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IGP-M acumula inflação de 8,89%
em 12 meses na prévia de agosto
Banco Central aprova aquisição da
XP Investimentos pelo banco Itaú
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Espírito Santo tem 112 casos
confirmados de malária
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,85
Venda:
3,85
Turismo
Compra: 3,84
Venda:
4,07

EURO
Compra: 4,39
Venda:
4,39

OURO
Compra: 139,65
Venda: 168,00

22º C
8º C

Noite

20º C
8º C

Noite

23º C
10º C

Noite
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Os 12 meninos e o treinador que passaram mais de duas
semanas presos em uma caverna da Tailândia se transformaram em estrelas das redes
sociais após o resgate, que
nesta sexta-feira (10) completou um mês.
Os protagonistas da milagrosa operação de salvamento,
que se transformará em filme
e também será tema de um
museu, retomam pouco a pouco a normalidade de suas vidas,
mas com uma grande diferença: o aumento no número de
seguidores em seus perfis no
Facebook e no Instagram.
“Agradeço a todo o mundo”, disse, na quarta-feira, a
seus quase 150 mil seguidores
no Facebook, Ekapol “Ake”
Chanthawong, treinador do
time de futebol Javalis Selvagens, onde jogam os meninos
resgatados.
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Temer diz que analisará
reajuste do STF se receber
a proposta

Fachada do Supremo
O presidente da República,
Michel Temer, preferiu a cautela nesta sexta-feira (10) ao ser
perguntado sobre o reajuste dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal que, se confirmado pelo

Senado, pode elevar o teto constitucional para R$ 39 mil. “Isto é
uma coisa que o Congresso vai
analisar ainda, está começando a
ser debatido. Quando chegar nas
minhas mãos, se chegar, eu ana-

liso”, disse.
Acompanhado pelos ministros das Cidades, Alexandre Baldy, e da Justiça, Torquato Jardim,
Temer participou de evento de
lançamento de 1.080 apartamentos do programa Minha Casa
Minha Vida, em Goiânia. Também em Goiânia, ainda pela manhã, o presidente acompanhou
um mutirão de saúde na cidade.
Reajuste
Na quarta-feira (8), em sessão administrativa, os ministros
do Supremo aprovaram a proposta
orçamentária da Corte para 2019
e decidiram incluir, por 7 votos a
4, uma rubrica que contempla reajuste salarial de 16,38% aos ministros, conforme previsto em projeto de lei que tramita no Congresso, desde 2015.
Página 4

flação de 1,03% na primeira
prévia de agosto, acima do
0,34% de julho.
Em sentido oposto, os preços no varejo tiveram queda.
O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa esse segmento, registrou deflação
(queda de preços) de 0,07%
em agosto, ante uma inflação
de 0,39% em julho.
O Índice Nacional de Custo da Construção também caiu,
mas continuou registrando inflação, ao passar de 0,91% em
julho para 0,41% em agosto.
(Agencia Brasil)

São Paulo ganha parque
na região da Rua Augusta
A capital receberá mais uma
área verde de lazer para a população. A Prefeitura de São Paulo assinou na sexta (10) o termo do acordo que permite a criação do Parque Augusta entre as
ruas Caio Prado e Marquês de

Paranaguá. Esta é uma demanda
que coloca fim a uma longa disputa judicial que se estende desde a década de 1970 para a criação de um parque na região central da cidade, carente de área
verde.
Página 2

Governo estuda dar formação
profissional para presos
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Confira algumas atrações
culturais que acontecem
neste final de semana
A Prefeitura de São Paulo
promove diferentes atrações
gratuitas e com preços populares
para que a população possa aproveitar o final de semana com ati-

vidades culturais em diferentes
regiões da cidade. Uma programação especial para que os pais
possam aproveitar a cidade ao
lado dos seus filhos. Página 2

Esporte

Ágatha/Duda e Carol/Maria Elisa
vão às quartas de final em Moscou
O Brasil avançou na sextafeira (10) com duas duplas do
torneio feminino às quartas de
final da etapa quatro estrelas
de Moscou (Rússia). Ágatha/
Duda (PR/SE) e Carol Solberg/Maria Elisa (RJ) venceram seus compromissos pelas
oitavas de final e seguem na
competição, que é válida pelo
Circuito Mundial de vôlei de
praia 2018.
Neste sábado (11), pelas
quartas de final, Ágatha e Duda
encaram as italianas Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth no
primeiro confronto entre os times, às 4h30 (de Brasília). No
mesmo dia e horário, Carol Solberg e Maria Elisa enfrentam as

suíças Nina Betschart e Tanja Huberli. Nos três confrontos anteriores, três vitórias das brasileiras.
Caso as duas duplas brasileiras vençam, se enfrentam nas semifinais, que ocorrem no mesmo dia. Já as disputas de bronze
e da medalha de ouro serão realizadas no domingo (12.08).
Ágatha e Duda se classificaram ao superarem nas oitavas de
final as norte-americanas Kelley
Larsen e Emily Stockman por 2
sets a 1 (18/21, 21/18, 15/6), em
41 minutos. Carol Solberg/Maria Elisa superaram nas oitavas de
final as alemãs Victoria Bieneck
e Isabel Schneider por 2 sets a 1
(21/18, 21/23, 15/12), em 55
minutos.

Foto/Divulgação

Javalis
Selvagens
viram astros
da internet
após resgate
de caverna

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado nos
reajustes de contratos de
aluguel, teve inflação de
0,7% na primeira prévia de
agosto. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV),
a taxa ficou acima da prévia de julho (0,41%). O
IGP-M acumula taxas de
6,66% no ano e de 8,89%
em 12 meses.
A alta da taxa de julho para
agosto foi puxada pelos preços
no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que
mede esse segmento, teve in-

Ágatha e Duda (costas) comemoram ponto em partida das
oitavas de final
Já Elize Maia e Maria Clara de final pelas norte-americanas
acabaram superadas nas oitavas Summer Ross e Sara Hughes por

Andressa de Morais brilha na temporada 2018
O ano de 2018 está sendo
excelente para a paraibana Andressa Oliveira de Morais, recordista sul-americana do lançamento do disco, com 65,10
m. Ela entrou na temporada
esperançosa de colher bons
resultados, mas a sucessão de
competições mostrou que o
trabalho forte, sério a elevaram a um patamar mais alto.
Ela chega ao mês de agosto com muito treinamento no
Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo
(CNDA), na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, juntamente com o especialista
cubano Júlian Mejiás. Andressa tem ainda nada menos do
que quatro competições im-

portantes pela frente: o Campeonato Ibero-Americano de Trujillo, no Peru, de 24 a 26 deste
mês; a final da Liga Diamante em
Bruxelas, na Bélgica, no dia 31
de agosto; a Copa Continental de
Ostrava, na República Tcheca,
nos dias 8 e 9 de setembro; e o
Troféu Brasil Caixa de Atletismo,
de 14 a 16 de setembro, em Bragança Paulista (SP).
Bateu o recorde sul-americano adulto do disco pela primeira
vez no Campeonato Ibero-Americano de Barquisimeto, na Venezuela, até hoje recorde sub-23,
em 2012, com 64,21 m. No ano
passado, no Sul-Americano de
Montevidéu, no Uruguai, melhorou o resultado para 64,68 m. E,
finalmente este ano, no GP Bra-

sil Caixa, em Bragança Paulista,
obteve 65,10 m, marca muito
comemorada.
“Estou treinando muito porque acredito que posso melhorar meu recorde mais ainda este
ano. Estou competindo contra
as melhores do mundo e a qualquer hora o resultado sai”, disse Andressa
No Ranking Mundial de
2018, Andressa está em sétimo
lugar, com 65,10 m. A bicampeã
olímpica e mundial Sandra
Perkovic lidera, com 71,38 m.
Finalista no Mundial de Londres
2017, a atleta do Pinheiros ficou em quarto lugar nas etapas
da Liga Diamante de Londres,
de Doha e de Paris, e em sétimo em Roma.

2 sets a 1 (11/21, 21/13, 15/
13), em 44 minutos.
Ana Patrícia e Carolina
Horta começaram o dia bem,
se recuperaram da derrota na
estreia. No primeiro jogo do
dia, pela fase de grupos, vitória por 2 sets a 1 (21/12, 15/
21, 15/11) sobre as russas
Moiseeva e Syrtseva, em 40
minutos. Horas depois, na repescagem, triunfo por 2 sets
a 0 (21/17, 21/19), em 32 minutos sobre as Tina e Anastasija, da Letônia.
Nas oitavas de final, porém,
acabaram derrotadas pelas norte-americanas April Ross e Klineman por 2 sets a 0 (21/18,
21/18), em 32 minutos.

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, 11, 12 e 13 de agosto de 2018

São Paulo ganha parque
na região da Rua Augusta
CESAR
NETO
M Í D IA S
Twitter @CesarNetoReal [oficial do jornalista e colunista de política Cesar Neto ] ... Site www.cesarneto.com ...
Email cesar.neto@mais.com ... Imprensa jornal ”O DIA” [ São
Paulo - Brasil ].
C Â MA RA ( S P )
Vereador e líder do PSB, Camilo Cristófaro passa a ser quase
família do governador Marcio França, ao entregar hoje a Medalha Anchieta pra 1ª Dama e professora Lúcia. Camilinho é assim.
Ou amam ou odeiam. No caso dos França é muito amado.
P R E FE I TU RA ( S P )
Trocas no Secretariado de Bruno [sendo o avô Covas] vão rolar até o final deste mandato, quando - dependendo dos resultados nas urnas - tanto Doria [caso eleito governador SP] como
Alckmin [caso eleito Presidente] estiverem com ele em 2020.
A S S E M B LE IA ( S P)
A penúltima das novidades é o fato de que 2 veteranos não são
mais candidatos à reeleição: Abelardo Camarinha (PSB) e Roberto Trípoli [7 mandatos na Câmara paulistana de vereadores e
1ª na ALESP]. Ambos vão dar um tempo pra si mesmos.
GOVERNO (SP)
Assim que rolarem os debates pra governador, França (PSB)
pode pintar repaginado pro eleitorado jovem. Repaginação pra
Skaf (MDB) não basta ser visual. Já o Doria (PSDB), pelo Interior sua agressividade [ainda que virtual] segue encantando.
B R AS I LI A
Tanto os congressistas [Senado e Câmara dos Deputados]
como o Presidente Temer (MDB) e seu Ministério sabem que
ainda não será em 2018 que haverá uma mudança cultural no sentido das ’nutellas’ extirparem o que ainda há de raiz.
J U S T I ÇA S
Vereador-presidente da Câmara de vereadores de São Paulo,
Milton Leite (DEM ex-PFL) homenageia ‘apenas e tão somente’
Alexandre de Moraes, ministro no Supremo Tribunal Federal.
Pergutinha: ML tá mais poderoso que nunca ou não ?
PA R T I D O S
Ao fazermos uma análise mais ‘poeira baixada’ e mais ‘pé no
chão’, nenhuma das siglas que tiveram seus candidatos no 1º debate Presidencial na rede Band tv tem condições de sair cantando
vitória em relação a poder subir muito nas intenções ...
POLÍTICOS
... de votos nas próximas pesquisas. A coisa tá tão pasteurizada, que até candidatos que nunca disputaram antes a eleição pro
cargo pareceram ser ‘mais do mesmo’, seja na extinta [Século
20] esquerda ou na extinta [Século 20] direita. É o que há.
H I ST Ó R IA S
Terminou mais uma edição (25ª) da Bienal Internacional do
Livro de São Paulo. Uma coisa parece ter ficado clara: não será
no Brasil que crianças e jovens vão enterrar a cultura de ler tanto
no tradicional papel como nos meios digitais. Conviverão.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. Dirigiu o Comitê de Imprensa na
prefeitura paulistana e está dirigente na “Associação Cronistas de
Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha Anchieta
[Câmara paulistana] e o Colar de Honra ao Mérito
Legislativo [Assembleia paulista]. Via Internet desde 1996, nosso site foi uma dos pioneiros no Brasil.
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A capital receberá mais uma
área verde de lazer para a população. A Prefeitura de São Paulo
assinou na sexta (10) o termo do
acordo que permite a criação
do Parque Augusta entre as ruas
Caio Prado e Marquês de Paranaguá. Esta é uma demanda que
coloca fim a uma longa disputa
judicial que se estende desde a
década de 1970 para a criação de
um parque na região central da
cidade, carente de área verde.
“Hoje é um dia de muita felicidade para a cidade de São
Paulo, em que demonstramos
ser possível acreditar no diálogo. O que temos aqui é fruto da
participação e do envolvimento
da sociedade civil, do Ministério Público, do poder legislativo, da Prefeitura, dos empresários, uma série de pessoas que
participaram e se dedicaram
para que pudéssemos assinar
esse acordo”, afirmou o prefeito Bruno Covas.
O acordo foi assinado juntamente com o Ministério Público Estadual, as empresas Albatroz e Flamingo (Cyrela e Setin),
proprietárias da área, além da
Samorcc (Sociedade de amigos,
moradores e empreendedores
dos bairros Cerqueira César,
Consolação e Jardins), o Movieco (Movimento Ecológico) e a
Amacon (Associação de Moradores e Amigos do Bairro da
Consolação e Adjacências).
“Este projeto é um sonho da sociedade civil. Hoje é um dia de
festa, pois todos contribuíram,
de alguma forma, para que esse
dia chegasse”, afirmou o promotor do Ministério Público, Silvio Marques.
“Estou desde 2004 nos movimentos em prol do parque.

Recentemente apareceu um grupo jovem que deu muita vida e
fez a nossa vontade crescer. Começamos a ter peso para conseguir o nosso objetivo. Espero
poder contribuir para os próximos passos na implementação
do parque”, destaca Ana Dulce
Maraschin, moradora da região.
O acordo de 2018 pretende, de
forma mais ampla, compatibilizar
diferentes questões públicas:
- Criação do parque público
(com a integridade da área verde existente) e boulevard de ligação com a Praça Roosevelt
(Rua Gravataí);
- Atender à Lei Municipal
15.941/2013 que cria o Parque
Municipal Augusta;
- Maximizar os recursos de
aproximadamente de R$ 90
milhões, recuperados pelo Ministério Público;
- Contribuir para reforma de
equipamentos públicos essenciais e reduzir a demanda por
vagas em creches na cidade e na
região;
- Extinguir todas as ações
populares
e
inquéritos instaurados pelo MP
envolvendo os imóveis e seus
proprietários.
“É um ganho em que todos
os resultados serão obtidos com
a assinatura deste acordo. Só temos que agradecer a todos os envolvidos nas negociações ao longo do período”, disse a secretária
municipal de Licenciamento e
Urbanismo, Heloisa Proença.
Termos
Doação dos imóveis (ZEPAM - LPUOS/16), com o propósito de implantar o Parque
Municipal Augusta (lei 15.941/
2013), com direito de transfe-

rência de potencial construtivo
calculado de acordo com as regras do PDE/14
Como contrapartida ao Ministério Público e os processos
das Ações Populares, as empresas vão executar obras e pagar à
Municipalidade a quantia de R$
10 milhões, sendo:
R$ 6,25 milhões à implantação do Parque Augusta, incluindo o restauro dos bens tombados e construção do Boulevard
da Rua Gravataí
R$ 2 milhões à para manutenção por 2 anos do Parque
Augusta incluindo as áreas verdes, edificações e zeladoria
R$ 1,75 milhão à para obras
de SMADS (ILPI Canindé, CCInter Tucuruvi) e melhorias em
escolas municipais e outros
equipamentos públicos, a critério e conveniência da Administração
Investimentos com dinheiro recuperado
Este acordo sobre o Parque
Augusta permitirá
que
a Prefeitura de São Paulo invista
aproximadamente R$ 90 milhões, em obras de construção
de equipamentos da Secretaria
Municipal de Educação. Com
este recurso, serão custeados 22
Centros de Educação Infantil
(CEIs), 12 novos Centros de
Educação Unificados (CEUs) e
sete Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).
A Prefeitura já possui o dinheiro, vindo de ressarcimento
por desvio de recursos municipais. Em fevereiro de 2015,
a Prefeitura e o Ministério Público assinaram termos de ajustamento de conduta com dois
bancos estrangeiros para indeni-

zar a administração municipal
em mais de R$ 60 milhõespor
terem sido utilizados na movimentação de recursos desviados
durante a gestão de Paulo Maluf
(1993-1996).
Os acordos para a indenização nasceram como resultado
de um inquérito civil (PJPPCAP 344/2001), instaurado em
2001 pela Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, em
face dos desvios de verbas ocorridos durante a construção do
Túnel Ayrton Senna e da Avenida
Água Espraiada, atual Roberto
Marinho, e da remessa de valores para o exterior.
Dentro do acordo, havia uma
cláusula que previa o uso prioritário de parte do dinheiro na aquisição do Parque Augusta, que agora será destinado para o custeio
de novas vagas em creches.
Parque Augusta
O Parque Augusta fica em
um terreno de aproximadamente 24 mil m² no Centro de São
Pauloque preserva sua vegetação
significativa e bens de valor histórico. Os parques mais próximos são Buenos Aires, Mario
Covas e Trianon.
O projeto foi pensado de
acordo com os parâmetros definidos no Plano Diretor, que
determina uma Taxa de Permeabilidade mínima de 90%, ou seja,
somente 10% da área do parque
pode ser impermeabilizada. Também foram pensadas diretrizes para
garantir a acessibilidade e a preservação do patrimônio tombado na
área, que inclui toda a vegetação do
bosque, a edificação remanescente do antigo Colégio Des Oiseaux,
além do portal localizado na Rua
Caio Prado.

CATe oferecem vagas de emprego,
cursos profissionalizantes e
orientações para o empreendedorismo
Os Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo
(CATe) são as unidades da
Prefeitura de São Paulo responsáveis pelo atendimento
aos cidadãos que buscam orientação e inserção no mercado de trabalho. Administrados
pela Secretaria Municipal do
Trabalho e do Empreendedorismo, os locais captam, cadastram
e oferecem aos desempregados
e trabalhadores em situação de
vulnerabilidade vagas para reinserção no mercado de trabalho,
além de promover ações de fomento ao empreendedorismo e
autoemprego.
São 24 unidades espalhadas
por todas as regiões da cidade.
Para o atendimento, é necessário
ter 14 anos ou mais e apresentar
o RG, CPF, a carteira de trabalho
e o número do PIS. Caso o trabalhador não possua PIS, o número
deste documento será gerado no
primeiro atendimento.
Após fazer o cadastro, os
profissionais dos Centros de Intermediação de Mão de Obra inserem as informações fornecidas pelo trabalhador no Portal
Emprega Brasil, onde é feito o
cruzamento dos dados dos candidatos com as vagas disponíveis

no banco de dados, permitindo,
de forma ágil, prática e segura,
identificar e localizar as vagas de
emprego mais adequadas ao perfil do candidato.
Durante o atendimento, caso
exista uma vaga de emprego
compatível com o perfil profissional do trabalhador, ele receberá uma carta de encaminhamento para participar dos processos seletivos. A seleção é
realizada na própria unidade do
CATe, por uma equipe de psicólogos e selecionadores experientes, preparados para aplicar
processos seletivos adequados
aos critérios exigidos para o preenchimento das vagas.
Os trabalhadores cadastrados
no CATe também poderão receber ligações para participar de
processos seletivos ou para inscrições de cursos de capacitação.
Além do encaminhamento
ao emprego, as unidades prestam
atendimento para a formalização
do Microempreendedor Individual (MEI), orientação trabalhista e previdenciária para pessoa
física e microempreendedor individual e presta atendimentos
em programas sociais voltados
à inserção socioeconômica e de
apoio do trabalhador e/ou de fo-

mento ao empreendedorismo.
Documentos necessários
para a habilitação do seguro-desemprego:
• Requerimento do segurodesemprego SD/CD (02 vias
web)
• RG, CPF, carteira de trabalho
• Termo de Rescisão de Trabalho (TRCT)
• Termo de Quitação (TQRCT)
- quando o trabalhador tem menos
de um ano na empresa
• Termo de Homologação
(THRCT) - quando o trabalhador
tem um ano completo ou mais
na empresa
• Extrato do FGTS (Fundo de
Garantia)
Todas as quartas-feiras, das
9h às 10h, algumas unidades do
CATe oferecem as Oficinas de
Orientação ao Trabalho. A ação
gratuita tem o objetivo melhorar o perfil pessoal e profissional dos trabalhadores que estão
em busca de uma recolocação
no mercado de trabalho. Essa
atividade é considerada apenas
de orientação e não oferece título de curso ou capacitação profissional.
A carteira de trabalho é emitida para todos os solicitantes
com idade igual ou superior a 14

anos. O munícipe deve apresentar os documentos: RG, CPF e
foto 3x4. Para emissão de 2ª via,
em casos de extravio, furto, roubo ou perda, é necessário também apresentar o boletim de
ocorrência (BO) ou declaração
de próprio punho, sob as penas
da lei.
A 2ª via é emitida somente
em caso de extravio, furto, roubo, perda, continuação ou danificação, entendendo-se por danificação a falta de fotografia, rasura, ausência ou substituição de
foto, ausência de página ou qualquer situação que impossibilite a
utilização normal da CTPS.
Atendimento às empresas |
Central de Captação de Vagas CATe Central:
Esse atendimento é realizado somente na unidade do CATe
Central – Avenida Rio Branco,
252 – Campos Elísios. Empresas interessadas em disponibilizar vagas de emprego contam
com a Central de Captação de
Vagas, que atua internamente por
meio de seus captadores.
Os empregadores também
podem cadastrar vagas nos CATe
por meio do telefone (11) 33971507
ou
pelo
email:solicitacaodevagas@prefeitura.sp.gov.br

Confira algumas atrações culturais
que acontecem neste final de semana
A Prefeitura de São Paulo
promove diferentes atrações
gratuitas e com preços populares para que a população possa
aproveitar o final de semana com
atividades culturais em diferentes regiões da cidade. Uma programação especial para que os
pais possam aproveitar a cidade
ao lado dos seus filhos.
Confira alguns destaques:
João Donato e a cantora
Fabiana Cozza
Reaberto no dia 29 de julho,
o Espaço Cultural Itaim (que
compreende o Teatro Décio de
Almeida Prado e a Biblioteca
Anne Frank), passou a oferecer,
além de uma programação cultural variada, um espaço de convivência com área verde e ambiente gastronômico. A partir de
agosto, o Teatro receberá uma
programação especialmente voltada para a música e para iniciar

este novo ciclo de apresentações,
no sábado (11), o multi-instrumentista João Donato e a cantora Fabiana Cozza apresentam no
local o disco “Mad Donato”, lançado em março deste ano, que
conta com repertório inédito de
raras canções dos anos 70 e 80.
Local: Teatro Décio de Almeida Prado - Endereço: Rua Lopes
Neto, 206 – Itaim Bibi – Zona
Oeste - Quando: Sábado (11) - Horário: Das 20h às 21h - Indicação
etária: Livre - Evento gratuito
Chapeuzinho Vermelho
com a Cia Jacarandá
No próximo domingo (12), a
Cia Jacarandá apresenta a peça Chapeuzinho Vermelho, com serviço
de tradução para Libras na Casa de
Cultura da Brasilândia, na Zona
Norte. A montagem conta a história da mocinha que vai visitar a vovó,
que está doente, e cruza com o lobo
mau faminto na floresta, que bola

um terrível plano. Local: Casa de
Cultura da Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta
Cavalheiro, s/nº - Jardim Maristela Quando: Domingo (12) - Horário: 16h Indicação etária: Livre Evento gratuito, com distribuição
dos ingressos uma hora antes do
evento - Tradução para Libras
OER interpreta Korsakov
e Tchaikovsky
Também no domingo (12), a
Orquestra Experimental de Repertório apresenta programa
com obras de dois compositores russos: Korsakov e Tchaikovsky, com preços populares entre R$ 10,00 e R$ 20,00. - Com
regência de Sergio Chnee, o programa tem início com a abertura
da consagrada obra “A Grande Páscoa, Op.28”, de Nikolai RimskyKorsakov. Em seguida, o violinista Claudio Micheletti interpreta,
com a Orquestra, o importante

“Concerto Para Violino e Orquestra, Op. 35”, de Piotr I. Tchaikovsky.
- Local: Theatro Municipal de São
Paulo - Endereço: Praça Ramos de
Azevedo, s/nº - Centro - Quando:
Domingo (12) - Horário: 12h - Indicação etária: Livre (com recomendação para maiores de 7 anos)
- Duração aproximada: 50 minutos
Ingressos: R$ R$ 20,00 / R$
15,00 / R$ 10,00
*Alguns lugares disponíveis possuem visão prejudicada do palco ou
visão prejudicada para legenda. Atenção no momento da compra.
* Após o terceiro sinal, a entrada só poderá ocorrer durante os
intervalos e de acordo com a lotação da sala. Neste caso, não haverá garantia de assento previamente reservado ou direito a ressarcimento por não acomodação.
Confira a programação cultural
completa da cidade no site
da Secretaria Municipal de Cultura
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Volume de vendas no varejo
recua 0,3% de maio para junho
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro caiu
0,3% em junho deste ano, na
comparação com o mês anterior. É a segunda queda consecutiva do indicador, que já havia
recuado 1,2% em maio. Os dados são da Pesquisa Mensal de
Comércio (PMC), divulgada na
sexta-feira (10) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o IBGE, o
volume de vendas caiu 0,1% na
média móvel trimestral, mas
apresentou altas de 1,5% na
comparação com junho de 2017,
de 2,9% no acumulado do ano e

de 3,6% no acumulado de 12
meses.
Na passagem de maio para
junho, a queda foi provocada pelos setores de supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo (-3,5%), que interrompeu
trajetória de dois meses em alta,
e de combustíveis e lubrificantes (-1,9%), que registrou o segundo recuo seguido.
Os cinco dos oito segmentos do comércio varejista tiveram alta no período, com destaque para móveis e eletrodomésticos (4,6%), equipamentos e
materiais para escritório, informática e comunicação (4,1%).

Também cresceram os setores de outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,6%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%)
e artigos farmacêuticos, médicos
e de perfumaria (0,9%). O segmento de livros, jornais e papelaria manteve, em junho, o mesmo volume de vendas de maio.
O varejo ampliado, que inclui
também os segmentos de veículos, motos e peças e de materiais de construção, cresceu 2,5%
de maio para junho, devido a altas de 16% no setor de veículos
e de 11,6% nos materiais de
construção. O setor também
cresceu na comparação com ju-

nho de 2017 (3,7%), no acumulado do ano (5,8%) e no acumulado de 12 meses (6,7%).
A receita nominal do comércio varejista apresentou alta
0,6% na comparação com maio,
de 5,4% na comparação com junho de 2017, de 4,1% no acumulado do ano e de 3,4% no acumulado de 12 meses.
A receita nominal do varejo
ampliado também avançou nos
quatro tipos de comparação:
3,4% em relação a maio, 6,7%
em relação a junho do ano passado, 6,6% no acumulado do ano
e 6,1% no acumulado de 12 meses. (Agencia Brasil)

Banco Central aprova aquisição da
XP Investimentos pelo banco Itaú
O Banco Central (BC) aprovou, com restrições e limitações, a aquisição de 49,9% da
XP Investimentos pelo Itaú Unibanco. O acordo viabiliza o investimento do banco na XP, mas
preserva sua independência. “O
Itaú Unibanco não poderá exercer influência ou ingerência na
XP”, informou na sexta-feira
(10) o BC.
As imposições feitas pela
autoridade monetária impedem
o Itaú de adquirir o controle da
XP e obriga o banco a preservar
a independência da empresa. As
restrições e as limitações estão
no Acordo em Controle de Concentração (ACC), assinado pelo
BC com as duas instituições.
A compra de parte da XP pelo
Itaú foi anunciada em julho do
ano passado, por R$ 6,2 bilhões,
e deve ser realizada em três etapas até sua finalização em 2022.

Em março deste ano, a operação
já havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
Nos termos do ACC assinado com o Banco Central, o Itaú
Unibanco adquire 30,1% do capital votante da XP. Somadas às
ações preferenciais (não votantes), o Itaú Unibanco adquire
49,9% do capital total da XP.
Esse percentual é atingido com
a injeção, pelo Itaú Unibanco,
de R$ 600 milhões no capital
da XP e com a transferência de
ações dos atuais acionistas para
esse banco.
Ao contrário do que estava
previsto no negócio inicial, o
Itaú Unibanco não poderá adquirir o controle da XP no futuro.
De acordo com o BC, o ACC
prevê a possibilidade de aquisição de participação adicional,
pelo Itaú Unibanco, de 12,5% do

capital total da XP.
A operação poderá ser feita
a partir de 2022 e deverá ser submetida a novo processo de autorização do BC. Caso seja aprovada, o Itaú Unibanco passaria a
deter 40% do capital votante da
XP. “Portanto, menos que o necessário para o controle”, informou o BC.
O ACC tem vigência de 15
anos para as medidas destinadas
a preservar a independência da
XP e a impedir o acesso à base
de seus clientes pelo Itaú; e de 8
anos para as demais restrições.
Em caso de descumprimento integral do ACC, o Itaú
Unibanco terá de pagar multa de
R$ 2 bilhões e a XP de R$ 500
milhões. Além disso, o acordo
prevê multas específicas para
cada uma das restrições previstas e ainda acréscimo de 50%
nos valores de multas específi-

cas, em caso de reincidência.
Restrições
Entre as restrições, o Itaú
Unibanco fica impedido de indicar diretores para as áreas financeira e de operações da XP,
de ter acesso à base de dados de
clientes e de prestadores de serviços e de influenciar as reuniões do
seu grupo de controle, previstas
para serem realizadas previamente
às assembleias de acionistas.
O Itaú também não poderá
adquirir o controle ou participação em outras plataformas abertas de investimento. Já a XP não
poderá privilegiar o Itaú Unibanco na contratação de operações
e de serviços bancários relacionados à movimentação de recursos de seus clientes e deverá divulgar regras para inclusão e para
exclusão de participantes na plataforma. (Agencia Brasil)

Número de linhas fixas tem queda
de 2,76% no último ano, diz Anatel
Em junho, o número de linhas fixas no Brasil teve redução de 2,76% em relação ao
mesmo período do ano passado,
informou na sexta-feira (10) a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os dados
mostram que o país fechou junho com 40,22 milhões linhas,
um total de 1,14 milhão de linhas a menos que as registradas
no mesmo mês do ano passado.
Segundo a agência reguladora, em junho deste ano, as empresas autorizadas contavam

com 17,1 milhões de linhas fixas, enquanto as concessionárias possuíam 23 milhões de linhas. Em 12 meses, as autorizadas apresentaram um aumento de
0,4%, enquanto as concessionárias apresentaram uma redução
de 4,97%.
Na comparação com maio,
junho apresentou queda de
0,24% no número de linhas fixas, com menos 96.203 linhas.
Estados
Entre os estados, na compa-

ração entre maio e junho deste
ano, São Paulo apresentou a maior perda em número absolutos,
com menos 28,7 mil linhas fixas, redução de 0,19%. Em seguida vem o Rio de Janeiro onde
a redução foi de 24,7 mil linhas,
perda de 0,53% e, depois, Minas Gerais, com queda de 0,3%
e onde foram registradas 11,6
milhões de linhas a menos.
Santa Catarina apresentou
aumento de 4,2 mil linhas,
acréscimo de 0,25%; seguido de
Tocantins, com 510 linhas a

Caixa lança plataforma
para apostas em loterias
pela internet
A Caixa Econômica Federal lançou na sexta-feira (10)
o portal de apostas dos jogos
de loterias na internet, o Loterias Online. A previsão é que
no primeiro ano de funcionamento o portal provoque um
aumento de 3% no volume total de apostas. De acordo com
o banco, os lotéricos também
receberão parte da receita das
vendas online.
A nova plataforma vai funcionar 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivo principal oferecer mais
comodidade ao apostador das
loterias administradas pelo
banco, além de atingir o público mais jovem. “A proposta é
atender um público novo, que
não frequenta as lotéricas por
vários motivos, como tempo,
distância; além de atender
aqueles que têm a internet
como canal principal para realização de compras e serviços bancários”, informou a
Caixa, em nota.
De acordo com o banco, os
apostadores das casas lotéricas têm média de 50 anos. A
expectativa é também aumentar a procura das mulheres,
que representam apenas

15,5% do público apostador
das casas lotéricas, mas que
são responsáveis por 50,5%
do mercado consumidor na
internet.
Até então somente correntistas da Caixa podiam apostar pela internet.
Como apostar
Para apostar, é necessário
ser maior de 18 anos e ter um
cartão de crédito das principais bandeiras (Elo, Mastercard, Visa, Amex e Hipercard).
O portal é acessível em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro,
assim, não é possível jogar
por outra pessoa.
Após fazer o cadastro e
concordar com o termo de
adesão ao serviço, basta selecionar os palpites nos volantes virtuais e inserir no carrinho de apostas. O valor mínimo para efetivação de uma
compra é de R$ 30 e o máximo limitado a R$ 500 por
dia. O pagamento das apostas
é realizado por cartão de crédito e processado pelo Mercado Pago, o que, segundo a
Caixa, aumenta a segurança

da transação.
O apostador poderá jogar
em todas as modalidades, exceto Loteria Federal, que continua sendo feito nas lotéricas.
Também não há a comercialização de bolão, também de exclusividade das lotéricas.
A Surpresinha e Teimosinha também aparecem no Loterias Online. As novidades
são as opções “Complete o
Jogo”, para escolher alguns
números e deixar o sistema
escolher os demais, e “Salvar
como favorita”, para poder
utilizar os mesmos números
em apostas futuras.
De acordo com a Caixa, o
portal oferece ainda a comodidade da conferência online.
Basta clicar na aposta e o sistema identifica se os números
foram sorteados ou não.
Caso o apostador tenha
sido premiado, é possível visualizar o valor e os canais disponíveis para o recebimento
do prêmio. Um código de resgate será gerado e deverá ser
apresentado no local onde vai
ser retirado o prêmio. Apenas
o portador do CPF ou um procurador podem sacar a premiação. (Agencia Brasil)

mais, aumento de 0,36%.
Grupos
Entre as empresas autorizadas, a Claro liderou o mercado
com 62,41% de participação,
seguida da Vivo, com 27,93% do
mercado. A Tim é a terceira, com
4,51% de participação.
Já entre as concessionárias,
a Oi ficou com 55,72%, a Telefônica, com 40,30% e a Algar, com 3,26% de participação, segundo a Anatel. (Agencia Brasil)

ANP divulga
edital da
5ª Rodada
de Partilha
do petróleo
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou na sexta-feira (10) o edital com as regras da 5ª Rodada de Licitações
de Partilha de Produção de petróleo e gás. O documento, publicado no Diário Oficial da
União, traz também os procedimentos da rodada e os modelos
de contrato de partilha.
A 5ª rodada acontecerá em 28
de setembro, quando serão ofertados os blocos de Saturno, Titã
e Pau-Brasil, na Bacia de Santos,
e Sudoeste de Tartaruga Verde, na
Bacia de Campos. Todos são localizados em áreas de elevado
potencial no polígono do pré-sal.
A Petrobras só demonstrou
interesse em atuar como operadora em Tartaruga Verde, logo,
nesse bloco, outros interessados poderão disputar participação em apenas 70% da área.
As empresas terão até o próximo dia 27 para entregar os documentos de manifestação de interesse e de qualificação e para
pagar a taxa de participação. Até 13
de setembro, terão que ser apresentadas as garantias de oferta. Os
vencedores assinarão contratos até
26 de novembro deste ano.
Na modalidade de partilha, são
consideradas vencedoras as propostas que oferecerem o maior
percentual de óleo para a União.
O edital pode ser consultado
no site da ANP. (Agencia Brasil)

Javalis Selvagens viram
astros da internet após
resgate de caverna
Os 12 meninos e o treinador que passaram mais de duas semanas presos em uma caverna da Tailândia se transformaram em
estrelas das redes sociais após o resgate, que nesta sexta-feira
(10) completou um mês.
Os protagonistas da milagrosa operação de salvamento, que
se transformará em filme e também será tema de um museu, retomam pouco a pouco a normalidade de suas vidas, mas com uma
grande diferença: o aumento no número de seguidores em seus
perfis no Facebook e no Instagram.
“Agradeço a todo o mundo”, disse, na quarta-feira, a seus quase
150 mil seguidores no Facebook, Ekapol “Ake” Chanthawong,
treinador do time de futebol Javalis Selvagens, onde jogam os
meninos resgatados.
“Voltamos à escola”, publicou Adul Sam-on, de 14 anos, em
seu perfil no Instagram, no qual aparece junto com alguns companheiros de aventura. Seu perfil já recebeu quase 40 mil likes.
Ake e Adul, junto com outros dois rapazes, receberam nesta
semana seus documentos de identidade tailandesa, o que lhes
garante o acesso a direitos e serviços básicos, pois os mesmos
tinham status de apátridas.
“Ficarei um tempo sem postar fotografias porque tenho deveres a fazer”, escreveu Duangphet Promthep, de 13 anos, às 314
mil pessoas que seguem seu perfil no Instagram.
Professores e colegas de escola deram as boas-vindas na segunda-feira aos 12 estudantes, durante um evento no qual ganharam novos uniformes, material escolar e camisas de futebol do
time alemão Bayern de Munique.
Os responsáveis pela educação dos garotos fizeram um plano
de estudos para que eles recuperem o tempo que passaram presos na caverna.
Missão de salvamento
Ake, de 26 anos, e os 12 meninos, que têm entre 11 e 16
anos, entraram na caverna Tham Luang, na província de Chiang
Rai, no norte do país, durante uma excursão no sábado, 23 de
junho, após o treino de futebol. Mas uma tempestade súbita caiu
e inundou o caminho de saída da gruta.
Após nove dias de buscas, uma expedição formada por dois
mergulhadores britânicos localizou o grupo em um terreno seco,
distante mais de quatro quilômetros da entrada da caverna.
O treinador e os “javalis” estavam fracos e cansados pela falta de alimentos, já que, durante o tempo em que passaram perdidos na escuridão da caverna, só encontraram água.
As equipes de resgate traçaram um plano para que os “javalis”
recuperassem suas forças enquanto estudavam a maneira mais
segura de retirá-los do interior da montanha, pressionados pela
possibilidade de que novas chuvas voltassem a inundar a caverna,
já que a Tailândia está em plena temporada das monções.
Sedados, acompanhados por dois mergulhadores durante as
imersões e transportados em macas pelas galerias, os garotos
foram saindo em pequenos grupos: no dia 8 de julho foram quatro resgatados, no dia 9 outros quatro e no dia 10 o restante,
entre eles o treinador.
“Tornamos possível o impossível”, anunciou, entre aplausos,
Narongsak Ossottanakorn, porta-voz oficial da missão, aos jornalistas de todo o mundo, que seguiram minuto a minuto as operações de resgate.
As imagens dos jovens raspando a cabeça e vestindo as túnicas alaranjadas voltaram a dar a volta ao mundo quando os “javalis” entraram, no fim de julho, em um mosteiro budista para honrar a memória de Samar Gunan, o experiente mergulhador tailandês que morreu durante os trabalhos de salvamento.
Museu
Como parte do entusiasmo gerado na Tailândia pelo resgate
exemplar, as autoridades iniciaram no início do mês a construção
de um museu dedicado à arriscada missão na qual participaram mais
de 1.300 pessoas e que deve abrir as portas antes do fim do ano.
O museu será construído na parte externa da caverna e contará com pinturas, fotos, roupas e equipamentos das equipes de
salvamento e uma estátua do falecido Samar Gunan.
Uma representante do Ministério da Cultura tailandês disse à
Agência Efe que as autoridades formarão um comitê para “estudar os diferentes projetos” apresentados por várias companhias
de cinema para produzir uma série de filmes e documentários
sobre a missão. (Agencia Brasil)

Brasil comemora aprovação
de Bachelet para as
Nações Unidas
O governo do Brasil comemorou na sexta-feira (10) a aprovação
da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet como Alta Comissária
das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O nome dela foi aprovado por aclamação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ela assume o cargo no dia 1º de setembro.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores destacou a
capacidade da ex-presidente chilena, sua história de defesa dos
direitos humanos e colocou-se à disposição para contribuir.
“O governo brasileiro confia na capacidade de Michelle Bachelet de lidar com os desafios que se apresentam ao sistema
internacional de direitos humanos e oferece seu apoio para que
cumpra, com êxito, seu mandato como Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos”, diz a nota do Itamaraty.
Michelle Bachelet foi duas vezes presidente do Chile, marcando sua gestão pelas causas sociais e defesa dos direitos humanos. Tem uma história ligada à luta pela democracia, uma vez
que seu pai foi vítima da ditadura de Augusto Pinochet.
Após deixar o governo, a chilena foi a primeira diretora-executiva da ONU Mulheres e atualmente lidera uma aliança internacional
para a saúde das mães, os recém-nascidos e as crianças. Pediatra,
Michelle Bachelet tem preocupações com saúde pública.
Nas últimas semanas, seu nome era especulado como possível substituição de Zeid, um cargo para o qual tinha postulado
publicamente o suíço Nils Melzer, atualmente relator especial
da ONU sobre a tortura.
A nota do Itamaraty lembra a trajetória internacional de Bachelet nas Nações Unidas. “Foi a primeira diretora-executiva da
ONU Mulheres, organização na qual se empenhou para fazer avançar o tema da igualdade de gênero. Ocupou por dois mandatos a
presidência do Chile. Valendo-se de sua formação como pediatra, lidera, também, uma aliança internacional para a saúde materna e infantil.” (Agencia Brasil)
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Temer diz que analisará reajuste
do STF se receber a proposta
A moeda norte-americana
subiu 1,6% no último pregão da
semana, fechando a R$ 3,8640
para venda sendo o maior valor
registrado desde 16 de julho –
quando chegou a R$ 3,8753. O
dólar fecha a semana valorizado 4,23%, invertendo uma queda de 4,39% acumulada nas últimas cinco semanas. Mesmo
com alta da moeda, o Banco
Central manteve sua política
tradicional de swaps cambial,
sem realizar nenhum leilão ex-

traordinário para venda futura
da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), fechou a semana com uma
forte queda, registrando baixa
de 2,86%, com 76.514 pontos,
a menor desde o final do mês de
maio. Todos os pregões desta
semana terminaram em baixa na
Bovespa, com acumulo de queda de 6% depois de uma sequência de seis semanas em alta.
(Agencia Brasil)

Bombeiros anunciam
controle de explosão
de usina em Ipatinga
Em comunicado oficial, o
Corpo de Bombeiros de Ipatinga informou que não há vítimas
fatais da explosão que ocorreu
em um dos dois gasômetros da
usina siderúrgica da Usiminas
em Ipatinga (MG), a 215 km de
Belo Horizonte.
Segundo a empresa, trinta
pessoas “com leves escoriações” foram socorridas pela
equipe de brigadistas da usina e
encaminhadas ao Hospital Már-

cio Cunha, na cidade, da Fundação São Francisco Xavier, mantida pela Usiminas.
Em boletim divulgado às
13h50 de sexta-feira, o comandante do 11º Batalhão do Corpo
de Bombeiros Militar em Ipatinga, Major Nunes, veio a público
para “tranquilizar a população” e
informar que não há necessidade
de evacuar os bairros próximos
da usina, uma vez que o acidente
está controlado. (Agencia Brasil)

Associação critica
proibição de cobrança
por assentos em voos
Dois dias após a aprovação,
no Senado do projeto de lei que
proíbe companhias aéreas de
cobrarem valor adicional pela
marcação ante cipada de assentos em voos em território nacional, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata)
disse na sexta-feira (10) ver
com preocupação a mudança. A
entidade teme que a medida
possa frear o avanço o desenvolvimento do setor.
A associação classificou
como “movimento repentino”
a aprovação do projeto no Senado e disse que a cobrança
pela marcação é uma prática
“comum e desregulamentada nos
grandes mercados de aviação,
para que os passageiros possam
escolher a melhor oferta que lhes
convier”, diz nota assinada pelo
diretor geral da Iata no Brasil,
Dany Oliveira.
“Esse tipo de proibição vai
contra as melhores práticas
mundiais sufocando ainda mais
o potencial da aviação comercial no Brasil, além de afugentar o interesse de empresas aéreas internacionais, já que o

país possui um dos combustíveis mais caros do planeta”, argumenta a Iata.
O projeto aprovado pelos
senadores considera como prática abusiva a cobrança pelo assento e garante a gratuidade na
marcação de assentos para os
voos ocorridos no território brasileiro. Como é originário do
Senado, o projeto precisa ser
aprovado também pelos deputados antes de ir para sanção presidencial e se tornar lei. A proposta foi apresentada neste ano
pelo senador Reguffe (sem partido-DF), que criticou a medida
das aéreas e disse que os consumidores brasileiros ficaram
“apreensivos com mais essa prática abusiva”.
O Ministério da Justiça, por
meio da Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), avaliou
que a cobrança para marcação
dos assentos do vôo não configura ilegalidade. As empresas
aéreas já cobram pelas bagagens
despachadas, medida aprovada
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2016.
(Agencia Brasil)

TRF4 mantém condenação
de Sérgio Cabral e de
ex-secretário do Rio
O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), no Rio
Grande do Sul, negou recurso de
embargos declaratórios do exgovernador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral e de Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho,
ex-secretário de gestão do Rio,
que também teve o mesmo tipo
de recurso negado na sessão.
Os embargos haviam sido interpostos contra a decisão do
tribunal de manter a condenação do político e de seu ex-secretário por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.
O ex-governador foi condenado, em primeira instância, pela
13ª Vara Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, a
uma pena de 14 anos e dois meses de reclusão, em 13 de junho
do ano passado. Já Wilson Carvalho foi sentenciado a 10 anos
e oito meses de reclusão pela
prática dos mesmos crimes.
De acordo com a sentença, a
empresa Andrade Gutierrez pa-

gava propina ao ex-governador
por meio do ex-secretário e do
sócio de Cabral, Carlos Miranda, para garantir o contrato de
terraplanagem do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), integrado pela
empreiteira e a Petrobras.
Os réus recorreram das condenações ao TRF4. No entanto,
em 30 de maio deste ano, a 8ª
Turma da corte negou, por unanimidade, provimento aos recursos de apelação criminal e manteve as penas para os dois condenados em primeira instância.
Ao negar o recurso para Sérgio Cabral e Wilson Carvalho, a
juíza relatora, Geórgia Cruz Arenhart, lembrou que os embargos
de declaração servem exclusivamente para esclarecer ambiguidades, omissões, contradições ou
obscuridades de decisão recorrida, “não se prestando para fazer
prevalecer tese diferente daquela
adotada pelo órgão julgador ou
para reavaliação das conclusões
surgidas da livre apreciação da prova”. (Agencia Brasil)

O presidente da República,
Michel Temer, preferiu a cautela
nesta sexta-feira (10) ao ser perguntado sobre o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal que, se confirmado pelo Senado, pode elevar o teto constitucional para R$ 39 mil. “Isto é uma coisa que o Congresso vai analisar ainda, está começando a ser debatido.
Quando chegar nas minhas mãos,
se chegar, eu analiso”, disse.
Acompanhado pelos ministros das Cidades, Alexandre Bal-

dy, e da Justiça, Torquato Jardim,
Temer participou de evento de
lançamento de 1.080 apartamentos do programa Minha Casa
Minha Vida, em Goiânia. Também em Goiânia, ainda pela manhã, o presidente acompanhou
um mutirão de saúde na cidade.
Reajuste
Na quarta-feira (8), em sessão
administrativa, os ministros do
Supremo aprovaram a proposta
orçamentária da Corte para 2019

e decidiram incluir, por 7 votos a
4, uma rubrica que contempla reajuste salarial de 16,38% aos ministros, conforme previsto em
projeto de lei que tramita no Congresso, desde 2015.
O texto já foi aprovado pelos deputados, mas, desde que a
ministra Cármen Lúcia assumiu
a presidência da Corte, está parado na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado,
sem chance de ser colocada em
votação antes do fim das elei-

ções. Se aprovado na CAE e depois no plenário da Casa, a proposta vai à sanção presidencial.
Só no STF o impacto da medida será de R$ 2,8 milhões,
mas, segundo os ministros, não
haverá aumento de despesas no
tribunal porque, para fazer frente ao valor correspondente ao
reajuste previsto no projeto, será
realizado remanejamento de despesas de custeio do Tribunal, que
terá a mesma previsão orçamentária para 2019.(Agencia Brasil)

Espírito Santo tem 112 casos
confirmados de malária
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo já confirmou 112
casos de malária desde julho
deste ano – a maioria (92) no
município de Vila Pavão. Os outros 20 casos foram identificados na cidade de Barra de São
Francisco. A pasta confirmou
ainda um óbito provocado pela
doença.
Segundo a assessoria da secretaria, os casos envolvem um
parasita que, até então, não existia no estado e que provoca a
forma mais grave de malária. As
autoridades do setor suspeitam
que a doença tenha sido importada de estados no Norte do país,
onde a malária é considerada
endêmica.
A doença
De acordo com o Ministério
da Saúde, a malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do
mosquito Anopheles. A cura é
possível se a doença for tratada
em tempo oportuno e de forma
adequada. Contudo, a malária
pode evoluir para forma grave e
para óbito.
No Brasil, a maioria dos casos se concentra na região amazônica, nos estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Maranhão,
Pará, Mato Grosso, Pará, Ron-

dônia, Roraima e Tocantins. Nas
demais regiões, apesar das poucas notificações, a doença não
pode ser negligenciada, pois se
observa letalidade mais elevada
que na região amazônica.
Sintomas
Os sintomas incluem febre
alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça e podem
ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentar essas manifestações mais
características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de
apetite.
A malária grave caracterizase pelo aparecimento de um ou
mais destes sintomas: prostração, alteração da consciência,
dispneia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou
choque e hemorragias, entre outros sinais.
Transmissão
A doença é transmitida por
meio da picada da fêmea do
mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium, um tipo
de protozoário. Esses mosquitos aparecem em maior
volume ao entardecer e ao
amanhecer, mas podem ser
encontrados picando durante
todo o período noturno, em
menor quantidade.
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Dólar fecha a semana
em R$ 3,86, maior
alta desde 16 de julho

A doença é transmitida pela fêmea infectada do
mosquito Anopheles
A malária não é uma doença
contagiosa, ou seja, uma pessoa
doente não é capaz de transmitir
a doença diretamente para outra
pessoa. É necessário o vetor
para realizar a transmissão.
Prevenção
Entre as medidas de prevenção individual, estão o uso de
repelentes e de mosquiteiros,
roupas que protejam pernas e
braços e de telas em portas e janelas.
Tratamento
No geral, após a confirmação da doença, o paciente rece-

be o tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos
disponíveis em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
Somente nos casos graves, os
pacientes devem ser hospitalizados de imediato.
O tratamento depende de fatores como a espécie do protozoário infectante; a idade do paciente; condições associadas,
incluindo gravidez e outros problemas de saúde; e gravidade da
doença.
Quando realizado de maneira correta, o tratamento da malária garante a cura da doença.
(Agencia Brasil)

Governo estuda dar formação
profissional para presos
O governo estuda oferecer
cursos de profissionalização
para 726 mil homens e mulheres presos condenados pela
Justiça. Apenas 12% dos detentos no país têm atividade
laboral, segundo dados oficiais. A proposta é que empresas privadas se responsabilizem pela formação técnica de
tal maneira que ao deixarem a
prisão, os apenados tenham
condições de ingressar no mercado de trabalho.
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse na
sexta-feira (10) as empresas serão escolhidas por meio de licitações, com valor acima de R$
330 mil anuais, e assumirão responsabilidade para contratar e
definir atividades profissionalizantes nos presídios. O mesmo

deverá valer para egressos do
sistema prisional.
Jungmann anunciou também
que deverá ser ampliado o sistema de redes de perfis genéticos
de criminosos (DNA). Para tanto, devem ser aplicados R$ 10
milhões. De acordo com ele, o
objetivo é focar principalmente
na violência contra mulher.
“Quando você tem o estupro
e tem o DNA você pode passar
por 75 mil registros dos bancos e verificar se há material
de alguns dos presos para punir o estuprador. Ainda este
mês vamos também fazer uma
grande ação de combate ao feminicídio”, disse.
Equipamentos e veículos
Jungmann afirmou que o governo vai investir imediatamen-

te na compra de equipamentos
e veículos. Segundo ele, serão
adquiridos 8 mil veículos, que
permitirão a renovação de 23%
da frota, estimada em 35 mil carros das polícias do país. Em uma
segunda etapa, haverá abertura de
licitações para compra de drones, armas e motocicletas.
O ministro ressaltou ainda
que serão comprados 120 mil
coletes de proteção individual
para os policiais ao custo de R$
220 milhões. “Até hoje tínhamos mais policiais que coletes
e agora teremos excedente de
coletes”, disse.
Segurança Pública
Após ser questionado sobre
os dados de aumento das mortes
violentas no ano passado, segundo dados do 12º Anuário de Se-

gurança Pública, Jungmann afirmou que até o início do próximo mês, serão instalados o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e o Conselho Nacional de Segurança Pública, responsável pela condução da política do setor.
O ministro reiterou que: “
Lembro que o anuário reflete
2017 e estamos em 2018, o
ano em que foi criado Ministério da Segurança Pública e
o Susp”.
De acordo com o anuário,
apenas em 2017, o Brasil registrou 63.880 mortes violentas, o
maior número de homicídios da
história recente do país. Foram
assassinadas 175 pessoas por
dia, registrando elevação de
2,9% em comparação a 2016.
(Agencia Brasil)

Jungmann: morte de Marielle
pode ter motivação em disputa política
Após afirmar que há “agentes públicos” e também “políticos” envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco (PSOLRJ), o ministro de Segurança
Pública, Raul Jungmann, disse
na sexta-feira (10) que o crime
pode ter sido motivado por disputas políticas e negociações
para indicações a cargos públicos. Ele não citou nomes nem
entrou em detalhes.
“Quando você tem o envolvimento daqueles que detêm o
poder, [eles] de fato têm uma
capacidade de, digamos assim,
uma resiliência e uma capacidade de mobilizar defesas ou mobilizar meios de resistir. Mas,
não tenho a menor sombra de
dúvida de que não há nada que

impeça a intervenção e a equipe
que lá está de denunciá-los, a
todos”, observou o ministro,
depois de entrevista à imprensa
nesta sexta-feira sobre 12º Anuário de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (9) em
São Paulo.
Nas últimas horas, vieram à
tona informações que três políticos presos no Rio, denunciados pela CPI das Milícias,
também são investigados
como suspeitos de participação na morte de Marielle
Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, em 14 de
março deste ano.
A polícia investiga se os
eventuais mandantes do assassinato queriam enviar um recado

na tentativa de conter o ativismo
de Marielle Franco. Jungmann
evitou mencionar detalhes sobre
as apurações.
“Não vou comentar nomes
para não atrapalhar o andamento
das investigações. Mas temos
envolvimento de agentes públicos e também de políticos”, disse o ministro, reiterando a complexidade das apurações.
“[É um crime] extremamente complexo que tem reflexos
tanto dentro dos órgãos públicos, dos agentes públicos, mas
também em termos políticos.
Isso faz com que a elucidação do
crime na sua totalidade, não apenas executores, mas também
mandantes, tenha seu elevado
grau de complexidade.”

Crime
O ministro reiterou que a
morte de Marielle e Anderson
foi um “crime bárbaro” e que
precisa ser elucidado. Neste sabado (11), completa 150 dias dos
assassinatos. Ambos foram mortos com tiros disparados contra
o carro em que estavam, no bairro de Estácio, no centro do Rio,
quando retornavam de um evento político-cultural.
O assassinato de Marielle
Franco é tratado por ativistas
como execução e teve repercussão internacional. A mãe da vereadora, Marinete Silva, esteve com
o papa Francisco no último dia 2.
Ela entregou ao pontífice uma
camiseta da filha morta e ganhou
um terço bento. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Edição: 398

São Paulo, 11 a 17 de agosto de 2018

Nacionais

Volvo lança XC40 T4
Depois de lançar no Brasil o XC40 nas
versões Momentum e R-Design, a Volvo Cars
apresenta a configuração de entrada T4, completando a linha 2019 de seu mais novo utilitário esportivo.
Eleito Carro do Ano na Europa em março, no Salão do Automóvel de Genebra – uma
das premiações mais importantes do mundo
–, o XC40 é produzido na fábrica de Ghent,
na Bélgica. Com ele, a marca oferece ao consumidor, pela primeira vez em sua história, três
utilitários esportivos globais (com o XC60 e o
XC90) voltados ao segmento que mais cresce no mundo.
O XC40 é o primeiro modelo a utilizar a
nova plataforma modular da Volvo Cars
(CMA, Compact Modular Arquitecture). Ela
será a base dos futuros veículos da série 40,
incluindo carros totalmente eletrificados. Codesenvolvida com a Geely, controladora da
marca sueca, a CMA proporciona à fabricante
a economia de escala necessária para esse
segmento.
A versatilidade dessa plataforma modular permite reunir em um só automóvel design
refinado, interior sofisticado e recursos ainda
mais avançados de segurança e dirigibilidade,
que colocam o XC40 como referência no segmento.
Exemplo disso são as medidas de um legítimo SUV, que se destacam de seus concorrentes. Em suas dimensões, o XC40 apresenta um grande entre-eixos de 2,70 m; 1,86
m de largura; 1,65 m de altura; e 4,42 m de
comprimento, garantindo conforto e amplo
espaço interno a todos os ocupantes.
Design jovial, sofisticação e soluções
inovadoras
O XC40 segue a expressão pura do design
escandinavo, combinando robustez com visual
elegante e refinado. O exterior combina um
capô longo e largos para-lamas, que confirmam
a presença imponente do modelo. A forte personalidade da dianteira, a exemplo do XC60 e
do XC90, é expressada pelo mais avançado
sistema de iluminação do segmento.
Na versão T4, o Volvo FULL LED Sys-

tem incorpora aos faróis do veículo as funções de nivelamento automático de acordo
com a carga do carro; Active High Beam
(AHB), com sistema automático que adapta
a luz alta para evitar o ofuscamento em outros veículos; e Daytime Running Lights
(DRL) com acendimento automático, no qual
a luz diurna em formato “T” (Martelo de Thor)
contribui para a visualização do veículo, mesmo em dias muito claros.
Na traseira, a lanterna característica se
identifica com os novos SUVs da Volvo. Com
feixes de LED, o conjunto ótico elevado apresenta um desenho marcante que invade a lateral da carroceria.
O interior do XC40 tem uma abordagem
radicalmente nova para os porta-objetos. O
engenhoso design de interiores oferece espaço de armazenamento mais funcional nas portas e sob o assento do motorista, além de uma
lixeira removível no túnel do console central.
Para obter mais espaço de armazenamento nas portas do XC40, os designers retiraram os autofalantes do local e desenvolve-

ram um subwoofer ventilado a ar de alta qualidade montado no painel, criando espaço suficiente no compartimento para acomodar um
laptop e um tablet, ou algumas garrafas de
água.
Conectado aos novos tempos
O sistema de entretenimento e conectividade do XC40 é o mais completo da categoria. O Sensus Connect é acessível pela tela
antirreflexo sensível ao toque de 9 polegadas
de LCD no painel central, que reúne praticamente todos os comandos do veículo em um
único lugar. O display recebeu atualização
gráfica aprimorada, tornando o uso para o
motorista ainda mais natural e intuitivo. Navegação, conectividade e entretenimento estão a pouquíssimos toques. As funções também podem ser acessadas por comando de
voz. Como no XC60 e XC90, a integração do
smartphone está disponível com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.
O XC40 apresenta, ainda, painel de instrumentos digital personalizável de 12,3".
O sistema Sensus integra também o Vol-

vo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência
24h, auxílio de emergência e localização, em
caso de roubo ou furto.
Dirigibilidade segura
O modelo dispõe da transmissão automática Geartronic de 8 velocidades acoplada ao
motor T4 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em
linha, com turbocompressor, que gera potência de 190 hp a 4.700 rpm e torque de 300
N.m entre 1.300 e 4.000 rpm.
Em números, a nova versão do utilitário
esportivo da Volvo Cars chega a 210 km/h e
sai da imobilidade aos 100 km/h em 8,4 segundos.
Quanto à segurança, o XC40 se beneficia das premiadas tecnologias conhecidas nos
veículos XC90 e XC60, tornando-o referência entre os SUVs premium de entrada. A
versão T4 é equipada com o inovador City
Safety, sistema que auxilia o condutor com
frenagem automática para evitar e reduzir o
risco de colisão contra veículos, pedestres e
animais de grande porte, mesmo durante a
noite.
Outro recurso é a Mitigação de Pista
Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda
os motoristas a evitar colisões com veículos
que se aproximem vindos da pista contrária.
Esse recurso funciona ao avisar o motorista
distraído que invade a faixa oposta, oferecendo suporte automático à direção e conduzindo o veículo de volta à sua própria pista, fora
do caminho de qualquer outro automóvel que
esteja vindo. O sistema é ativado entre 65 e
140 km/h.
O XC40 também disponibiliza como itens
de série outros recursos exclusivos para o
segmento, como sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de proteção em saída de
estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical.
O modelo acrescenta ainda à lista de equipamentos sensor de estacionamento traseiro,
assistente de partida em aclive e declive, assistente de descidas íngremes, controle de
cruzeiro e, como opcional, direção semiautô-

noma de até 130 km/h, por R$ 5 mil. Assim, o
XC40 T4 é o modelo mais barato do Brasil a
oferecer essa tecnologia.
A visão da marca é de que ninguém perca a vida ou sofra lesões graves num veículo
novo da Volvo até 2020. Por isso, em sua estrutura, o XC40 é projetado para proteger ao
máximo os passageiros de todas as colisões e
acidentes, incluindo batida lateral e capotamento, além de dissipar por completo a energia nas zonas de impacto dianteira e traseira.
Para adicionar força e reduzir peso e consumo de combustível, foi utilizado uma grande
quantidade de aço de ultra alta resisitência,
um dos aços mais fortes disponíveis no mercado.
Revisão com preço fixo
A exemplo do restante da linha Volvo, o
XC40 também terá o plano de revisão com
preço fixo para itens obrigatórios. Com a chegada do modelo ao país, a marca estende esses serviços para 150 mil kms em toda a gama
de produtos. O objetivo é proporcionar ao cliente maior controle dos custos de manutenção de seu carro, podendo programar os valores a cada vez que o veículo vai para as
oficinas autorizadas, os valores vão de R$ 899
a R$ 3.399.
Trocas de óleo intermediárias entre as
revisões periódicas, que deverão ser feitas a
cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, o que
ocorrer primeiro.
Garantia estendida até quatro anos
Com o XC40, a Volvo Cars avança na
política de serviços de pós-venda ao oferecer
garantia estendida de fábrica tanto para o novo
SUV como também ao restante da gama. O
cliente pode adquirir, por exemplo, um plano
de cobertura adicional de 12 meses por R$
2.990, sem limite de quilometragem, para o
modelo XC40. O Volvo on Call está incluso
no pacote e o plano é extensivo a veículos
com período de garantia vigente.
Tabela de preços:
XC40 T4 – R$ 169.950 (a partir de julho)
XC40 T5 Momentum – R$ 194.950
XC40 T5 R-Design – R$ 214.950

Importados

Fórmula 1 nas ruas de Sampa
A McLaren São Paulo introduz no mercado brasileiro um novo modelo: o 540C, criado para atingir um público diferenciado. Integrante da linha Sports Series, ele é equipado com motor V8 biturbo capaz de desenvolver 540 HP de potência com toda a esportividade, tecnologia e conforto para os ocupantes. O McLaren 540C chega ao Brasil por
preço a partir de R$ 1.550.000 - bastante competitivo em seu segmento.
O McLaren 540C traz seu DNA derivado de corridas para um novo público e segmento. Trata-se de um puro McLaren e um
puro carro esporte, compartilhando seu DNA
com os modelos das linhas Super Series e
Ultimate Series da marca, incluindo o chassi
leve de fibra de carbono e tecnologias derivadas das corridas. O 540C é equipado com
motor V8 biturbo de 3,8 litros montado em
posição central. Ele foi desenvolvido para ser
responsivo e emocionante, mesmo em baixas
rotações. Como o nome sugere, desenvolve
540 HP a 7.500 rpm e 540 Nm de torque entre 3.500 e 6.500 rpm. Com tecnologia stopstart, oferece níveis otimizados de eficiência
e maior autonomia, adequada ao uso típico de
carros deste segmento.
No coração do 540C está o exclusivo
chassi MonoCell II de fibra de carbono. Projetado com um foco maior na utilização diária, ele possibilita acesso e saída aprimorados
da cabine, juntamente com os mais altos níveis de proteção e segurança aos ocupantes.
Um peso tão baixo quanto 1.311 quilos é alcançado como resultado desta estrutura leve
e do uso de painéis de carroceria em alumí-

nio. Este número deixa o 540C quase 150
quilos mais leve que seu concorrente mais
próximo.
Com tração traseira e câmbio de sete
marchas (SSG) e baixo peso, o 540C acelera
de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos e de
0 a 200 km/h em somente 10,5 segundos. A
velocidade máxima é de 320 km/h.. Considerando o nível de desempenho, os números de
consumo de combustível (de 9 a 10 km/l no
ciclo combinado) e de emissões (258 g/km)
representam um feito impressionante.
Um pacote aerodinâmico sutilmente revisto e rodas com desenho exclusivo marcam
o 540C Coupé em relação ao mais potente
570S Coupé. Ele tem aletas aerodinâmicas exclusivas abaixo do duto de ar fresco do parachoque dianteiro e direcionamento de ar limpo pela parte inferior da carroçaria e acima
do capô esculpido, e grandes faróis de LED.
Na traseira, o difusor fica entre os dois escapamentos que saem abaixo do para-choque
traseiro. O estilo aerodinâmico do Sports Series Coupé inclui portas estilo tesoura de design sofisticado, que incluem uma estrutura
flutuante, projetada para canalizar o ar que
passa ao longo do comprimento da porta para
as duas entradas de ar integradas montadas
no painel traseiro. Isso cria um caminho limpo para o ar fluir ao longo da carroceria com
mínimo arrasto, direcionando-o para os anteparos na parte traseira da cabine, o que otimiza o fluxo sobre a cobertura traseira para aumentar os níveis de carga aerodinâmica e ajudar no resfriamento do motor. Um spoiler integrado na borda traseira traseiro proporcio-

na o downforce ideal.
O 540C Coupé está equipado com rodas
de liga leve, disponíveis com acabamento prateado ou fosco, com 19 polegadas na frente e
20 polegadas atrás. Estes são equipados com
pneus Pirelli P Zero como padrão, desenvolvidos especificamente para a série Sports para
oferecer altos níveis de desempenho em todas as condições, com níveis progressivos de
aderência e foco no conforto. O 540C mantém o sistema de Direcionamento de Freio
(Brake Steer) derivado de Fórmula 1, projetado para auxiliar nas curvas por meio da aplicação da força de frenagem na roda traseira
interna. Isso permite frear mais perto das curvas e acelerar mais cedo nas saídas delas.
O sistema de suspensão do 540C utiliza
barras estabilizadoras dianteiras e traseiras
como as da Fórmula 1 e amortecedores adaptáveis independentes. O ajuste do amortecedor foi revisado com mais foco na condução
diária em estradas. Os amortecedores
adaptativos oferecem controle sobre as
configurações de irregularidades e solavancos usando as conhecidas configurações de condução (McLaren “Normal”,
“Sport” e “Track”), com o modelo tendo
suas próprias configurações exclusivas de
amortecedores. No modo “Normal”, o sistema proporciona um passeio refinado,
porém envolvente, enquanto as configurações “Sport” e “T rack” permitem um
maior nível de foco e engajamento q uando solicitado. Duplas válvulas de amortecimento garantem um controle preciso, enquanto a suspensão com duplo triângulo, semelhan-

Truck

Novo ônibus Urbano Neobus New Mega

A Neobus já está produzindo e comercializando o seu mais novo modelo de ônibus urbano, New Mega. É o primeiro modelo projetado e desenvolvido com base na
recente estratégia de atuação da marca para
tornar sua linha de produtos ainda mais adequada às novas demandas do mercado brasileiro e dos clientes.
O New Mega é resultado de mais de
um ano de pesquisas e desenvolvimento e
mantém as características reconhecidas
pelo mercado brasileiro e internacional de

eficiência operacional e robustez, além de
conforto, segurança e mais espaço para os
passageiros e motorista.
Projetado para proporcionar a melhor
experiência a passageiros, motoristas e empresários, o New Mega tem foco na praticidade, agilidade e baixo custo para manutenção. Com diferentes opções de comprimento total - de 9.750 mm a 13.345 mm pode ser montado com vários modelos das
principais montadoras e tem configuração
interna que permite transportar até 54 pas-

sageiros sentados.
Externamente, o New Mega tem como
diferencial o design limpo e leve, com novos conjuntos ópticos dianteiro e traseiro.
O vigia traseiro, com cantos arredondados,
também dá mais leveza e modernidade ao
ônibus. Os faróis e lanternas têm máxima
eficiência luminosa e são facilmente intercambiáveis, reduzindo tempo e custo de manutenção e reparo.
Focando na rapidez e custo de reparação, o novo modelo conta ainda com espelhos retrovisores mais modernos e eficientes, tomadas de ar de teto com novo formato e sistemas de fixação e vedação, de fácil
acesso e manuseio para os usuários. O sistema de refrigeração foi redesenhado para
garantir, para o passageiro, maior eficiência e, para o operador, agilidade na manutenção.
Internamente, o New Mega oferece
também mais espaço e ergonomia para o
motorista. O posto do condutor foi totalmente redesenhado para facilitar o acesso aos
comandos. O painel passou a contar com
novas saídas de ar, inclusive para as pernas, com ventilação mais forte e eficiente.
O modelo também ganhou console mais ergonômico, que proporciona mais espaço
para pernas e para movimentação. O novo
posicionamento do motorista diminui o desgaste físico e permite que se concentre apenas na condução do veículo.

te à encontrada em carros de corrida, oferece níveis otimizados de qualidade e sensibilidade ao piloto.
O interior do 540C foi criado com foco no
espaço e na ergonomia, oferecendo grande
visibilidade externa e espaço interior para os
ocupantes e suas bagagens. Curvas orgânicas levadas do design exterior proporcionam
uma delicada tensão sem agressão para garantir que a cabine permaneça sendo um ambiente acolhedor.
A cabine do McLaren 540C Coupé é luxuosamente equipado com estofamento de
couro nos assentos, painel e parte inferior

das portas como padrão. O console central
“flutuante” inclui uma tela sensível ao toque
IRIS de sete polegadas que controla todos
os elementos do sistema de infoentretenimento. Os controles de ar condicionado também são incorporados, minimizando a presença de botões de comando na cabine. A
tela sensível ao toque também controla o rádio digital DAB padrão, bem como a navegação por satélite, a telefonia e o streaming
de mídia via Bluetooth, o comando por voz e
o reprodutor de mídia de áudio. O sistema
IRIS também inclui o manual do proprietário
eletrônico.

Motos

Novas cores das Honda
CB 650F e CBR 650F 2019
A Honda renova a família 650 preservando as características que tornaram a naked
CB 650F e a esportiva CBR 650F modelos
admirados do segmento de alta cilindrada. Em
sua versão 2019, ambas chegam nas novas
cores Laranja e Vermelho, além do exclusivo
Preto Perolizado (somente na naked), e estarão disponíveis até o final de julho com preço
público sugerido de R$ 34.900 para a CB 650F
e R$ 36.500 para a CBR 650F.
Essa inédita configuração em Laranja,
disponível tanto na CB 650F como na CBR
650F, e a Preto Perolizado (apenas da
naked), traz o grafismo característico da linha CB atualizado, com uma combinação
de cores mais contrastante e que reforça o
visual diferenciado de ambos modelos. A
adoção de tons mais escuros na carenagem
da CBR 650F e no para-lama dianteiro da
CB 650F, garantem um visual mais agressivo e esportivo para as motocicletas. Esse
layout renovado é repetido também no novo
tom de Vermelho disponível para a linha
2019.
A naked CB 650F e a esportiva CBR 650F
compartilham do mesmo motor, o tetracilindro Honda de 649 cm3, com sistema de injeção eletrônica PGM-FI e escapamento 4 em
1. A potência máxima é de 88,5 cv cv a 11.000
rpm e o torque máximo chega a 6,22 kgf.m

aos 8.000 rpm. O câmbio é de seis velocidades.
A agilidade das CB 650F e CBR 650F
é mérito do chassi tipo Diamond. A balança
traseira é conectada a um conjunto molaamortecedor regulável na pré-carga da mola
em sete posições. A suspensão dianteira usa
um moderno garfo Showa Dual Bending
Valve (SDBV) com tubos de 41 mm de diâmetro.
Os freios, tanto a CB 650F como a CBR
650F são equipadas de sistema ABS de dois
canais que atua nos discos dianteiros e disco
traseiro tipo wave. A grande dimensão dos
discos dianteiros (320 mm) em conjunto pinças Nissin de duplo pistão na dianteira e de
pistão simples atrás configura um dimensionamento coerente com a performance dos
modelos.
Como na naked, a CBR 650F conta com
completo painel digital e iluminação por LED.
Ambas têm altura do assento contida a 810
mm do solo o que facilita aspectos práticos
como manobras de estacionamento e as torna acessíveis a motociclistas de estaturas variadas. Outro item em comum a ambas é o
sistema H.I.S.S. (Honda Ignition Security
System), que dificulta a possibilidade de furto
ou roubo pois somente a chave original permite o acionamento do motor.

