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São Paulo inaugura 1ª fase da
ampliação e reforma do Emílio Ribas

Meirelles diz que PIB mostra que
Brasil segue trajetória de crescimento
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Expectativa de vida do brasileiro
é de 75,8 anos, diz IBGE

Superávit da balança
comercial atinge marca

inédita de US$ 62 bi ao ano
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Comercial
Compra:   3,25
Venda:       3,25

Turismo
Compra:   3,12
Venda:       3,39

Compra:   3,87
Venda:       3,87

Compra: 121,60
Venda:     152,49

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

18º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

29º C

16º C

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã Tarde Noite

31º C

17º C

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

A décima rodada do turno
da Superliga feminina de vôlei
17/18 terá um confronto dire-
to neste sábado (2). O BRB/
Brasília Vôlei (DF), décimo na
classificação geral, receberá o
São Cristóvão Saúde/São Cae-
tano (SP), oitavo, às 15h, no
Sesi Taguatinga, em Brasília
(DF). A Rede TV transmitirá

Embalado, BRB/Brasília
Vôlei recebe São Cristóvão

Saúde/São Caetano
ao vivo. O BRB/Brasília Vô-
lei chega ao duelo deste sá-
bado motivado pela vitória na
última rodada sobre o Rena-
ta Valinhos/Country (SP)
por 3 sets a 0. O time can-
dango está em décimo lugar
na classificação geral, com
sete pontos (três vitórias e
seis derrotas).         Página 7

Equipe Barrichello Hero
está definida para as 500 Milhas

de Kart Granja Viana
Pole position das 500 Mi-

lhas de Kart Granja Viana em
2016, a equipe de Rubens Bar-
richello novamente vem forte
para a disputa da competição
em 2017, que acontece no
próximo dia 16 de dezembro.
O time desta edição terá 12
pilotos que vão se dividir en-
tre os karts 71, 72 e 73 da Bar-
richello Hero. As inscrições
para a prova 500 Milhas de
Kart Granja Viana seguem
abertas e podem ser feitas no
próprio site do Kartódromo
Granja Viana. Em 2017, a
competição ainda terá a cate-
goria Thunder Light. Página 7

Equipe de Rubens Barrichello fez a pole position em 2016
das 500 Milhas
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Bia Figueiredo defende o
Grupo Financial Racing na final
do Porsche Império GT3 Cup

Bia Figueiredo representa o
Grupo Financial Racing na
disputa da Porsche 500 em
Interlagos

O Porsche Império GT3 Cup
terá neste sábado (2) a última eta-
pa de sua 13ª temporada. A Pors-
che 500, nono evento do calendá-
rio da categoria, será a terceira e
última das etapas do Endurance
Series. O grid reunirá 31 carros e
69 pilotos nas categorias Cup e
Challenge. É na Cup, classe que
utiliza o modelo Porsche 911 GT3
Cup da geração 991.        Página 7
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Copa Truck tem ingressos para
decisão a partir de R$ 17,50

Felipe Giaffone (Volkswagen)

Domingão de quase verão,
futebol em plenas férias e
dois títulos em disputa. Quer
mais um motivo para compa-
recer a Interlagos dia 17 de
dezembro? Então, toma aí: in-
gressos para a grande final da
Copa Truck, que revelará os

campeões geral e do regio-
nal Sul/Sudeste, terceiro e
último do seu ano de estreia,
podem ser adquiridos a par-
tir de R$ 17,50, valor da
meia entrada (lei federal
12.933) da arquibancada Are-
na Nação Truck.     Página 7
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Papa ordena
padres em

Bangladesh
antes de

encontro com
rohingyas

O papa Francisco realizou
uma enorme missa ao ar livre
na sexta-feira (1º) para orde-
nar novos padres em seu pri-
meiro dia inteiro em Bangla-
desh, onde deve se reunir com
refugiados muçulmanos ro-
hingyas  de Mianmar até o fi-
nal do dia.

Mais de 100 mil pessoas
compareceram à missa no Par-
que Suhrawardy Udyan de Daca,
que abriga um memorial e um
museu da independência ben-
galesa do Paquistão em 1971
e ao qual Francisco chegou em
um papamóvel aberto.

Os católicos representam
menos de 1 por cento dos 169
milhões de habitantes de Ban-
gladesh, nação de maioria mu-
çulmana.                       Página 3
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Porto do Rio de Janeiro

Em mês tradicionalmente
marcado por baixas vendas ao
mercado externo, o superávit da
balança comercial (diferença

entre exportações e importa-
ções) caiu em novembro. No
mês passado, o país exportou
US$ 3,54 bilhões a mais do que

importou, informou há pouco o
Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços
(MDIC).                        Página 3

Em 76 anos, de 1940 a
2016, a expectativa de vida dos
brasileiros ao nascer aumentou
em mais de 30 anos e hoje é
de 75,8 anos – um acréscimo
de três meses e onze dias em
relação a 2015. Os dados cons-
tam da Tábua de Mortalidade
de 2016 e foram divulgados  na
sexta-feira (1º) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Em 2015, a ex-
pectativa de vida no país era
de 75,5 anos.

Ao falar sobre a pesquisa,
o pesquisador do IBGE,
Fernando Albuquerque, disse
que a partir de 1940, com a
incorporação dos avanços da

medicina às políticas de saúde
pública, o país experimentou
uma primeira fase de sua tran-
sição demográfica, caracteriza-
da pelo início da queda das ta-
xas de mortalidade.

Um pouco mais a frente,
segundo ele, fatores como
campanhas de vacinação em
massa, atenção ao pré-natal,
incentivo ao aleitamento ma-
terno, contratação de agentes
comunitários de saúde e progra-
mas de nutrição infantil contri-
buíram para o aumento da ex-
pectativa de vida do brasileiro
ao longo dos anos. De 1940 até
2016, o aumento foi de exata-
mente 30,3 anos.      Página 4

A Petrobras aumentou em
1,9% os preços da gasolina.
Segundo a companhia, o rea-
juste é explicado, principal-
mente, pela variação da cota-
ção do produto no mercado in-
ternacional. A estatal decidiu
também reduzir em 5,7% o
preço médio do diesel .

O percentual é resultado da
reavaliação da empresa sobre o
cálculo da paridade internacional
praticada no produto para “ade-
quar os preços às mudanças de
fluxo logístico e entrada de pro-
dutos importados no país”.

A decisão, anunciada na noi-
te de sexta-feira (1º), foi toma-
da em uma reunião do Grupo
Executivo de Mercado e Preço.
Os reajustes entram em vigor
neste sábado (2).

Petrobras eleva preço
da gasolina e reduz

o do diesel
A Petrobras explicou que,

para manter o compromisso de
operar sempre com margem
positiva acima da paridade in-
ternacional, não será alterada
a política de preços em vigor,
que também reflete os movi-
mentos de preços observados
nos mercados internacionais de
derivados.

A empresa acrescentou que,
com o aumento das importações
no país, tem reduzido sua parti-
cipação de mercado, que atinge
hoje cerca de 72% no diesel e
88% na gasolina. “A expectativa
é que a nova precificação do di-
esel não tenha impacto na recei-
ta da companhia em virtude da
perspectiva de ganhos de merca-
do”, concluiu a Petrobras. (Agen-
cia Brasil)
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C Â M A R A  ( S P )

Nomeações e exonerações de indicados a cargos [nos esca-
lões, chefias, assessorias especiais, diretorias e Secretários /
Adjuntos] sempre foram as moedas de troca [desde os edis] dos
vereadores, governistas e até ‘oposicionistas’. Alias, isto vale pros
deputados estaduais com o governo (SP) e os deputados federais
com a Presidência.     

P R E F E I T U R A  ( S P )
 
Chama atenção o grande destaque na agenda de Doria (PSDB)

em relação às audiências com o deputado estadual Capez
(PSDB). As filhas do ex-presidente [ALESP] são fãs do ex-go-
vernador Serra (PSDB) e o ainda tucano Capez tem uma ficha de
filiação praticamente abonada pelo virtual governador França,
dono do PSB (SP).  

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

Deputado [líder do PSDB] Massafera vai demonstrando como
é que se ‘corrige os terrenos irregulares da política’ sem afetar
tanto ‘a composição dos solos como as sapatas das fundações de
certas construções antigas’, ainda que estejam ‘condenadas’ até
por cegos, surdos e mudos. O cara é Professor na ‘Escola do In-
terior’.         

G O V E R N O  ( S P )

Agora todo-poderoso presidente do PSDB,
Alckmin [aclamado no próximo dia 9 e virtualmente oficializado
candidato à Presidência em 2018] não terá como não interferir
diretamente na sucessão ao seu cargo em Estados importantes
como o de São Paulo. Seja  quem serão os candidatos, os vices
os que vão compor as coligações.     

B R A S I L 

Sobre lutas corporativas contra reformas das previdências e
aposentadorias, elas rolam desde o Século 19, quando do Impé-
rio luso no Brasil. O que tá rolando [municípios, Estados, Distri-
to Federal e União] via sindicatos e conglomerados é variação do
mesmo tema. Em tempo: por justiça, vale lembrar que há servi-
dores exemplares.       

   
P A R T I D O S 

No PTB de Campos Machado, preocupa o estado de saúde do
presidente nacional [agora com domicilio eleitoral por São Pau-
lo] Jefferson. Caso não possa seguir candidato à deputado fede-
ral, talvez Marlene [esposa de Campos que foi candidata ao Sena-
do em 2014] possa vir a assumir uma nova missão: eleição
pra Câmara Federal.                  

P O L Í T I C O S 

No PROGRESSISTAS [da ex-ARENA ao ex-PP] o
delegado [Polícia Civil - SP] e deputado estadual Olim tá levando
muito a sério a possibilidade de ser candidato ao Senado. Na
presidência do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Pau-
lista de Futebol, Olim pode vir a ter apoios tanto dos dos torce-
dores-eleitores como de dirigentes dos clubes.           

[ S Ã O   P A U L O ] 

... No PSDB, independente de quem esteve ou não na pretensa
‘convergência’ do que seria comum entre o partido do ex-
presidente FHC e o PT [de Lula desde a fundação], além dos que
ainda vendem o que já não há sequer na China de partido único, a
pergunta é se na eleição vão usar a foto de Lula votando em FHC
[ao Senado] nos anos 1970 ?   

H I S T Ó R I A S 

Quem felicita pelos 25 anos desta coluna de política
são: Associações de ex-parlamentares

na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Ve-
readores de São Paulo. Muitos,  literalmente assistiram ao ‘par-
to’ dela, lá em 1992. Foram os primeiros [inclusive ex-deputa-
dos federais no caso da ALESP] a me receberem e orientarem.
Obrigado !     

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diá-
ria] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência na
imprensa e uma via das liberdades possíveis entre sociedade e
instituições. Na Internet é uma das pioneiras [1996]. Ele está di-
rigente 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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A Secretaria de Estado da
Saúde inaugura nesta sexta-fei-
ra (1º), Dia Mundial de Luta con-
tra a Aids, o novo prédio anexo
do Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas, unidade da Secretaria
de Estado da Saúde que é refe-
rência no atendimento de doen-
ças infectocontagiosas.

Com investimento total de
R$ 189 milhões, o projeto de
reforma e ampliação em curso
é o maior da história do hospi-
tal, fundado em 1880, um dos
mais antigos do país e protago-
nista no combate às epidemias e
na prevenção, diagnóstico e tra-
tamento de diversas doenças in-
fectocontagiosas.

Nessa primeira fase das
obras, será entregue a nova tor-
re, com 13 novos leitos de UTI,
que passará a funcionar gradati-
vamente a partir de segunda-fei-
ra. O novo prédio também terá
instalado nos próximos dias os
equipamentos do novo Parque
Tecnológico do Centro de Diag-
nóstico do hospital. Os 40 pri-
meiros leitos novos do prédio
hospitalar antigo também estão
sendo entregues nesta fase.

Diagnósticos mais precisos,
rápidos e seguros poderão ser
realizados por meio do investi-
mento de R$ 4,5 milhões em alta
tecnologia para o Centro de Di-
agnóstico, que passa a contar
com equipamentos de última

geração, como um aparelho de
radiodiagnóstico telecomanda-
do, três aparelhos de ultrassom
doppler colorido, 13 vídeoen-
doscópios e sistema de digitali-
zação de imagens.

Os novos leitos de UTI são
integralmente equipados com o
sistema de “pressão negativa”
que permite o tratamento do ar
e o adequado isolamento e pro-
teção dos pacientes e profissio-
nais. Já os primeiros 40 leitos
entregues no prédio hospitalar
antigo são equipados com camas
de comando eletrônico, que
possibilitam mais comodidade
aos pacientes e às equipes de
enfermagem no dia a dia.

O próximo passo será a con-
tinuidade da reforma no prédio
hospitalar, que foi erguido nos
anos 50. As obras estão sendo
realizadas em etapas para não
prejudicar o funcionamento do
hospital e, quando concluídas, o
número de leitos (comuns) au-
mentará 47%, saltando de 165
para 242 e os leitos de UTI se-
rão praticamente triplicados,
passando de 17 para 47.

O Emílio Ribas deverá ser o
primeiro hospital público da ad-
ministração direta do Estado a
receber um selo verde, no caso
a certificação Acqua da Funda-
ção Vanzolini. A unidade passará
a ter, por exemplo, placas para o
reaproveitamento da luz solar,

sistemas inteligentes para a re-
dução do consumo de água e sis-
tema de captação de energia so-
lar para complementar o aque-
cimento da água utilizada nos
banhos.

“O Emílio Ribas é uma gran-
de referência para São Paulo e
Brasil no t ratamento de doenças
infectocontagiosas, e oferece
atendimento de excelência aos
pacientes que vivem e convivem
com HIV/Aids. Essas obras de re-
forma e ampliação reforçam o
compromisso do Governo do Es-
tado de garantir cada vez mais qua-
lidade e conforto para os usuári-
os do SUS”, afirma o secretário
de Estado da Saúde, David Uip.

Soltura de balões e Noite
Cultural

O Emílio Ribas também re-
aliza, às 12h desta sexta-feira
(1º), a tradicional soltura de dez
mil balões vermelhos em cele-
bração ao Dia Mundial da Luta
contra a Aids.  O número é com-
patível com os dez mil pacien-
tes em tratamento no Instituto,
atualmente, que conta também
com uma equipe de 1.500 pro-
fissionais. A soltura é também
uma homenagem às 35 milhões
de pessoas que morreram de
Aids no mundo, desde o início
da epidemia.

Após a soltura, o coral En-
semble Stúdio Marconi Araújo

fará uma apresentação que vai
misturar pop rock, teatro musi-
cal, ópera e música litúrgica. Um
dos destaques será a canção
“Who Wants To Live Forever” da
banda Queen, cujo vocalista,
Fredie Mercury, morreu em
1991 em decorrência da Aids.

A partir das 18h acontece a
“Noite Cultural”, evento que ce-
lebra os 10 anos da Fundação
Poder Jovem, entidade que nas-
ceu no hospital e que trabalha
com jovens vivendo e conviven-
do com HIV. O evento será apre-
sentado pela atriz e comediante
Nany People, madrinha do pro-
jeto, no auditório Professor Ivan
de Oliveira Castro (no próprio
Emílio Ribas).

Como marca do Dezembro
Vermelho, campanha de preven-
ção e orientação sobre HIV/
Aids, o Instituto também estará
iluminado na cor vermelha du-
rante todo o mês.

Serviço
Programação:
Data: 1º de dezembro (sex-

ta-feira)
– Soltura de Balões e Coral

– 12h
– Noite Cultural – a partir

das 18h
Local: Instituto de Infecto-

logia Emílio Ribas
Endereço: Avenida Doutor

Arnaldo, 165, Cerqueira César

Cabify assume frota do governo e
gera economia de R$ 57 milhões/ano
O Governo do Estado prevê

a economia de até R$ 57 mi-
lhões ao ano com a substituição
gradual de sua frota de veículos
por serviços de aplicativos de
automóveis. A estimativa foi fei-
ta nesta quinta-feira, 30/11, após
a empresa Cabify apresentar a
menor oferta e passar pela ava-
liação tecnológica realizada pela
Secretaria de Governo.

Depois das análises de aces-
sibilidade, funcionalidade e re-
quisitos de segurança para a ho-
mologação do serviço, a Cabi-
fy derrotou outras três empre-
sas após 40 lances. O menor
preço obtido foi de R$ 2,45
por quilômetro rodado, por
meio de pregão da Bolsa Ele-
trônica de Compras.

“Mais um passo hoje para
termos mais eficiência no gasto
público e fazer mais com menos
dinheiro. Nós estamos promo-
vendo um ajuste para economi-
zar dinheiro público e realizar
investimentos em saúde, esco-
las, segurança e nos temas que
interessam à população”, expli-
cou Alckmin durante o lança-
mento do edital, em setembro.
“Com a redução do número de
carros, mais o que será arreca-
dado com o leilão dos veículos,

serão quase R$ 70 milhões de
reais”, ressaltou o governador.

O Governo do Estado pre-
tende reduzir em 25% a frota de
veículos, das 7.375 unidades atu-
ais para 5.509 unidades, ou
1.866 automóveis a menos. Des-
se total, 1.479 veículos serão
leiloados, o que irá proporcio-
nar uma economia de R$ 35,1
milhões em despesas com com-
bustíveis e manutenção. O go-
verno espera arrecadar cerca de
R$ 11,3 milhões com o leilão.

Inicialmente, o modelo será
testado por quatro secretarias
estaduais para substituir 86 veí-
culos, com rodagem estimada
em 438 mil quilômetros, para
depois ser estendido a toda a
administração estadual. O servi-
ço deve estar disponível aos fun-
cionários em até quatro sema-
nas. Ficam de fora da redução da
frota os veículos especiais de
atendimento ao cidadão, como
viaturas policiais e ambulâncias.

Adicionalmente, 443 veícu-
los que estavam locados – 338
dos quais com motoristas tercei-
rizados -, já estão sendo devol-
vidos, o que gerando uma eco-
nomia de R$ 29,5 milhões ao
ano. A estimativa é de que esse
esforço de redução da frota irá

proporcionar uma redução de
custos anual da ordem de R$ 57
milhões.

Inicialmente, o modelo será
testado por quatro secretarias
estaduais para substituir 86 veí-
culos, com rodagem estimada
em 438 mil quilômetros por ano
na capital, para depois ser esten-
dido a toda a administração es-
tadual. O serviço deve estar dis-
ponível aos funcionários em até
quatro semanas. Ficam de fora
da redução da frota os veículos
especiais de atendimento ao ci-
dadão, como viaturas policiais e
ambulâncias.

Esta diminuição de gastos
com frota de veículos é mais
uma medida do Governo Estadu-
al que, desde 2015, economizou
mais de R$ 770 milhões em re-
dução de custeios, renegociação
de contratos vigentes e suspen-
são de novos, além de gastos com
diárias e horas extras.

Como será o funcionamento
As chefias de gabinete fica-

rão responsáveis por determinar
os funcionários com necessida-
de de uso destes veículos, que
atenderão por chamada realiza-
da pelo aplicativo instalado em
smartphones ou pela plataforma

web. Por meio de usuário e se-
nha, será possível chamar o ser-
viço, que poderá sofrer penali-
dades financeiras em caso de
atrasos recorrentes nos atendi-
mentos.

“O funcionário usa o aplica-
tivo para chamar o carro em vez
de ter ele ali parado à disposi-
ção. É uma boa economia para o
Estado”, explicou Alckmin.

A crise econômica que o país
atravessa requer austeridade nos
gastos públicos, e estudos mos-
traram que o serviço por aplica-
tivo é frequentemente mais ba-
rato do que manter o capital imo-
bilizado de veículos ou contra-
tos de locação com uso pouco
intensivo, muitas vezes ociosos
em parte do dia.

A otimização de desloca-
mentos é facilitada pelo uso da
tecnologia. Com isso, os recur-
sos físicos, humanos e financei-
ros que serão desmobilizados das
atividades de manutenção e ge-
renciamento de frota serão em-
preendidos em outras atividades.

Para elaboração do edital
deste serviço foi realizada con-
sulta pública no primeiro se-
mestre, e que contou com con-
tribuições de empresas e enti-
dades do setor.

Previc aprova alterações
no plano PREVCOM RP

O benefício da previdência
complementar foi estendido a
todos os servidores públicos
paulistas vinculados exclusiva-
mente ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).

A Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complemen-
tar (Previc), órgão do Ministé-
rio da Fazenda, aprovou as alte-
rações propostas no regulamen-
to do Plano de Benefícios PRE-
VCOM RP que ampliam para
cerca de 500 mil funcionários
não abrangidos pelo Regime de
Previdência Complementar o
acesso ao fundo estadual que
permite garantir valor maior na
aposentadoria.

A publicação da Portaria nº
1.071 da Previc no Diário Ofi-
cial da União (DOU) de 17 de
novembro de 2017 autoriza a
Fundação de Previdência Com-
plementar do Estado de São
Paulo (SP-REVCOM) a rece-
ber inscrições de antigos ser-
vidores que poderão combinar
o direito adquirido de se apo-
sentar com salário integral com
a vantagem de participar de um
fundo de previdência comple-
mentar. O Estado mantém 640
mil funcionários ativos e, des-
te total, perto de 80% já ocupa-

vam cargos efetivos antes da
implantação do novo regime.

Com a alteração do plano
este conjunto de funcionários
também poderá aderir à entida-
de e construir reservas dentro
de um plano de previdência
complementar que registra ren-
tabilidade acumulada superior à
das principais aplicações do
mercado. Ao integrar a SP-
PREVCOM, os participantes
contam com o benefício de aba-
timento do Imposto de Renda,
portabilidade, taxas de adminis-
tração atraentes, transparência
além de ter assento nos conse-
lhos deliberativo e fiscal.

A possibilidade dos antigos
servidores se associarem à SP-
PREVCOM está respaldada
pela Lei nº 16.391/2017 sanci-
onada pelo governador Geraldo
Alckmin em março deste ano.
O objetivo da medida foi abrir
o sistema de complementação
da aposentadoria a todos os fun-
cionários estaduais.

Com esta alteração, o Esta-
do amplia o acesso ao benefí-
cio aos estatutários que já esta-
vam no serviço público antes da
instituição do regime de previ-
dência complementar e do iní-
cio de funcionamento dos pla-

nos em janeiro de 2013. Os li-
gados ao Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS) podem
fazer parte da Fundação inde-
pendente da data de ingresso.

Na avaliação de Carlos Hen-
rique Flory, presidente da SP-
PREVCOM, o interesse de in-
vestir em um plano previden-
ciário é amplo. “Recebemos
vários pedidos de funcionári-
os estatutários que queriam
ingressar na SP-PREVCOM
nos últimos anos. Com a apro-
vação da Previc, esta reivindi-
cação poderá ser atendida”,
afirma Flory.

A Fundação oferecerá aos
novos participantes, cujo valor
da aposentadoria não está limi-
tado ao teto do INSS, um plano
sem a contrapartida do patroci-
nador. As inscrições estão aber-
tas e o  procedimento é sim-
ples. Para aderir à previdên-
cia complementar , o servi-
dor pode retirar o formulá-
rio no departamento de re-
cursos humanos do órgão de
origem ou imprimi-lo aces-
sando  o
site www.spprevcom.com.br.
Após preencher e assinar duas
vias basta entregar a ficha ao RH.

A SP-PREVCOM foi criada

pela Lei 14.653, de 22 de de-
zembro de 2011, para adminis-
trar o Regime de Previdência
Complementar dos funcionári-
os estaduais que fixou um limi-
te máximo para a concessão de
aposentadorias e pensões pagas
pelo Regime Próprio (RPPS)
igual ao do teto do INSS de R$
5.531,31.

Os servidores titulares em
cargos efetivos que ingressa-
ram no serviço público a partir
de 21 de janeiro de 2013 deve-
rão participar da Fundação para
assegurar renda superior a este
valor. O Estado contribui pari-
tariamente com o participante
até o limite de 7,5% sobre a
parcela do salário que ultrapas-
sar o valor do teto do INSS.

Com a publicação da Porta-
ria 1.071 da Previc e o amparo
legal dado pela Lei nº 16.391/
2017, os funcionários públicos
vinculados ao RPPS que entra-
ram no serviço público antes
desta data de abertura dos pla-
nos também terão direito ao be-
nefício e podem se inscrever
como participante Ativo Ante-
rior (sem a contrapartida do
Estado, tendo em vista que já
têm direito a aposentadorias
integrais ou proporcionais).



Superávit da balança comercial atinge
marca inédita de US$ 62 bi ao ano
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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 (5/12),  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

Em mês tradicionalmente
marcado por baixas vendas ao
mercado externo, o superávit da
balança comercial (diferença
entre exportações e importa-
ções) caiu em novembro. No
mês passado, o país exportou
US$ 3,54 bilhões a mais do que
importou, informou há pouco o
Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC).
O saldo positivo é inferior ao
superávit de US$ 4,75 bilhões
registrado em novembro do ano
passado.

Apesar do recuo, a balança
comercial atingiu uma marca
inédita. Nos 11 primeiros meses
do ano, as exportações supera-
ram as importações em US$ 62
bilhões. Esse é o melhor resul-

tado para o período desde o iní-
cio da série histórica, em 1989.
De janeiro a novembro do ano
passado, a balança comercial ti-
nha registrado superávit de US$
43,26 bilhões.

O saldo positivo até novem-
bro supera todo o superávit co-
mercial registrado em 2016:
US$ 47,7 bilhões, até então o
melhor resultado da série histó-
rica. De acordo com o MDIC, a
expectativa é que a balança co-
mercial encerre 2017 com su-
perávit entre US$ 65 bilhões e
US$ 70 bilhões.

Exportações e importa-
ções

Em novembro, o Brasil ex-
portou US$ 16,68 bilhões, alta

de 2,9% sobre o mesmo mês do
ano passado pelo critério da
média diária. O aumento decor-
reu principalmente da valorização
das commodities (bens primári-
os com cotação internacional) no
mercado externo. A recuperação
da economia, no entanto, fez as
importações subir em ritmo mai-
or. No mês passado, o país com-
prou US$ 13,14 bilhões do ex-
terior, alta de 14,7% na mesma
comparação também pelo crité-
rio da média diária.

Em relação às exportações,
as vendas de produtos básicos
aumentaram 26,5% em relação
a novembro do ano passado. As
vendas de produtos semimanu-
faturados subiram 3,1%. No en-
tanto, as exportações de produ-

tos manufaturados caíram
14,2% na mesma comparação. O
crescimento das importações
foi puxado pelas compras de
combustíveis e lubrificantes
(+69,2%), de bens de consumo
(+20%), de bens de capitais (má-
quinas e equipamentos para pro-
dução), com alta de 10,8%, e de
bens intermediários (+6,7%).

De janeiro a novembro, o
país exportou US$ 200,15 bi-
lhões, com alta de 18,2% sobre
os 11 primeiros meses do ano
passado pelo critério da média
diária. As importações, por sua
vez, totalizaram US$ 138,14 bi-
lhões, crescimento de 9,6% em
relação ao mesmo período de
2016, também pela média diária.
(Agencia Brasil)

Meirelles diz que PIB mostra que
Brasil segue trajetória de crescimento

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, diz que o resul-
tado do Produto Interno Bruto
(PIB, a soma de todas as rique-
zas produzidas no país) divulga-
do na sexta-feira (1º), apesar de
baixo, “mostra que o Brasil se-
gue uma trajetória de crescimen-
to”. Pelo Twitter, o ministro afir-
ma ainda que o avanço no inves-
timento “mostra otimismo em
relação ao futuro”. O ministro
do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, Dyogo Olivei-
ra, que também comentou os re-
sultados na rede social, diz que
a recuperação da economia está
consolidada.

Os dados das contas trimes-
trais referentes ao terceiro tri-
mestre do ano foram divulgados
na sexta-feira (1º) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O PIB fechou
o terceiro trimestre de 2017
com alta de 0,1% na compara-
ção com o segundo trimestre, na
série ajustada sazonalmente. Foi
a terceira alta consecutiva. Na
comparação com o terceiro tri-
mestre do ano passado, o cres-

cimento do PIB foi de 1,4%.
De acordo com Meirelles, o

crescimento do PIB entre julho
e setembro, de 0,1% “pode pa-
recer baixo, mas é forte se ana-
lisado por setores. Sem a agri-
cultura, que caiu por razões sa-
zonais, o crescimento foi de
1,1%”. O ministro destaca ain-
da que o avanço acumulado no
ano até setembro é de 0,6%, “nú-
mero que já supera a previsão
inicial dos economistas para
2017”.

Além disso, ressalta que a
produção das fábricas instaladas
no país cresceu 0,8% entre ju-
lho e setembro. As empresas de
transformação, por exemplo,
registraram no período um cres-
cimento de 1,4%. “O investi-
mento cresceu 1,6% no 3º tri-
mestre. Foi o primeiro resulta-
do positivo após 15 trimestres
seguidos de queda. O avanço
mostra otimismo em relação ao
futuro”, diz Meirelles.

Recuperação consolidada
Também pelo Twitter, o mi-

nistro do Planejamento, Dyogo

Oliveira, diz que os dados do
PIB  mostram que a “recupera-
ção da economia está consoli-
dada” com expansão do consu-
mo das famílias (4,8%) e do in-
vestimento (6,7%). “Pela pri-
meira vez após quatro anos que
os dois principais componentes
da demanda, consumo das famí-
lias e investimento, registram
crescimento positivo no mesmo
trimestre”, detalhou.

A alta pelo terceiro trimes-
tre seguido do consumo das fa-
mílias é, para o ministro do Pla-
nejamento, “reflexo da recupe-
ração do mercado de trabalho e
da massa salarial, além das me-
didas de estímulo, como a libe-
ração do FGTS [Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço]”.

Segundo Oliveira, indústria
da transformação, exportação e
comércio tiveram três trimes-
tres consecutivos de crescimen-
to, “o que significa uma expan-
são gradual e continuada desses
setores”. Para o ministro, se for
mantido o ritmo atual, o cresci-
mento deste ano poderá ser de
1%. “Trajetória positiva do PIB

para os próximos trimestres
mostra necessidade de aprova-
ção das reformas, principalmen-
te a da Previdência, para tornar
o crescimento sustentável”.

“PIB do 3º trimestre só não
veio melhor porque as importa-
ções registraram forte cresci-
mento, o que não deixa de ser
boa notícia, pois confirma que a
economia doméstica está mais
aquecida e é mais um sinal de
retomada”, comenta Oliveira. 

Crescimento
De acordo com o IBGE, com

o resultado do terceiro trimes-
tre do ano, o PIB – em valo-
res correntes – atingiu R$
1,641 trilhão no acumulado do
ano, sendo R$ 1,416 bilhões
referentes ao valor adiciona-
do e R$ 225,8 bilhões dos
impostos sobre produtos líqui-
dos de subsídios.

Com o resultado divulgado
hoje, o PIB fecha os primeiros
nove meses do ano com um
crescimento acumulado de
0,6%, em relação a igual perío-
do de 2016. (Agencia Brasil)

ANP coloca 846 blocos para
exploração de petróleo e gás

em oferta permanente

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que,
por 11º Tabelião de Notas da Capital, foi lhe apresentado, para registro,
a escritura online de 31 de Outubro de 2017, do 11º Tabelião de Notas
da Capital-SP (livro 5413/fls.83/86), pela qual LUCIANO ARTIOLI
MOREIRA, brasileiro, cirurgião dentista, divorciado, portadora da cédula
de identidade, RG nº 16.152.555-SSP/SP, CPF nº 135.562.288-31,
residente e domiciliado na Alameda dos Guatás n° 1471, INSTITUIU
EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do
Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/
73, o imóvel consistente Um Prédio com 226,00m2 de área construída
e seu respectivo terreno, situado na Alameda dos Guatás, sob nº 1.471,
parte do lote 03 da quadra 9-U, no 24º Subdistrito-Indianópolis, 14ª
Circunscrição Imobiliária desta Capital. Perfeitamente registrado sob
o n° 01 na matrícula n° 146.001, em data de 07 de agosto de 2000,
neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar
prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a
aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro
Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São
Paulo, 28 de Novembro de 2017.  30/11, 01 e 04/12/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006509-21.2012.8.26.000.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JORGE WILSON
PEREIRA LIMA; CPF nº 302.366.998-91; IZAURA PEREIRA RAMOS; CPF nº 309.948.288-
96; CENTRO AUTOMOTIVO NOVO JF LTDA., CNPJ 08.631.303/0001-14, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Santander (Brasil) S/A,
objetivando condenar os réus ao pagamento R$ 105.602,48 (01.03.2012), bem como a
custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito
Bancário Cheque Empresa Plus Business nº 0779130000568000173. Estando os requeridos
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, contestem, sob pena de serem considerados reveis e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.      B. 01 e 02/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039295-65.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr(a). Raphael Augusto Cunha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabian Oscar
de Souza Juarez, CPF 332.102.238-90, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca
Honda, modelo NEW FIT LX-AT 1.4 16V (FLEX) 4P, ano fab/mod. 2008/2008, placa
EEM4142, renavam 988399415, chassi 93HGD18408Z208624, requerida pelo Banco
Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 24.373,36 (maio/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20
dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre
os valores de R$ 3.242,39, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.         B. 01 e 02/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da União Geral Armênia de Beneficência,
atendendo o exposto nos artigos 22,23,24 e 25 de seu Estatuto Social,
convoca os Senhores Associados para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se no dia 11 de Dezembro de 2017, em sua
sede social à Rua Vupabussu,196 – Alto de Pinheiros com início às
19h30 em 1ª convocação com a presença de 50% dos associados e
em 2ª convocação às 20h00 horas com qualquer número de
associados, com a seguinte ordem do dia: Leitura e aprovação do
balanço patrimonial, demonstração do resultado e do relatório de
atividades de 2016; Eleição de 03(três) membros para assinarem a
at a da Assembléia Geral; Diversos: São Paulo 04 de Dezembro
MONICA NALBANDIAN – Secretaria, HAIG APOVIAN - Presidente
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA BARRETO
MUNIZ, Nº 357, APARTAMENTO Nº 202, 2º PAVIMENTO, EDIFICIO SAO BENTO, 42º
SUBDISTRITO - JABAQUARA,  AGUA FUNDA, SAO PAULO, SP CEP 04312111
1º leilão 20/12/17 partir 12:35 horas
2º leilão 17/01/18 partir 12:35 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO  SP
Mutuarios:
ANTONIO ALVES CRUZ , CPF 64449009800,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

04 – 05 - 06/12/17
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) divulgou na
sexta-feira (1º) as áreas para ex-
ploração e produção de petró-
leo e gás natural disponíveis em
oferta permanente. São 846
blocos de 13 bacias sedimen-
tares, somando uma área total
de aproximadamente 285.400
quilômetros quadrados , e 15
áreas com acumulações margi-
nais em três bacias terrestres.

As áreas selecionadas po-
dem ser encontradas no site  da
agência na internet e incluem
blocos nas bacias do Recônca-
vo, Potiguar Terra,  de Sergipe-
Alagoas Terra e  do Espírito
Santo Terra; nas bacias terres-
tres de nova fronteira do Acre,
Amazonas, Paraná, da Parnaíba, 
de São Francisco e Tucano; e
nas bacias marítimas do Pará-
Maranhão,  de Sergipe-Alagoas,
Campos e Santos.

A ANP esclareceu, ainda,
que as áreas com acumulações
marginais estão nas bacias ter-
restres do Espírito Santo, de
Potiguar e  do Recôncavo. To-
das as áreas selecionadas de-

pendem de avaliação dos órgãos
ambientais.

O processo de oferta per-
manente

O processo de oferta per-
manente (previsto no artigo 4º
da Resolução CNPE nº 17/
2017) prevê a oferta contínua
de campos devolvidos (ou em
processo de devolução), de blo-
cos exploratórios ofertados em
rodadas anteriores e que não ar-
rematados, além dos blocos de-
volvidos à Agência.

Segundo as informações di-
vulgadas, até o final de abril de
2018, a ANP informará as re-
gras para participação e os pa-
râmetros técnicos e econômi-
cos das áreas em oferta perma-
nente, quando o processo de li-
citação será iniciado de forma
contínua. As sessões de apre-
sentação de ofertas deverão
ocorrer a partir de novembro de
2018.

A agência reguladora escla-
receu, ainda, que para a realiza-
ção da sessão de apresentação
de ofertas, a ANP deverá ter re-
cebido ao menos uma mani-

festação com o aporte da garan-
tia de oferta para cada área de
interesse.

Para a ANP, a abertura do
processo de oferta permanente
representa mais um passo im-
portante na retomada da ativida-
de de exploração e produção de
petróleo e gás natural no Bra-
sil. “A iniciativa de trazer opor-
tunidades para empresas de dis-
tintos perfis e tamanhos, faz
parte de um conjunto de medi-
das que estão sendo adotadas
visando ao desenvolvimento de

um setor diversificado, dinâmi-
co e competitivo nos diferen-
tes ambientes exploratórios
existentes no Brasil: pré-sal,
mar convencional e terra”, diz
a nota.

Com a iniciativa para dispo-
nibilizar áreas em oferta perma-
nente, a ANP espera “contribuir
para o aumento dos investimen-
tos e da produção de petróleo,
com impactos na arrecadação e
na geração de emprego e renda,
especialmente nas regiões se-
lecionadas”. (Agencia Brasil)

Papa ordena padres em
Bangladesh antes de

encontro com rohingyas
O papa Francisco realizou uma enorme missa ao ar livre na

sexta-feira (1º) para ordenar novos padres em seu primeiro dia
inteiro em Bangladesh, onde deve se reunir com refugiados mu-
çulmanos rohingyas de Mianmar até o final do dia.

Mais de 100 mil pessoas compareceram à missa no Parque
Suhrawardy Udyan de Daca, que abriga um memorial e um museu
da independência bengalesa do Paquistão em 1971 e ao qual Fran-
cisco chegou em um papamóvel aberto.

Os católicos representam menos de 1 por cento dos 169 mi-
lhões de habitantes de Bangladesh, nação de maioria muçulmana.

“Sei que muitos de vocês vieram de longe, para uma viagem
de mais de dois dias”, disse o papa à multidão em sua homilia.

“Obrigado por sua generosidade. Isso indica o amor que vo-
cês têm pela Igreja.”

Em uma reunião ecumênica a ser realizada mais tarde nesta
sexta-feira, o papa deve se encontrar com 18 refugiados rohin-
gyas  que fugiram para Bangladesh saindo de Mianmar, cujas au-
toridades foram acusadas pelos Estados Unidos e pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) de faxina étnica.

O governo nega qualquer ilegalidade
Nos pedidos de paz em Mianmar, ele não usou a palavra ro-

hingya  para descrever os refugiados, já que ela é contestada pelo
governo de Yangon e pelos militares.

Os refugiados foram levados de Cox’s Bazar, para onde 625
mil rohingyas de Rakhine, um Estado de Mianmar, fugiram, à
capital de Bangladesh.

O êxodo ocorreu na esteira de uma operação de repressão
militar em reação a ataques de militantes rohingyas a uma base
do Exército e a postos de segurança da polícia em 25 de agosto.
(Agencia Brasil)

Kassab diz que pode
faltar dinheiro para
pesquisa e usinas

nucleares em 2018
O ministro da Ciência, Tec-

nologia, Inovações e Comunica-
ções, Gilberto Kassab, disse na
sexta-feira (1º) que a pesquisa e
até a operação de usinas nuclea-
res podem ficar sem dinheiro se
os cortes no orçamento da pasta
para 2018 não forem revertidos.
Para o próximo ano, o governo
planeja um corte de R$ 1,2 bi-
lhão da pasta em relação ao que
foi previsto para a área em 2017.

“E no Orçamento de 2018
foi encaminhado para o Con-
gresso Nacional algo que será
impossível de atender: a redução
significativa do orçamento de
2017. É impossível, porque usi-
na nuclear precisa de combustí-
vel, as universidades precisam
de internet, as bolsas de estudo

não podem ser paralisadas, se-
não você perde tudo o que foi
investido”, ressaltou Kassab
após participar da assinatura de
um convênio entre a Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inova-
ção Industrial (Embrapii) e o
Ministério da Saúde.

Segundo Kassab, ainda para
este ano o ministério espera o
repasse de R$ 1 bilhão para hon-
rar todos os compromissos.
“Nós, após alguns meses de mo-
bilização, conseguimos reverter
esse corte linear, R$ 3 bilhões
que faltavam para que o orça-
mento de 2017 fosse cumprido.
Foi reduzido para R$ 1 bilhão,
que precisam ser atendidos no
mês de dezembro”, acrescentou.
(Agencia Brasil)
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Equipe Barrichello Hero está
definida para as 500 Milhas

Equipe que terá Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Rafael Suzuki, Felipe Giaffone, Dudu Barrichello, Diego Nunes, João
Cunha, Beto Cavaleiro, Gary Carlton, Nonô Figueiredo, Kiko Porto e Arthur Leist promete ser uma das mais fortes do grid

Layout da carenagem que será usada pela equipe
Barrichello Hero

Pole position das 500 Milhas
de Kart Granja Viana em 2016, a
equipe de Rubens Barrichello
novamente vem forte para a dis-
puta da competição em 2017,
que acontece no próximo dia 16
de dezembro. O time desta edi-
ção terá 12 pilotos que vão se
dividir entre os karts 71, 72 e 73
da Barrichello Hero.

“Será uma honra pilotar jun-
to com essas feras do automobi-
lismo e do kartismo. Temos vá-
rios campeões das 500 Milhas
reunidos nesta equipe e vamos
tentar voltar a vencer. Nosso úl-
timo título foi em 2013 com o
time sendo formado pelo Rubi-
nho, Suzuki, eu, o Tony (Kanaan)
e o Gaetano (Di Mauro), único que
desta vez será um dos nosso ad-
versários. Agora teremos a
ajuda do Dudu (Barrichello), Die-
go (Nunes), João (Cunha), Beto
(Cavaleiro), Gary (Carlton), Nono
(Figueiredo), Kiko (Porto) e o
Arthur (Leist)”, diz Felipe Gia-
ffone.

As inscrições para a prova
500 Milhas de Kart Granja Via-
na seguem abertas e podem ser
feitas no próprio site do Kartó-
dromo Granja Viana. Em 2017, a

competição ainda terá a catego-
ria Thunder Light, uma novidade
para beneficiar os pilotos ama-
dores com um pacote completo
e acessível já incluindo jogos de
pneus, gasolina extra para os trei-
nos livres, um chassi alugado e
outras vantagens, como aluguel

do motor, de um eixo e mão de
obra inclusa. Com isso, os pilo-
tos amadores poderão correr ao
lados das grandes estrelas do au-
tomobilismo.

Com até 60 equipes de pilo-
tos, as 500 Milhas de Kart tradi-
cionalmente reúne grandes no-

mes de diversas categorias do
automobilismo mundial: Fórmu-
la 1, F-2, Indy, F-3, Stock Car,
Copa Truck, MotoGP e kart. Para
essa edição, além dos fortes re-
presentantes da Barrichello
Hero, também já estão confirma-
dos outros grandes nomes como:
Felipe Massa, Christian Fittipal-
di, Nelsinho Piquet, além de ou-
tras estrelas.

As 500 Milhas deste ano terá
transmissão ao vivo do Sportv
durante a primeira e a última hora
da corrida. A largada irá aconte-
cer às 12h30 e o restante da prin-
cipal prova de endurance do kar-
tismo brasileiro será exibido no
site Sportv.com, também ao vivo.

Os ingressos para o evento
no espaço reservado Lounge,
acesso aos boxes já estão à
venda pelo site e aplicativo
Sem Hora.

As 500 Milhas de Kart têm
parceria com a AMK Viagens,
que é especializada em roteiros
de viagens e experiências para as
principais provas de esporte a
motor do mundo. Saiba mais
pelo site ou pelo
email: contato@amkviagens.com.br 
- Telefones: 11-2507-3368/
2507-3286.
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Domingão de quase verão,
futebol em plenas férias e dois
títulos em disputa. Quer mais
um motivo para comparecer a
Interlagos dia 17 de dezembro?
Então, toma aí: ingressos para
a grande final da Copa Truck,
que revelará os campeões ge-
ral e do regional Sul/Sudeste,
terceiro e último do seu ano de
estreia, podem ser adquiridos
a partir de R$ 17,50, valor da
meia entrada (lei federal
12.933) da arquibancada Are-
na Nação Truck. E se o nível
dos jogos por aqui não anda
lá essas coisas, pode ficar
tranquilo: com os melhores
nomes da categoria, “brutos”
de mais de quatro toneladas de
peso e motores com mil cava-
los de potência, o espetáculo de
qualidade está mais do que ga-
rantido.

Felipe Giaffone (Volkswa-
gen) e Roberval Andrade (Ive-
co) farão um mano-a-mano
para decidir quem será o cam-
peão geral das copas. Giaffone
soma até agora 188 pontos con-
tra 170 do rival. Mas é na defi-
nição da Copa Sul/Sudeste que
o bicho está pegando. O piloto
da VW também lidera a classi-
ficação, mas com apenas dois
de vantagem – 42 a 40 – so-
bre o representante do Co-
rinthians nas pistas. E a dife-
rença para o quarto coloca-
do Witold Ramasauskas, que
vem de turbina cheia com a
primeira vitória em Tarumã,
é de apenas cinco. No entan-
to, com 51 ainda em jogo na
rodada dupla (24 por vitória,
mais um da pole da primeira
bateria e um da melhor volta
por prova), todos ainda se ape-
gam às chances matemáticas.
Claro, muitos dependerão de
um milagre, mas como será Dia
de São Lázaro – que a Bíblia diz

Copa Truck tem
ingressos para

decisão a partir de
R$ 17,50

Interlagos revelará campeões geral e do regional Sul/
Sudeste no dia 17
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Roberval Andrade (Iveco)

ter sido ressuscitado por Jesus
– vale uma reza para pedir uma
forcinha.

Enfim, os ingredientes –
que incluem um festival de
atrações que estão sendo pre-
paradas com carinho e serão
anunciadas em breve – estão
todos aí para um programão es-
pecial para a toda a família da
Nação Truck. Agora, é só es-
colher a opção de ingresso e
ir à luta.

Arena Nação Truck – R$
35,00 (meia entrada R$
17,50), arquibancada com di-
reito a um boné exclusivo a ser
retirado no posto de troca me-
diante a apresentação do ca-
nhoto.

Paddock Truck –  R$
180,00, área localizada sobre
os boxes, com direito a visita-
ção aos boxes (em horário es-
tipulado pela organização). In-
clui coquetel, água, refrigeran-
tes e cerveja exclusivamente no
dia das corridas.

Informações importantes:
os ingressos são válidos des-
de os treinos da sexta-feira, dia
15 de dezembro. Há estacio-
namento pago disponível no
local, com entrada pelo Portão
9 e vagas limitadas.

É proibida a entrada de me-
nores de cinco anos. A partir
dessa idade e até 12 anos, cri-
anças não pagam ingresso de
arquibancada. Mas os menores
até 16 anos devem estar acom-
panhados dos pais ou respon-
sáveis, e todos portando docu-
mento de identificação origi-
nal. Também não é permitido
entrar no autódromo com ali-
mentos e bebidas.

Os ingressos devem ser
adquiridos pelo site oficial
www.copatruck.com.br ou no
dia das corridas nas bilheteri-
as do autódromo.

Bia Figueiredo defende o Grupo Financial
Racing na final do Porsche Império GT3 Cup

Única mulher do grid revezará pilotagem do carro número 50 da classe Cup com Ramon Alcaraz e o líder Norberto Gresse Filho
O Porsche Império GT3 Cup

terá neste sábado (2) a última eta-
pa de sua 13ª temporada. A Pors-
che 500, nono evento do calen-
dário da categoria, será a terceira
e última das etapas do Endurance
Series. O grid reunirá 31 carros e
69 pilotos nas categorias Cup e
Challenge. É na Cup, classe que
utiliza o modelo Porsche 911
GT3 Cup da geração 991, que está
inscrita a representante do Gru-
po Financial Racing, Bia Figuei-
redo.

Bia Figueiredo disputou a pri-
meira etapa do Endurance Seri-
es em Mogi Guaçu, no autódro-
mo Velo Città, revezando com
Ramon Alcaraz a pilotagem do
carro número 50 da categoria
Challenge. Uma quebra seguida
de acidente ainda nos primeiros
minutos impediu a dupla de dis-

putar um lugar no pódio. A expec-
tativa para a disputa deste sábado
em Interlagos ganha reforço a
partir da revisão dos planos, que
passa pela mudança de categoria.

O carro número 50 terá Bia,
Ramon e Norberto Gresse Filho,
que atuou nas duas primeiras provas
de longa duração como parceiro de
Miguel Paludo e lidera a classifica-
ção do Endurance Series ao lado do
piloto gaúcho. Os treinos para a eta-
pa final da temporada do Porsche
Império GT3 Cup Challenge Brasil
tiveram início na manhã desta sexta-
feira (1º), marcando o início da pre-
paração de duplas e trios para as
quatro horas de corrida.

A tomada de tempos classi-
ficatória da Porsche 500 terá iní-
cio às 16h30 desta sexta-feira,
com transmissão ao vivo pelos
canais da categoria no YouTube

Bia Figueiredo é a única mulher no grid da Stock Car

e no Facebook. A corrida deste
sábado terá largada às 14h30 e
será transmitida também ao vivo,
além dos canais digitais, pelo

SporTV 3. Além dos títulos da
Cup e da Challenge no Enduran-
ce Series, a prova em Interlagos
vai definir o título do Overall
Championship.
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Superliga Feminina 17/18

Embalado, BRB/Brasília Vôlei recebe
São Cristóvão Saúde/São Caetano

Time candango jogará com equipe do ABC Paulista às 15h deste sábado no Sesi Taguatinga, em Brasília

Bloqueio do São Cristóvão
Saúde/São Caetano

A décima rodada do turno da
Superliga feminina de vôlei 17/
18 terá um confronto direto nes-
te sábado (2). O BRB/Brasília
Vôlei (DF), décimo na classifi-
cação geral, receberá o São Cris-
tóvão Saúde/São Caetano (SP),
oitavo, às 15h, no Sesi Taguatin-
ga, em Brasília (DF). A Rede TV
transmitirá ao vivo.

O BRB/Brasília Vôlei chega
ao duelo deste sábado motivado
pela vitória na última rodada so-
bre o Renata Valinhos/Country
(SP) por 3 sets a 0. O time can-
dango está em décimo lugar na
classificação geral, com sete

pontos (três vitórias e seis
derrotas). Já o São Cristóvão
Saúde/São Caetano (SP) está
em oitavo lugar, com nove
pontos e a mesma campanha
das adversárias deste sábado.
O Dentil/Praia Clube é o líder,
com 27 pontos.

Pelo lado do São Cristóvão
Saúde/São Caetano, a levanta-
dora Ana Flávia chamou a aten-
ção para a importância do sa-
que no duelo contra o BRB/
Brasília Vôlei.

“O time delas vem embalado
pela vitória contra o Renata Va-
linhos/Country (SP). Então te-
mos que entrar focadas e sacar
bem para sairmos de quadra com
a vitória”, disse Ana Flávia.
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O Brasil terá como adver-
sários, na primeira fase da
Copa do Mundo 2018, na Rús-
sia, pelo Grupo E, Suíça, Cos-
ta Rica e Sérvia.

A definição dos oito grupos
da primeira fase foi feita na
sexta-feira (1º), em cerimônia
organizada pela Federação In-
ternacional de Futebol (Fifa),
em Moscou.

A partida de estreia da Se-
leção Brasileira será no dia 17
de junho, contra a Suíça, na ci-
dade de Rostov-on-Don. De-

pois, o Brasil jogará com a Cos-
ta Rica, em São Petersburgo, no
dia 22. E a terceira partida será
disputada em 27 de junho, con-
tra a Sérvia.

Caso o Brasil se classifique
em primeiro lugar, enfrentará nas
oitavas de final o segundo colo-
cado do grupo F, formado por
Alemanha, México, Suécia e
Coréia do Sul. Caso se classifi-
que em segundo lugar pelo gru-
po E, o Brasil terá pela frente o
primeiro colocado do grupo F.
(Agencia Brasil)

Brasil começa a Copa
enfrentando Suíça,
Costa Rica e Sérvia
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“Os Escolhidos”
Premiação repete sucesso

Auto Dicas

Com a presença de vários executivos da
maioria das montadoras de veículos instala-
das no Brasil, foi realizada no Hotel Mercure
Pinheiros, em São Paulo (SP), a cerimônia de
anúncio e entrega da premiação da segunda
edição “Os Escolhidos”. Entre os vencedo-
res, os maiores destaques ficaram para Audi,
Mercedes-Benz, Nissan, Renault e Toyota.

E também pelo segundo ano consecutivo
o Auto Jornal participou da votação de uma
das principais eleições de automóveis do país.
“Estamos muito orgulhosos pelo convite para
novamente fazermos parte do corpo eletivo
de “Os Escolhidos”, pois somos apenas 17
jornalistas representantes de todas as regiões
do Brasil. E o evento foi um sucesso, com
boa presença dos representantes das princi-
pais montadoras instaladas no país, o que de-
monstra a importância da iniciativa”, desta-
cou o jornalista Alberto Otazú, editor do Auto
Jornal.

A premiação “Os Escolhidos 2107” se
realizou em dois turnos, inicialmente com vo-
tação online, quando 82.456 internautas de
todo o Brasil votaram em 22 categorias de
veículos, segundo classificação de modelos
pela Anfavea (Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores). Foi vali-
dado apenas um voto de cada eleitor, identifi-
cado pelo ID de seu computador. No segun-

do turno, os finalistas de cada categoria fo-
ram avaliados e escolhidos por um júri com-
posto por uma comissão de notáveis, forma-
da por 17 jornalistas especializados em veícu-
los de todo o país, que votaram também em
outras três categorias (Assessoria de Impren-
sa, Atendimento Imprensa e Executivo de
Montadora) e elegeram “Os Escolhidos
2017”.

Esse prêmio é conferido pelo segundo ano
consecutivo pelas marcas AutoReview, Jor-
nal da Savassi, Jornal do Barro Preto, Coreu
News, Auto Jornal, Mecânica Online, Ofi-
cina News, Frete Urbano, Automania, ED
Motors, Memória Motor, CarrOnline, Pro-
grama Auto News, Programa Motores em
Ação, Programa Rodas & Motores, Pro-
grama Mundo sobre Rodas, Auto Pista, Veí-
culos e Turismo, Borracha TV, Revista O Me-
cânico.

O corpo de jurados do prêmio “Os Esco-
lhidos 2017” foi presidido pelo jornalista João
Euclides Prata Salgado e formado pelo se-
guinte Conselho de Notáveis: Alberto Otazú,
Alexandrino Bispo, Carolina Vilanova, Cristi-
an Sérgio, Edisson Ragassi, Eduardo Abbas,
Eduardo Seger, Fernando Campos, Freire
Neto, Giu Brandão, Isabel Reis, João Men-
des, Licinaira Barroso, Renyere Trovão e
Tarcísio Dias, Vagner Aquino.

Nacionais

Ford lança o New Fiesta 2018

A Ford lançou o New Fiesta 2018, que
chega ao mercado com novo design diantei-
ro, bem equipado, conectividade de última ge-
ração e tecnologia voltada à segurança e diri-
gibilidade. Uma das novidades da linha é a
apresentação do modelo Style EcoBoost, de
visual esportivo, com motor turbo de 125 cv,
além do completíssimo Titanium 1.6.

A linha é equipada com dois avançados
motores, o 1.6 Sigma Flex e o turbo 1.0 Eco-
Boost, nas versões SE, SE Plus, SEL, Tita-
nium, Titanium Plus e EcoBoost. O preço é a
partir de R$ 56.690. Entre os novos equipa-
mentos, o New Fiesta 2018 tem central multi-
mídia SYNC 3 de última geração, faróis com
luzes diurnas de LED, câmera de ré, novos
bancos e rodas.

A frente do New Fiesta ficou mais en-
corpada e atraente, com grade côncava e
para-choque totalmente novo. Suas linhas ins-
piradas no superesportivo Ford GT valorizam
as formas esculpidas da carroceria, com de-
talhes de sofisticação. A grade inferior ampla
faz o carro parecer mais largo e assentado.

A traseira ganhou um toque extra de es-
portividade com um novo aplique no para-cho-
que, além de lanternas com assinatura de luz
na versão Titanium. As rodas de 15 e 16 pole-
gadas também são novas.

O New Fiesta 2018 conta com seis op-
ções de cores: as perolizadas vermelho Ver-
mont, azul Califórnia e preto Bristol, a metáli-

ca prata Dublin e as sólidas vermelho Arizo-
na e branco Ártico.

No interior, o destaque é a central multi-
mídia SYNC 3, com tela de 6,5 polegadas e
recursos avançados de conectividade. Ofe-
recida desde a versão SE Plus, ela permite
acesso ao Apple CarPlay e Android Auto, além
de aplicativos.

Os bancos com novas espumas e encos-
tos de cabeça reposicionados tornam o interi-
or mais confortável. O New Fiesta também
ficou mais seguro, com reforços na carroce-
ria que aumentam a proteção contra impac-
tos laterais, atendendo os padrões mais exi-
gentes das normas internacionais. Para com-
pletar, um novo ajuste da suspensão contribui
para aprimorar o conforto de rodagem.

Os motores do New Fiesta 2018 são os
mais potentes da categoria. O 1.6 Sigma Ti-
VCT Flex gera 128/125 cv (com etanol/gaso-
lina) e vem com transmissão manual de cinco
velocidades ou sequencial de seis velocida-
des.

O EcoBoost a gasolina, de 125 cv, eleito
seis vezes Motor Internacional do Ano, tem
uma curva de torque impressionante e chega
a 170 Nm em apenas 1.400 giros. Ele vem
com uma versão aprimorada da transmissão
sequencial de seis velocidades, que proporci-
ona trocas rápidas e suaves e hoje detém um
dos maiores índices de satisfação entre os
consumidores na indústria.

Versões e preços
O New Fiesta 2018 parte de R$ 56.690

na versão 1.6 SE, equipada com direção elé-
trica, ar-condicionado, trava, retrovisores e
vidros dianteiros elétricos, central multimídia
SYNC 1 com AppLink e Assistência de Emer-
gência, sensor de estacionamento traseiro,
farol de neblina, freios ABS, alarme volumé-
trico, computador de bordo e conta-giros.

A versão SE Style 1.6 tem rodas de liga
leve de 16 polegadas, grade dianteira, retrovi-
sores e moldura do farol de neblina com aca-
bamento em preto e sai por R$ 59.590. A ver-
são SE Plus 1.6 AT, com transmissão sequen-
cial de seis velocidades, central multimídia
SYNC 3, controle de estabilidade e tração
AdvanceTrac, assistente de partida em ram-
pa, vidros elétricos traseiros e fechamento
global, custa R$ 62.390.

O New Fiesta SEL 1.6, com ar-condicio-
nado digital e rodas de liga leve de 15 polega-
das, sai por R$ 61.090 com transmissão ma-
nual e R$ 65.390 com a transmissão sequen-
cial de seis velocidades. O New Fiesta Style
EcoBoost AT, com motor turbo, transmissão
sequencial de seis velocidades e pacote de
aparência Style, custa R$ 69.790.

O New Fiesta Titanium 1.6 AT, com ro-
das de liga leve de 16 polegadas, sistema de
navegação, câmera de ré, banco parcialmen-
te em couro, faróis com luzes diurnas de LED
e lanterna parcial em LED, sai por R$ 71.190.
O topo de linha Titanium Plus 1.6 AT acres-
centa bancos de couro, sete airbags, botão de
partida Ford Power, acesso sem chave, acen-
dimento automáticos dos faróis, sensor de
chuva e espelho retrovisor eletrocrômico, por
R$ 75.190.

O New Fiesta 2018 tem também manu-
tenção econômica. Suas revisões seguem o
padrão de custo fixo da Ford, que permite ao
cliente saber de antemão quanto vai gastar
durante o período de garantia, de 36 meses
ou 30.000 km.

O custo total das três revisões anuais (ou
a cada 10.000 km) das versões com motor
1.6 Sigma é R$ 1.568 e o da versão Eco-
Boost fica em R$ 1.620. Com o plano Ford
Protect Advanced, o cliente pode adqui-
rir quatro revisões (até os 48 meses ou
40.000 km) por R$ 2.966 e ampliar a ga-
rantia original de fábrica para quatro anos.
Já o plano Ford Protect Premium acres-
centa uma quinta revisão aos 60 meses ou
50.000 km e estende a garantia para cinco
anos, por R$ 3.573.

Importados

Novo sedã da Fiat tem linhas elegantes e
soluções inteligentes que conciliam espaço e
harmonia de linhas e formas

O próximo lançamento da Fiat, o sedã
Cronos, mostra todas suas formas. Após uma
ação interativa nas redes sociais, o novíssimo
Fiat Cronos surge para o grande público em
fotos oficiais.

O Fiat Cronos é baseado na nova plata-
forma MP-S (Modular Platform Sedan), con-
cebida exclusivamente para o modelo e desti-
nada à produção na Argentina. A plataforma
foi desenvolvida para responder às exigênci-
as dinâmicas e construtivas de um automóvel
três volumes.

Equipado com motores 1.3 ou 1.8, o Fiat
Cronos une performance com baixo consu-
mo de combustível, além de prazer de dirigir.
“Um sedã muito bom de volante” – é o que
garantem os engenheiros responsáveis pelo
projeto.   Suas linhas são fluidas, com propor-
cionalidade e harmonia entre as diferentes
partes da carroceria, indicando beleza e es-
portividade. Ao lado de Mobi, Toro e Argo, o
Cronos expressa o novo momento da marca
Fiat e traz luz e beleza à tradicional racionali-
dade que caracteriza os sedãs.

A estratégia de divulgação da primeira
imagem do Fiat Cronos começou no Insta-
gram da marca. Nove posts distintos mostra-

Fiat apresenta primeiras
imagens do Cronos

ram ao longo do dia as várias partes do auto-
móvel até a formação da imagem completa
do veículo. Os posts eram interativos: ao to-
car-se a imagem, eram revelados ainda mais
detalhes do novo modelo, através de vídeos
curtos.

Com lançamento previsto para o primeiro
trimestre de 2018, o Fiat Cronos vem disputar
o segundo maior segmento de automóveis do

Brasil, que, somente em 2017, deverá absor-
ver cerca de 330 mil veículos. Na Argentina,
este segmento representa quase 100 mil car-
ros por ano e é disputado por nada menos que
13 modelos de diferentes marcas.

A chegada do Fiat Cronos vai movimen-
tar os mercados argentino e brasileiro, unindo
em um só modelo, espaço interno, ótimo por-
ta-malas, beleza e conectividade.

Confira o resultado do prêmio “Os Escolhidos 2017”:
Carro de Entrada: 1º Toyota Etios; 2º Mercedes-Benz A 200ff; 3º Fiat Uno
Hatch Pequeno: 1º Renault Sandero; 2º Fiat Mobi; 3º Nissan March
Hatch Médio: 1º Fiat Argo; 2º Chevrolet Cruze 1.4; 3º Volkswagen Golf
Sedan Compacto: 1º Honda City; 2º Ford New Fiesta; 3º Nissan Versa
Sedan Pequeno: 1º Toyota Etios Sedan; 2º Ford Ka Sedan; 3º Renault Logan
Sedan Médio: 1º Toyota Corolla; 2º Mercedes-Banz CLA 200; 3º Honda Civic
Sedan Grande: 1º Audi A4; 2º Mercedes-Benz C300; 3º BMW 320
Sedan Premium: 1º Ford Fusion 2.0nHybrid; 2º Audi A8; 3º Lexus LS 460
Pick Up Pequena: 1º Volkswagen Saveiro; 2º Fiat Strada; 3º Chevrolet Montana
Pick Up Média: 1º Nova Nissan Frontier; 2º Volkswagen Amarok; 3º Toyota Hillux
Sport Utility Pick Up: 1º Fiat Toro; 2º Renault Duster Oroch
Monocab (Mini Van): 1º Honda Fit; 2º Mercedes-Benz B200; 3º Fiat Doblo
SUV de Entrada: 1º Renault Kwid; 2º Nissan Kicks; 3º Jeep Renegade
SUV: 1º Jeep Compass; 2º Audi Q3; 3º Renault Captur
SW (Perua) Média: 1º Volkswagen Space Fox; 2º Volkswagen Space Cross; 2º Fiat We-
ekend;
SW (Perua) Grande: 1º Audi A4 Avant; 2º Mercedes-Benz C300; 3º Subaru Outback
Furgão Pequeno: 1º Mercedes-Benz Vito CDI; 2º Fiat Fiorino; 3º Renault Kangoo
Furgão (Van): 1º Mercedes-Benz Sprinter 415; 2º Hyundai HR; 3º Fiat Ducato
Escolhidos Delas: 1º Mini Cooper S Exclusive; 2º Honda Fit; 3º Mercedes-Benz GLA200
Esporte: 1º Audi TT Coupe e Mercedes-Benz AMG GT R; 2º Posche 911; 3º Subaru WRX
Carro dos Sonhos: 1º Ferrari FF 63 V12 e Subaru WRX STI; 2º Porsche 911 Turbo; 3º
Maserati Grand Turismo
Assessoria de Imprensa: Nissan e Renault
Atendimento Imprensa: Célio Galvão
Executivo de Montadora: Rogério Louro
Pós Venda: 1º CAOA
A premiação “Os Escolhidos” contou com o apoio de Hotel Mercure Pinheiros e Restauran-
te La Terrina.

Começou a pré-venda do Jaguar E-Pace

A Jaguar acaba de anunciar as especifi-
cações técnicas, versões e preços de seu novo
SUV compacto, o E-PACE. Com visual es-
portivo e focado em performance, o modelo
tem a praticidade de um utilitário esportivo
premium, com capacidade para até cinco adul-
tos. As pré-vendas do E-PACE já começa-
ram em todas as concessionárias Jaguar Land
Rover do Brasil, e as primeiras entregas se-

mente esportiva, o modelo chega ao mercado
brasileiro em quatro diferentes versões am-
plamente configuráveis:
E-PACE 249 cv                           R$ 222.300
E-PACE R-Dynamic S 249 cv   R$ 246.750
E-PACE First Edition 249 cv       R$ 275.900
E-PACE R-Dynamic SE 300 cv R$ 278.080

São duas opções de motores Ingenium de
249 cv disponível para as versões base, R-
Dynamic S e First Edition, essa última limita-
da a 45 unidades. Já a versão R-Dynamic SE
chega com motor Ingenium configurado para
desenvolver 300 cv de potência, suficientes
para levar o veículo da imobilidade aos 100
km/h em apenas 6,4 segundos e atingir a ve-
locidade máxima de 243 km/h.

Todas as versões são acompanhadas pelo
sistema de transmissão ZF de nove velocida-
des que alia comportamento esportivo com
economia de combustível.

Seu design exterior é inspirado no supe-
resportivo F-TYPE, especialmente pela gra-
de frontal, por suas proporções marcantes e
suas saliências curtas, que dão ao modelo uma
aparência arrojada que remete constantemen-
te a um aspecto ágil e dinâmico. O DNA es-
portivo da Jaguar também é evidente nas li-
nhas do teto e das janelas laterais.

Amplamente personalizável, o modelo
chega ao Brasil com 10 opções de cores de
carroceria.

rão a partir de abril de 2018.
O modelo é o mais novo membro da famí-

lia de SUVs da marca britânica, que já conta
com o F-PACE, apresentado em 2015, e com
o I-PACE, modelo 100% elétrico confirmado
para chegar ao mercado global em 2018.

O E-PACE chega para ocupar um seg-
mento em que a Jaguar não atuava até então:
o de SUVs compactos. Com proposta total-
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Expediente

Dunlop oferece performance
e segurança num só pneu

Quem tem um automóvel ou SUV de alto desempenho precisa conhecer o
novo pneu SP Sport Maxx 050+ da Dunlop Pneus

Veículos de alto desempenho caíram no
gosto do brasileiro. Quem já alcançou o so-
nho do carro de luxo ou do SUV potente
sabe o quanto é bom poder dirigir com es-
portividade e segurança. Para equipa-lo
melhor, em termos de potência e luxo, os
pneus são peças-chave que podem fazer a
diferença e garantir uma excelente perfor-
mance.

Imagine a cena: você decide ir esquiar
com a família. O que escolheria: uma bota de
neve ou um sapato social? A mesma coisa
vale para os pneus no caso dos veículos de
alto desempenho:  não adianta um carro po-
tente com um pneu que não oferece estabili-
dade e boa resposta na dirigibilidade.

Pensando nisso, a Dunlop Pneus passa
a oferecer em suas lojas no Brasil o SP Sport
Maxx 050+, voltado especificamente para
esse tipo de carro e SUV. Focado na cate-
goria premium,  o modelo  possui compos-
tos diferenciados que garantem durabilida-
de e alta performance em terrenos secos e
molhados.

Os novos pneus também têm ótimo cus-
to-benefício, duram mais e ajudam na econo-
mia de combustível.

Sobre a Dunlop
A Dunlop é uma marca do grupo Sumito-

mo Rubber Industries, com sede mundial no
Japão, onde possui um moderno centro de
P&D e três campos de prova. Os pneus Du-
nlop são produzidos em treze fábricas e estão
presentes em mais de 100 países, incluindo
Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia,
China, Turquia e Europa.

A fábrica da Dunlop no Brasil com 1.300
funcionários é a mais moderna unidade fabril
de pneus do país, sendo a única a produzir os
pneus sem emenda Sun System que garan-
tem maior precisão e segurança. É a primeira
fábrica do grupo Sumitomo Rubber Industri-
es fora da Ásia com uma produção de 15 mil
pneus por dia.

Localizada em Fazenda Rio Grande, re-
gião metropolitana de Curitiba, foi inaugurada
em outubro de 2013 com investimentos de R$
750 milhões. A empresa comercializa pneu-
máticos para veículos de passeio, vans, SUVs
e caminhões por meio de 186 lojas no Brasil.
Para 2019 serão investidos R$ 487 milhões
na ampliação da fábrica de pneus de passeio
(18 mil/dia) e nova fábrica de pneus de carga
(500/dia).


