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Casos de sarampo aumentam
no mundo, alerta OMS

Conta de luz subirá até
3,86% com reajuste de
receita de hidrelétricas
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Comercial
Compra:   3,84
Venda:       3,84

Turismo
Compra:   3,82
Venda:       4,05

Compra:   4,47
Venda:       4,48

Compra: 141,55
Venda:     171,36

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

13º C

Quarta: Sol com
diminuição de nu-
vens de manhã. Tar-
de ensolarada e noi-
te de céu limpo.

Previsão do Tempo

Brasileiro de Rally de
Velocidade: Victor Corrêa

quer outros bons resultados
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O Campeonato Brasileiro
de Rally de Velocidade para
carros retorna neste final de se-
mana (21 e 22/7), com a dispu-
ta do Rally de Inverno, que será
válido pela quinta e sexta eta-
pas do certame nacional, na ci-
dade de Lençóis Paulista, a 280
km da capital. O evento no cen-
tro-oeste do Estado será gran-
dioso, pois também receberá o
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja nas categorias mo-
tos, quadriciclos e UTVs, tota-
lizando a participação de cerca
de 80 veículos.             Página 8

Victor Corrêa está caminhando para a primeira vitória no
Rali de Velocidade

Stuttgart
Motorsport terá
Miguel Paludo e

Ricardo Mauricio

Avancini confirma top 2 do
mundo e aumenta diferença para
perseguidores em ranking de MTB
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A sequência de três pódi-
os nas três últimas provas da
Copa do Mundo UCI de MTB
na modalidade do cross coun-
try, nas etapas da Itália e de
Andorra do evento, garantiram
ao ciclista Henrique Avancini
(Cannondale Factory Racing)
uma boa vantagem para seus
rivais na disputa de número 2
do mundo. Enquanto o suíço
Nino Schurter lidera com fol-
ga o ranking mundial, ao somar
2.372 pontos, Avancini  segue
firme em segundo lugar, com
1.706. Ele está 219 e 239 pon-
tos à frente de seus dois prin-
cipais concorrentes. Página 8

Porsche 911 GT3 R

O público do Rio Grande
do Sul terá um motivo forte
para torcer pela equipe Stutt-
gart Motorsport na terceira
etapa do Endurance Brasil,
que acontecerá no dia 21 de
julho em Tarumã. O piloto
gaúcho Miguel Paludo, de-
tentor de cinco títulos na
Porsche Cup e com três tem-
poradas disputadas em cate-
gorias da Nascar nos Estados
Unidos, fará dupla com Ri-
cardo Mauricio no Porsche
911 GT3 R, substituindo Mar-
cel Visconde, que não poderá
correr devido a uma viagem 
agendada previamente.

Visconde formou com
Mauricio a dupla campeã do
Endurance Brasil em 2017. O
convite a Paludo para substitui-
lo em Tarumã teve várias ra-

zões. “O Paludo conhece mui-
to bem os segredos do traça-
do e tem longa experiência ao
volante de Porsches de com-
petição. Isso vai tornar mui-
to rápida a adaptação dele ao
911 GT3 R, que é um pouco
diferente dos outros Pors-
ches que ele pilotou”, confia
o piloto, que estará de volta
ao cockpit do 911 GT3 R na
etapa seguinte do Endurance
Brasil, no Velo Città, em
Mogi Guaçu (SP). Nas duas
primeiras provas do Enduran-
ce Brasil 2018, a dupla Vis-
conde/Mauricio lutou pela
vitória e colheu um segundo
lugar em Curitiba e um ter-
ceiro em Interlagos.

Esta será a segunda vez
que Paludo e Mauricio cor-
rerão em dupla.        Página 8

Congresso
peruano é
convocado

para destituir
Conselho de
Magistrados

O presidente do Peru,
Martín Vizcarra, convocou  na
terça-feira (17) o Congresso
para um plenário extraordiná-
rio para tratar da destituição
total do Conselho Nacional
da Magistratura (CNM), cu-
jos membros estão envolvi-
dos em umo escândalo de
corrupção judicial.  Em pro-
nunciamento, Vizcarra pro-
gramou a sessão extraordiná-
ria para esta sexta-feira (20),
por considerar a destituição
em bloco do CNM “impres-
cindível e inadiável”, como
parte da reforma integral do
sistema de justiça que está
promovendo no país. Página 3

Mais da
metade dos

venezuelanos
que entraram
no Brasil já
saiu do país
Dos 127,7 mil imigran-

tes venezuelanos que entra-
ram no Brasil pelo municí-
pio de Pacaraima, na região
de fronteira de Roraima, no
ano passado e neste ano,
mais da metade já deixou o
país. Dos 68,9 mil que saí-
ram, a maior parte (47,8
mi l )  fez  o  caminho  por
fronteira terrestre e 21,1
mil pegaram voos internaci-
onais.                        Página 3
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Conta de Luz
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A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) aprovou na terça-
feira (17) reajuste de 45,52% na
receita anual de geração de 69 usi-
nas hidrelétricas que atuam no re-
gime de cotas. A medida vai provo-
car aumento nas contas de luz en-
tre 0,02% e 3,86%, segundo a Ane-
el. O impacto médio será de 1,54%.

O impacto na conta de luz
depende da data do reajuste apro-
vado pela Aneel e da quantidade
de cotas (volume de energia) que
cada distribuidora compra das hi-
drelétricas. O volume de cotas de
cada distribuidora representa, em
média, 22,64% dos contratos de
energia das concessões.

A remuneração total recebida pe-
las usinas, de julho de 2018 a junho de
2019, será de R$ 7,944 bilhões.

Segundo a Aneel, a receita
anual de geração é calculada con-
siderando os valores do Custo da
Gestão dos Ativos de Geração
(GAG), acrescidos de encargos
de uso e conexão, receita adici-
onal por remuneração de inves-
timentos em melhorias de peque-
no e grande porte, investimentos
em bens não reversíveis, Taxa de
Fiscalização dos Serviços de
Energia Elétrica, custos associ-
ados aos programas de Pesquisa
e Desenvolvimento e Eficiência
Energética e eventuais ajustes.O
regime de cotas foi implantado
por meio da Medida Provisória nº
579, de 2012, com renovação
automática das concessões de
usinas hidrelétricas.    Página 3

Relatório divulgado pela
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) em parceria com
o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) aler-
ta para o aumento de casos
de sarampo no mundo. Os
números mostram que, nos
quatro primeiros meses des-
te ano, foram registrados
79.329 casos da doença,
contra 72.047 no mesmo pe-
ríodo de 2017.

O pico da doença foi regis-
trado no mês de março, quan-

do foram identificados 25.493
casos. A maior parte dos casos
de sarampo registrados em
2018 foram identificados em
países como Uganda e Nigéria,
na África; Venezuela, nas Amé-
ricas; Iêmen, Emirados Árabes
Unidos, Síria, Sudão e
Paquistão, no Mediterrâneo
Oriental; Ucrânia, Sérvia,
Rússia e Romênia, na Europa;
Índia, Tailândia, Mianmar e
Indonésia, no Sudeste Asiáti-
co; e Filipinas e Malásia, no
Sudeste Asiático.       Página 2

Médicos britânicos alertam
sobre superbactéria

transmitida sexualmente
A Associação Britânica de

Saúde Sexual e HIV (BASHH,
na sigla em inglês) acendeu a
luz de alerta para uma infecção
sexualmente transmissível que
se alastra pelo mundo, tratada
como “superbactéria”. A conta-
minação da Mycoplasma geni-

talium (MG) ocorre em rela-
ções sexuais sem o uso
de preservativo.

Por ser uma doença ainda
pouco conhecida, nem sempre há
testes para diagnóstico preciso e
também medicamentos específi-
cos.                               Página 2

Governo publica decreto
que antecipa parcela do
13º para aposentados

Ministro visita única criança
brasileira que está só em

abrigo nos EUA
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C Â M A R A  ( S P ) 

Assim como nos demais Parlamentos [94 deputados
na Assembleia paulista; 70 na Câmara dos Deputados e 2
senadores pelo Estado de São Paulo], os vereadores que não forem
eleitos [pra uma das 3 Casas citadas] vão no mínimo acumular
intenções de votos pra 2020. 

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

Aos 38 de idade [mais jovem da história], Bruno [sendo Co-
vas - PSDB] segue dando ‘aula’ de como tratar com
espírito diplomático questões como a concessão [não
privatização] do Parque Ibirapuera, tendo que retirar as áreas do
Estado que não podiam ser agregadas no edital.     

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

Completando 50 anos no Ibirapuera, o Parlamento no Palácio
9 de Julho já foi muito importante. Até no período dos governos
militares [1964 - 1985] rolava a chamada soberania do plenário,
mesmo quando o Poder Executivo tinha maioria de governistas
pras LDOs e Orçamentos.    

G O V E R N O  ( S P )   

Marcio França [dono do PSB paulista] em campanha pela re-
eleição tá sendo o mais natural comunicador da política. Tanto na
tv Cultura [Roda Viva], como na rádio Jovem Pan [Jornal da Ma-
nhã], aposta no crescimento [propaganda rádio e tv] e num 2º tur-
no contra Doria (PSDB).            

B R A S I L I A 

Deputados federais [70 por São Paulo] apostam quase tudo
no fato de que haverá muito pouca renovação nas eleições deste
ano, em que as coligações partidárias proporcionais deixam de
existir [eleições municipais de 2020 já serão sem elas]. É o ‘can-
to’ da maioria dos 35 ’cisnes’.    

P A R T I D O S 

Enquanto a maioria das convenções nacionais foram pro iní-
cio de agosto,  as estaduais começam dia 21, como por exemplo
o PODEMOS (ex-PTN) da deputada federal e dona nacional Re-
nata Abreu no próximo dia 22, na ALESP. França [dono do PSB -
SP] confirmou presença ...

P O L Í T I C O S 

... Marina [fundadora e dona nacional Marina após ter se al-
bergado no PV em 2010 e no PSB em 2014], além de não agregar
católicos e espíritas, desagrega a irmandade das Assembleias de
Deus. É que ela usa e abusa de pretextos nos contextos de textos
da literatura bíblica ...  

B R A S I L E I R O S

... No PT, o ex-presidente Rui Falcão [eleito e continuado por
Lula] retomou o ’neoliberalismo’ da campanha 2002, quando
‘classe média’, empresários e partidos que cristianizaram Serra
(PSDB) aderiram. Tarde, porque Ciro [PDT do que restou de Bri-
zola] já bajula os mesmos.     

H I S T Ó R I A S 

Nossa única certeza 100% [morte física], serve pra ampliar
nossa 2ª quase certeza: vamos decepcionar e vão  decepcionar,
rompendo confianças. É que nossas ilimitadas tolices e
crenças nos levam a projetar nos outros o que não
costumamos perguntar se é o que desejam.

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política - São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

Relatório divulgado pela Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) em parceria com o Fun-
do das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) alerta para o
aumento de casos de sarampo
no mundo. Os números mos-
tram que, nos quatro primeiros
meses deste ano, foram regis-
trados 79.329 casos da doen-
ça, contra 72.047 no mesmo
período de 2017.

O pico da doença foi regis-
trado no mês de março, quando
foram identificados 25.493 ca-
sos. A maior parte dos casos de
sarampo registrados em 2018

foram identificados em países
como Uganda e Nigéria, na Áfri-
ca; Venezuela, nas Américas; Iê-
men, Emirados Árabes Unidos,
Síria, Sudão e Paquistão, no
Mediterrâneo Oriental; Ucrânia,
Sérvia, Rússia e Romênia, na
Europa; Índia, Tailândia, Mian-
mar e Indonésia, no Sudeste Asi-
ático; e Filipinas e Malásia, no
Sudeste Asiático.

Surtos no Brasil
De acordo com o Ministério

da Saúde, o Brasil enfrenta pelo
menos dois surtos de sarampo –
em Roraima e no Amazonas. Até

o dia 27 de junho, foram confir-
mados 265 casos de sarampo no
Amazonas, sendo que 1.693 per-
manecem em investigação. Já
Roraima confirmou 200 casos
da doença, enquanto 179 conti-
nuam em investigação.

Ainda segundo a pasta, casos
isolados e relacionados à impor-
tação foram identificados nos
estados de São Paulo (1), Rio
Grande do Sul (6); e Rondônia
(1). Outros estados têm casos
suspeitos, mas que ainda não
foram confirmados. Até o mo-
mento, o Rio de Janeiro  infor-
mou oficialmente 18 casos

suspeitos e dois casos confir-
mados de sarampo. 

“O Ministério da Saúde per-
manece acompanhando a situ-
ação e prestando o apoio ne-
cessário ao Estado. Cabe es-
clarecer que as medidas de blo-
queio de vacinação, mesmo em
casos suspeitos, foram realiza-
das em todos os estados”, diz
o ministério.

 Em 2016, o Brasil recebeu
da Organização Pan-America-
na da Saúde (Opas) o certifi-
cado de eliminação da circula-
ção do vírus do sarampo.
(Agencia Brasil)

Ministério reforça ações de combate
às fake news sobre vacinas

Em meio à baixa cobertura
vacinal e pelo menos dois sur-
tos de sarampo no país, o gover-
no federal reforça ações de comu-
nicação para combater as chama-
das fake news relacionadas à imu-
nização. A estratégia do Ministé-
rio da Saúde, da Secretaria de Co-
municação da Presidência da Re-
pública e outros órgãos visa a mi-
nimizar os prejuízos causados à
população pelo compartilhamen-
to de informações equivocadas 
sobre efeitos das vacinas.

Por meio de nota, a pasta in-
formou que conta com uma
equipe de monitoramento res-
ponsável por analisar as princi-
pais notícias de saúde no meio
digital, tanto em portais de notí-
cias quanto nas redes sociais.
Em 2017, foram recebidos mais
de 2,2 mil alertas. Este ano, até
o momento, foram mais de mil. 

 “Todos eles são analisados
pela assessoria de comunicação

e, caso necessário, é realizada
uma intervenção ativa para escla-
recer o posicionamento do Mi-
nistério da Saúde”, informou a
pasta, por meio de nota. 

De acordo com o ministério,
uma publicação esclarecendo que
não existe o subtipo H2N3 do ví-
rus influenza no Brasil – boato que
circulou nas redes sociais e gru-
pos de aplicativos de mensagens
no início do mês de abril – regis-
trou 22.030 compartilhamentos,
1.580 comentários, 11.890 rea-
ções (curtidas e afins) e alcançou
2,2 milhões de pessoas, na página
oficial da pasta no Facebook.

Sarampo e pólio
Entre os dias 6 e 31 de agos-

to, o ministério promove a Cam-
panha Nacional de Seguimento
contra o Sarampo e a Poliomie-
lite. O foco da vacinação são cri-
anças com idade entre 1 e 5 anos
incompletos.  (Agencia Brasil)

Post  do Ministério da Saúde no Facebook em que desmente a
existência do subtipo H2N3 do vírus influenza no Brasil
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Justiça Eleitoral abre habilitação
para voto em trânsito

Os eleitores que estarão fora
do domicílio eleitoral em outu-
bro podem se cadastrar para vo-
tar em trânsito, desta terça-fei-
ra (17) até o dia 23 de agosto. O
voto em trânsito pode ocorrer
no primeiro, no segundo ou nos
dois turnos, nas capitais e nos
municípios com mais de 100
mil eleitores. Para votar em trân-
sito, o eleitor tem que fazer a ha-
bilitação em um cartório eleito-
ral, indicando o local em que
estará na data das eleições.

Neste ano, quem estiver na
unidade da federação de seu do-
micílio eleitoral poderá votar
para presidente da República,
governador, senador, deputado

federal, deputado estadual ou
distrital. Os eleitores que esti-
verem fora da unidade da fede-
ração de seu domicílio eleitoral
só podem votar para presidente.

O voto em trânsito foi per-
mitido a partir das eleições de
2010, nas capitais e somente
para o cargo de presidente da
República.  Naquele ano,
80.419 eleitores se cadastra-
ram para votar em trânsito no
primeiro turno e 76.458, no
segundo turno.

Em 2014, além das capitais,
foi possível votar em trânsito
também nas cidades com mais
de 200 mil eleitores. Foram cri-
adas 216 seções para voto em

trânsito, em 91 municípios.
Naquele ano, 84.418 eleito-

res se cadastram para votar em
trânsito no primeiro turno das
eleições presidenciais e 79.513
se habilitaram para o segundo
turno. São Paulo, Rio de Janei-
ro e Minas Gerais foram os es-
tados mais procurados pelos
eleitores que estavam fora de seu
domicílio eleitoral.

Para se habilitar, o eleitor
deve comparecer em um cartó-
rio eleitoral, apresentar um do-
cumento oficial com foto e in-
dicar o local em que pretende
votar. Só podem votar em trân-
sito as pessoas em situação re-
gular no cadastro eleitoral.

O direito de votar em trânsi-
to só pode ser exercido no ter-
ritório brasileiro. No entanto, os
eleitores com título cadastrado
no exterior que estiverem no
Brasil poderão votar em trânsi-
to na eleição para presidente.

Os tribunais regionais elei-
torais (TREs) vão divulgar em
seus sites os locais onde haverá
voto em trânsito. As seções
eleitorais que receberão o voto
em trânsito deverão ter entre 50
e 400 eleitores. Se o número de
eleitores não atingir o mínimo,
caberá ao TRE agregar a seção
eleitoral a outra mais próxima,
“visando garantir o exercício do
voto”. (Agencia Brasil)

Médicos britânicos alertam sobre
superbactéria transmitida sexualmente

A Associação Britânica de
Saúde Sexual e HIV (BASHH, na
sigla em inglês) acendeu a luz de
alerta para uma infecção sexual-
mente transmissível que se alas-
tra pelo mundo, tratada como
“superbactéria”. A contaminação
da Mycoplasma genitalium
(MG) ocorre em relações sexu-
ais sem o uso de preservativo.

Por ser uma doença ainda
pouco conhecida, nem sempre
há testes para diagnóstico pre-
ciso e também medicamentos
específicos. As informações
sobre a superbactéria estão sen-
do reunidas e analisadas.

Um estudo divulgado pela
BASHH alerta que, se medidas
urgentes não forem tomadas, a
MG pode se tornar uma “super-
bactéria” em dez anos. Atual-
mente, uma em cada 100 pesso-

as infectadas pode não respon-
der ao tratamento.

Segundo a análise, os dados
preocupam porque a não reação
ao tratamento pode levar até 3
mil mulheres por ano  a  terem 
doença inflamatória pélvica
(DIP) causada por MG e com
risco de infertilidade.

Características
A “superbactéria” provoca

sintomas semelhantes aos da cla-
mídia – doença sexualmente
transmissível também por bac-
téria que provoca dores, infla-
mação pélvica e corrimento -,
mas é mais resistente ao trata-
mento e, se não tratada, pode le-
var à infecção da órgãos repro-
dutivos e causar infertilidade.

Há, ainda, mais semelhanças
entre a contaminação por Myco-

plasma genitalium (MG) e ou-
tras doenças sexualmente trans-
missíveis. No caso do homem,
provoca ardência ao urinar e se-
creção, além de inflamação dos
órgãos internos.

Nas mulheres, a superbacté-
ria provoca dor ao urinar, infla-
mação de órgãos internos, se-
creção e infertilidade, em situa-
ções mais graves.

De acordo com especialistas,
homens e mulheres correm risco
de serem contaminados pela MG
quando fazem sexo desprotegido,
no caso, sem o uso de preservati-
vo. A contaminação pode ocorrer
por via oral, vaginal e anal.

Prevenção e Tratamento
O estudo informa que 72%

dos especialistas em saúde se-
xual disseram que é preciso mu-

dar as práticas sexuais para se
tornem mais seguras. No caso,
recomendam um alerta das au-
toridades públicas sobre as ame-
aças do avanço da superbactéria.

O porta-voz da BASHH, Pa-
ddy Horner, afirmou que a MG
é tratada com antibióticos, mas
até recentemente não havia tes-
tes disponíveis para diagnosticar
a doença. Segundo ele, houve
situações de diagnóstico e tra-
tamento equivocados.

Para elaboração do estudo,
foram ouvidos 169 especialistas
em saúde sexual que atuam no
Reino Unido. Entre as recomen-
dações apresentadas estão o me-
lhor controle da resistência aos
antibióticos, a busca pelo diagnós-
tico mais preciso, a redução de
custos do tratamento e o acom-
panhamento. (Agencia Brasil)

Operação da PF prende suspeitos de
golpes via aplicativos de mensagens
Uma operação da Polícia

Federal (PF) para combater
um grupo criminoso especi-
alizado em aplicar golpes por
meio da internet está ocorren-
do neste momento nos esta-
dos de Mato Grosso do Sul e
do Maranhão.

Segundo a PF, as investiga-
ções da Operação Swindle
constataram que os suspeitos

clonavam números telefôni-
cos para aplicar golpes via
aplicativo de trocas de mensa-
gens.

“O grupo abria contas ban-
cárias falsas e utilizava contas
“emprestadas” por partícipes
para receber valores proveni-
entes das fraudes aplicadas
em razão do desvio dos termi-
nais telefônicos, em que os

agentes criminosos se “apos-
savam” das contas de WhatsA-
pp de autoridades públicas e,
fazendo-se passar por estas,
solicitavam transferências
bancárias das pessoas cons-
tantes de suas listas de conta-
to”, diz a nota da PF.

Os policiais federais cum-
prem cinco mandados de bus-
ca e apreensão e dois de pri-

são preventiva. Os mandados
foram expedidos pela Justiça
Federal em Brasília.

De acordo com a PF,
os suspeitos poderão respon-
der pelos crimes de invasão de
dispositivo informático, este-
lionato e associação crimino-
sa. Swindle, o nome da opera-
ção, significa fraude em in-
glês. (Agencia Brasil)
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Congresso peruano
é convocado para
destituir Conselho

de Magistrados
O presidente do Peru, Martín Vizcarra, convocou  na terça-feira

(17) o Congresso para um plenário extraordinário para tratar da des-
tituição total do Conselho Nacional da Magistratura (CNM), cujos
membros estão envolvidos em umo escândalo de corrupção
judicial. Em pronunciamento, Vizcarra programou a sessão extraor-
dinária para esta sexta-feira (20), por considerar a destituição em
bloco do CNM “imprescindível e inadiável”, como parte da reforma
integral do sistema de justiça que está promovendo no país.

Vizcarra solicitou na semana passada ao Congresso a desti-
tuição do CNM, encarregado de nomear, ratificar e destituir juí-
zes, mas o Legislativo, onde o fujimorismo (políticas e ideias
disseminadas pelo ex-presidente peruano, Alberto Fujimori) tem
maioria, está em um período de recesso e, por enquanto, só tinha
aprovado a investigação dos três membros do conselho acusados
de envolvimento no caso.

De acordo com o presidente, a proposta de destituição do CNM
tem como base o Artigo 157 da Constituição, cuja aplicação é pre-
vista para causas graves, incluindo os membros suplentes que de-
veriam substituir os conselheiros titulares em caso de vacância.

Vizcarra afirmou que, “diante dos escandalosos áudios que
revelam a corrupção endêmica”, devem ser realizadas “mudan-
ças urgentes”, que “não se alcançam só com palavras, mas com
fatos concretos”. “Não vamos permitir a decomposição das ins-
tituições do Peru, e estamos lutando de maneira frontal contra a
corrupção, a fim de dar resposta às exigências e reivindicações
unânimes da população, por transparência e qualidade institucio-
nal”, acrescentou.

O presidente destacou a instauração, no dia 13, de uma co-
missão de analistas que se encarregará de elaborar uma proposta
de reforma do sistema de justiça para que o governante a apre-
sente ao Parlamento no discurso que fará no próximo dia 28,
data em que o Peru celebra 197 anos de independência.

O grupo, que é presidido pelo diplomata e ex-ministro Allan
Wagner e intregado por mais seis especialistas “de reconhecida
trajetória ética”, deverá apresentar seu primeiro relatório nos
próximos oito dias. O documento, que posteriormente será de-
batido no plenário do Congresso, deverá incluir um mecanismo
de coordenação e articulação dos diversos atores que garanta a
sustentabilidade de uma reforma integral.

O escândalo de corrupção judicial explodiu na semana passa-
da com a publicação de uma série de escutas telefônicas que re-
velaram a existência de ampla rede de tráfico de influência, su-
borno e prevaricação nas mais altas instâncias do Judiciário do
Peru, que inclui altos magistrados, empresários e políticos.

As escutas custaram o cargo do ministro de Justiça e Direitos
Humanos, Salvador Heresi, protagonista de um áudio; e de cinco
juízes da Corte Superior de Justiça de Callao, entre eles, o presi-
dente do colegiado, Walter Ríos, que pedia um suborno de pelo
menos US$ 10 mil em troca de favorecer a nomeação de um pro-
motor.

Os conselheiros Guido Aguila e Julio Gutiérrez também fo-
ram afastados, enquanto seu companheiro Iván Noguera é inves-
tigado no Parlamento.

Outro envolvido, que foi suspenso, é  juiz do Supremo César
Hinostroza, que se ofereceu para absolver o estuprador de uma
menor de 11 anos e coordena reuniões com uma “Senhora K” da
“Força Número Um”, codinome que poderia ser uma referência
a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente. (Agencia Brasil)

Mais da metade dos
venezuelanos que

entraram no Brasil já
saiu do país

Dos 127,7 mil imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil
pelo município de Pacaraima, na região de fronteira de Roraima,
no ano passado e neste ano, mais da metade já deixou o país. Dos
68,9 mil que saíram, a maior parte (47,8 mil) fez o caminho por
fronteira terrestre e 21,1 mil pegaram voos internacionais.

Os dados foram apresentados na 5ª reunião do Comitê Fede-
ral de Assistência Emergencial, realizada nesta  segunda-feira (16)
no Palácio do Planalto, e divulgados pela Casa Civil.

Dentre os venezuelanos que deixam o país por via terrestre,
66% voltam ao país natal por Pacaraima; 15% pela Ponte Tan-
credo Neves, em Foz do Iguaçu, no Paraná; 6% por Guajará-Mi-
rim, em Rondônia; 6% por Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; e
7% por outras localidades.

De acordo com os dados divulgados pela Casa Civil, as prin-
cipais rotas de saída por via aérea são os aeroportos de Guaru-
lhos, em São Paulo (58%); Manaus (15%), Brasília (13%) e do
Galeão, no Rio de Janeiro (11%).

Os venezuelanos buscam abrigo no Brasil fugindo da crise
econômica intensa instalada no país vizinho. Eles chegam ao Bra-
sil pela fronteira com Roraima.

Pedidos de refúgio e residência
De 2015 a junho deste ano, 56,7 mil venezuelanos procuraram

a Polícia Federal para solicitar refúgio ou residência no Brasil.
Nesse período, 35,5 mil pediram refúgio e 11,1 mil solicita-

ram residência. Além desses, 10,1 mil agendaram atendimento,
sendo que 5,9 mil não retornaram.

Interiorização
Ao todo, cerca de 4 mil venezuelanos estão em nove abrigos

de Roraima. Até agora, 690 foram levados para as cidades de São
Paulo, Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, Igarassu e Conde, ambas
na Paraíba. Está prevista para a próxima semana novas viagens
para Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em abril, o governo deu início a um processo de distribuição
de imigrantes venezuelanos concentrados em Roraima para ou-
tras unidades da Federação, no chamado processo de interioriza-
ção. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou na
terça-feira (17) reajuste de
45,52% na receita anual de ge-
ração de 69 usinas hidrelétricas
que atuam no regime de cotas. A
medida vai provocar aumento
nas contas de luz entre 0,02% e
3,86%, segundo a Aneel. O im-
pacto médio será de 1,54%.

O impacto na conta de luz
depende da data do reajuste
aprovado pela Aneel e da quan-

tidade de cotas (volume de ener-
gia) que cada distribuidora com-
pra das hidrelétricas. O volume de
cotas de cada distribuidora repre-
senta, em média, 22,64% dos con-
tratos de energia das concessões.

A remuneração total recebi-
da pelas usinas, de julho de 2018
a junho de 2019, será de R$
7,944 bilhões.

Segundo a Aneel, a receita
anual de geração é calculada con-
siderando os valores do Custo da

Gestão dos Ativos de Geração
(GAG), acrescidos de encargos
de uso e conexão, receita adici-
onal por remuneração de inves-
timentos em melhorias de pe-
queno e grande porte, investi-
mentos em bens não reversíveis,
Taxa de Fiscalização dos Servi-
ços de Energia Elétrica, custos
associados aos programas de
Pesquisa e Desenvolvimento e
Eficiência Energética e eventu-
ais ajustes.

O regime de cotas foi im-
plantado por meio da Medida
Provisória nº 579, de 2012,
com renovação automática das
concessões de usinas hidrelé-
tricas. Para isso, as hidrelétri-
cas tiveram que vender energia
às distribuidoras por um preço
fixo, determinado pela Aneel,
ao contrário de firmarem pre-
ços conforme o mercado e as
realidades das instituições.
(Agencia Brasil)

Dólar fecha abaixo de R$ 3,85 e
Bovespa sobe pelo quarto dia seguido

Notícias  favoráveis  da
economia norte-americana
com indicações de que a taxa
de juros do Federal Reserve
(FED), Banco Central dos
Estados Unidos, não subirão
como o esperado, colabora-

ram para queda de 0,49% do
dólar comercial, cotado  na
terça-feira (17) a R$ 3,8460
para venda.

O cenário externa otimis-
ta também repercutiu no fe-
chamento do pregão da Bol-

sa de Valores de São Paulo
(Bovespa) .  O índ ice  B3
(principal da Bovespa) fe-
chou em alta de 1,93%, com
78.130 pontos, representan-
do o maior nas últimas seis
semanas e o quarto pregão

seguido de valorização.
As ações das grandes em-

presas  seguiram a mesma
tendência ,  com Pet robras
(+2,29%), Itau (+1,96%) e
Vale  (+1 ,40%) .  (Agenc ia
Brasil)

Tesouro pagou em junho
R$ 531,44 mi em dívidas do Rio

O Tesouro Nacional pagou,
em junho, R$ 534,16 milhões
em dívidas atrasadas de estados,
segundo o Relatório de Garan-
tias Honradas pela União em
Operações de Crédito, divulga-
do  na terça-feira (17). Do to-
tal, R$ 531,44 milhões são dé-
bitos não quitados pelo estado
do Rio de Janeiro e R$ 2,72 mi-
lhões de Roraima.

No primeiro semestre de
2018, a União quitou R$ 1,894
bilhão de dívidas em atrasos de
entes subnacionais. Desse total,

R$ 1,861 bilhão cabem ao esta-
do do Rio, R$ 22,09 milhões a
Roraima e R$ 10,94 milhões à
Prefeitura de Natal, capital do
Rio Grande do Norte.

Como garantidora de opera-
ções de crédito de entes subna-
cionais, a União, representada
pelo Tesouro Nacional, é comu-
nicada pelos credores de que o es-
tado ou o município não realizou a
quitação de determinada parcela do
contrato. Caso o ente não cumpra
suas obrigações no prazo estipula-
do, a União paga os valores.

As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos estados e
aos municípios. Ao longo do ano
passado, no entanto, decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF)
impediram a execução das con-
tragarantias do estado do Rio de
Janeiro, que tem atrasado salá-
rios dos servidores e pagamen-
tos a fornecedores.

Com a adesão do estado do
Rio de Janeiro ao pacote de re-
cuperação fiscal, no fim do ano
passado, o estado pode contra-

tar novas operações de crédito
com garantia da União (nas quais
o governo federal cobre atrasos
em parcelas), mesmo estando
inadimplente. Já a Prefeitura de
Natal está impedida de contrair
financiamentos garantidos pelo
Tesouro até 23 de maio de 2019
e o estado de Roraima até 6 de
junho de 2019.

Em 2016 e 2017, a União
pagou, respectivamente, R$
2,377 bilhões e R$ 4,059 bi-
lhões em dívidas de estados e
municípios. (Agencia Brasil)

Aneel aprova reajuste em contas de
luz em 11 cidades do interior do RS

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou  na
terça-feira (17) o reajuste tari-
fário anual de quatro distribui-
doras de energia que operam no
interior do Rio Grande do Sul.
As novas tarifas passarão a ser
cobradas a partir de 22 de julho
e vão incidir sobre 68,7 mil uni-
dades consumidoras no estado.

O maior reajuste será aplica-
do aos consumidores atendidos
pela MuxEnergia, que fornece
energia para 11,5 mil unidades con-
sumidoras nas cidades de Tapejara
e Ibiaçá. Para estes consumidores
o aumento tarifário médio será
17,92%, dos quais 20,97% para os
consumidores conectados em alta

tensão e de 15,92% para os clien-
tes em baixa tensão, com impacto
de 15,9% para os consumidores re-
sidenciais.

O segundo maior aumento
recairá sobre as unidades aten-
didas pela concessionária Ele-
trocar que fornece energia para
cerca de 37 mil unidades con-
sumidoras nos municípios de
Carazinho, Coqueiros do Sul,
Chapada, Santo Antonio do Pla-
nalto, Colorado e Selbach. O
aumento tarifário médio aprova-
do pela Aneel foi 17,80%. Para
os consumidores de alta tensão,
o impacto médio nas tarifas será
23,59%. Já para os consumido-
res atendidos na baixa tensão, o

reajuste médio será 15,40%,
com impacto de 15,36% para os
consumidores residenciais.

Para as cerca de 18,3 mil
unidades consumidoras nos mu-
nicípios de Panambi e Condor
atendidas pela Hidropan, o rea-
juste médio nas tarifas será de
10,63%, sendo 12,36% em mé-
dia para os consumidores aten-
didos em alta tensão e de 9,68%
na média para a baixa tensão,
com impacto de 9,66% para os
consumidores residenciais.

A Aneel aprovou ainda o rea-
juste anual do  Departamento
Municipal de Energia de Ijuí
(Demei), que atende 32,7 mil
unidades consumidoras no mu-

nicípio de Ijuí. Para os consumi-
dores atendidos pela distribui-
dora, o aumento médio será
12,47%, com efeito médio de
13,43% nas tarifas da alta ten-
são e de 12,25% para os consu-
midores em baixa tensão, com
efeito de 12,23% para os con-
sumidores residenciais.

De acordo com a Aneel, ao
calcular o aumento nas tarifas,
conforme prevê os contratos de
concessão, foram levados em con-
ta a variação de custos associados
à prestação do serviço. “O cálcu-
lo leva em conta a aquisição e a
transmissão de energia elétrica,
bem como os encargos setoriais”,
disse a Aneel. (Agencia Brasil)

O decreto que antecipa a pri-
meira parcela do 13° salário de
aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) foi publicado na edi-
ção de hoje (17) do Diário Ofi-
cial da União. A medida foi assi-
nada na segunda-feira (16) pelo
presidente Michel Temer e pre-
vê que o pagamento ocorra junto
com a remuneração de agosto.

A primeira parcela do abono
anual corresponderá a até 50%
do valor do benefício. O valor
restante será pago com a remu-

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), medida pela
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), recuou 1,8% de
junho para julho e atingiu 85,1
pontos em uma escala de zero a
200 pontos. De acordo com a
CNC, os consumidores estão
insatisfeitos em relação ao ní-
vel de consumo há 42 meses e
não há grandes perspectivas se a
economia não voltar a crescer de
forma sustentada.

Os sete componentes do ín-
dice recuaram de junho para ju-
lho, com destaque para as pioras
na perspectiva de consumo (-

Governo publica decreto
que antecipa parcela do
13º para aposentados

neração de novembro.
De acordo com o governo

federal, a medida deve injetar R$
21 bilhões na economia do país
e movimentar o comércio e ou-
tros setores.

Como determina a legisla-
ção, não haverá desconto de Im-
posto de Renda na primeira par-
cela paga a aposentados e pensi-
onistas do INSS. O imposto so-
bre o valor somente pode ser
cobrado na segunda parcela da
gratificação natalina, a ser paga
em novembro. (Agencia Brasil)

Intenção de consumo das
famílias recua 1,8%, diz CNC

3,9%), momento para a compra
de bens duráveis (-3,9%) e pers-
pectiva profissional (-2,3%).

“Os consumidores ficaram mais
cautelosos quando se depararam
com a conjuntura desfavorável ain-
da reflexo da paralisação dos cami-
nhoneiros e a desorganização da pro-
dução”, explicou o economista da
CNC Antonio Everton.

Na comparação com junho
de 2017, no entanto, a Intenção
de Consumo das Famílias avan-
çou 10,2%. Os sete componen-
tes tiveram alta, com destaque
para o nível de consumo atual
(17%) e a perspectiva de consu-
mo (16%). (Agencia Brasil)

Portabilidade numérica chega a
3,13 milhões no primeiro semestre

O número de transferências
de números entre operadoras de
telefonia fixa e móvel no país, a
chamada portabilidade numéri-
ca, alcançou a marca de 3,13
milhões no primeiro semestre
de 2018. Os números, divulga-
dos pela entidade que adminis-
tra os dados relativos à portabi-
lidade numérica, a Associação
Brasileira de Recursos em Te-
lecomunicações (ABR Tele-
com) referem-se às  transferên-
cias sem alteração do número de
identificação do usuário.

De acordo com o relatório da
associação, desse total, 711,78

mil, cerca de 23%, dizem respei-
to a trocas de operadoras de tele-
fonia por solicitação de usuários
de serviço fixo e 2,42 milhões,
77%, para os do serviço móvel.

Os dados deste ano apontam
para uma redução em relação ao
apurado no primeiro semestre
de 2017, quando foram registra-
das 5,82 milhões de transferên-
cias entre operadoras. Os dados
apontam ainda para a consolida-
ção da telefonia móvel como
principal geradora de pedidos de
transferência.

De acordo com a ABR Tele-
com, no primeiro semestre de

2018 o destaque ficou para o
período entre os meses de
abril a junho, quando foram rea-
lizadas 1,59 milhão de migra-
ções entre operadoras. Desse
total, o serviço fixo registrou
349,59 mil trocas, um percen-
tual de 22%, enquanto o serviço
móvel registrou 1,24 milhão de
trocas, percentual de 78%.

Implantada no Brasil desde
2008, a portabilidade numérica 
permite que o número dos tele-
fones fixos e móveis sejam man-
tidos mesmo após a transferên-
cia de operadora. O prazo para a
efetivação é de três dias úteis a

partir da solicitação do usuário
para a empresa que deseja migrar.

Caso haja desistência da migra-
ção, o usuário dispõe de dois dias
úteis, após a solicitação de trans-
ferência, para suspender o proces-
so de migração em andamento.

Desde que a portabilidade
numérica passou a ser possível
no Brasil, em setembro de 2008,
até o dia 30 de junho deste ano,
43,96 milhões de transferênci-
as foram feitas, sendo 14,86
milhões (34%) no serviço fixo
e 29,10 milhões (66%) no ser-
viço móvel, informou a ABR
Telecom. (Agencia Brasil)
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Brasileiro de Rally de Velocidade:
Victor Corrêa quer bons resultados
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Piloto de Alfenas venceu o Super Prime e o Power Stage, e foi segundo colocado nas duas últimas etapas

Victor  Corrêa (D) e Maicol Souza (E) terminaram em segundo
em Erechim (RS)

O Campeonato Brasileiro de
Rally de Velocidade para carros
retorna neste final de semana (21
e 22/7), com a disputa do Rally de
Inverno, que será válido pela quin-
ta e sexta etapas do certame naci-
onal, na cidade de Lençóis Paulis-
ta, a 280 km da capital. O evento
no centro-oeste do Estado será
grandioso, pois também receberá
o Campeonato Brasileiro de Rally
Baja nas categorias motos, quadri-
ciclos e UTVs, totalizando a parti-
cipação de cerca de 80 veículos.

Uma das duplas mais entusi-
asmadas para o Rally de Inverno
é a formada pelo mineiro Victor
Corrêa (Unifenas) e o catarinen-
se Maicol Souza, que no Erechim
Rally Brasil, a maior e mais im-
portante prova de rali de veloci-
dade do País, venceu o Super Pri-
me, foram segundo colocados
nas duas etapas da categoria RC5,
e ainda venceram a Power Stage,
a última Especial da competição.

“O campeonato está embola-
do, qualquer um dos três primei-
ros colocados pode sair na lide-
rança. Esta rodada em São Paulo

será importante para a classifi-
cação”, analisa Victor Corrêa,
terceiro colocado na categoria
RC5 do Campeonato Brasilei-
ro de Rally de Velocidade, com
22 pontos, bem próximo da du-
pla líder Evandro Carbonera/
Juliano Gracioli (29 pontos) e
dos vice-líderes Luiz Gustavo
Loepper/Bruno Baptista da Luz
(28 pontos).

Além do piloto representan-
te de Alfenas (MG), o navegador

catarinense de Itajaí está confi-
ante, mas com os pés no chão,
sem transparecer euforia depois
do ótimo resultado na última ro-
dada dupla no Rio Grande do sul.
“Precisamos de outro bom resul-
tado, mas para isto, primeiro pre-
cisamos terminar a prova”, fina-
liza Maicol Souza.

O Rally de Inverno terá um
total de 149,5 km cronometra-
dos e 200,4 km de deslocamen-
to nos dois dias. A quinta etapa

do Campeonato Brasileiro de
Rally de Velocidade será dispu-
tada no sábado, com o total de
75,2 km de disputas, e 98,8 km
de deslocamentos. A primeira
Especial Can-Am terá 19,65 km,
enquanto a Especial Cidade do
Livro terá 17,93 km. Estas duas
Especiais serão repetidas mais
uma vez.

No domingo será a vez da
sexta etapa, também com duas
Especiais que se repetirão, para
um total de 74,4 km cronome-
trados e 101,6 km de desloca-
mento. A Especial Acelera terá
17,91 km, enquanto a Especial
Siriema terá 19,28 km.

Pontuação da categoria RC5
no Campeonato Brasileiro de
Rally de Velocidade após as
quatro primeiras etapas: 1)
Evandro Carbonera/Juliano
Gracioli, 29 pontos; 2) Luiz
Gustavo Loepper/Bruno Bap-
tista da Luz, 28; 3) Victor Cor-
rêa/Maicol Souza, 22; 4) Júlio
Henrique Cartaxo/Gerson Lan-
ge, 13; 5) Rafael Pombo/Wag-
ner  Pontes, 9.
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Avancini confirma top 2 do
mundo e aumenta diferença para

perseguidores em ranking de MTB
Ciclista Shimano tem agora mais de 200 pontos de vantagem para o terceiro colocado do ranking mundial do cross country,
o francês Stephane Tempier. Próximo compromisso será o Brasileiro de Mountain Bike XCO em São Paulo, neste sábado e
domingo (21 e 22)
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Ciclista foi destaque em Vallnord

A sequência de três pódios
nas três últimas provas da Copa
do Mundo UCI de MTB na mo-
dalidade do cross country, nas
etapas da Itália e de Andorra do
evento, garantiram ao ciclista
Henrique Avancini (Cannondale
Factory Racing) uma boa vanta-
gem para seus rivais na disputa
de número 2 do mundo. Enquan-
to o suíço Nino Schurter lidera
com folga o ranking mundial, ao
somar 2.372 pontos,
Avancini segue firme em segun-
do lugar, com 1.706. Ele está 219
e 239 pontos à frente de seus
dois principais concorrentes
pelo posto, os franceses Stepha-
ne Tempier e Maxime Marotte,

respectivamente. O italiano
Gerhard Kerschbaumer comple-
ta o top 5, com 1.396 pontos.

O atleta petropolitano de-
sembarca no Brasil em alta, após
ter sido um dos principais desta-
ques da etapa de Vallnord, em
Andorra, da Copa do Mundo de
MTB. Com uma vitória inédita no
short track (XCC) e outra quarta
colocação no cross country
olímpico (XCO), repetindo seu
melhor resultado na prova olím-
pica do evento, na disputa de Val
di Sole (ITA) na semana anteri-
or, Avancini somou 160 pontos
no ranking e pulou de 1.546 para
1.706 pontos. Enquanto Tempi-
er garantiu 50 pontos com o 28º

lugar no XCO, Marotte teve adi-
cionados 56 pontos com a 25ª
posição. 

Henrique Avancini subiu
também no ranking da Copa do
Mundo UCI de MTB, após somar
275 pontos com os resultados
das duas provas. O atleta do Shi-
mano Sports Team pulou de quin-
to para o terceiro lugar e tem
agora 861, atrás de Nino Schur-
ter (1.405) e de Mathieu Van Der
Poel (1.080). Seu companheiro
de equipe Cannondale Factory
Racing, o francês Maxime Ma-
rotte, é o quarto do ranking da
competição, com 827 pontos. O
suíço Florian Vogel completa o
top 5, com 777 pontos.

Próximo desafio - Após a
etapa da Copa do Mundo de An-
dorra, o ciclista do Shimano
Sports Team embarcou para o
Brasil, onde disputará no fim de
semana a edição de 2018 do
Campeonato Brasileiro de
MTB Cross Country Olímpico,
no Lar Nossa Senhora Apareci-
da, em Parelheiros, em São
Paulo (SP). Henrique Avancini
já venceu 12 vezes a competi-
ção, entre as categorias de base
e a elite. Na principal catego-
ria, Avancini é tricampeão naci-
onal, tendo vencido os títulos em
2013, 2015 e 2016. 

Novidades Shimano - Em
2018, a Shimano fez o lançamen-
to do tradicional grupo de ciclis-
mo de estrada 105 R7000, total-
mente remodelado: são novas
tecnologias herdadas do Dura-
Ace, alavancas de STI adequadas
para mãos menores (de mulhe-
res por exemplo) e freio a disco
hidráulico - finalmente regula-
mentado pela Confederação Bra-
sileira de Ciclismo (CBC). Vale
destacar que o ciclismo de estra-
da é uma modalidade bastante
praticada por atletas de MTB,
como complemento aos treinos.

Também neste ano, a marca
lançou o XTR M9100 e atendeu
o pedido dos fãs com a configu-
ração de 12 velocidades, trazen-
do muitas outras inovações. O
grupo apresenta um cassete to-
talmente inovador com pinhões
de amplo alcance de 10-45D ou
10-51D, freios com 2 ou 4 pistões,
e um novo cubo com a nova tecno-
logia Shimano Micro Spline. Um
novo projeto de configuração de
freios e alavancas, que permite ao
ciclista posicionar seus comandos,
incluindo a alavanca de canote re-
trátil de selim “dropper post” XTR,
em uma situação otimizada para
máximo conforto e acionamento
rápido. Mais informações no
site: bike.shimano.com.br

Stuttgart Motorsport
terá Miguel Paludo e

Ricardo Mauricio

O Porsche 911 GT3 R da Stuttgart Motorsport

O público do Rio Grande do
Sul terá um motivo forte para
torcer pela equipe Stuttgart
Motorsport na terceira etapa do
Endurance Brasil, que aconte-
cerá no dia 21 de julho em Ta-
rumã. O piloto gaúcho Miguel
Paludo, detentor de cinco títu-
los na Porsche Cup e com três
temporadas disputadas em ca-
tegorias da Nascar nos Estados
Unidos, fará dupla com Ricar-
do Mauricio no Porsche 911
GT3 R, substituindo Marcel
Visconde, que não poderá cor-
rer devido a uma
viagem agendada previamente.

Visconde formou com
Mauricio a dupla campeã do
Endurance Brasil em 2017. O
convite a Paludo para substitui-
lo em Tarumã teve várias ra-
zões. “O Paludo conhece mui-
to bem os segredos do traçado
e tem longa experiência ao vo-
lante de Porsches de competi-
ção. Isso vai tornar muito rápi-
da a adaptação dele ao 911 GT3
R, que é um pouco diferente
dos outros Porsches que ele
pilotou”, confia o piloto, que
estará de volta ao cockpit do
911 GT3 R na etapa seguinte do
Endurance Brasil, no Velo Cit-
tà, em Mogi Guaçu (SP). Nas
duas primeiras provas do Endu-
rance Brasil 2018, a dupla Vis-
conde/Mauricio lutou pela vi-
tória e colheu um segundo lu-
gar em Curitiba e um terceiro
em Interlagos.

Esta será a segunda vez que
Paludo e Mauricio correrão em
dupla. Em 2009, eles vence-
ram três corridas no campe-
onato GT3 Brasil com um
Porsche 911 GT3 % Paludo
ainda ganhou outra prova em
dupla com Valdeno Brito.
“Eu e o Ricardo sempre ti-
vemos uma relação muito
boa e aprendo muito andan-
do com ele. Em corridas lon-
gas, o importante é os dois
pilotos manterem uma boa
média”, sentencia. Além do
GT3 Brasil, Paludo tem em
seu currículo cinco títulos
na Porsche Cup entre 2008
e 2017 e três temporadas
completas (de 2011 a 2013)
em categorias da Nascar, nas
quais conseguiu pole positions
e colocações no pódio.

Paludo afirma ter ficado

“muito honrado” com o convi-
te para pilotar o 911 GT3 R.
“Passar o carro para outra pes-
soa pilotá-lo não é tarefa fácil.
Espero ser competitivo e levar
o carro inteiro até o final. Meu
maior objetivo é deixar o Mar-
cel orgulhoso com o resulta-
do”, afirma o piloto gaúcho.
Ele correu pela última vez em
Tarumã em 2005 na Copa Clio,
mas conhece muito bem o exi-
gente traçado de 3,039 km:
“Passei muitas tardes ali quan-
do estava começando a minha
carreira. O traçado é o mesmo
e em poucas voltas estarei no-
vamente ‘em casa’”, acredita.
O fato de ter experiência com
Porsches de competição tam-
bém ajuda: “O 911 GT3 R tem
diferenças em relação ao 911
GT3 Cup com o qual tenho
corrido. A similaridade vai aju-
dar na adaptação, mas vou ter
o que aprender e já estou em
contato com o Felipe Grizzi,
engenheiro da Stuttgart Mo-
torsport que também é meu en-
genheiro no GT3 Cup, para es-
tudar os recursos do GT3 R”.

Mauricio também ficou
contente por voltar a fazer du-
pla com Paludo. “Temos um
relacionamento de longa
data, desde o começo da
carreira dele na Porsche
Cup. Temos uma ‘guiada’
muito parecida e acho que
o Miguel vai se adaptar mui-
to rápido ao carro. O GT3
R é mais forte, tem mais
carga aerodinâmica e freia
mais que o Cup. É carro se-
guro, bem equilibrado, e o
Miguel já trabalha com o
Grizzi na Cup. Acho que o
Miguel vai se adaptar rápi-
do, porque tudo está muito
bem ‘casado’ para esta corri-
da. Ele vai se divertir bastante
no carro e vamos tentar, quem
sabe, chegar à primeira vitória
no ano”, confia.

A programação em Tarumã
começa na sexta-feira das
8h30 às 17h05, com a realiza-
ção de treinos livres e das ses-
sões classificatórias. No sába-
do, as equipes entram na pista
das 9h00 às 9h40 para o war-
mup. A largada da prova, que
terá três horas de duração,
acontecerá às 13h00.
Site: stuttgartporsche.com.br
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