100 mil habitantes.

No entanto, o documento do Eurostat reforça que deve-se
levar em conta que os dados não refletem necessariamente o
número real de crimes sexuais violentos. Eles mostram apenas
os crimes relatados e registrados pela polícia. Portanto, a varia-
ção entre os países também é influenciada pela conscientização
geral e atitudes em relação a crimes de violência sexual.

Brasil
Uma pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fó-

rum de Segurança Pública, revelou que no Brasil, em 2016, 503
mulheres sofreram algum tipo de agressão física a cada hora. As
agressões verbais e morais, como xingamentos e humilhações,
atingiram 22% da população feminina.

Ao longo do ano passado, 29% das mulheres passaram por
algum tipo de violência, física ou moral. Entre as pretas (expres-
são usada pelo IBGE), o índice sobe para 32,5% e chega a 45%
entre as jovens (de 16 a 24 anos).

Foram vítimas de ameaças com armas de fogo ou com facas
4% - 1,9 milhão de mulheres. Espancamentos e estrangulamen-
tos vitimaram 3%, o que representa 1,4 milhão de mulheres, en-
quanto 257 mil, 1% do total, chegaram a ser baleadas.

Sobre as reações após a violência, 52% disseram não ter fei-
to nada após a agressão, 13% procuraram ajuda da família, 12%
buscaram apoio de amigos e 11% foram a uma delegacia da mu-
lher. Entre as mais jovens (16 a 24 anos), o índice das que não
fizeram nada após a agressão é de 59%. (Agencia Brasil)

A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quinta-feira
(23) a favor da restrição ao
foro privilegiado para deputados
e senadores. Sete dos 11 inte-
grantes da Corte se manifesta-
ram a favor a algum tipo de res-
trição na competência do tribu-
nal para julgar crimes praticados
por deputados e senadores.

Para os ministros, deputa-
dos federais e senadores so-

mente devem responder a pro-
cessos no STF se o crime for
praticado no exercício do
mandato. Na sessão de quinta-
feira, votaram os ministros
Alexandre de Moraes, que ha-
via pedido vista do processo,
Edson Fachin e Luiz Fux.

Antes da interrupção, Bar-
roso votou a favor da restrição
ao foro privilegiado para au-
toridades. De acordo com Bar-
roso, os detentores de foro

privilegiado, como deputados
e senadores, somente devem
responder a processos crimi-
nais no STF se os fatos impu-
tados a eles ocorrerem duran-
te o mandato. Os ministros
Marco Aurélio, Rosa Weber e
Cármen Lúcia acompanharam
o relator.

O caso concreto que está
sendo julgado envolve a res-
trição de foro do atual prefei-
to de Cabo Frio (RJ), Marcos

da Rocha Mendes. Ele chegou
a ser empossado como su-
plente do deputado cassado
Eduardo Cunha, mas renun-
ciou ao mandato parlamentar
para assumir o cargo no mu-
nicípio. O prefeito responde a
uma ação penal no STF por
suposta compra de votos, mas,
em função da posse no Execu-
tivo municipal, o processo foi
remetido para a Justiça.
(Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial no acumulado
até novembro é a menor desde 1998
A prévia de novembro da in-

flação oficial do país, medida
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo -15 (IPCA-15)
desacelerou ligeiramente ao fe-
char em 0,32%, resultado 0,02
ponto percentual inferior ao de
outubro. Em novembro de 2016,
o IPCA-15 havia sido de 0,26%.

Os dados relativos ao IPCA-
15 foram divulgados  na quinta-fei-
ra (23) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). No
ano, o IPCA-15 acumula alta de
2,58%, inferior aos 6,38% do mes-
mo período de 2016 e o  menor
acumulado para um mês de no-
vembro desde o índice de 1,52%
registrado em 1998.

O acumulado nos últimos 12
meses ficou em 2,77%, acima
dos 2,71% registrados nos 12
meses imediatamente anterio-
res. Apesar da ligeira desacele-
ração nos preços em novembro,
a inflação continua sendo pres-
sionada pela alta da tarifa de
energia elétrica, que fez com

que o grupo habitação, com alta
de 1,33%, fosse o que exerceu
o maior impacto individual no
índice do mês.

Com variação de 4,42% e
0,16 ponto percentual de impac-
to na taxa mensal, as contas de
luz responderam por metade do
IPCA-15 de novembro. “O novo
valor do patamar 2 da bandeira
vermelha entrou em vigor no dia
1º de novembro e passou a adi-
cionar R$ 5 para cada 100 KWh
consumidos. Com isso, o item
ficou entre o 1,12% registrado
na região metropolitana de For-
taleza e os 21,21% de Goiânia”,
constatou o IBGE.

Os números indicam que
também o preço do gás de boti-
jão, que subiu 3,3% em razão dos
aumentos decorrentes da nova
política de preços da Petrobras
continuou a exercer pressão so-
bre o grupo habitação e teve im-
pacto de 0,04 ponto percentual
no IPCA-15 do penúltimo mês
do ano. Em 5 de novembro, a

Petrobras reajustou o preço dos
botijões de 13 quilos nas refi-
narias em 4,5%, em média.

No grupo transportes, houve
aumento de 0,27%, também in-
fluenciado pela alta autorizada
pela Petrobras para a gasolina,
que variou nesta prévia de no-
vembro 1,53% e exerceu impac-
to de 0,06 ponto percentual no
resultado final do IPCA-15. O
preço do etanol também exerceu
pressão sobre a prévia de no-
vembro. Ao subir 2,78%, exer-
ceu impacto sobre a taxa de 0,03
ponto percentual.

Nos demais grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados,
destacam-se os artigos de resi-
dência, com deflação de 0,35%,
em razão da queda de 1,19% nos
preços dos eletrodomésticos. O
grupo alimentação e bebidas
apresentou queda de 0,25%.

Regiões metropolitanas
Entre as nove regiões metro-

politanas e os dois municípios

abrangidos no levantamento do
IPCA-15, apenas duas fecharam
com resultado acima da média
nacional de 0,32%: São Paulo,
com alta de 0,44%; e o municí-
pio de Goiânia, que ao registrar
taxa de 1,62% ficou com a mai-
or prévia da inflação de novem-
bro.

As outras sete regiões fe-
charam a prévia com taxas abai-
xo da média nacional, com des-
taque para Fortaleza e Salvador,
ambas com deflação: -0,05% e
-0,03%, respectivamente.

Prévia da inflação oficial do
país, o IPCA-15 tem a mesma
metodologia do IPCA ( a taxa
oficial), mas com periodicidade
e abrangência regional diferen-
tes. Vai da primeira metade do
mês anterior ao da divulgação da
taxa aos primeiros 15 dias do
mês de referência e abrange
nove regiões metropolitanas e
dois municípios, enquanto o
IPCA envolve um total de 13
regiões.(Agencia Brasil)

Operação C’est Fini: propina era paga
até no Palácio Guanabara, diz MPF

A Operação C’est Fini, uma
ação conjunta da Polícia Fede-
ral e do Ministério Público Fe-
deral no Rio de Janeiro (MPF-
RJ), constatou que o chefe da
Casa Civil do governo Sérgio
Cabral Filho, Régis Fichtner, re-
cebia propinas referentes a
obras públicas até mesmo no
Palácio Guanabara, sede do go-
verno fluminense.

Deflagrada por determina-
ção do juiz Marcelo Bretas, da
7ª Vara Criminal Federal, a ope-
ração de quinta-feira (23), que
envolveu cerca de 85 agentes da
Polícia Federal, cumpriu cinco
mandados de segurança, inclusi-
ve o que resultou na prisão pre-
ventiva do próprio Fichtner; uma
condução coercitiva, a do ex-
dono da Delta Construções S.A.,
Fernando Cavendish; 14 manda-
dos de busca e apreensão; e uma
intimação para depor, do empre-
sário Alexandre Accioly.

Homem forte de Cabral, Fi-
chtner é acusado de receber cer-
ca de R$ 1,5 milhão neste es-
quema de propinas, referentes a
obras como a construção do
Arco Metropolitano (que inter-
liga rodovias que chegam à ci-
dade do Rio) e a urbanização de
grandes comunidades no Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) das Favelas. Este
esquema chegou a desviar R$ 21
milhões dos cofres públicos.

Com a deflagração da C’est
Fini, expressão em francês que
significa “É o fim”, o Ministé-
rio Público Federal acredita ter
fechado definitivamente o cer-
co aos integrantes daquela que

ficou conhecida como “farra dos
guardanapos” , evento em Paris
que foi considerado uma come-
moração antecipada da esco-
lha do Rio de Janeiro como
sede dos Jogos Olímpicos de
2016 e que tinha o então go-
vernador Sérgio Cabral como
protagonista de uma foto, com
outros colegas, todos de guarda-
napo na cabeça.

Além de Fichtner, foram ex-
pedidos mandados de prisão
contra o ex-presidente da Fun-
dação Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Rio
de Janeiro (Funderj, vinculada ao
DER-RJ), Henrique Alberto San-
tos Ribeiro; de Lineu Castilho
Martins, apontado como opera-
dor de Ribeiro; dos empresári-
os Maciste Granha de Mello Fi-
lho e George Sadala; e do pró-
prio Régis Fichtner. Estes dois
últimos constam da famosa foto
do evento em Paris.

Desdobramento da Cali-
cute

Fichtner aparece nas anota-
ções feitas pelo operador do es-
quema Luiz Carlos Bezerra, que
foram apreendidas durante a
Operação Calicute. A ação re-
sultou na prisão de Cabral em
novembro do ano passado. Be-
zerra é réu confesso e já foi
condenado pela Justiça, mas
está solto por colaborar com as
investigações.

Bezerra tem detalhado para
o Ministério Público e os agen-
tes federais os significados dos
registros de uma planilha apre-
endida em sua casa na Operação

Calicute, que contém os núme-
ros da contabilidade paralela.
Nelas, Fichtner aparece com os
codinomes “Régis”, “Alemão” e
“Gaúcho”.

O procurador federal Eduar-
do El Hage ressaltou o fato de
que a Operação C’est Fini tem
como intuito “avançar no des-
baratamento dos demais agen-
tes que solicitaram e adminis-
traram o recebimento de van-
tagens indevidas pagas por
empresas que celebraram con-
tratos com o estado, assim
como de seus respectivos ope-
radores financeiros”.

Lineu Castilho era identifi-
cado, nas anotações de Bezerra,
como “Boris”, também conheci-
do como “Russo” e “Kalash”.
Ele teria aportado cerca de R$
17 milhões para a organização
criminosa, atuando sempre
como braço-direito e operador
financeiro do ex-presidente da
Funderj, entre 2008 e 2014.

Georges Sadala, que é vizi-
nho de Cabral no condomínio
Portobello, em Mangaratiba
(RJ), é conhecido pelos codino-
mes “G”, “Salada” e “Saladino”.
Ele é apontado como o  corrup-
tor da iniciativa privada na área
de prestação de serviços espe-
cializados relacionados ao pro-
grama Rio Poupa Tempo. Sadala
teve evolução patrimonial expo-
nencial desde o início do gover-
no Cabral. Em troca de facilida-
des na contratação de suas em-
presas junto ao Estado do Rio de
Janeiro, ele garantiu o pagamen-
to de propina, com o aporte de,
ao menos, R$ 1,3 milhão em fa-

vor da organização criminosa.

Desvios continuam
A Receita Federal também

participou da ação antes de sua
deflagração e constatou indíci-
os de distribuição fictícia de lu-
cros e dividendos por pelo me-
nos uma empresa ligada a um
dos investigados, para embasar
o aumento patrimonial. Também
foram verificadas inconsistênci-
as em relação ao efetivo funci-
onamento de empresas de inves-
tigados.

O aumento patrimonial dos
investigados também foi notado
pela Receita, em especial de
três deles: Régis Fichtner, Ge-
orges Sadala e Maciste Granha
de Mello Filho. De acordo com
a investigação, o empresário
Georges Sadala, por exemplo,
tinha um patrimônio de R$ 1,4
milhão em bens em 2007, va-
lor que subiu para R$ 35,6 mi-
lhões em 2016.

O grupo de procuradores res-
saltou que vários dos contratos
que envolvem os desvios inves-
tigados ainda estão ativos e vêm
sendo pagos. “O estado do Rio
vive, em decorrência deste sis-
tema corrupto que se instalou na
administração pública, uma situ-
ação de caos em suas contas. A
organização ainda está ativa e ain-
da há um volume significativo de
recursos [sendo desviado]. As in-
vestigações continuarão, de for-
ma a garantir a ordem pública e
estancar este processo de lava-
gem de dinheiro público que ain-
da está em curso”, disse Eduar-
do El Hage. (Agencia Brasil)

TRF determina que Adriana Ancelmo
seja transferida para a prisão

O Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2) determinou
na quinta-feira (23), por maio-
ria, que a ex-primeira-dama do
Rio de Janeiro Adriana Ancelmo
seja transferida para o regime
fechado. Atualmente ela cumpre
medida cautelar de recolhimen-
to domiciliar em seu apartamen-
to no Leblon, zona sul do Rio,
por ter filhos menores de idade.

A ex-primeira-dama deverá
ser levada para a Cadeia Pública
José Frederico Marques, em
Benfica, onde está preso seu
marido, o ex-governador Sérgio

Cabral, e outros políticos do Rio
de Janeiro, entre eles os tam-
bém ex-governadores Anthony e
Rosinha Garotinho. O relator do
processo no TRF2, desembarga-
dor Marcelo Granado, conside-
rou que Adriana não pensou no
bem-estar dos filhos ao incor-
rer em atitudes criminosas e pe-
diu a decretação de prisão pre-
ventiva dela.

“Foi a própria mãe que por
último pensou no bem-estar fí-
sico e psicológico dos filhos”,
destacou Granado, ao concluir a
leitura de seu voto, que durou

uma hora e quarenta minutos.
O desembargador Abel Go-

mes acompanhou o voto do re-
lator e destacou que o uso de
tornozeleira eletrônica e prisão
domiciliar como medidas alter-
nativas à prisão estão se genera-
lizando no país.

O desembargador Paulo Es-
pírito Santo também votou pela
prisão de Adriana Ancelmo em
regime fechado e ressaltou que
a ex-primeira já recebeu conde-
nação, em primeira instância, a
18 anos de prisão.

A desembargadora Simone

Schreiber divergiu do relator ar-
gumentando que a ré ainda não
havia sido condenada em segun-
do grau, não vislumbrando requi-
sitos para a prisão preventiva, e
destacando que ela tem filhos
pequenos.

O presidente da 1ª Seção do
TRF2, desembargador Ivan
Athié, também divergiu do rela-
tor e destacou a falta de uma mãe
na vida dos filhos. “A mãe presa,
o pai preso, é muito complica-
do. A legislação busca proteger
as crianças”, disse. (Agencia
Brasil)

O advogado Carlos Azeredo,
que defende os ex-governadores
do Rio de Janeiro Anthony Ga-
rotinho e Rosinha Garotinho,
entrou com um habeas corpus
no Tribunal Regional Eleitoral
do estado (TRE-RJ) para soltar
a ex-governadora, presa  na quar-
ta-feira (22) junto com o mari-
do na Operação Caixa D’Água
por determinação do juiz eleito-
ral Glaucenir Silva de Oliveira.

No pedido de prisão, o juiz
disse que havia uma estrutura
bem determinada, com divisão
de tarefas, envolvendo empresá-
rios, políticos e secretários de

Defesa do casal Garotinho
entra com habeas corpus no
TRE-RJ para soltar Rosinha

governo do município de Cam-
pos dos Goytacazes durante o
período em que Rosinha foi pre-
feita da cidade, entre 2009 e
2016. As operações de caixa 2
investigadas pela operação so-
maram R$ 3 milhões.

Parte das informações foi
obtida por meio da colaboração
do empresário André Luiz da Sil-
va Rodrigues, dono da empresa
Ocean Link Solutions Ltda, que
realizou contrato simulado com
a JBS para viabilizar o pagamen-
to de milhões à campanha de Ga-
rotinho ao governo do Rio de Ja-
neiro em 2014. (Agencia Brasil)

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), afirmou na
quinta-feira (23) que o encontro
desta quarta-feira (22) à noite en-
tre o presidente Michel Temer, os
deputados da base e alguns eco-
nomistas vai ajudar a convencer os
parlamentares a aprovar a reforma
da Previdência. Segundo Maia, o
novo texto está mais bem expli-
cado, porque prova que a reforma
não vai retirar direitos. 

Ele reafirmou que o objetivo
da reforma proposta pelo gover-
no é corrigir a distorção existen-
te entre o setor público e privado.

 “A comunicação no primeiro
semestre ficou muito confusa, e
gerou nas pessoas uma expectati-
va de que vinha para tirar direitos.
A reforma vem para desmontar
uma distorção na qual os que ga-
nham menos financiam os que ga-
nham mais. Se conseguirmos re-
solver isso, vamos conseguir uma
economia muito grande”, disse o
presidente.

Sobre a baixa adesão dos de-
putados ao jantar oferecido pelo
Planalto, Rodrigo Maia informou
que ontem houve muitas ativida-
des envolvendo parlamentares,
como posse de ministro e sessão
do Congresso, e que isso pode ter

Rodrigo Maia diz que novo
texto da reforma da

Previdência garante direitos
contribuindo para o baixo quórum
no encontro. Ele explicou que as
apresentações dos economistas
foram didáticas e serão utilizadas
para convencer os parlamentares
da importância da reforma.

Prazo
De acordo com o presidente

da Câmara, a versão apresentada é
um pouco mais simples do que a
aprovada em maio em uma comis-
são especial. Ela reduz o tempo
de contribuição na iniciativa pri-
vada, mas mantém as regras de
transição e as idades mínimas de
aposentadoria no futuro.

O texto exclui os artigos rela-
tivos ao trabalhador rural e à con-
cessão do benefício assistencial
aos idosos e às pessoas com defi-
ciência (BPC). Para o serviço pú-
blico, não há mudanças em relação
ao parecer da comissão especial.

Maia reconheceu que o prazo
para votação é curto, mas ressal-
tou que a reforma é urgente. “O
que a gente faz? Deixa o Brasil
entrar em 2018 e projeta para
2019 uma crise fiscal enorme que
pode tirar investimentos e des-
montar toda recuperação econô-
mica dos últimos 12 meses?”,
questionou. (Agencia  Brasil)
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O presidente Michel Temer
sancionou com vetos a lei que
cria novas regras para acelerar
adoções no Brasil. O texto foi
publicado na edição desta quin-
ta-feira (23) do Diário Oficial
da União.

Entre os quatro trechos da
lei que foram  vetados pelo pre-
sidente está o que determinava
que “recém-nascidos e crianças
acolhidas não procuradas por
suas famílias no prazo de 30
dias” seriam cadastrados para

adoção. A justificativa para o
veto foi de que o prazo estipu-
lado nesse trecho é “exíguo” e
cita que mães que tiverem , por
exemplo, depressão pós-parto e
ficarem longe do filho podem
reivindicar a guarda da criança
após um mês.

Lei
O projeto sancionado  na

quinta-feira (23) altera o Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) e a Consolidação das

Leis do Trabalho (CLT). O tex-
to prevê preferência na fila de
adoção para interessados em
adotar grupos de irmãos ou cri-
anças. Também passará a ter pri-
oridade quem quiser adotar
adolescentes com deficiência,
doença crônica ou necessida-
des específicas de saúde. Essa
prioridade foi incluída no Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA).

Outro ponto da nova lei al-
tera a Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) e estende à pes-
soa que adotar uma criança as
mesmas garantias trabalhistas
dos pais sanguíneos, como li-
cença-maternidade, estabilida-
de provisória após a adoção e
direito de amamentação. O tex-
to também reduz pela metade,
de seis para três meses, o perí-
odo máximo em que a Justiça
deve reavaliar a situação da cri-
ança que estiver em abrigo, or-
fanato ou em acolhimento fa-
miliar. (Agencia Brasil)

O Tribunal Regional Eleito-
ral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)
condenou o ex-deputado esta-
dual Álvaro Lins a três anos e
meio de prisão, convertidos
em serviços comunitários e
multa. Além disso o ex-parla-
mentar ficará inelegível por
oito anos. Lins e seu chefe de
campanha das eleições de
2006, Mário Franklin, também
condenado, são acusados de
omitir despesas de campanha
daquele ano.

De acordo com a Procura-
doria Regional Eleitoral do es-
tado (PRE-RJ), a decisão cria
jurisprudência na Justiça Elei-
toral do Rio de Janeiro.

Na primeira instância, a
ação foi julgada duas vezes im-
procedente, mas o recurso, o
parecer e a sustentação oral da
Procuradoria reverteram a de-
cisão no TRE. Durante o julga-
mento, o procurador regional
eleitoral, Sidney Madruga,
com base em jurisprudência
firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), pediu o cumpri-
mento imediato da pena, e foi

TRE do Rio de Janeiro
condena ex-deputado

Álvaro Lins
atendido pelos desembargado-
res com apenas um voto con-
trário.

Ao requerer a condenação,
Madruga disse que os gastos
de campanha provocam impac-
to positivo no desempenho
eleitoral dos candidatos, favo-
recendo o aumento destas des-
pesas e a prática de caixa 2.
Segundo o procurador, a omis-
são de valores usados na cam-
panha eleitoral beneficiou o
então candidato.

“A prestação de contas bus-
ca controlar o impacto do po-
der econômico nas eleições.
Omissões, portanto, geram de-
sigualdade de condições entre
os candidatos e vicia as elei-
ções”, destacou.

Ex-policial civil, Álvaro
Lins foi chefe da Polícia Civil
do Rio de Janeiro nos gover-
nos Anthony Garotinho e Ro-
sinha Garotinho. Em 1994, foi
acusado de envolvimento com
o jogo do bicho. Em 2008, foi
preso sob a acusação de rece-
bimento de propina do crime
organizado. (Agencia Brasil)

Operação da Anac, PF e MPF investiga
fraude em emissão de licenças para pilotos

A Polícia Federal (PF), o
Ministério Público Federal
(MPF) e a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) deflagra-
ram na quinta-feira (23) a Ope-
ração Turbulência, para aprofun-
dar as investigações de um es-
quema de facilitação de conces-
são de licenças e habilitações de
pilotos de avião e de helicópte-
ro emitidas pela agência. A ope-
ração cumpre cinco mandados
de busca e apreensão, expedidos
pela 8ª Vara Federal Criminal.

O esquema foi detectado pela
agência reguladora, que encami-

nhou as informações à PF e ao
MPF. As investigações começa-
ram no Rio de Janeiro porque a
área de emissão de licenças fun-
ciona na cidade. Na apuração, foi
possível identificar processos de
solicitação de licença e de habili-
tação de pilotos encaminhados à
agência que tinham documentação
falsa e/ou ideologicamente falsa.
Os documentos suspeitos estão
suspensos pelo órgão regulador.

Segundo o MPF, despachan-
tes de assessoria aeronáutica
seriam responsáveis por coop-
tar interessados, montar os pro-

cessos com documentação frau-
dulenta e submetê-los à Anac, o
facilitava a emissão rápida da li-
cença e/ou habilitação, burlando
as exigências da agência.

A Anac ainda está investigan-
do a emissão de 34 licenças e/
ou habilitações decorrentes do
suposto esquema. Todas foram
suspensas ou anuladas, sem pre-
juízo de outras ações na esfera
administrativa, civil ou penal.
Segundo o MPF, três casos já
resultaram na cassação das li-
cenças. Nenhum dos investiga-
dos exerce atividade em empre-

sas de operação aérea regular.
“A atuação em parceria dos

órgãos de persecução penal com
a agência responsável pela regu-
lação e fiscalização das ativida-
des de aviação civil foi funda-
mental para identificar os ilíci-
tos e interromper a prática dos
crimes”, disse o procurador da
República responsável pelo caso
no MPF, Sérgio Luiz Pinel Dias.

Por questão de sigilo nos
processos, os órgãos não infor-
maram de que localidades são os
pilotos investigados. (Agencia
Brasil)

O Senado recebeu  na quin-
ta-feira (23) o texto da Medida
Provisória 791/2017, que cria a
Agência Nacional de Mineração
(ANM). A proposta, aprovada
ontem (22) pelos deputados,
substitui o Departamento Naci-
onal de Produção Mineral
(DNPM) nas atribuições de re-
gulação e fiscalização do setor.

Transformado no Projeto de
Lei de Conversão (PLV) 37/
2017, o texto precisa ser apro-
vado pelo plenário até 28 de no-
vembro, quando perde eficácia.
Ele altera aspectos relacionados
à cobrança da taxa para exercí-
cio da atribuição de poder de
polícia da agência, ao enquadra-
mento salarial dos servidores
que migrarão para o órgão e às
atribuições da ANM.

Atribuições
Além das normas regulatóri-

as, a agência deverá fiscalizar as

Senado recebe medida
provisória que cria
Agência Nacional

 de Mineração
empresas mineradoras e pesso-
as com direito de lavra, implan-
tar a política nacional para ativi-
dades de mineração, arrecadar a
Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Mine-
rais (Cfem), divulgar informa-
ções fornecidas pelas minerado-
ras, aprovar áreas que serão de-
sapropriadas para exploração
mineral, apreender, destruir ou
doar bens e minérios extraídos
ilegalmente e regulamentar a
coleta de espécimes fósseis
para promover sua preservação.

A agência deverá realizar fis-
calizações presenciais nos em-
preendimentos minerários com
o objetivo de aproveitar racio-
nalmente as jazidas e garantir sua
segurança técnica operacional.
O relatório aprovado excluiu 
função de fiscalizar a segurança
das barragens e do fechamento
adequado das minas, previsto na
MP original. (Agencia Brasil)

SP-PREVCOM busca definição de
modelo de previdência complementar

A proposta de criação de um
fundo multi-patrocinado de pre-
vidência complementar que reú-
na vários entes federativos foi
apresentada na última terça-feira
(21) para representantes dos es-
tados do Acre e Amapá e 34 mu-
nicípios paulistas em evento re-
alizado na Fundação de Previdên-
cia Complementar do Estado de
São Paulo (SP-PREVCOM).

“A reforma da previdência
obrigará todos os entes da fede-
ração a adotar o regime de pre-
vidência complementar e a SP-
PREVCOM está estruturada
para dar suporte às prefeituras
em todas as etapas do processo
desde os cálculos atuariais e as-
pectos legais até a aprovação do
fundo junto ao órgão federal,
sem as despesas que teriam de
arcar se fossem montar uma fun-
dação própria”, afirmou Carlos
Henrique Flory, presidente da
Fundação.

Para os municípios a entida-
de pode realizar estudos sobre
o potencial de adesão de servi-
dores, elaborar proposta de pro-
jeto de lei ou auxiliar na revisão
de lei existente, criar e encami-
nhar planos para aprovação jun-
to à Superintendência Nacional
de Previdência Complementar

(PREVIC), treinar os funcioná-
rios municipais envolvidos no
processo e desenvolver materi-
al de marketing e de adesão dos
participantes.

Na reunião técnica, Flory
apresentou planilhas com esti-
mativas de custo do fundo mul-
ti-patrocinado para a administra-
ção municipal e para o servidor
levando em consideração cená-
rios relativos a faixas salariais,
quantidade de servidores e po-
pulação. O baixo custo de im-
plantação foi decisivo para que
Rondônia firmasse protocolo de
intenção com a entidade. Além
do governo rondoniense, outros
estados e municípios já manifes-
taram interesse em ter a Funda-
ção como gestora do regime de
previdência complementar.

Participaram da reunião téc-
nica representantes de Birigui,
Bragança Paulista, Caraguatatu-
ba, Embu das Artes, Guarulhos,
Indaiatuba, Itú, Itapira, Jales, Jun-
diaí, Leme, Mogi das Cruzes,
Osasco, Paulínia, Peruíbe, Pira-
cicaba, Pitangueiras, Porto Fer-
reira, Rosana, Rubinéia, Santa Fé
do Sul, Santos, Santo André, São
Bernardo, São Caetano do Sul,
São João da Boa Vista, São Se-
bastião, São Vicente, Severínia,

Sorocaba, Taboão da Serra, Ta-
rumã, Vinhedo, Viradouro além
dos estados do Acre e Amapá.

Várias prefeituras já encami-
nharam projetos de lei às Câma-
ras Municipais para implemen-
tar o regime de previdência com-
plementar e outras ainda aguar-
dam a aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
que definirá a reforma previden-
ciária para deflagrar as medidas
locais. Em comum, a busca de
dados e referências para seus
modelos e o interesse em pro-
mover o ajuste do sistema. A par-
tir do encontro realizado pela
SP-PREVCOM os contatos de-
vem se intensificar nos próximos
meses.

O palestrante Newton Con-
de, diretor da Conde Consulto-
ria Atuarial, detalhou a estrutura
do fundo multi-patrocinado e
apresentou regras e simulações
de percentuais de contribuições
e suas variações sobre os bene-
fícios para diversas faixas etári-
as. O sistema está apoiado no
tripé remuneração, longevidade
e rentabilidade e os servidores
devem efetuar projeções para
definir sua aposentadoria. “O
benefício de previdência com-
plementar exige planejamento”,

declarou.
“O déficit previdenciário é

um enorme desafio para Estados
e Municípios”, afirmou a advo-
gada Magadar Briguet, coorde-
nadora técnica da ABCPREV-
Gestão e Formação Previdenci-
árias que discorreu sobre o sis-
tema de proteção social criado
pela Constituição de 1988, sua
característica expansionista e as
emendas constitucionais que se
seguiram até chegar à proposta
em discussão no Congresso Na-
cional.

A coordenadora da ABC-
PREV destacou, entre outros
aspectos, o cuidado que se deve
ter com medidas administrativas
como planos de carreira que re-
sultem em déficits futuros. “Me-
didas administrativas não podem
estar divorciadas da questão pre-
videnciária”, alertou.

O evento sobre “Previdência
Complementar para Servidores
Municipais” contou com o apoio
da Associação Paulista de Enti-
dades de Previdência do Estado
e dos Municípios (APEPREM),
da ABCPREV e a presença de
representantes da seguradora
Mongeral Aegon e da PREVIC,
órgão fiscalizador do sistema de
previdência complementar.

Uma parte do revestimen-
to inferior do teto da marqui-
se do Parque Ibirapuera, em
São Paulo se desprendeu na
noite de quarta-feira (22) ,
provavelmente, por infiltra-
ções após a sequências de
chuvas. O fato é analisado em
vistoria técnica.

Segundo a prefeitura, en-
genheiros e técnicos das se-
cretarias do Verde e do Meio
Ambiente e de Serviços e Obras
estão elaborando um laudo e
devem anunciar  em breve, se o
local terá ou não de ser interdi-
tado para os reparos. 

“Uma primeira análise in-
dica que o pedaço que se des-
prendeu, ontem por volta das
21hs, não tinha função estru-
tural e fazia parte do revesti-
mento original da construção
de 1954”, informou a prefei-
tura. Essa parte que caiu mede

Chuva provoca queda
em revestimento de
marquise no Parque
Ibirapuera em SP

9,45 metros quadrados e em
toda a sua extensão o teto tem
uma área de 27 mil metros
quadrados.

A obra faz parte do con-
junto arquitetônico projetado
para o Parque lbirapuera pelo
arquiteto Oscar Niemeyer e
marcou as comemorações do
quarto centenário de funda-
ção da cidade de São Paulo,
em 1954. 

Tombado como patrimô-
nio histórico, o local é um
cartão postal da cidade e, di-
ariamente, recebe grande nú-
mero de pessoas, principal-
mente, de jovens na prática de
espor te .  Frequentemente ,
abriga eventos diversos. O
Ibirapuera é um dos 106 par-
ques municipais que está na
lista de licitações para priva-
tização do prefeito João Dó-
ria. (Agencia Brasil)

Terceira fase de saques do PIS/
Pasep é antecipada e pagamento

começou na quinta-feira
Homens com mais de 65

anos e mulheres com mais de 62
anos podem ter acesso ao PIS/
Pasep a partir de quinta-feira (23)
na Caixa Econômica Federal
(CEF) e no Banco do Brasil
(BB). Os trabalhadores com con-
ta corrente nas instituições rece-
bem os créditos automaticamen-
te. Para os demais cotistas, o aten-
dimento nas agências começa na
próxima segunda-feira (27).

Anteriormente, a programa-
ção de atendimento da 3ª fase de
pagamentos das cotas do PIS/
Pasep – Programa de Integração
Social e Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Pú-
blico – previa saques a partir de
14 de dezembro. Com a anteci-
pação, mais de 2 milhões de tra-
balhadores terão acesso aos re-
cursos. O potencial de pagamen-
tos desta terceira etapa é de que

quase R$ 4 bilhões.
Com o início dos pagamen-

tos aos aposentados na última
semana, o total sacado do fundo
atingiu o valor de R$ 1 bilhão até
19 de novembro. Sendo que
56% deste valor se refere a pa-
gamentos de aposentados.

Maiores de 70 anos
Os pagamentos para aposen-

tados, idosos acima de 70 anos
e herdeiros de trabalhadores fa-
lecidos continuam a ser feitos
regularmente para os que ainda
não sacaram os recursos.

Os que não puderem compa-
recer às agências devem fazer a
solicitação de saque por procu-
ração. Para a consulta de saldos,
os bancos criaram páginas espe-
cíficas na internet
(www.caixa.gov.br/pis e
www.bb.com.br/pasep)

Pasep
O Banco do Brasil é admi-

nistrador exclusivo do Pasep.
Atualmente, cerca de 1,6 milhão
de pessoas preenche os requisitos
para receber as cotas no banco,
cujo fundo contabiliza R$ 4,7 bi-
lhões. Cotistas clientes do BB re-
cebem o crédito automaticamente
na conta corrente ou poupança.

Para não correntistas do BB,
com saldo de até R$ 2,5 mil, o
banco pede o envio de TED para
outra instituição financeira, por
meio da internet e de terminais
de autoatendimento. A operação
pode ser feita sem custo.

Outras facilidades para os
cotistas do Pasep são a consulta
sobre as condições de saque
pelo site e a consulta sobre a dis-
ponibilidade de cotas por meio
da Central de Atendimento BB
nos telefones 4004 0001 (capi-

tais e regiões metropolitanas) ou
0800 729 0001 (demais locali-
dades).

PIS
A Caixa tem serviço exclu-

sivo em seu site para facilitar o
atendimento ao trabalhador que
tem direito ao saque da cota do
PIS por idade e aposentadoria.
Na página, o trabalhador pode
visualizar o valor que tem a re-
ceber, a data do saque e os ca-
nais disponíveis para realização
do pagamento.

O trabalhador tem ainda a
opção de se informar por meio
do APP Caixa Trabalhador, que
está disponível para download. O
APP é gratuito. Para realizar a
consulta no site e no APP, o tra-
balhador deverá informar o CPF
ou NIS e data de nascimento.
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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O arco-íris da Pirelli irá iluminar
 a Fórmula 1 em 2018

Os compostos Rosa hipermacio e Laranja superduro passam a fazer parte da gama; o pneu P Zero duro agora é azul glacial

Gama de pneus para temporada 2018

A Pirelli lança sua nova gama
de pneus para Fórmula 1 em
2018, em Abu Dhabi. Haverá dois
novos compostos e cores no ano
que vem, bem como novas cons-
truções, compostos e faixas de
trabalho para toda a família, ago-
ra renovada. Esses são os princi-
pais pontos sobre 2018:

- Todos os compostos são
um estágio mais macio que os de

2017, fazendo desses pneus os
mais velozes da história da Fór-
mula 1

- Uma das novidades para
2018 é um pneu acima do ultra-
macio, um composto ainda mais
macio chamado P Zero Rosa ul-
tramacio. Este é o pneu mais
macio já feito pela Pirelli para a
Fórmula 1. Esse novo composto
será ideal para circuitos onde é

necessário ter o máximo em ter-
mos de aderência mecânica,
como Mônaco.

- Outra novidade para 2018 é
o composto duro, que passa a
receber a cor azul glacial.

- Outro novo pneu é o super-
duro. O laranja segue como a cor
indicativa do composto mais
duro da gama.

- No total, haverá agora sete
compostos P Zero para pista
seca. Junto com os novos Cintu-
rato intermediário e de chuva, a
gama de pneus Pirelli para 2018
terá nove cores.

- Os compostos e as constru-
ções foram remodelados para
cada pneu, mantendo a filosofia
da Pirelli de renovar sua gama de
pneus a cada ano, desde que a
empresa italiana voltou para a
Fórmula 1, em 2011.

- Há novas faixas de trabalho
permeando toda a família. Isso,
somado ao aumento do número
de compostos, permitirá que a
nomeação de pneus seja mais
especificamente adequada para
cada corrida no próximo ano.
Para a Pirelli e as equipes, isso
também significa que pode haver
mais flexibilidade e variações nas
escolhas de pneus, levando a
oportunidades adicionais no que
se refere a formular estratégias
criativas de corrida.

- O novo pneu rosa, que as
equipes terão a oportunidade de
testar pela primeira vez em ape-
nas cinco dias, recebeu o nome
de P Zero Rosa hipermacio
após uma pesquisa nos canais
de mídias sociais da Pirelli. A
pesquisa foi apoiada por gran-
des celebridades do esporte,
que convidaram os fãs a esco-
lher o novo nome após o Gran-
de Prêmio do Brasil.

Mario Isola, líder de com-
petições de veículos da Pire-
lli: “Comparado a este ano, quan-
do os pneus cresceram 25% para
calçar uma nova geração de car-
ros, as mudanças para 2018 são
menos extensas. Contudo, temos
o prazer de apresentar algumas
importantes inovações, com
compostos mais macios e velo-
zes em toda a gama, incluindo o
novo hipermacio. Percebemos
que, levando-se em conta as cir-
cunstâncias únicas deste ano, al-
guns dos compostos de 2017 tal-
vez fossem conservadores. Os
pneus que criamos para 2018
abordam essa questão, em linha
com o objetivo de ter cerca de
duas paradas na maioria das cor-
ridas. Porém, o conceito funda-
mental de design dos pneus não
foi alterado para o ano que vem,
preservando os atributos que to-
dos os pilotos apreciaram em
2017 e permitindo que eles pos-
sam acelerar forte do início ao
fim de cada stint. A nova gama é
formada por pneus mais velozes,
que devem levar a corridas ainda
mais disputadas e espetaculares
em 2018”.

Após os dois dias de testes
em Abu Dhabi, os pilotos terão a
oportunidade de experimentar os
pneus de 2018 nos carros da pró-
xima temporada pela primeira
vez durante as duas sessões ofi-
ciais de testes de pré-tempora-
da, em Barcelona, entre 26 de
fevereiro e 1º de março e entre
6 e 9 de março.

Detalhes adicionais sobre
os planos de testes da Pirelli
para a próxima temporada, em
preparação para 2019, serão
divulgados no início do cam-
peonato, em 2018.
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Um duelo entre equipes tra-
dicionais do voleibol brasilei-
ro e adversários diretos na ta-
bela de classificação é uma das
atrações da nona rodada do tur-
no da Superliga feminina de
vôlei 17/18. Nesta sexta-feira
(24), o Dentil/Praia Clube
(MG) enfrentará o Vôlei Nes-
tlé (SP), às 21h30, no ginásio
do Praia, em Uberlândia (MG).
O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

O Dentil/Praia Clube está
na liderança isolada da compe-
tição, com 24 pontos (oito vi-
tórias e nenhum set perdido).
O Vôlei Nestlé aparece em ter-
ceiro lugar, com 18 pontos
(seis resultados positivos e
dois negativos).

Uma das principais contra-
tações do Dentil/Praia Clube
para temporada, a ponteira Fer-
nanda Garay ressaltou a rele-
vância do confronto contra o
Vôlei Nestlé.

“É um jogo muito impor-
tante para as nossas pretensões
na Superliga contra um con-
corrente direto e uma das prin-
cipais forças do voleibol bra-
sileiro. Estamos evoluindo
jogo a jogo e acredito que será
uma excelente partida com
muita disputa por cada ponto”,
analisou Fernanda Garay, que
tem a quarta recepção mais efi-
ciente da Superliga.

Pelo lado do Vôlei Nestlé,
a ponteira Tandara tem se des-
tacado e é a maior pontuadora
da competição, com 175 pon-
tos. A atacante espera uma par-
tida equilibrada contra o invic-
to Dentil/Praia Clube.

“Será um jogo difícil e dis-
putado. O Dentil/Praia Clube
vem muito bem nesse primei-
ro turno e estamos treinando
bastante para essa partida. Os
treinos estão sendo feitos em
cima das nossas dificuldades
para evoluirmos como equipe.
São dois times de qualidade,
tradição e esperamos fazer um
jogo muito bom em Uberlân-
dia para sairmos de quadra com

SuperBike Brasil

Superliga Feminina 17/18

Dentil/Praia Clube
duela com Vôlei Nestlé

nesta sexta-feira
Equipe mineira jogará com time de Osasco, às 21h30, no
ginásio do Praia, em Uberlândia. SporTV 2 transmitirá
ao vivo
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Dentil/Praia Clube está invicto

a vitória”, disse Tandara.

Pinheiros x Sesi-SP
Também nesta sexta-feira,

às 19h, o Pinheiros (SP) en-
frentará o Sesi-SP no Henrique
Villaboin, em São Paulo (SP),
com transmissão ao vivo do
SporTV 2.

O Pinheiros é o sétimo co-
locado na tabela de classifica-
ção, com 11 pontos (quatro vi-
tórias e quatro derrotas). Já o
Sesi-SP aparece em 12º lugar
e busca o primeiro resultado
positivo na competição.  

A levantadora Diana, do Pi-
nheiros, comentou que o time
do treinador Paulo de Tarso
está confiante para o duelo
desta sexta-feira. “Sabemos da
importância de cada jogo e tra-
balhamos forte em busca de
mais uma vitória na Superliga”,
afirmou Diana.

No Sesi-SP, a ponteira Ni-
kolle pediu a atenção do time
do técnico Lino com o núme-
ro de erros para o confronto
contra o Pinheiros.

“Temos que batalhar contra
nossos próprios erros, dimi-
nui-los e assim conseguire-
mos alcançar nossos objetivos.
Amanhã não será fácil, mas va-
mos lutar e seguir em busca da
nossa primeira vitória”, disse
Nikolle.

Rodada segue no fim de
semana

No sábado (25) tem o due-
lo paulista entre Vôlei Bauru
(SP) e Hinode Barueri (SP), no
Panela de Pressão, em Bauru
(SP), às 14h45, com transmis-
são da RedeTV. Camponesa/
Minas (MG) e SESC-RJ jogam
no domingo (26), às 13h, na
Arena Minas, em Belo Hori-
zonte (MG), também televisi-
onado pela RedeTV. A rodada
termina na próxima terça-feira
(28), com o duelo entre BRB/
Brasília (DF) e Renata Valinhos/
Country (SP), às 20h, no Sesi
Taguatinga, em Brasília (DF).

Alex Barros busca título inédito em
Interlagos, após dez anos de aposentadoria

A disputa será neste fim de semana no circuito paulistano e promete ser eletrizante. O duelo será contra o jovem e ousado
Eric Granado. Diego Pierluigi participará da prova motivado em ajudar ao time Híbridos Club Alex Barros Racing

Depois de sete etapas eletri-
zantes e com muitas disputas,
passando por quatro autódromos
diferentes, o Super Bike Brasil
retorna neste fim de semana (de
24 a 26) ao circuito paulistano
de Interlagos para a grande final
da temporada 2017. E a decisão
tem todos os ingredientes para
ser especial e emocionante.
Apenas Alex Barros e Eric Gra-
nado têm chances de buscar o
título. De um lado a experiên-
cia de Barros, com expressiva
passagem pela MotoGP e tendo
mais 21 anos  de atuação em
mundiais,  de outro a juventude
e ousadia de Eric Granado. Com
certeza, será um show de pilo-
tagem para a categoria que terá
um campeão inédito.

Alexandre Barros volta a dis-
putar um título após dez anos de
‘aposentadoria’. Aos 47 anos, o
piloto e chefe da equipe Híbri-
dos Club Alex Barros Racing
está focado em brigar até a últi-
ma curva pelo campeonato. O
‘Vovô Barros’ sabe que a missão
não é fácil, mas acredita que as
dificuldades e os desafios tam-
bém são combustíveis para a
motivação.

“Sei que o título é difícil,

mas eu e a equipe vamos conti-
nuar brigando até o final. São 18
pontos, então pelas nossas con-
tas, eu teria vencer as duas cor-
ridas e o Eric teria que comple-
tar no máximo em terceiro para
que eu consiga ser campeão, e
ainda tem o ponto da pole. Não
será fácil,  mas o que tem gra-
ça se ficar fácil demais? Va-
mos lutar, vamos tentar até a
bandeirada. Com certeza será
uma disputa muito bacana e
um belo duelo pelo campeo-
nato. Será uma grande festa
para os fãs de motociclismo.
Esperamos  que  o  púb l ico
compareça para prestigiar”,
ressalta o experiente piloto,
que soma 170 pontos, e é o
segundo colocado na classi-
ficação do campeonato na ca-
tegoria SBK Pro.

Barros destaca o trabalho do
time Híbridos Club com as mo-
tos Honda CBR1000 RR para a
disputa da decisão. “Estamos
trabalhando nos motores para
que possamos ter uma nova me-
lhora nos equipamentos. A nos-
sa parte ciclística está muito
boa. Testamos algumas peças
novas de suspensão e a moto já
melhorou bastante, mas ainda dá

Briga pelo campeonato será entre Alex Barros e Eric Granado

para fazer mais ajustes. O que
esperamos é que o motor esteja
melhor, para nos aproximarmos
mais do Eric”, salienta.

Mesmo sem chances de tí-
tulo, o argentino Diego Pierlui-
gi vai entrar na disputa confian-
te e disposto a dar seu melhor
para conseguir um bom resulta-
do nas duas provas e assim po-
der fechar bem o ano.

“Estou me sentindo melhor
depois do acidente em Goiânia.
Ainda não sei se vou precisar de
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Copa SP de Kart

Super Final acontece neste sábado
no Kartódromo Granja Viana

cirurgia no ombro, mas para a cor-
rida deste fim de semana, estou
bem. São duas provas e infelizmente
não tenho como brigar pelo título,
mas vou entrar na disputa pensando
em fazer o meu melhor e alcançar
um bom resultado para fechar o ano
da melhor maneira. E, claro que se
eu puder ajudar ao Alex para ele con-
seguir o título, vou fazer. Somos um
time e vou correr pela equipe”,
comenta o piloto de Buenos
Aires, que é o quinto coloca-
do na tabela, com 105 pontos.

A última etapa da Copa São
Paulo de Kart será realizada neste
final de semana no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia, na Gran-
de São Paulo. A disputa irá defi-
nir os campeões de todas as ca-
tegorias na soma de pontos com
as outras nove etapas que foram
realizadas durante a temporada.
A maioria das categorias terá três
baterias sendo realizadas no sá-
bado (25).

O traçado da décima etapa da
Copa SP terá 960 metros e ape-
nas a Pró-500 irá utilizar outro
circuito. A categoria irá testar o
traçado oficial das 500 Milhas,
competição que acontece no

bado começam como uma sequ-
ência de tomadas de tempo: Rok
Cup Executive às 8h, Mirim/ Ca-
dete às 8h10, Shifter às 8h20,
Rotax Jr Max às 8h40 e Max/
Masters às 8h50.

Em seguida serão realizadas
as primeiras baterias das catego-
rias que marcaram tempo no
classificatório: Rok Cup às 9h,
Mirim/ Cadete às 9h25, Shifter
às 9h45 e Junior Max às 10h10.

Às 11h, começa a segunda
sequência de baterias com a pro-
va 2 da Rok Cup. A Mirim e Ca-
dete entram na pista às 11h25,
seguidas da Shifter às 11h45, Ju-
nior Max às 12h10 e Max/ Mas-

ters às 12h35.
As provas 3 dessas mesmas

categorias terão início às 13h
com a Rok Cup, seguida da Mi-
rim/ Cadete às 13h25, Shifter às
13h45, Junior Max às 14h10 e
Max/ Masters às 14h35.

A partir das 15h, novas cate-
gorias irão entrar na pista para
realizarem suas tomadas. A pri-
meira será a Sixspeed, seguida da
Micro Max às 15h10, DD2/ Mas-
ters às 15h20, Fórmula 4 às
15h30 e Mini Max às 15h40.

A Sixspeed volta à pista para a
primeira bateria às 15h50, segui-
da da corrida 1 da Micro Max às
16h05 e da DD2/ Masters às

16h25. A prova única da Fórmula
4 será às 16h50, enquanto a cor-
rida 1 da Mini Max será às 17h15.
A segunda prova da Sixspeed
ocorre às 17h35, seguida da Mi-
cro Max às 17h50, DD2/ Masters
às 18h10 e Mini Max às 18h35.

A tomada de tempos da Pró-
500 será às 19h e a largada para
80 minutos de corrida será dada
às 20h35. As categorias Micro
Max, DD2/ Masters e Mini Max
realizam suas provas 3 no inter-
valo entre a tomada e a bateria
da Pro-500. A largada da Micro
Max será às 19h25, a da DD2/
Masters às 19h45 e a Mini Max
irá largar às 20h10.

Copa São Paulo de Kart Granja Viana

próximo dia 16 de dezembro. A
pista para os treinos e prova da

Pró-500 terá 1130 metros.
As atividades de pista do sá-
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Nacionais

Volkswagen Virtus chega em janeiro
A Volkswagen apresentou o Virtus, um

carro global, que chegará ao mercado brasi-
leiro em janeiro de 2018 com novas referên-
cias de design, aproveitamento de espaço e
conforto na categoria de sedãs premium. Além
disso, o modelo será o primeiro automóvel na
América Latina a usar inteligência artificial
para ajudar motoristas no dia a dia.

O Virtus conta com níveis de acabamen-
to que seguem os mais rigorosos padrões de
qualidade dos sedãs da Volkswagen no mun-
do. Ele contará com opções de motor e de
transmissão que serão oferecidas de acordo
com as particularidades de cada mercado. No
Brasil, o grande destaque para o Virtus será o
conjunto mecânico do motor TSI de até 128
cv e 200 Nm de torque e transmissão auto-
mática de seis velocidades. O Virtus faz de 0
a 100 km/h em menos de 10 segundos.

O Virtus traz um design dinâmico, com
linhas rápidas – especialmente na coluna “C”
(após as portas traseiras) e conectadas, dan-
do ao sedã uma silhueta bem alongada, gra-
ças à flexibilidade da Estratégia Modular
MQB.

O destaque da parte dianteira é o vinco
que margeia a entrada de ar e corta o espa-
ço entre o conjunto ótico principal e os fa-
róis de neblina. No Virtus, as grandes super-
fícies dos faróis de neblina e indicadores de
direção chamam a atenção na lateral do car-
ro. Elas terminam em ângulos com contor-
nos tridimensionais. Entre elas ficam duas
entradas de ar: uma em forma de “V” no
meio e uma segunda entrada estreita que se
estende por toda a largura. O resultado é que
o Virtus tem visualmente uma “boca” bem
ampla graças ao contorno da grade inferior
do para-choque.

O Virtus adota a linha dupla em forma de
flecha na lateral. Da coluna “B” (aquela en-
tre as portas) para trás, o modelo traz traços
ainda mais alongados e fluídos. Com 4,48
metros de comprimento, o Virtus é um dos
maiores entre os seus concorrentes diretos.
Como base de comparação, ele é 42,5 centí-
metros mais comprido do que o Novo Polo,
também desenvolvido sobre a Estratégia Mo-
dular MQB.

A traseira traz lanternas duplas e identi-
dade visual marcante. Elas conectam os para-
lamas com a tampa do porta-malas e têm um
ângulo reverso, semelhante às do Jetta. Ou-
tro destaque é o defletor na região superior
da tampa, evidenciando o visual esportivo. A
placa fica bem ao centro da tampa do porta-
malas, entre as lanternas, criando um layout
harmonioso. O para-choque conta com um
uma moldura na parte inferior, que atravessa
toda a traseira.

Referência no segmento, a distância en-
tre-eixos no Virtus é de 2,65 metros (exata-
mente a mesma do Jetta atual), isto é: 8,5 cm
a mais do que a do Novo Polo (que já tem
uma das cabines mais amplas do segmento).
Com isso, o Virtus estabelece uma nova refe-
rência em conforto e aproveitamento de es-
paço em sua categoria. Mais um benefício da
flexibilidade da Estratégia Modular MQB. A
altura do Virtus é de 1.468 milímetros (4 mm
a mais do que a do Novo Polo) e a largura é a
mesma: 1.751 mm.

Com dimensões suficientes para acomo-
dar três adultos no banco de trás com confor-
to digno dos melhores sedãs médios, o Virtus
tem acesso a bordo facilitado pelo amplo ân-
gulo de abertura das portas traseiras, que são
maiores em relação às do Novo Polo.

Mais do que capacidade para acomodar
cinco adultos, o sedã Volkswagen pode trans-
portar grandes objetos. Não era para menos:
são 521 litros de capacidade no porta-malas,
um dos maiores da categoria e suficiente para
guardar uma grande quantidade de malas.

O foco do desenvolvimento da cabine foi
no contínuo crescimento da digitalização dos
mostradores, assim como a conectividade.
Com orientação horizontal, o painel promove
a interação entre o painel totalmente digital
Active Info Display e os sistemas de infotain-
ment.

Com isso, o Virtus traz a segunda gera-

ção do Active Info Display (recurso inédito
nessa categoria), sistema Discover Media
com tela sensível ao toque de 8 polegadas e
aparência de smartphone, além de três en-
tradas USB, entre outros itens. O Discover
Media permite o espelhamento de smartpho-
nes por meio das plataformas Mirrorlink,
Apple CarPlay e Android Auto. No Active
Info Display, os instrumentos são implemen-
tados virtualmente via software. Informa-
ções de navegação podem ser mostradas em
2D ou 3D, em uma tela de 10,25 polegadas,
do tamanho de um tablet, com gráficos ex-
tremamente precisos e de alta qualidade.

Dirigibilidade exemplar e excelente de-
sempenho

O acerto da suspensão do Virtus colabo-
ra para a excelente dirigibilidade e conforto
em condições de rodagem nas ruas e estra-
das da América Latina. Dependendo do mer-
cado, o Virtus poderá ser equipado com o mo-
tor 200 TSI e transmissão automática de 6
marchas. Essa transmissão oferece a opção
de trocas manuais sequenciais Tiptronic, ope-
rada por meio da alavanca de câmbio ou pe-
las aletas (“shift paddles”) no volante.

A potência máxima desse motor é de 128
cv (94 kW) com etanol e 115 cv (85 kW) com
gasolina a 5.500 rpm, com torque máximo de
200 Nm (20,4 kgfm), com gasolina ou etanol,
de 2.000 a 3.500 rpm. Equipado com esse
motor, o Virtus acelera de 0 a 100 km/h em
9,9 segundos e atinge velocidade máxima de
194 km/h (dados com etanol).

Quando equipado com o motor 200 TSI,
o Virtus é equipado de série com ESC – Con-
trole Eletrônico de Estabilidade. Esse sistema
reconhece um estágio inicial de que uma situ-
ação de rodagem crítica essa para acontecer.
Compara os comandos do motorista com as
reações do veículo a esse comando. Se ne-
cessário, o sistema reduz o torque do motor e
freia uma ou várias rodas até atingir a condi-
ção de estabilidade.

O ESC engloba vários outros recursos
eletrônicos de assistência: HHC (Hill Hold
Control) ou controle de assistência de partida
em rampa, HBA (Hydraulic Brake Assist sys-
tem) ou BAS, XDS+ ou bloqueio eletrônico
do diferencial, BSW (Bremsscheibewischer
– Limpeza Automática dos Discos de Freio),
RKA+ (Monitoramento da pressão dos
pneus), entre outros.

Motos

Yamaha YZ450F 2018
chaga ao Brasil

O icônico modelo destinado a prática do
motocross, chega ao Brasil trazendo além de
um ótimo desempenho, tecnologia de ponta.
Ela é a primeira motocicleta que possibilita
alterar o gerenciamento do motor através de
um aplicativo de smartphone. A Yamaha
YZ450F chega ao preço de R$ 50.990 e es-
tará disponível na rede de concessionárias na
segunda quinzena de novembro.

O novo cabeçote do cilindro é mais leve e
possui um novo comando de válvulas, novo
virabrequim e o pistão está ainda mais resis-
tente. A taxa de compressão foi aumentada e
o corpo da injeção é novo, agora com 44mm.

A combinação destas atualizações ofere-
ce ao piloto o equilíbrio ideal entre potência e
controle com resposta excecionais.

O novo aplicativo Power Tuner Wi-Fi para
smartphones com sistemas iOS e Android foi
desenvolvido especialmente para a YZ450F
2018, tornando-a a primeira moto capaz de
alterar o mapa de potência e gerenciamento
do motor através de smartphone via Wi-Fi. O
sistema permite ajuste de performance do
motor e alteração no mapeamento da ignição
e do combustível, tornando possível adequá-
la às condições de pisos das pistas e à condu-
ção do piloto.

A YZ450F 2018 leva a conveniência da
partida elétrica através de um botão para a
pista de competição. Com um motor de ar-
ranque compacto e uma bateria de íons de
lítio ultraleve de elevada capacidade, o siste-
ma de partida elétrica é alimento sem gran-

des mudanças no peso da moto.
O amortecedor traseiro KYB inclui no-

vas caraterísticas de amortecimento. Este está
equipado com uma mola mais leve, que reduz
o peso, e agora possui maior capacidade no
depósito de óleo para permitir uma performan-
ce de amortecimento mais consistente em
corridas mais longas.

Para melhorar a performance e a distri-
buição do peso, os radiadores da YZ450F são
maiores e estão em novo angulo para melho-
rar o fluxo de admissão de ar, que otimiza a
refrigeração do motor mesmo sob as condi-
ções de competição mais exigentes.

O sistema de Controle do Largada (Laun-
ch Control System, LCS) da Yamaha pro-
porciona arranques mais rápidos e suaves
durante as competições. Ao melhorar o
controle durante as acelerações fortes na
largada, o LCS proporciona uma distribui-
ção otimizada da potência linear permitin-
do ao piloto utilizar a potência do motor com
mais eficiência.

O novo chassi de barras bilaterais melho-
ra a agilidade e estabilidade. A nova treliça
superior do quadro aumenta a rigidez enquanto
a melhoria realizada na parte traseira do chassi
e as novas fixações do motor melhoram a
centralização da massa. Basicamente, o novo
quadro foi concebido para o melhor equilíbrio
possível entre a absorção de

impactos, a rigidez e a realização de cur-
vas.

Assim como o tanque e a carenagem mas
finos, o banco da YZ450F foi redesenhado e
agora a largura está 9mm menor e 20mm mais
baixo menor na parte traseira, proporcionan-
do um perfil mais plano que melhora a mobili-
dade do piloto durante as mudanças de peso
para a traseira/dianteira ao deslocar seu peso
para frente ou para trás.

Líder absoluta no segmento de scooters
no Brasil, a Honda consolida ainda mais a pre-
sença nesse mercado e apresenta mais uma
versão para a PCX 150 2018. Trata-se da
versão Sport, em uma combinação de cores
em cinza fosco e linhas que mesclam o ver-
melho e o branco pelas carenagens.

Pesquisas realizadas com consumidores
da scooter apontaram um perfil semelhante
ao do comprador de motocicletas de alta ci-
lindrada e indicaram como caminho o movi-
mento de personalização que se tornou ten-
dência no mercado brasileiro. Com a nova
combinação de cores, a PCX Sport agrega
esportividade e exclusividade a uma motoci-
cleta já reconhecida por características como
praticidade e economia.

A versão Sport permanece com os atri-
butos mecânicos e ciclísticos que colocaram
a PCX na liderança do segmento. Entre eles
está o exclusivo sistema Idling Stop System,
que interrompe o funcionamento do motor em
paradas, como em um semáforo, e proporcio-
na economia de combustível e redução de
emissão de poluentes. Com cilindrada de 152,9
cm³, o motor de quatro tempos é do tipo OHC

 A PACCAR Parts, líder global em distri-
buição de peças e atendimento qualificado aos
clientes, traz para o mercado a promoção
“Sem Parar”. A ação oferece preços compe-
titivos em diversos itens das linhas de Peças
Genuínas DAF e multimarcas TRP.

São mais de 100 itens em promoção tanto
para caminhões DAF como para de outras
marcas. A promoção é válida até o dia 30 de
novembro em todas as concessionárias da
rede DAF Caminhões Brasil.

Para saber qual a concessionária mais

Harley-Davidson com condições
especiais para a linha 2017

Novembro é o mês ideal para quem sem-
pre sonhou em ser proprietário de um modelo
Harley-Davidson, já que a marca anuncia
condições exclusivas de financiamento, váli-
das até o dia 30, para todas as motocicletas
2017.

Quem compra uma Harley-Davidson leva
junto muito mais do que apenas a motocicle-
ta. A marca é um universo à parte, e abre um
leque de novas possibilidades, viagens, novas
amizades e um lifestyle diferenciado para quem
passa a integrar esse mundo exclusivo.

No Brasil, a Harley-Davidson oferece uma
gama completa de motocicletas, com 17 mo-
delos pertencentes a quatro famílias diferen-
tes, todos à venda nas concessionárias oficiais
da marca. As opções atendem a diferentes gos-
tos e preferências de pilotos de todas as ida-
des, tanto homens quanto mulheres.

Todas essas motocicletas podem ser ad-
quiridas em novembro com condições únicas
de financiamento em qualquer uma das lojas
Harley-Davidson. Quem for nas concessio-
nárias autorizadas poderá fechar negócio na
hora, aproveitando a taxa de 0,99% ao mês,
com 50% do valor da motocicleta de entrada
e o saldo em 24 vezes.

A Harley-Davidson oferece também uma
vasta gama de outros itens, que vão desde
objetos de decoração, colecionáveis e roupas

casuais da linha Motorclothes® até a linha
Riding Gear, específica para pilotagem, todas
desenvolvidas pela própria HDMC para cli-
entes, fãs e entusiastas.

A H-D está formando sua nova geração
de pilotos e reforçando o novo posicionamen-
to global da companhia, “All For Freedom,

Freedom For All”, com o ambicioso projeto
de lançar, nos próximos 10 anos, mais de 100
novos modelos de motocicletas, comprovan-
do que com pesquisas para o desenvolvimen-
to de novos produtos, é possível aliar a tradi-
ção de uma marca centenária às tecnologias
de ponta.

Auto Dicas

Honda apresenta mais
uma versão para o
scooter PCX 150

(Over Head Camshaft), arrefecido a líquido,
com potência de 13,6 cv a 8.500 rpm e torque
máximo de 1,41 kgf.m a 5.250 rpm. Já o sis-
tema de alimentação é por injeção eletrônica
de combustível PGM-FI (Programmed Fuel
Injection).

Os freios contam com o sistema CBS
(Combined Brake System), capaz de distribuir
parte da força aplicada ao freio traseiro para o
dianteiro, garantindo mais segurança e eficiên-
cia, principalmente em situações de emergên-
cia. A PCX dispõe de um compartimento abai-
xo do assento com capacidade para acomoda-
ção de um capacete e outros pertences. Na ca-
renagem frontal, há ainda um porta objetos para
que itens menores, como carteira e celular, pos-
sam ser acondicionados, além de tomada 12V.

Disponível em toda a rede de concessio-
nárias Honda a partir de dezembro, a PCX
Sport 2018 tem preço público sugerido de R$
11.000, com base no Estado de São Paulo,
sem despesas com frete e seguro. A PCX 150
Std (Prata Fosco e Azul Metálico) está sain-
do por R$ 10.500. A garantia é de 3 anos de
garantia, sem limite de quilometragem mais 7
trocas de óleo gratuitas.
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Expediente

PACCAR Parts oferece
promoção em peças multimarcas

próxima e conhecer mais sobre a PACCAR
Parts acesse o site
www.dafcaminhoes.com.br.

A marca TRP surgiu em 1994, com uma
linha selecionada de peças para carretas e
comercializada exclusivamente por revende-
dores DAF na Europa. Nesse tempo, cres-
ceu e passou a incluir também uma linha com-
pleta de peças de alta qualidade para cami-
nhões e ônibus a preços competitivos. No
Brasil, a marca conta com 35 linhas e mais de
800 itens disponíveis.


