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Seguradora lança programa de
emprego para beneficiários do DPVAT

Barroso vai relatar registro e
impugnações contra candidatura de Lula
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Direitos não prejudicam
desenvolvimento econômico

Indústria paulista cria mil
vagas em julho, diz pesquisa

Esporte

São Paulo, 18, 19 e 20 de agosto de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,92
Venda:       3,92

Turismo
Compra:   3,76
Venda:       4,08

Compra:   4,48
Venda:       4,48

Compra: 138,22
Venda:     166,88

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Sábado: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

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

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.
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Indústria Paulista

A indústr ia  paulis ta  de
transformação criou 1.000 va-
gas no mês de julho em rela-
ção a junho. Com ajuste sazo-
nal, a taxa é de -0,1%, segun-
do a Pesquisa de Nível de Em-
prego, divulgada  na sexta-fei-
ra (17) pela Federação das In-

dústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp) e pelo Centro das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp). A variação de
0,04% mostra estabilidade e é
o melhor resultado para o mês
de julho desde 2013, de acor-
do com as entidades.

A pesquisa mostrou ainda
que no acumulado do ano a ge-
ração de novos postos de traba-
lho totalizou 17.000 vagas. Mes-
mo sendo um resultado positi-
vo, o número é inferior à média
histórica de contratação para o
período, que é de 43.000 no-
vos postos de trabalho.

“Não há fato novo que faça
prever melhora do emprego
até o final do ano. Nos últimos
dez anos, somente em um de-
les, 2010, houve criação de
empregos. Isso é muito ruim,
porque a indústria sempre foi
a mola propulsora do desen-
volvimento de São Paulo. Pas-
sar esse longo tempo sem ge-
rar mais empregos, com baixo
investimento, é muito preocu-
pante”, disseram os presiden-
tes da Fiesp em exercício,
João Guilherme Sabino Omet-
to, e do Ciesp, José Ricardo
Roriz.                             Página 3

Chanceler
equatoriano
pede esforço
diplomático

em favor
da Unasul

Após reunião com o minis-
tro das Relações Exteriores,
Aloysio Nunes, o chanceler
equatoriano, José Valencia,
defendeu na sexta-feira (17) o
fortalecimento da União das
Nações Sul-Americanas (Una-
sul). Segundo Valencia, a me-
lhor forma para se atingir o
objetivo de integração da Una-
sul é “se concentrar naquilo que
nos une”, disse o chanceler.

No Itamaraty, Valencia pe-
diu “esforço diplomático” a
favor do bloco, posição que foi
corroborada pelo chanceler
brasileiro.

A declaração foi feita após
a Colômbia ter anunciado, no
dia 10, que deixará o grupo en-
tão formado pelos 12 países da
América do Sul.         Página 3

Carol Solberg/Maria Elisa
vence, e Ágatha/Duda

tem primeiro revés
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Carol consegue bloqueio contra holandesa na etapa de Hamburgo

As duplas brasileiras tive-
ram um resultado positivo e
uma derrota na sexta-feira (17),
pela fase de grupos do Finals de
Hamburgo, na Alemanha. Caro-
lina Solberg/Maria Elisa (RJ)
venceu, enquanto Ágatha/Duda
(PR/SE) foi superada pela pri-
meira vez no torneio. Os dois
times seguem na zona de clas-
sificação às quartas de final.

A etapa alemã encerra a
temporada 2018 do Circuito
Mundial de vôlei de praia. Os
dois times voltam à quadra
neste sábado (18), pela última
rodada da fase de grupos da
etapa.                          Página 7

Família Varela vão “brigar”
no Rally dos Sertões

Em briga de família não se
intromete. E com a ‘Família da
Poeira’, a mais tradicional e
competitiva do off-road brasi-
leiro é bem assim. O veterano
bicampeão mundial e do Rally
dos Sertões Reinaldo Varela
(Can-Am/Divino Fogão/Ari-
sun/Blindarte/Norton) vai cor-
rer a partir deste sábado (18)
pela primeira vez de UTV ‘con-
tra’ os seus filhos Rodrigo,
Gabriel e Gustavo, e a rivalida-
de começou em casa. “Na reu-
nião que f izemos em casa, já
houve muita discussão”, garga-
lhou Bruno Varela, o caçula de 22
anos.                                Página 7
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Reinaldo Varela sendo carregado por Bruno (E), Gabriel e
Rodrigo (D)

Filipe, Medina e Italo nas
quartas de final em Teahupoo
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Filipe Toledo (SP)

Técnico Tite convoca
jogadores

Goleiros: Alisson (Liver-
pool), Neto (Valência), Hugo
(Flamengo)

Defensores:  Marquinhos
(PSG), Thiago Silva (PSG),
Dedé (Cruzeiro), Felipe (Porto)

Laterais: Fabinho (Liver-
pool), Fagner (Corinthians), Fi-
lipe Luis (Atlético de Madrid),
Alex Sandro (Juventus)

Meias: Andreas Pereira
(Manchester United), Arthur

(Barcelona), Casemiro (Real
Madrid), Fred (Manchester
United), Lucas Paquetá (Fla-
mengo), Phillipe Coutinho
(Barcelona), Renato Augusto
(Bejing Guoan)

Atacantes: Douglas Cos-
ta (Juventus), Firmino (Li-
verpool), Neymar (PSG),
Willian (Chelsea), Éverton
(Grêmio), Pedro (Fluminen-
se). (Agencia Brasil)

Os três brasileiros que es-
tão na briga direta pelo título
mundial, passaram para as
quartas de final da etapa que
abre a segunda metade do
World Surf League Champi-

onship Tour . Filipe Toledo
está com a lycra amarela do
Jeep Leaderboard e vai dispu-
tar a primeira bateria com o
sul-africano novato na elite,
Michael February. Página 7
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A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), minis-
tra Cármen Lúcia, disse na sex-
ta-feira  (17) que os direitos
previstos na Constituição não
prejudicam o desenvolvimen-
to econômico, e que há garan-
tia de princípios, como o da li-
vre iniciativa, capazes de ga-
rantir o trabalho e a dignidade
de todos.

“Ainda na preparação dos
trabalhos da Assembleia Cons-
tituinte, era criticado o que vi-
ria a ser promulgado como

Constituição Brasileira em
1988, sob o argumento de que
haveria direitos em excesso e
a economia brasileira não su-
portaria tantos direitos”, lem-
brou a ministra. “Da minha
parte, em primeiro lugar, não
tenho esse tipo de visão”, afir-
mou em seguida.

A afirmativa foi feita du-
rante a abertura do Seminá-
rio Direito e Desenvolvimen-
to, organizado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), em
Brasília.                  Página 4

São Paulo terá dia “D” de
mobilização para vacinação

contra pólio e sarampo
neste sábado (18)

MME quer facilitar a
importação de energia da
Argentina e do Uruguai

Dólar fecha a semana cotado
a R$ 3,91, acumulando alta

de 1,31%

Página 4

Comitê da ONU pede que
ex-presidente participe

de eleição
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CESAR
 NETO

M Í D I A S

Twitter @CesarNetoReal [oficial do jornalista e colunis-
ta de política Cesar Neto ] ... Site www.cesarneto.com ...
Email cesar.neto@mais.com ... Imprensa jornal ”O DIA” [ São 
Paulo - Brasil ].

1 0 0

Filho do deputado federal Gilberto Nascimento e sobrinho
do ex-parlamentar Carlos Apolinário, o vereador (licenciado da
Câmara de São Paulo) Gilberto Nascimento Jr. completou 100
dias (17 agosto 2018) no comando da pasta do Desenvolvimento
Social (Estado de São Paulo). Com tanta bagagem familiar ...

D I A S 

... na política brasileira, Gilberto Jr. se dá ao luxo de já fazer
história enquanto gestor público também no Poder Executivo.
Outra vantagem é o fato de que sua formação moral, desde crian-
ça, ser marcada por princípios de amor e compreensão nas con-
vivências com serpentes e com #humanosanimaispoliticos ...

D A

... Aproveitando o enfoque desta edição, vale ressaltar que esta
Secretaria tem o objetivo de garantir direitos e acessos a bens e
serviços, inclusive pra cidadãos com quaisquer vulnerabilidades
e riscos sociais e pessoais pela via das políticas supra partidárias
que são formuladas, coordenadas e avaliadas ...

G E S T Ã O

... enquanto parcerias com transferências entre os níveis mu-
nicipais e federais) com geração de renda; como Criança Feliz,
Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BCP). Nes-
te contexto, Gilberto Jr. vai materializando um desejo pessoal:
cuidar de gente também no plano físico, além do espiritual ...   

D O

... Considera que sua nova missão é um ‘fardo’ dado por Deus
na medida do que podemos carregar com personalidade e caráter
definidos. Tanto que o governador Marcio França ressalta o acer-
to da sua indicação ao cargo pra não só manter mas ampliar os
Bom Prato, que vão completar sua maioridade ...

 
S E C R E T Á R I O

... (18 anos) custando ainda 1 Real. A 54ª ‘franquia’ Gilberto
Jr. inaugurou em Araçatuba. Vem aí litoral, Grande SP e ABCD.
Demais programas importantes são: Vivaleite, distribuído pra
entidades sociais conveniadas, que repassam às populações
vulneráveis; Recomeço (Uma Vida Sem Drogas), SP Amigo ...  

D O

... dos Idosos e Ação Jovem e Renda Cidadã. E neste inverno,
Gilberto Jr. incrementou (pra alguns Bom Prato da Capital, Grande
SP e interior) o Festival  de Sopas. Reinaugurou e integrou a Es-
cola de Desenvolvimento (Estado de São Paulo) numa parceria
com ao centro universitário UNIITALO. Gilberto Jr. ... 

D E S E N V O L V I M E N T O

... faz questão de reconhecer José Xavier Cortez, fundador da
importante Editora Cortez, uma das maiores referências literári-
as nas áreas da Filosofia, Administração, Direito, Economia e
Sociologia, além é claro da Assistência Social , Pedagogia e Psi-
cologia. Como não poderia deixar de ser, Gilberto Jr. ... 

S O C I A L

... não tá sozinho nesta empreitada. Além de ter tido ‘escola’
de política desde cedo (com o tio Apolinário e o pai Nascimen-
to), levou pra ser Secretário Adjunto Paulo Bonjiorno (erro de
cartório ao registrar o ‘italiano’ com J em vez de G). Na linha do
tempo, ele é professor de Educação Física, Pedagogo, ... 

G O V E R N O  ( S P )

... Administrador Escolar, Criminalista (Academia da Polícia
Civil - SP), Perito Criminal (efetivo) e Bacharel em Direito. Em
tempo: apesar do seu saber, sua maior característica é ser gente
na real. Apesar de só ser incorporado em 23 maio 2018, os 100
dias de Gilberto Jr. têm a marca humanista de Bonjiorno.    

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via das li-
berdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara  pau-
listana] e o Colar de Honra ao Mérito Legislativo [Assembleia -
SP]. Na Internet desde 1996, foi pioneira no Brasil.

O prefeito Bruno Covas
anunciou, na sexta-feira (17), a
requalificação da sala Primeira
Infância na Biblioteca Montei-
ro Lobato, localizada na região
central da capital. A ação tem
como objetivo estimular o inte-
resse pela leitura em crianças de
0 a 6 anos.

A previsão de entrega da sala,
que ocupará o andar térreo da
Monteiro Lobato, está prevista
para o mês de novembro, junta-
mente com o auditório da bibli-

oteca, que será reformado. Para
a realização das obras serão in-
vestidos R$ 90 mil.

“Com esta nova sala, refor-
çamos a vocação da Biblioteca
Monteiro Lobato como um es-
paço dedicado à infância em
São Paulo. Queremos que ela
se torne referência para as cri-
anças de toda a cidade e con-
tribua para despertar, desde
cedo, o gosto pela leitura”, diz
o secretário municipal de Cul-
tura André Sturm.

Os menores poderão usar
a  sa la  Pr imeira  Infância
acompanhados por seus res-
ponsáveis. Lá, as atividades
lúdicas serão desenvolvidas
pelos profissionais da Mon-
teiro Lobato, que receberão
treinamento especial izado
para esse trabalho. 

Biblioteca Mário de An-
drade

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Cultu-

ra, promove, mensalmente, uma
programação infantil em todas as
bibliotecas municipais.

Uma delas, a Mário de An-
drade, também na região cen-
tral, passou a ter uma ala es-
pecial para crianças desde o
último sábado (11). O local
conta com mobiliário e ambi-
entação do programa Bibliote-
ca Viva, além de 1.580 exem-
plares que poderão ser em-
prestados ou consultados no
próprio espaço.

Casas Sertanista e Bandeirante
recebem programação infantil e de

música instrumental todos os sábados
Para aproximar a população

dos bens culturais da cidade cri-
ando o hábito de frequentá-los
especialmente nos fins de sema-
na, as Casas  Bandeirante 
e Sertanista abrem suas portas
para o projeto  Sábado no Mu-
seu. A partir deste sábado (18),
shows de músicas instrumentais
e espetáculos infantis chegam a
esses dois espaços.

As casas foram residência de
fazendeiros, tropeiros, nobres e
algumas delas serviram de hos-
pedagem para aqueles que pas-
savam por esses locais. Após te-
rem sido adquiridas pela  Secre-
taria Municipal de Cultura, as
unidades, tombadas pelo patri-
mônio, passaram a receber visi-
tação pública. 

Atrações infantis na Casa
Sertanista

Com programação voltada
para o público infanto-juve-
nil, a primeira atração da Casa
Sertanista, que acontece no
dia 18, é o espetáculo de pa-
lhaçaria  “Deisespera”,  do
Grupo Ares. Inspirado nas
apresentações de antigos Ca-
barés e mesclando diferentes
técnicas circenses com mui-
to humor, os múltiplos perso-
nagens tentam desvendar o se-
gredo da personagem Deise.

No dia 25, o espetáculo “O
Fantástico Circo dos Bonecos
Brincantes” traz os clássicos
personagens circenses, como
o Mágico Misterioso, o Do-

mador e o seu Leão Feroz, o
Homem-bala e uma dupla de
ajudantes de palco. A apresen-
tação conta a história de um
rapaz que está à procura de
emprego. Encantado pelos ar-
tistas do picadeiro, ele passa
a fazer parte da trupe.

 
Música instrumental na

Casa Bandeirante
Aproveitando a área verde

externa da Casa Bandeirante, que
remete a um clima sertanejo e
regional, a programação é vol-
tada para apresentações musi-
cais. O grupo “Choro em Linha
de Passe” se apresenta no dia
18 trazendo clássicos como
Lamento, de Pixinguinha; Noi-
tes Cariocas, de Jacob do Ban-

dolim; e Tico-Tico no Fubá, de
Zequinha Abreu.

No dia 25, a Casa recebe o
violonista Zezo Ribeiro, tocan-
do obras autorais influenciadas
pelas músicas erudita e flamen-
ca, além da mistura entre jazz,
rock e pop.

Serviço:
Casa Bandeirante
Endereço: Praça Monteiro

Lobato, s/nº - Butantã
Telefone: 3031-0920
Dias 18 e 25, às 14h

Casa Sertanista
Endereço: Pça Dr. Ênio Bar-

bato, s/nº, Caxingui
Telefone: 3726-6348
Dias 18 e 25, 11h

São Paulo terá dia “D” de
mobilização para vacinação contra
pólio e sarampo neste sábado (18)

O município de São Paulo
participa neste sábado (18)
do dia D da “Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a Poli-
omielite e contra o Sarampo”.
Além de todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBS), a Se-
cretaria Municipal da Saúde
(SMS) vai disponibilizar as
doses em postos volantes e sa-
télites, somando assim mais
de 500 pontos para aplicação
em toda a cidade. A lista das uni-
dades de vacinação que atende-
rão das 8h às 17h pode ser
acessada aqui.

A campanha preventiva co-
meçou na capital paulista no úl-
timo dia 4 e se estenderá até 31
de agosto. Até esta quinta (16),
a cidade somou 442.680 vacinas
aplicadas, das quais 223.398

doses da vacina contra pólio e
219.282 da vacina SCR (trípli-
ce viral, que inclui imunização
contra sarampo, caxumba e ru-
béola), o que representa cober-
tura de 37,7% e 37%,
respectivamente. É importante
destacar que uma mesma crian-
ça pode ter tomado as duas vaci-
nas na mesma ocasião.

“Como há muitos anos não
temos novos casos de pólio,
muitos pais não têm lembran-
ças dos problemas causados
pela paralisia infantil, mas só
alcançamos essa marca justa-
mente por causa da vacina. Por
isso, pais e responsáveis de-
vem levar seus filhos aos pos-
tos de vacinação mesmo que a
carteirinha esteja em dia para
receber o reforço”, explicou

a coordenadora do Programa
Municipal de Imunizações, Ma-
ria Lígia Nerger.

   A mobilização deste sába-
do é mais uma oportunidade para
que pais e responsáveis levem as
crianças entre 1 ano e 4 anos, 11
meses e 29 dias de idade para se
protegerem durante a campanha.
O Brasil está livre da poliomie-
lite - também conhecida como
paralisia infantil - desde 1989,
uma conquista possível graças
aos altos índices de cobertura
vacinal. Já os últimos dois casos
confirmados de sarampo no mu-
nicípio de São Paulo – ambos
importados - foram em 2015.

Recomendações
As crianças menores de 2

anos de idade NÃO devem tomar

simultaneamente as vacinas 
contra o sarampo e contra a fe-
bre amarela. É recomendável um
intervalo de 30 dias entre as do-
ses, sendo que a da campanha
deve ser priorizada.

As vacinas contra  o saram-
po e a pólio são contraindica-
das para: pessoas que apresen-
tam imunodeficiência congêni-
ta ou adquirida, como portado-
res de neoplasias malignas,
submetidos a transplantes de
medula ou outros órgãos; in-
fectados pelo HIV, que estão
em tratamento com corticos-
teroides em dose alta; ou que
tenham alergia grave a algum
componente da vacina ou dose
anterior. Crianças com febre
muito alta também devem evi-
tar a aplicação.

Capes torna mais rígida avaliação
de cursos de pós-graduação

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) tornou mais
rígida a avaliação dos cursos de
pós-graduação no país. De acor-
do com portaria publicada no
Diário Oficial da União, cursos
que ofereçam doutorado e obte-
nham nota 3, na avaliação da au-
tarquia, serão desativados.

A portaria refere-se aos cur-
sos stricto sensu, ou seja, aque-
les que oferecem mestrado e
doutorado, ficando de fora as es-
pecializações e os cursos MBA.
Esses cursos são avaliados pe-
riodicamente pela Capes, de
quatro em quatro anos, e rece-
bem notas que vão de 1 a 7.

Até então cursos com nota
igual ou superior a 3 eram con-
siderados regulares e os diplo-
mas por eles emitidos conside-
rados válidos. Agora, segundo a
portaria, os programas que obti-
verem notas inferiores a 3 serão
desativados. Aqueles que rece-
berem a nota 3 serão regulares
se forem compostos apenas por
um curso de mestrado e serão

desativados se forem compostos
por mestrado e doutorado ou
apenas por doutorado.

Os cursos ditos em desativa-
ção deverão suspender o edital
de seleção e a matrícula de no-
vos alunos. Os alunos que já es-
tão matriculados, no entanto,
desde que previamente cadastra-
dos nos sistemas da Capes, te-
rão os diplomas reconhecidos.

Os programas de doutorado
que, na avaliação quadrienal de
2017, receberam a nota 3, per-
manecerão no Sistema Nacional
de Pós-Graduação, seguindo a
regra antiga até a próxima avali-
ação, quando deverão obter a
nota mínima 4 para renovar o re-
conhecimento.

Segundo a Capes, na prática,
a nova regra de exigência de nota
4 para programas de doutorado
já vinha sendo aplicada. Para que
programas com doutorado fos-
sem criados ou seguissem fun-
cionando já era necessário ter a
nota 4, mínimo de qualidade
considerado necessário pela au-
tarquia. Sem a formalização da

regra, no entanto, a Capes não
fechava os cursos com nota 3.
Atualmente 30 programas com
doutorado têm essa nota.

A portaria trata também da
aprovação de novos cursos que
deixarão de receber uma nota e
serão classificados apenas como
aprovados ou não aprovados. Os
cursos que integrarem progra-
mas já existentes receberão a
mesma nota do programa. Já os
novos programas receberão uma
nota quando fizerem parte da ava-
liação periódica da Capes.

A Capes esclareceu que as
novas normas não têm impacto
para a questão de fomento dos
programas de pós-graduação, ou
seja, compra de materiais de pes-
quisa, como reagentes, “uma vez
que os requisitos específicos
para a concessão de recursos fi-
nanceiros da Capes são defini-
dos nas normativas próprias dos
Programas de Fomento”.

Pós-graduação
A pós-graduação stricto sen-

su no Brasil é composta por pro-

gramas constituídos por um ou
dois cursos, da mesma modali-
dade e de níveis diferentes. Ou
seja, considerando as modalida-
des acadêmica e profissional e
os níveis de mestrado e douto-
rado, programas de pós-gradua-
ção podem ser compostos por
um mestrado, um doutorado ou
por ambos os cursos, nunca com
modalidades diferentes.

De acordo com a Capes, o
Brasil tem hoje 3.398 cursos de
mestrado e 2.202 cursos de dou-
torado. Mais da metade (51%) dos
programas avaliados têm mestra-
do e doutorado, totalizando 2.128.
No total, 11% dos programas têm
desempenho equivalente a padrões
internacionais de excelência, com
notas 6 e 7, totalizando 465 pro-
gramas de pós-graduação. Outros
18% têm nota 5, alcançando nível
de excelência nacional; 35,33%
têm nota 4; e 32,86%, nota 3.

A última avaliação quadrienal
ocorreu em 2017, e analisou o
desempenho e resultados obti-
dos pelos cursos no período de
2013 a 2016. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Chanceler equatoriano
 pede esforço diplomático

em favor da Unasul
Após reunião com o ministro das Relações Exteriores, Aloy-

sio Nunes, o chanceler equatoriano, José Valencia, defendeu na
sexta-feira (17) o fortalecimento da União das Nações Sul-Ame-
ricanas (Unasul). Segundo Valencia, a melhor forma para se atin-
gir o objetivo de integração da Unasul é “se concentrar naquilo
que nos une”, disse o chanceler.

No Itamaraty, Valencia pediu “esforço diplomático” a favor
do bloco, posição que foi corroborada pelo chanceler brasileiro.

A declaração foi feita após a Colômbia ter anunciado, no dia
10, que deixará o grupo então formado pelos 12 países da Amé-
rica do Sul, sob a justificativa de que a entidade teria se transfor-
mado em “cúmplice da ditadora venezuelana”. Desde abril, seis
dos países-membros (Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru,
além da Colômbia) suspenderam a participação na Unasul ale-
gando discordância sobre seu funcionamento.

Em junho, após encontro com o secretário-geral da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA), Luís Almagro. o presi-
dente eleito da Colômbia pediu que os países integrantes da Una-
sul deixassem a organização.

Criada em 2008, a Unasul foi uma iniciativa dos então presi-
dentes Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez (Venezuela) e
Néstor Kirchner (Argentina), com o objetivo de incentivar a in-
tegração regional. (Agencia Brasil)

A indústria paulista de trans-
formação criou 1.000 vagas no
mês de julho em relação a junho.
Com ajuste sazonal, a taxa é de -
0,1%, segundo a Pesquisa de
Nível de Emprego, divulgada  na
sexta-feira (17) pela Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) e pelo Centro das
Indústrias do Estado de São Pau-
lo (Ciesp). A variação de 0,04%
mostra estabilidade e é o melhor
resultado para o mês de julho
desde 2013, de acordo com as
entidades.

A pesquisa mostrou ainda que
no acumulado do ano a geração
de novos postos de trabalho to-
talizou 17.000 vagas. Mesmo
sendo um resultado positivo, o

número é inferior à média his-
tórica de contratação para o pe-
ríodo, que é de 43.000 novos
postos de trabalho.

“Não há fato novo que faça
prever melhora do emprego até
o final do ano. Nos últimos dez
anos, somente em um deles,
2010, houve criação de empre-
gos. Isso é muito ruim, porque a
indústria sempre foi a mola pro-
pulsora do desenvolvimento de
São Paulo. Passar esse longo
tempo sem gerar mais empregos,
com baixo investimento, é mui-
to preocupante”, disseram os pre-
sidentes da Fiesp em exercício,
João Guilherme Sabino Ometto,
e do Ciesp, José Ricardo Roriz.

Segundo os dados, o ritmo

abaixo do esperado da recupera-
ção da economia, ao lado da re-
percussão da greve dos cami-
nhoneiros, explica o menor nú-
mero de vagas criadas. “Há cau-
tela entre os empresários, pro-
vocada pela incerteza em relação
ao custo do frete rodoviário e à
eleição de outubro.”

Dos 22 setores industriais
pesquisados, 11 contrataram
mais do que demitiram, 3 fica-
ram estáveis e 8 cortaram vagas.
O destaque entre os que contra-
taram funcionários ficou com o
setor de veículos automotores,
reboques e carrocerias, com
1.585 vagas em julho. No setor
de máquinas e equipamentos fo-
ram criados 1.311 postos de tra-

balho e em produtos diversos,
1.252. No sentido contrário,
aparecem o setor de confecção
de artigos do vestuário e aces-
sórios, que fechou com 2.738
vagas, e produtos alimentícios,
que registrou redução de 664
postos de trabalho.

Quando analisadas as regi-
ões do estado, 16 apresentaram
resultados positivos, 13 negati-
vos e sete de estabilidade. Ara-
çatuba teve crescimento de
2,06% e Matão, 1,44%. Já o
comportamento negativo ficou
com Santa Barbara D’Oeste,
com redução de 5,51% no nível
de emprego, seguida por Bauru
(-1,6%) e Presidente Prudente
(-1,54%). (Agencia Brasil)

A moeda norte-americana
encerrou na sexta-feira (17)
novamente em alta de 0,24%,
cotada a R$ 3,9147 na venda,
fechando uma série de três
pregões consecutivos de alta
e uma valorização acumulada
na semana de 1,31%. O dólar
oscilou sua cotação no dia,
chegando à máxima de R$
3,9535. Apesar da forte alta,
o Banco Central seguiu com a
mesma política de swaps cam-

Dólar fecha a semana cotado
a R$ 3,91, acumulando alta

de 1,31%
bial tradicional, sem efetuar lei-
lões extraordinários de venda
futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa),
terminou o último pregão da se-
mana em baixa de 1,03%, com
76.028 pontos. As ações da Pe-
trobras acompanharam a queda,
perdendo 2,64%, com Itau em
queda de 2,22% e Bradesco re-
gistrando baixa de 2,74%.
(Agencia Brasil)

Seguradora lança programa de
emprego para beneficiários do DPVAT

A Seguradora Líder, respon-
sável pela administração do Se-
guro de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos Automotores
de Via Terrestre (Seguro
DPVAT) lançou, no Rio de Janei-
ro, o Programa Recomeço, que
oferece oportunidades no mer-
cado de trabalho para beneficiá-
rios desse seguro. A iniciativa é
inédita no país.

Por meio de uma plataforma
d i g i t a l
(www.seguradoralider.com.br/
recomeco), a seguradora ofere-
ce vagas em empresas parceiras;
o cadastramento de beneficiári-
os do Seguro DPVAT e a inscri-
ção de empresas que desejem
participar do projeto. São ofe-
recidas aulas gratuitas de quali-
ficação e capacitação profissi-
onal pela Escola Nacional de
Seguro (ENS), com o objetivo
de preparar melhor os candida-
tos para o preenchimento das
vagas oferecidas.

De acordo com a gerente de
Recursos Humanos da Segurado-
ra Líder, Cinthia Zanotelli, todos
os anos milhares de pessoas fi-
cam inválidas no Brasil em con-
sequência de acidentes de trân-
sito. “Em 2017, foram pagas
mais de 383 mil indenizações
decorrentes de acidentes no
trânsito através do Seguro
DPVAT, das quais mais de 280
mil para pessoas que passaram a

conviver com algum tipo de in-
validez permanente. O Programa
Recomeço nasce com a missão
de dar apoio na ressocialização,
qualificação e recolocação de
beneficiários do Seguro DPVAT
depois de sofrer acidente de
trânsito”.

O Seguro DPVAT cobre ca-
sos de morte, invalidez perma-
nente e reembolso de despesas
médicas e assistenciais, abran-
gendo todos os tipos de vítimas:
motoristas, passageiros e pedes-
tres.

Piloto
O programa piloto de quali-

ficação conta, por enquanto,
com a participação de 17 pesso-
as. Nesse primeiro momento,
estão sendo oferecidas vagas no
Rio de Janeiro e em São Paulo.
“A ideia é que todos abracem
essa ideia e possamos benefici-
ar cada vez mais pessoas”. A ex-
pectativa é estender o programa,
ainda este ano, para São Paulo e,
nos próximos anos, levá-lo para
todo o país.

Apenas beneficiários do Se-
guro DPVAT poderão acessar as
vagas, para as quais será neces-
sário fazer o cadastramento de
currículos no Portal de Oportu-
nidades do programa.

De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), 45 milhões de

brasileiros têm algum tipo de
deficiência, ou o equivalente a
23% do total da população. Ape-
sar disso, somente 380 mil se
encontram empregados no mer-
cado de trabalho.

Recomeço
Aline Pereira, 36 anos, casa-

da, com dois filhos, voltava de
uma entrevista de emprego, onde
havia acabado de ser aprovada,
em 2016, quando o ônibus em
que viajava bateu em um poste.
No acidente, ela teve fratura ex-
posta no polegar e perdeu mas-
sa muscular, adquirindo mono-
plegia visível como sequela.
Como ainda não havia vínculo
empregatício, a empresa não ar-
cou com as despesas de Aline.

“O que eu enxergo, através
do Programa Recomeço, é o que
o próprio nome dele já diz, uma
oportunidade de recomeçar. E
isso é muito importante para to-
dos nós, especialmente após o
baque do acidente de trânsito.
Então, eu vi uma chance de re-
começar, tanto é que voltei para
a faculdade de psicologia, que
parei por conta do acidente, e
agora posso dizer que minha
vida está totalmente começando
de novo”. Aline cursa atualmen-
te o 5º período de psicologia na
Universidade Estácio.

Renatrudes Costa, 63 anos,
foi autônoma e costumava traba-

lhar, nas horas vagas, como
‘free-lancer’ nos setores de
acesso e bilheteria em grandes
eventos, como o carnaval. No dia
12 de abril de 2017, foi atrope-
lada quando saía de um evento no
Maracanã, onde estava trabalhan-
do. Quebrou a perna e o ombro
direito. Até hoje não conseguiu
recuperar a movimentação do
ombro. Formou-se em serviço
social em 2017. É a participan-
te de idade mais avançada das
dinâmicas de grupo do Progra-
ma Recomeço.

“Só o fato de eu estar aqui
hoje foi um recomeço de verda-
de na minha vida. Para mim, é
uma surpresa tudo o que está
acontecendo em relação ao Pro-
grama Recomeço e quero apro-
veitar todas as oportunidades
para reingressar no mercado de
trabalho”.

DPVAT
O Seguro DPVAT foi criado

em 1974. Em 2007, visando dar
maior unidade à gestão do segu-
ro e melhor atendimento aos
beneficiários, foi criado um
consórcio, com uma segurado-
ra se encarregando da gestão ad-
ministrativa e judicial do segu-
ro. A Seguradora Líder entrou
em operação no ano seguinte.
Atualmente, 76 seguradoras fa-
zem parte do consórcio. (Agen-
cia Brasil)

Inflação do aluguel avança e atinge
0,67% na segunda prévia de agosto

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado para
reajustar aluguéis, avançou
0,14 ponto percentual na se-
gunda prévia de agosto e fe-
chou em 0,67%. Em julho,
houve alta de 0,53%.

A prévia foi divulgada na
sexta-feira (17), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre-FGV). O
indicador foi fortemente im-
pactado pela alta dos preços
ao produtor, uma vez que os
preços ao consumidor e na

construção civil fecharam em
queda.

Os números divulgados pela
FGV indicam que o Índice de
Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que tem peso de 60% na
composição do IGP-M, encer-
raram a segunda prévia com alta
de 0,95%, resultado 0,43 ponto
percentual superior ao 0,52% do
segundo decêndio (espaço de
dez dias) de julho.

O comportamento dos pre-
ços do grupo Matérias-Primas
Brutas foi determinante para a
alta ao passar de uma deflação

(inflação negativa) de 1,10% em
julho para 2,0% em agosto – alta
de 0,90 ponto percentual.

Preços ao consumidor
caem

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), com peso de
30%, variou 0,05% no segundo
decêndio de agosto, depois de
ter fechado em 0,39%, no mes-
mo período do mês anterior.

Cinco das oito classes de
despesa componentes do índice
registraram decréscimo em suas
taxas de variação.

A principal contribuição para
a desaceleração de preços par-
tiu do grupo Habitação, que caiu
de 1,22% para 0,54%. Nesta
classe de despesa, o item tarifa
de eletricidade residencial pas-
sou de 5,58% para 1,51%.

Já o Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) teve
alta de 0,36% no segundo decên-
dio de agosto. No mês anterior,
havia subido 0,90%. O índice
relativo a Materiais, Equipamen-
tos e Serviços teve variação de
0,79%, abaixo do resultado de
julho: 0,96%. (Agencia Brasil)

Começam a valer  na sexta-
feira (17) os novos valores da
tarifa de pedágio da rodovia BR-
040, nas praças entre Juiz de
Fora e Brasília . Na última terça-
feira (15), a Agência Nacional e
Transportes Terrestres (ANTT)
decidiu aplicar uma redução de
R$ 0,20 no pedágio cobrado de
carros caminhonetes e furgões.

Com isso, o pedágio passa de
R$ 5,30 para R$ 5,10.

Segundo a ANTT, os preços
foram reduzidos porque a con-
cessionária não executou obras
de duplicação na rodovia, que
estavam previstas em contrato. 
 “A redução da tarifa se deveu,
principalmente, ao desconto de
reequilíbrio feito por não execu-
ção das obras de duplicação pre-
vistas em contrato”, disse a as-

sessoria da agência reguladora.
Os novos preços serão co-

brados em dez praças de pedági-
os em Minas Gerais: Paracatu,
Lagoa Grande, Canoeiros, João
Pinheiro, na Região Noroeste;
Felixlândia, Curvelo, Sete Lago-
as, Itabirito e Conselheiro Lafai-
ete, na Região Central, e Juiz de
Fora, na Zona da Mata.

A ANTT realiza, anualmente,
o reajuste e a revisão ordinária
das tarifas de pedágio das rodo-
vias federais concedidas. As al-
terações tarifárias são aplicadas
no aniversário do início da co-
brança de pedágio.

A BR-040/DF/GO/MG foi
concedida em 2014 à iniciativa
privada para exploração da infra-
estrutura pelo período de 30
anos. (Agencia Brasil)

Petrobras obtém vitória no Carf
em processo de R$ 8,4 bilhões

A Petrobras obteve nesta quin-
ta-feira (16), por unanimidade,
decisão favorável das segunda tur-
ma da 4ª Câmara da 1ª Seção do
Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf) em proces-
so no valor de R$ 8,4 bilhões
movido pela Receita Federal.

O órgão cobrava da estatal
Imposto sobre a Renda da Pes-

soa Jurídica (IRPJ) e a Contri-
buição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) obtidos com o de-
senvolvimento da produção de
petróleo e gás natural relativo ao
exercício de 2011.

Tendo em vista decisões de-
finitivas já proferidas pelo Carf
em processos anteriores sobre
a mesma matéria, a Petrobras

disse, em nota, que as chances
de a decisão ser revertida são
remotas. Por este motivo, o pro-
cesso não consta das demonstra-
ções financeiras da companhia
relativas ao segundo trimestre
de 2018, quando a Petrobras
anunciou um lucro líquido de R$
10,07 bilhões, alta de 45% em
relação ao primeiro trimestre e

o melhor resultado desde 2011.
Com o resultado, a Petrobras

fechou o primeiro semestre do ano
com um lucro líquido de R$ 17 bi-
lhões. Quando da divulgação do
balanço, a Petrobras atribuiu o re-
sultado ao aumento das cotações
internacionais do petróleo, associ-
ado à depreciação do real em rela-
ção ao dólar. (Agencia Brasil)

Redução em tarifa de pedágio
na BR-040 começa a valer

Inflação recua em quatro das sete
capitais pesquisadas pela FGV

A inflação, medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor-
Semanal (IPC-S), relativa ao pe-
ríodo da semana encerrada no
último dia 15, registrou variação
de 0,19%, e ficou praticamente
estável em relação à semana an-
terior: 0,20%.

O resultado reflete desace-

leração de preços em quatro das
sete capitais pesquisadas, com
destaque para Brasília, onde hou-
ve deflação (inflação negativa)
de 0,35%.

Na semana encerrada no últi-
mo dia 7, Brasília também havia
anotado inflação negativa: 0,19%.

A pesquisa foi feita pela Fun-

dação Getulio Vargas e divulga-
da na sexta-feira (17) no Rio de
Janeiro.

Recife foi a capital com a
segunda menor inflação entre as
sete capitais, com alta de 0,10%,
depois de ter fechado a semana
anterior com variação de 0,14.

As outras duas capitais

com queda nos preços foram
Porto Alegre (de 0,18 para
0,14%) e São Paulo (de 0,37%
para 0,32%).

No Rio de Janeiro, o IPC-S
fechou a semana encerrada no
último dia 15 com o mesmo per-
centual dos sete dias anteriores:
0,14%. (Agencia Brasil)

A Eletrobras informou  na
sexta-feira (17) que o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
alterou para o dia 26 de setem-
bro a realização do leilão de ven-
da da Amazonas Distribuidora de
Energia (Amazonas Energia),
antes marcado para o dia 30 de
agosto. Um novo cronograma
detalhado será divulgado nos
próximos dias.

O leilão das distribuidoras
Companhia de Eletricidade do
Acre (Eletroacre); Centrais Elé-
tricas de Rondônia (Ceron) e
Boa Vista Energia, distribuidora
de energia em Roraima, está
mantido para o dia 30 de agosto.

Porém, o leilão das distribui-
doras segue suspenso, uma vez
que o Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio de Janeiro (TRT-
RJ) determinou nesta quinta-fei-
ra (16) a suspensão do certame
até que seja realizado um estu-
do prévio sobre o impacto da
privatização sobre trabalhadores.

Em outro comunicado divul-
gado na manhã desta sexta-feira
(17), a Eletrobras disse que es-
tudará as medidas cabíveis, com
a União e o BNDES, para rever-
ter a suspensão.

As empresas interessadas
nas distribuidoras Eletroacre,
Ceron (RO) e Boa Vista Energia
(RR) deverão entregar os docu-
mentos relativos ao processo de
privatização no dia 27 de agos-

Leilão da Amazonas Energia é
remarcado para 26 de setembro

to, das 9h às 12h, na B3, bolsa
de valores de São Paulo. Os lei-
lões permanecem agendados
para o dia 30 de agosto, às 15h.

Inicialmente previsto para o
dia 26 de julho, o leilão de qua-
tro distribuidoras foi adiado pelo
governo em razão do calendário
de votação do Senado. Aprova-
do na Câmara no início de julho,
a medida provisória que autori-
za a privatização das distribuido-
ras ainda aguarda a apreciação
dos senadores.

Na quarta-feira (15), duran-
te a posse da nova diretoria da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), o secretário-
executivo do Ministério de Mi-
nas e Energia, Márcio Félix, dis-
se que não haveria nenhuma mu-
dança no cronograma de realiza-
ção do leilão.

Até o momento, a única dis-
tribuidora da Eletrobras leiloa-
da foi a Companhia Energética
do Piauí (Cepisa), arrematada
pela Equatorial Energia, em lan-
ce único em leilão ocorrido no
dia 26 de julho.

Outra distribuidora, a Com-
panhia Energética de Alagoas
(Ceal), teve o leilão suspenso
devido a uma decisão judicial, do
ministro Ricardo Lewandowski,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), impedindo a venda da
companhia, após ação movida
pelo governo de Alagoas. (Agen-
cia Brasil)
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Ministra Cármen Lúcia

A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, disse na sexta-
feira  (17) que os direitos pre-
vistos na Constituição não pre-
judicam o desenvolvimento eco-
nômico, e que há garantia
de princípios, como o da livre
iniciativa, capazes de garantir o
trabalho e a dignidade de todos.

“Ainda na preparação dos tra-
balhos da Assembleia Constitu-
inte, era criticado o que viria a
ser promulgado como Constitui-
ção Brasileira em 1988, sob o
argumento de que haveria direi-
tos em excesso e a economia
brasileira não suportaria tantos
direitos”, lembrou a ministra.
“Da minha parte, em primeiro
lugar, não tenho esse tipo de vi-

são”, afirmou em seguida.
A afirmativa foi feita duran-

te a abertura do Seminário Di-
reito e Desenvolvimento, orga-
nizado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), em Brasília.

Ao mencionar o julgamento

de ações sobre terceirização de
serviços por empresas, iniciado
na quinta-feira (17) no STF, a
ministra Cármen Lúcia afirmou
que “o direito no Brasil não im-
pede, e que, pelo contrário, a
Constituição assegura condi-

ções de um modelo econômico
que garanta a livre iniciativa, que
é um princípio basilar adotado
pelo constituinte”. “Sem deixar
de considerar que o Artigo 1º
tem como um dos seus funda-
mentos a dignidade da pessoa
humana”, acrescentou.

Cármen Lúcia reconheceu
que a Constituição e as leis bra-
sileiras podem ter falhas, mas
lembrou que há espaço para
aperfeiçoamento por meio da
interpretação da Justiça e de
emendas pelo Legislativo. E vol-
tou a elogiar as leis criadas no
país, entre elas a Ficha Limpa e
a Maria da Penha. “As críticas
feitas as leis brasileiras são fei-
tas por quem não as quer cum-
prir”, disse. (Agencia Brasil)

O ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) Luís
Roberto Barroso foi definido 
na sexta-feira (17) como rela-
tor do pedido de registro de
candidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva à Pre-
sidência da República nas
eleições de outubro e das im-
pugnações contra o registro.

A relatoria foi definida após
o ministro Admar Gonzaga pe-
dir a redistribuição de quatro
pedidos de impugnações da
candidatura Lula com base na
decisão da presidente do TSE,
ministra Rosa Weber, que de-
finiu Barroso com relator do
pedido de registro.

A controvérsia sobre quem
deveria relatar o registro e a
impugnações contra Lula co-
meçou na quarta-feira (15).

Poucas horas depois de o
PT entrar com o pedido de re-
gistro da candidatura Presi-
dência da República, o Mi-
nistério Público Eleitoral
(MPE) protocolou uma im-
pugnação (questionamento),
argumentando que o ex-pre-
sidente não é elegível, de
acordo com os critérios da
Lei da Ficha Limpa. O regis-
tro foi distribuído para o mi-

Barroso vai relatar
registro e

impugnações contra
candidatura de Lula

nistro Barroso, que teve o
nome confirmado por Rosa
Weber.

Outras duas impugnações,
movidas pelos candidatos a de-
putado federal Alexandre Fro-
ta (PSL) e Kim Kataguiri
(DEM), também foram proto-
coladas, mas antes de o pedi-
do de registro de Lula 
ter sido incluído no sistema
do TSE. Assim, tais questio-
namentos acabaram sendo
distribuídos a outro relator,
o ministro Admar Gonzaga.

Lula está preso desde 7
de abril, na sede da Superin-
tendência da Polícia Federal
(PF) em Curitiba, por causa
de sua condenação a 12 anos
e um mês de prisão na ação
penal do caso do tríplex do
Guarujá (SP).

Em tese, o ex-presidente
estaria enquadrado no artigo da
Lei da Ficha Limpa, que impe-
de a candidatura de condenados
por órgãos colegiados. No en-
tanto, o pedido de registro e a
possível inelegibilidade preci-
sam ser analisados pelo TSE.
O pedido funciona como o pri-
meiro passo para que a Justiça
Eleitoral analise o caso.
 (Agencia Brasil)

Comitê da ONU pede que
ex-presidente participe de eleição

O Comitê de Direitos Huma-
nos da Organização das Nações
Unidas (ONU) emitiu  na sexta-
feira (17) um documento que
sugere ao governo brasileiro que
reconheça os direitos políticos
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. O Ministério das
Relações Exteriores, Itamara-
ty, divulgou nota informando
que o pedido da ONU será en-
caminhado ao Judiciário e que
a iniciativa tem peso de reco-
mendação, pois não é “juridi-
camente vinculante”.

“O teor da deliberação do
comitê será encaminhado ao
Poder Judiciário”, diz a nota do
ministério. “O comitê, órgão de
supervisão do Pacto de Direitos
Civis e Políticos, é integrado não
por países, mas por peritos que
exercem a função em sua capa-
cidade pessoal. As conclusões
do Comitê têm caráter de reco-
mendação e não possuem efeito

juridicamente vinculante.”
O Itamaraty informou ainda

que a delegação permanente do
Brasil em Genebra (Suíça) não
foi comunicada da recomenda-
ção.  “Tomou conhecimento,
sem qualquer aviso ou pedido de
informação  prévios, de delibe-
ração do Comitê de Direitos
Humanos”.

A reação do comitê é uma
resposta a uma consulta encami-
nhada pelos advogados do ex-
presidente no começo deste ano.
No momento, o ministro Luís
Roberto Barroso, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), é o
relator do registro de candida-
tura de Lula, condenado em 
segunda instância e que está pre-
so em Curitiba.

Comunicado
O comunicado, expedido

pelo Comitê da ONU, a que a
Agência Brasil  teve acesso,

está escrito em inglês e tem 20
linhas. Nele, a palavra request,
em inglês, que significa solici-
tar e pedir, é usada duas vezes. O
documento diz que Lula, mesmo
preso, deve desfrutar do exercí-
cio dos direitos políticos, como
candidato presidencial, incluin-
do o acesso à mídia e contato
com integrantes do seu partido
político.

No documento, os peritos
afirmam ainda que se a reco-
mendação não for seguida, Lula
poderá sofrer “danos irrepará-
veis” no direito de votar e ser
votado, conforme o Artigo 25,
da Convenção do Pacto de Di-
reitos Civis e Políticos, do qual
o Brasil é signatário. O pedido
reitera que não representa deci-
são alguma sobre o mérito rela-
tivo à prisão e condenação do ex-
presidente da República.

Lula foi condenado a 12 anos
e um mês de prisão por lavagem

de dinheiro e corrupção passiva
no caso do triplex em Guarujá.
Desde 7 de abril, ele está detido
na Superintendência da Polícia
Federal em Curitiba.

Outro lado
Para a defesa de Lula, a re-

comendação das Nações Unidas
é um reconhecimento das viola-
ções aos direitos civis e políti-
cos do ex-presidente. Os advo-
gados Cristiano e Valeska Zanin
Martins interpretam ainda que o
ex-presidente tem condições de
participar do processo eleitoral.

Segundo a defesa, Lula tem
condições de concorrer às elei-
ções presidenciais até a existên-
cia de decisão transitada em jul-
gado em um processo justo, as-
sim como será necessário fran-
quear a ele acesso irrestrito à
imprensa e aos membros de sua
coligação política durante a cam-
panha. (Agencia Brasil)

O ministro do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) Admar Gon-
zaga decidiu remeter quatro pe-
didos de impugnações da candi-
datura do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva para a presiden-
te do TSE, ministra Rosa Weber.
Com isso, a ministra deverá de-
terminar a redistribuição para
outro integrante da Corte ou para
o ministro Luís Roberto Barro-
so, que é o relator do pedido de
registro de Lula para concorrer
às eleições. 

A decisão foi tomada após a
decisão da ministra Rosa Weber
que definiu Barroso como  relator
do pedido de registro de candida-
tura do ex-presidente. Antes da de-
cisão, as impugnações contra a can-
didatura foram distribuídas ele-
tronicamente para Gonzaga.

A controvérsia sobre quem
deveria relatar o registro e a im-
pugnações contra Lula começou
na quarta-feira (15).

Poucas horas depois de o PT
entrar com o pedido de registro
da candidatura Presidência da
República, o Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE) protocolou
uma impugnação (questionamen-
to), argumentando que o ex-pre-
sidente não é elegível, de acor-

Questionamentos à
candidatura de Lula serão

redistribuídos no TSE
do com os critérios da Lei da
Ficha Limpa. O registro foi dis-
tribuído para o ministro Barro-
so, que teve o nome confirmado
por Rosa Weber.

Outras duas impugnações,
movidas pelos candidatos a de-
putado federal Alexandre Frota
(PSL) e Kim Kataguiri (DEM),
também foram protocoladas,
mas antes de o pedido de regis-
tro de Lula ter sido incluído no
sistema do TSE. Assim, tais
questionamentos acabaram sen-
do distribuídos a outro relator,
o ministro Admar Gonzaga.

Lula está preso desde 7 de
abril, na sede da Superintendên-
cia da Polícia Federal (PF) em
Curitiba, por causa de sua con-
denação a 12 anos e um mês de
prisão na ação penal do caso do
tríplex do Guarujá (SP).

Em tese, o ex-presidente es-
taria enquadrado no artigo da Lei
da Ficha Limpa, que impede a
candidatura de condenados por
órgãos colegiados. No entanto,
o pedido de registro e a possí-
vel inelegibilidade precisam ser
analisados pelo TSE. O pedido
funciona como o primeiro pas-
so para que a Justiça Eleitoral
analise o caso.  (Agencia Brasil)

PRF apreende 150 quilos de cocaína
em fundo falso de carro na BR-101

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu, nesta sex-
ta-feira (17), um carregamento
com pouco mais de 150 quilos
de cocaína que estava escondi-
do no fundo falso de um veículo
que trafegava pela Rodovia Rio-
Santos (BR-101).

A droga foi apreendida por
volta das 6h30, no município de
Itaguaí, na região metropolitana
do Rio. A cocaína, proveniente
de São Paulo, destinava-se a
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense. Segundo informações
da Polícia Federal, na operação
foram presos três homens cuja
identidade não foi revelada.

Em operação de rotina, os
policiais abordaram dois veículos
que, aparentemente, seguiam jun-
tos para a Baixada Fluminense.

Na abordagem, os policiais
suspeitaram dos dois homens que
dirigiam os veículos e se mostra-
ram apreensivos com a ação da

PRF. Os tabletes de cocaína es-
tavam escondidos no  fundo fal-
so de um dos veículos. Os moto-
ristas confessaram que levavam
a droga de São Paulo para Duque
de Caxias. Segundo eles, a droga
serviria para abastecer o tráfico
na região da Baixada.

Além dos cerca de 150 qui-
los de cocaína, os policiais apre-
enderam R$ 10,9 mil em espé-
cie. A ocorrência foi encaminha-
da à Polícia Federal, no Rio, e
os suspeitos foram indiciados
por tráfico de entorpecentes,
podendo pegar de cinco a 15
anos de prisão.

Apreensão de drogas au-
menta

Este ano, a apreensão de dro-
gas pela Polícia Rodoviária Fe-
deral nas estradas federais de
acesso ao Rio de Janeiro aumen-
taram consideravelmente em
comparação a anos anteriores.

Somente no primeiro semestre, a
PRF apreendeu cerca de 8,5 to-
neladas de maconha, contra cerca
de uma tonelada apreendida de ja-
neiro a junho do ano passado –
aumento de mais de 700%.

Quanto à cocaína, foram
apreendidos no primeiro semes-
tre 371 quilos, volume bem su-
perior aos 28 quilos apreendidos
ao longo do ano passado – au-
mento de mais de 1.200%.

A intensificação das ações da
PRF nas rodovias federais que
dão acesso ao estado levou os
agentes policiais a abriar o se-
gundo semestre com uma gran-
de apreensão da pasta base da
droga. A ação ocorreu no dia 6
de julho, na Rodovia Washing-
ton Luiz (BR-040), na altura de
Xerém, na Baixada Fluminense.

Um motorista de caminhão
foi preso em flagrante trazendo
de Manaus mais de 200 quilos
da pasta, além de 80 quilos de

skank (supermaconha, cultivada
em laboratório, também conhe-
cida como skunk). As drogas
estavam escondidas no tanque de
combustível do veículo.

Parado em uma blitz da PRF
no posto de pedágio de Xerém,
quando trafegava na pista em di-
reção ao Rio, o motorista mos-
trou sinais de aparente nervosis-
mo e, ao ser perguntado para
onde ia, acabou confessando que
trazia droga escondida no tanque
do veículo e que seria para abas-
tecer favelas do Rio. O compar-
timento foi aberto, e as drogas,
divididas em tabletes, estavam
embaladas a vácuo.

De acordo com a PRF, de-
pois de refinada, a pasta base
poderia render o triplo da quan-
tidade ao ser transformada em
cocaína. O skank e a pasta base
de cocaína foram avaliados na
época em cerca de R$ 3 mi-
lhões. (Agencia Brasil)

O procurador-geral de Justi-
ça do Rio de Janeiro, Eduardo
Gussen, enviou um ofício ao
ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, dizendo ser fa-
vorável à participação da Polícia
Federal nas investigações do as-
sassinato da vereadora Marielle
Franco e do motorista, Anderson
Gomes, desde que o pedido seja
feito pelo interventor federal no
estado do Rio de Janeiro, gene-
ral Braga Netto.

O documento ressalta que a
medida não deve ser confundida
com o deslocamento de compe-
tência para a Justiça Federal. 
“Caso o interventor e seu  gabi-
nete avaliem que a PF deve atuar
no caso, quer contribuindo com
as investigações, quer assumin-
do-as, basta que seja formulada

TJSP manda secretarias informarem
salários de diretores de OS da saúde
Uma liminar expedida pelo

Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP) obriga as secretarias
municipal e estadual da Saúde de
São Paulo a informar os salári-
os dos diretores de cada uma das
Organizações Sociais de Saúde
(OS) aos integrantes da Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Assembleia Legislati-
va que investiga denúncias de ir-
regularidade nos contratos des-
sas entidades no estado. Segun-
do as denúncias, diretores das
organizações sociais recebem
mais do que o teto estadual do
funcionalismo, atualmente de
R$ 30.471,11, remuneração bru-
ta de um desembargador do Tri-
bunal de Justiça.

A Secretaria Municipal da
Saúde destinou R$ 4,9 bilhões

no ano passado para pagamento
de salários nas organizações so-
ciais, o que representa 46,2% do
total de R$ 10,6 bilhões de or-
çamento da pasta. Das 782 uni-
dades de saúde do município,
513 estavam sob  responsabili-
dade de organizações sociais.

O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) enviou um estudo à
CPI informando que o governo
estadual destinou aproximada-
mente R$ 28 bilhões nos últimos
cinco anos para as OS da Saúde.
A Associação Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina
(SPDM) foi a que mais recebeu
recursos nos últimos cinco
anos, totalizando R$ 5,8 bilhões.

O pedido, deferido na quar-
ta-feira (15) pelo desembarga-
dor Rubens Rihl, da 1ª Câmara

de Direito Público do TJSP, es-
tabelece prazo de cinco dias
para o envio das informações
sobre a remuneração individu-
al dos dirigentes dessas enti-
dades, que mant^êm contrato
de gestão ou convênio com o
estado e a prefeitura desde 15
de março de 2015.

No despacho, o desembar-
gador informa que os ofícios
enviados pela CPI não foram
respondidos anteriormente a
contento e que o secretário
municipal limitou-se a infor-
mar que não tinha tais informa-
ções. De acordo com o despa-
cho de Rihl, o secretário esta-
dual “teria se omitido quando
a parte extremamente relevan-
te do requerimento”.

 “Aponta a presença do peri-

culum in mora [perigo da demo-
ra] em razão da eminência do
prazo final dos trabalhos da CPI,
que seria no dia 17 de setembro.
E tais informações devem che-
gar com a devida antecedência à
comissão, de modo que possam
ser analisadas para a formulação
de propostas e do relatório
fina”, diz ainda o desembargador.

A Secretaria de Estado da
Saúde informou que, até o mo-
mento, não foi notificada, já for-
neceu documentos à CPI e con-
tinua à disposição da Justiça para
esclarecimentos.

Ja a Secretaria Municipal da
Saúde disse que tomou ciência
do despacho de quinta-feira (16)
e que tomará as providências no
prazo estipulado peja Justiça.
(Agencia Brasil)

MP do Rio aceita
ajuda da Polícia
Federal no caso
Marielle Franco

a devida requisição”, diz o ofí-
cio.

O procurador-geral de Justi-
ça volta a destacar “o estimado
valor da colaboração da Polícia
Federal para a elucidação do
caso, uma vez que o órgão está
legalmente autorizado a atuar em
episódios dessa natureza”.

O documento foi divulgado
na noite de quinta-feira (16)
pelo Ministério Público do Rio
de Janeiro. Horas depois de
Jungmann ter dito, em um
evento em Salvador, que tanto
o Ministério Público quanto a
Polícia Civil do Rio haviam re-
cusado o apoio da Polícia Fe-
deral nas investigações do du-
plo assassinato, que esta sema-
na completou 150 dias. (Agen-
cia Brasil)
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Filipe, Medina e Italo nas
quartas de final em Teahupoo

Circuito Mundial

Italo Ferreira (RN)

Os três brasileiros que es-
tão na briga direta pelo título
mundial, passaram para as quar-
tas de final da etapa que abre a
segunda metade do World Surf
League Championship Tour.
Filipe Toledo está com a lycra
amarela do Jeep Leaderboard e
vai disputar a primeira bateria
com o sul-africano novato na
elite, Michael February. Já Ga-
briel Medina e Italo Ferreira, se
enfrentam na briga pela última
vaga para as semifinais no con-
fronto do número 3 e 4 do
ranking. Ambos tiram a vice-li-
derança do australiano Julian
Wilson se chegarem na final do
Tahiti Pro Teahupoo. A primei-
ra chamada da sexta-feira é as
7h00 no Taiti, 14h00 no Brasil.

As previsões das ondas não
são boas para o período da eta-
pa taitiana esse ano, então está
sendo necessário aproveitar o
que tem. O evento já ficou pa-
rado na terça e na quarta-feira,
retornando na quinta-feira em
ondas pequenas ainda, 3-5 pés,
com poucas boas entrando na
maioria das bater ias nos lon-
gos intervalos entre as séri-
es. Mas, durante o dia, tubos
foram surfados,  aéreos e
grandes manobras decidiram
classificações. As condições
do mar eram melhores em al-
gumas baterias, em outras
não entrava quase nada de
ondas, coisas da Natureza.
Então, era preciso escolher
bem e não desperdiçar qual-
quer chance de surfar.

Filipe Toledo conseguiu a
primeira vitória brasileira na
sexta bateria da quinta-feira,
depois do campeão mundial
Adriano de Souza e dos nova-
tos na “seleção brasileira” do
CT, Michael Rodrigues e Jes-
sé Mendes, terem sido elimi-
nados. O número 1 do Jeep
Leaderboard começou forte
com nota 7,83 na primeira onda
e não deu qualquer chance para
o convidado taitiano, Tikanui
Smith. O mar até ficou bom
nessa hora, porém à tarde, as
condições já estavam bem de-
terioradas pela ação do vento na
batalha por vagas nas quartas de
final.

À tarde, Filipe entrou na
segunda bateria da quarta fase
e não conseguiu achar boas on-
das para repetir o seu ataque
matador nas esquerdas de Te-
ahupoo. No entanto, duas notas
na casa dos 5 pontos foram su-
ficientes para superar o japo-
nês Kanoa Igarashi e passar em
segundo na vitória do australi-
ano Owen Wright, por 12,67 a

11,40 do brasileiro. O próxi-
mo oponente do líder Filipe
Toledo é Michael February, a
surpresa do dia com a vitória
no duelo sul-africano do nova-
to na elite com o número 5 do
ranking, Jordy Smith. Depois
bateu o sexto colocado, Wade
Carmichael, que avançou em
segundo na bateria que abriu a
quarta fase.

O MELHOR NO TAITI –
Logo após a vitória de Filipe
Toledo, começou a primeira
bateria brasileira da terceira
fase, que acabou sendo a me-
lhor do dia até ali. Gabriel
Medina e Wiggolly Dantas pe-
garam boas ondas, com opor-
tunidades para surfar belos tu-
bos e fazer grandes manobras.
Medina aumentou o maior pla-
car da terceira fase para 14,73
pontos, superando os 14,66
que Filipe Toledo tinha acaba-
do de fazer. Wiggolly também
foi bem e perdeu com 13,67
pontos, suficientes para vencer
quatro das seis baterias dispu-
tadas até ali.  

Depois, Medina também
surfou a melhor onda, nota 7,5,
para controlar a vantagem até
vencer o penúltimo confronto
do dia por 13,67 pontos. Foi
logo após a classificação de
Filipe Toledo e também foi fra-
co de ondas. Na luta pela se-
gunda vaga para as quartas de
final, o americano Kolohe An-
dino ganhou por pouco do ou-
tro brasileiro, Yago Dora,
10,43 a 9,50. Ele ficou em
nono lugar no Tahiti Pro Teahu-
poo, mas entrou no grupo dos
22 primeiros do ranking que
são mantidos na elite para o
ano que vem, tirando da lista o
também catarinense Tomas
Hermes.   

Gabriel Medina tem o me-
lhor retrospecto na perigosa
bancada de Teahupoo nos últi-
mos anos. Desde 2014, quan-
do bateu o mestre Kelly Slater
numa final com tubos enormes
e desafiadores, foi vice-cam-
peão no ano seguinte contra o
francês Jeremy Flores, tam-
bém perdeu o título para Juli-
an Wilson no ano passado e foi
semifinalista em 2016. Essa é
quinta vez consecutiva que ele
chega nas quartas de final, ago-
ra para um duelo brasileiro de-
cisivo na briga pelo título mun-
dial com Italo Ferreira.

Acompanhe a transmissão
ao vivo do último dia do Tahiti
Pro Teahupoo pelo
www.worldsurfleague.com ou
pelo Facebook ou pelo aplica-
tivo da World Surf League.
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Vitória contra a Holanda e derrota para a Austrália marcaram o dia; Duplas seguem na zona de classificação para a fase
eliminatória

Carol Solberg comemora ponto durante partida do Finals, na
Alemanha

As duplas brasileiras tiveram
um resultado positivo e uma der-
rota na sexta-feira (17), pela fase
de grupos do Finals de Hambur-
go, na Alemanha. Carolina Sol-
berg/Maria Elisa (RJ) venceu,
enquanto Ágatha/Duda (PR/SE)
foi superada pela primeira vez no
torneio. Os dois times seguem na
zona de classificação às quartas
de final.

A etapa alemã encerra a tem-
porada 2018 do Circuito Mundial
de vôlei de praia. Os dois times
voltam à quadra neste sábado
(18), pela última rodada da fase
de grupos da etapa. As quartas de
final também ocorrem no mes-
mo dia, horas mais tarde.

Carol Solberg e Maria Elisa
superaram as holandesas Sanne
Keizer e Madelein Meppelink
por 2 sets a 1 (21/14, 16/21, 15/
8), em 43 minutos de duração.
Elas estão na segunda colocação
do grupo A e chegaram aos cin-
co pontos, com duas vitórias e
uma derrota. Neste sábado, as
atuais campeãs brasileiras en-
frentam as alemãs Sude e Labou-

reur, às 6h45 (de Brasília). Ma-
ria Elisa analisou o triunfo con-
tra a dupla europeia.

“É um jogo difícil, as holan-
desas se movimentam muito
bem, jogam muito bem e possu-
em volume. Se não tivermos pa-
ciência com esse estilo, com as
variações de levantamento delas,

com bolas rápidas, vamos sofrer.
Acho que, em comparação com
a derrota que tivemos em Viena
contra elas, desta vez soubemos
usar melhor a estratégia de em
qual atleta sacar. Voltamos a fa-
zer o que fazíamos e deu certo.
Colocamos a cabeça no lugar”.

Ágatha e Duda, que vinham de

duas vitórias, sofreram o primei-
ro revés na sexta-feira. Elas fo-
ram superadas pelas australianas
Artacho Del Solar e Clancy por
2 sets a 0 (21/18, 21/12), em 37
minutos. Elas estão na terceira
posição do grupo B, com cinco
pontos. Na última rodada, neste
sábado, encaram as tchecas Her-
mannova e Slukova, às 6h45.

“Não conseguimos jogar
bem, não tivemos volume no sis-
tema defensivo, erramos alguns
contra-ataques. Temos que estu-
dar o que fizemos de errado, des-
cansar e partir para a próxima. Os
jogos aqui são muito duros, só
estão as melhores e precisamos
retomar, focar, para seguir bem
na competição”, analisou Duda
após a partida.

As equipes jogam entre si
dentro das chaves A e B, com os
primeiros colocados avançando
direto às semifinais, no domin-
go (19). Os segundos e tercei-
ros disputam quartas de final, no
sábado. A decisão de bronze e
ouro do naipe feminino aconte-
ce no domingo.
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Família Varela vão “brigar”
no Rally dos Sertões

Patriarca da Família da Poeira, Reinaldo Varela vai correr de UTV contra os seus filhos Rodrigo, Gabriel e Bruno, com a
torcida da esposa Nani

Nani Varela apartando Reinaldo e seus três filhos, Rodrigo,
Gabriel e Bruno

Em briga de família não se
intromete. E com a ‘Família da
Poeira’, a mais tradicional e
competitiva do off-road brasilei-
ro é bem assim. O veterano bi-
campeão mundial e do Rally dos
Sertões Reinaldo Varela (Can-
Am/Divino Fogão/Arisun/Blin-
darte/Norton) vai correr a partir
deste sábado (18) pela primeira
vez de UTV ‘contra’ os seus fi-
lhos Rodrigo, Gabriel e Gusta-
vo, e a rivalidade começou em
casa. “Na reunião que fizemos
em casa, já houve muita discus-
são. Até que o meu pai foi sepa-
rar alguns itens para a gente via-
jar e para não ter mais briga divi-
diu assim para cada filho: esse é
pra você, esse é pra você, esse é
pra você e esses dois são pra
mim, e assim por diante”, garga-
lhou Bruno Varela, o caçula de 22
anos e atual campeão do Rally
dos Sertões na categoria UTV.

Atual campeão do Rally
Dakar na categoria UTV, Reinal-
do Varela vai usar de toda a sua
experiência de mais de 350 pro-
vas no off-road para tentar a sua
primeira vitória com o Can-Am
Maverick X3 no Sertões 2018.
“Os meus filhos são jovens, chei-

os de preparo físico e são bons
no que fazem, todos têm título
de campeão brasileiro. Por isso
evitei um confronto direto com
eles, mas como vou defender o
título no Dakar, nada melhor que
enfrentar o Rally mais duro do
Brasil e os melhores pilotos de
UTV da América do Sul”, acre-
dita o piloto de 59 anos de ida-
de. “Vamos ver lá em Fortaleza
qual será o resultado. O objetivo
é trabalharmos para fazer um Va-
rela chegar lá na frente, seja qual
for dos quatro, se for eu melhor”,
brinca o patriarca.

O primogênito Rodrigo (27
anos) é o piloto com o maior
número de vitórias (27) em UTV
no Brasil, e atual líder do Cam-
peonato Brasileiro de Rally Baja.
Ele desconversa sobre a rivalida-
de dentro de casa, mas garante
que quer vencer pela primeira vez
o Rally dos Sertões. “Estou bem
preparado e acredito que agora
será a mais vez de ser jogado para
cima e festejado pelos meus ir-
mãos menores quando chegar-
mos em Fortaleza. Os números
estão a meu favor”, afirma. Já
Gabriel, o irmão do meio (23
anos), que já foi campeão tanto

em quadriciclos como em UTV,
venceu o Rally dos Sertões em
2016 na UTV Pro Turbo em
2016. E também acha que irá
brigar pela vitória. “Se o meu pai
ou algum dos meus irmãos tiver
problema durante a prova irei
ajudar. Senão, vou atrás da vitó-
ria”, planeja.

A esposa de Reinaldo fica do
meio do fogo cruzado, não pode
tomar partido tentando unir a fa-
mília e apaziguar os ânimos. “Eu
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não gosto quando eles ficam fa-
lando em vitória, mas é o que to-
dos eles procuraram”, diz Nani.
Então, para não entrar em con-
flito, eu vou torcer pelo meu ve-
lho, pois foi ele que começou
tudo isto. De qualquer maneira,
eles são muito unidos e se um
deles vence, todo fazem festa,
sempre foi assim”, comenta a
dedicada mãe. Curta https://
www.facebook.com/varela-
rallyteam

Seleção Masculina

Brasil inicia série de amistosos
contra a Holanda neste sábado

Primeira das três partidas preparatórias para o Mundial será em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, às 21h45, com trans-
missão do SporTV

A seleção brasileira mas-
culina de vôlei chegou a Bra-
sília na tarde de sexta-feira
(17) e faz, neste sábado (18),
o primeiro dos três amistosos
contra a Holanda. A partida
será no ginásio Nilson Nelson,
às 21h45, com transmissão ao
vivo do canal SporTV. A série
serve como preparação para o
Campeonato Mundial, que será
de 9 a 30 de setembro, na Bul-
gária e na Holanda, onde as
duas seleções estão no mesmo
grupo da primeira fase.

Para chegar a Bulgária, sede
destes primeiros jogos da se-
leção brasileira, com força to-
tal, o técnico Renan conta com
a forte preparação de enfren-
tar a equipe holandesa. E o co-
mandante está confiante de que
os amistosos serão bem apro-
veitados.

“Tivemos a oportunidade de
fazer algumas semanas de trei-
namento que serviram de base
para chegarmos nesses amis-
tosos que vão servir como uma
forte preparação para o Mun-
dial, que é a principal compe-
tição deste ano. Esses três jo-
gos, começando aqui por Bra-

sília, serão realmente muito
importantes para pegarmos rit-
mo de jogo e começarmos a
preparar uma equipe já com
uma estrutura para chegarmos
na Bulgária com bastante for-
ça”, comentou Renan.

O capitão Bruninho relem-
brou a última vez que a sele-
ção brasileira esteve em Bra-
sília, quando, em 2016, acon-
teceu o jogo despedida do lí-
bero Serginho e a comemora-
ção pela conquista da medalha
de ouro nos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro.

“Aquela foi uma emoção
única. Jogar em um estádio foi
uma experiência incrível, com
mais de 40 mil pessoas, foi re-
almente inacreditável”, desta-
cou o levantador, que ressaltou
a diferença desta nova vinda ao
Distrito Federal.

“Agora é um momento di-
ferente, de preparação rumo a um
grande objetivo. Sabemos que o
público de Brasília sempre com-
parece, é um público apaixonado
por vôlei e esperamos que ele nos
dê essa força para começarmos o
que podemos chamar de uma ca-
minhada rumo ao Mundial com

o pé direito”, complementou
Bruninho.

O Brasil estreia no Campe-
onato Mundial no dia 12 de se-
tembro, contra o Egito. Tam-
bém estão no grupo do time
verde e amarelo as seleções da

França, Canadá, China e Holan-
da. A primeira sede do time co-
mandado por Renan Dal Zotto
será Ruse, na Bulgária.

Banco do Brasil é o patro-
cinador oficial do vôlei brasi-
leiro
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Importados

Novo BMW M5 no país
O novíssimo BMW M5 faz sua estreia no

país. Fabricado na Alemanha, o novo M5 de-
sembarca no Brasil com preço sugerido de
R$ 694.950 e R$ 739.950, para a versão equi-
pada com o Performance Pack. Como ação
especial de lançamento, o Service Inclusive
Plus está incluído em todas as versões.

A nova geração do BMW M5 (F90) traz
sob o capô a mais recente versão do motor
V8, de 4.395 cm³, a gasolina e dotado de tec-
nologia M TwinPower Turbo e apto a entre-
gar 600 cavalos de potência, entre 5.600 e
6.700 rpm, com torque máximo de 750 Nm,
dos 1.800 aos 5.600 rpm – 40 cv e 70 Nm a
mais que o M5 anterior (F10). O V8 impulsi-
ona o M5 com a ajuda da nova transmissão
M Steptronic de oito marchas, equipada com
Drivelogic, e da tração M xDrive, acelerando
de 0 (zero) a 100 km/h em meros 3,4 segun-
dos e atingindo a velocidade máxima de 305
km/h, neste caso, com ajuda do pacote M
Driver. Pela primeira vez, o BMW M5 dispo-
nibiliza a oportunidade de o motorista esco-
lher entre a tração traseira (2WD) ou integral
(4WD), por meio do inédito sistema de tração
integral inteligente.

A BMW também está disponibilizando no
novo M5 o pacote de equipamentos exclusivo
Performance Pack, que engloba teto de fibra
de carbono, capa do motor M Carbon, pinças
de freio douradas com o logotipo M e discos
de freio de cerâmica perfurados M Sport, com
400 mm x 38 mm (dianteiros) e 380 mm x 28
mm (traseiros). Além de deixar o visual do
modelo ainda mais esportivo, esses itens re-
duziram o peso total do veículo em 21 quilos,
otimizam a sua performance e o potencializam
seu comportamento dinâmico: os discos de
freio de cerâmica, por exemplo, são altamen-
te resistentes a desgaste e corrosão e contri-
buem para o controle e estabilidade térmica
dos freios.

Entre os principais destaques do novo
BMW M5 estão as tecnologias assistentes de
direção semiautônoma, entre elas os sistemas
de assistência à condução e estacionamento,
Driving Assistant Plus e Parking Assistant
Plus, respectivamente, aptos a garantir dirigi-
bilidade inteligente nas mais diversas situações
de tráfego, como congestionamentos, trânsito

lento ou longos deslocamentos. O Driving
Assistant Plus, por exemplo, alerta, por meio
de sinais visuais e sonoros, situações de trân-
sito cruzado, riscos de colisão traseira, mu-
danças involuntárias de faixa de rolamento, e
controle e prevenção de aproximação fron-
tal. Ele é capaz de realizar intervenções de
direção corretivas, com a ajuda de cinco sen-
sores de radar e uma câmera estéreo em ve-
locidades de até 210 km/h. O Parking Assis-
tant Plus, por sua vez, permite estacionar com
a ajuda de sensores e câmeras que proporci-
onam visualização do entorno do veículo, fa-
cilitando manobras e evitando colisões. Além
disso, a posição do veículo pode ser verifica-
da em tempo real por meio das funções do
Surround View – Top View, Panorama View
e 3D View –, que também possibilitam explo-
rar a área em volta do veículo, por meio de
visualização 3D em uma tela sensível ao to-
que.

Outra tecnologia de destaque do novo M5
é o BMW Night Vision, um recurso capaz de
identificar, com antecedência, pedestres e
animais na pista e auxiliar o condutor na to-
mada de decisões em situações de pouca vi-
sibilidade. Em situações de risco, um alerta
prévio surge na tela e no Head-Up Display
(se ele estiver ligado) e, caso os freios não
forem acionados e o objeto não sair da pista,
um alerta vermelho irá aparecer no mostra-
dor acompanhado de um aviso sonoro até que
motorista pise no freio. O pacote tecnológico
do superesportivo inclui ainda painel de ins-
trumentos digital multifuncional, que combina
velocímetro, conta-giros, hodômetro e marca-
dor de combustível, com informações de rota,
chamadas telefônicas e entretenimento.

O BMW M5 conta ainda com itens exclu-
sivos como faróis Full-LED adaptativos, rodas
de liga leve M Double-Spoke, de 20 polegadas;
direção servo-assistida M Servotronic, capaz de
assegurar maior agilidade em manobras de es-
terço; além de controles de tração e estabilida-
de e sistema de exaustão M Sport.

Conectividade e entretenimento
O novo BMW M5 é dotado de conectivi-

dade avançada e que agrega, entre outros dis-
positivos, Sistema de Navegação Professio-
nal com BMW iDrive touch Controller, com

acabamento de cerâmica, um seletor sensível
ao toque e preparado para reconhecer letras
e sinais; tela de 10,25 polegadas também sen-
sível ao toque; HD de 20 Gb para armazena-
mento de arquivos de áudio via USB ou CD;
apresentação de mapas em satélite e gráfi-
cos em 3D; opção para gravar lista de desti-
nos e rotas no GPS; comando de voz em por-
tuguês; e o BMW ConnectedDrive, um con-
junto de funcionalidades acessível por meio
de um SIM Card – o mesmo utilizado em te-
lefones celulares – conectado à internet. Esta
tecnologia permite obter informações sobre
condições de trânsito em tempo real, serviço
de alerta de manutenção de componentes
(Teleservices), serviços de Concierge, como
reservas de hotéis e recomendações sobre
restaurantes; além de Chamada de Emergên-
cia Inteligente.

Outro recurso adicional é a preparação
para Apple Car Play, em que é possível trans-
ferir a interface de alguns recursos do iPhone
para o sistema de infotainment do veículo com
a ajuda de conexão sem fio (wireless).

E por falar em equipamentos de infotain-
ment, no BMW M5 eles também refletem alto

nível de refinamento para os padrões do seg-
mento superesportivos. O destaque fica por
conta do sistema de áudio sistema de som
surround Bowers & Wilkins Diamond, com
amplificador de 10 canais totalmente ativos e
1.400 W distribuídos em 16 alto falantes. Ele
traz sistema Quantum Logic Surround, com
equalizador de sete bandas Dynamic Sound
Equalising e três redes de crossover analógi-
cos que mantém uma qualidade de som cons-
tante e uníssona em todos os assentos do ve-
ículo.

O pacote de infotainment agrega ainda
sistema de entretenimento traseiro Professi-
onal, dotado de TV Digital e telas individuais
ajustáveis de alta definição, instaladas nos
encostos dos bancos dianteiros, com DVD
Drive e entradas RCA, compatíveis com MP3
player. A lista de itens voltados à comodidade
e conveniência dos ocupantes oferece ainda
ar-condicionado com quatro zonas de climati-
zação, assentos dianteiros M multifuncionais,
com regulagem elétrica, memória e ajuste lom-
bar; Comfort Access, capaz de controlar o
travamento das portas sem a necessidade da
chave, incluindo a tampa do porta-malas; e o

Soft Close, que puxa as portas automatica-
mente, fechando-as por completo caso fiquem
entreabertas.

E a proteção dos ocupantes do superes-
portivo é assegurada pela presença de inú-
meros dispositivos como freios a disco venti-
lado com ABS, seis airbags – duplos frontais,
laterais dianteiros, de cortina dianteiros e tra-
seiros –; pneus Star Marking com tecnologia
Run-Flat, e o sistema Active Protection, que
aciona os mecanismos de proteção de ocu-
pantes, entre eles os pré-tensionadores dos
cintos de segurança e o fechamento automá-
tico das janelas, em situações de impacto imi-
nente. O conjunto óptico agrega faróis em
LED adaptativos, assistente de farol alto e
luzes de condução diurna.

O novo BMW M5 ostenta 4,966 metros
de comprimento, 1,903 m de largura e 1,475
m de altura, com 2,982 m de distância entre
eixos. O porta-malas, por sua vez, tem capa-
cidade para 530 litros de bagagens. A gama
de cores externas disponíveis é ampla e con-
ta com 18 opções distintas, sendo sete de
série (Branco Alpino e as metálicas Pre-
to Safira, Cinza Singapore, Azul Snapper
Rocks, Azul Marina Bay, Cinza Doning-
ton e Bluestone) e 11 tonalidades opcio-
nais BMW Individual (Prata Blue Metal,
Preto Azurite, Champagne Quartz, Mar-
rom Almadine, Prata Rhodonite, Azul
Marina Bay, Prata Cashmere, Prata Dark,
Marrom Dark, Cinza Arctic e Branco
Brilliant). O interior, por sua vez, traz três
opções de revestimento de couro Merino –
Silverstone, Marrom e Preto – nos bancos e
painéis das portas.

O Service Inclusive Plus prevê a realiza-
ção gratuita de diversos serviços de manu-
tenção pelos próximos 3 anos ou 40.000 qui-
lômetros rodados, omo inspeção completa do
veículo, substituição do óleo do motor, dos fil-
tros de óleo e de ar do motor, do microfiltro
do sistema de ar-condicionado, do filtro do
combustível, das velas de ignição, e do fluído
de freio. Também estão previstos a troca de
itens por desgaste, como os componentes dos
freios dianteiro e traseiro (pastilhas, discos e
sensores), da embreagem e do limpador de
para-brisas.

Motos

A Harley-Davidson do Brasil oferece con-
dições especiais para a compra de diversas
motocicletas zero quilômetro durante o mês
de agosto, com direito até mesmo a um brin-
de único na aquisição de alguns modelos da
família Touring.

Os clientes que comprarem as motoci-
cletas Road Glide Ultra, Ultra Limited e
CVO Road Glide ganharão, no ato da com-
pra de suas motocicletas, um exclusivo Co-
oler H-D forjado em ferro, montado sobre
quatro rodas que permitem sua fácil movi-
mentação. Conta com duas tampas superi-
ores para fácil acesso às bebidas e outros
itens que precisem estar refrigerados por
diversas horas.

Os benefícios de adquirir uma motocicle-
ta da marca em agosto são vários e contem-
plam motos de diferentes estilos para pesso-
as dos mais variados perfis. As condições
especiais para a família Touring no mês de
agosto são totalmente inéditas.

Lançada no Brasil neste ano, com “nariz
de tubarão”, carenagem fixa com farol duplo,
além do motor Milwaukee-Eight 107, a Road
Glide Ultra pode ser comprada de R$ 97.480
por R$ 89.490, com taxa de 0,99% ao mês,
entrada de 40% do valor total e saldo em até
36 parcelas. Para a Ultra Limited são ofere-

Harley-Davidson
em oferta

cidas as mesmas condições acima, com o pre-
ço saindo de R$ 98.480 por R$ 89.990.

A Forty Eight, representando a família
Sportster com sua atitude Dark Custom com
estilo pesado, também conta com condições
especiais neste mês. Com motor V-Twin icô-
nico para dar torque máximo em baixa rota-
ção, tanque de combustível no estilo Peanut e
roda dianteira robusta, durante o mês de agosto
ela tem seu preço de R$ 48.680 por R$ 43.990
e pode ser comprada com 30% de entrada,
saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês.

Representando a renovada família Softail,
está a nova Breakout 114, uma dragster
com toque moderno, despojado e agressi-
vo. Ela conta com pneu traseiro de 240
mm. Nesse mês ela pode ser adquirida de
R$ 76.480 por R$ 72.480, também com
taxa de 0,99% ao mês, entrada de 40%
do valor total e saldo em até 36 parcelas.
Quem decidir usar uma motocicleta se-
minova como parte do pagamento também
conta com R$ 4 mil de valorização para qual-
quer modelo.

A linha 2018 da H-DB está disponível
para test ride na rede de concessionárias do
Brasil. Basta se inscrever no site https://
harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide
para testar os novos modelos da marca.

Nacionais

Novo Cobalt para PCD

A Chevrolet está ampliando a oferta de
produtos elegíveis à isenção de impostos para
pessoas com deficiência e seus familiares. A
novidade é uma nova configuração de entra-
da do Cobalt equipada com motor 1.8 Flex,
transmissão automática de 6 velocidades e
outros itens valorizados pelo consumidor do
segmento, como a direção com assistência
elétrica e o multimídia MyLink com Apple
CarPlay e Android Auto.

Derivada da versão LTZ, a nova configu-
ração mantém o principal atributo do Cobalt:
o amplo espaço interno, incluindo o porta-
malas de 563 litros – o maior entre os sedãs
nacionais.

O modelo da Chevrolet se destaca ainda
pelo conforto a bordo, ressaltado pelo reves-
timento dos bancos e do volante multifuncio-
nal em materiais nobres, enquanto as dimen-

sões das portas e os ângulos de abertura faci-
litam o acesso ao interior do veículo.

Por fora, a nova configuração do sedã da
Chevrolet é marcada pelos faróis e lanternas
de neblina, pelos acabamentos cromados, pe-
las rodas de alumínio aro 15 e pelo emblema
“Cobalt” na base da tampa traseira.

Na cabine, há disponibilidade de ar-con-
dicionado, painel com velocímetro digital, com-
putador de bordo e controle de cruzeiro. Com-
pleta a lista os ajustes elétricos para os retro-
visores externos e para os vidros e travas, que
podem ser comandados também de forma
remota, por meio da chave, que passa a se-
guir o mesmo padrão estético dos novos Che-
vrolet.

Para quem busca ainda mais comodida-
de, a Chevrolet oferece uma lista ampliada
de acessórios originais para o Cobalt, que po-

dem ser adquiridos individualmente ou em
quatro pacotes especiais (Elegance, Tech,
Comfort e Full), para melhor atender as dife-
rentes preferências e necessidades do con-
sumidor.

Destacam-se o sensor de estacionamen-
to traseiro, a câmera de ré, a soleira de porta,
os frisos laterais, as duas entradas USB ex-
tras para carregamento de equipamentos ele-
trônicos, o ajuste automático do retrovisor di-
reito em manobras de marcha à ré e a rede
porta-objetos para o bagageiro. Lançamento,
este último item permite a acomodação de
pequenos pertences com maior proteção e
mais fácil acesso.

Linha 2019
Além da nova chave tipo canivete, outra

novidade extensiva para toda linha 2019 do
Cobalt é o cinto de segurança de três pontos
e o apoio de cabeça centrais. Os itens refor-
çam o pacote de segurança do carro, que já
trazia sistema de ancoragem de cadeirinha
infantis (Isofix e Toptether), freios ABS com
distribuição eletrônica de frenagem e airbag
para o motorista e o carona.

A nova configuração de entrada é oferta-
da exclusivamente com transmissão automá-
tica, no entanto, o Cobalt 1.8 Flex (até 111 cv)
também é encontrado nas versões LTZ (MT6
ou AT6) e Elite (AT6). Mais equipadas, tra-
zem por exemplo o sistema de telemática
avançado OnStar.

A tecnologia exclusiva da Chevrolet per-
mite comandar diversas funções do veículo
por aplicativo para smartphone e oferece ser-
viços como o de resposta automática em caso
de acidente.

O sedã da Chevrolet é comercializado em
seis opções de cores: Azul Blue Eyes, Prata
Switchblade, Cinza Grafite, Cinza Satin Steel,
Branco Summit e Preto Ouro Negro. A ga-
rantia do veículo é de três anos.

O Itaú Unibanco e a Jaguar Land Ro-
ver acabam de firmar uma parceria na qual
a instituição se torna o braço financeiro da
montadora. O novo acordo atualiza o Ja-
guar Serviços Financeiros e o Land Rover
Serviços Financeiros para que os veículos
das duas marcas comercializados no Brasil
passem a ser financiados pela instituição
financeira.

Com anos de experiência em negócios
e produtos para a alta renda e a expertise
em inovação já conhecida no segmento de
financiamento de veículos para o varejo, o

Itaú Unibanco financia
Jaguar Land Rover

Itaú vai administrar integralmente o Jaguar
Serviços Financeiros e o Land Rover Ser-
viços Financeiros e contará com uma es-
trutura exclusiva, personalizada e inovado-
ra para esse público.

O acordo tem o objetivo de aproveitar a
expertise dessas duas grandes marcas em
seus respectivos segmentos, além de ofer-
tar o produto mais adequado às demandas
desses consumidores com benefícios exclu-
sivos, tais como melhores condições de fi-
nanciamento e acesso às plataformas digi-
tais desenvolvidas pelo banco.

ser utilizado também por pessoas indicadas
pelos proprietários Nissan, sendo um CPF por
carro comprado.

O bônus, que será adicional às ofertas
vigentes no mês, deve ser gerado no site
www.queronissan.com.br e deve ser obriga-
toriamente apresentado na concessionária. É
necessário que a nota fiscal de compra do
carro novo seja emitida, e o carro emplacado,
até 4 de setembro. Essas condições são váli-
das para pessoa física, exceto para aquisição
por venda direta (taxistas, produtores rurais e
pessoas portadoras de deficiência física que
optarem por benefícios e descontos exclusi-
vos). Dúvidas poderão ser tiradas no atendi-
mento ao cliente Nissan, pelo 0800 011 1090.

Acessórios para Sentra
Até a mesma data em setembro, com-

pradores do Nissan Sentra nas versões SV e
SL 2019 0 km ganharão um kit com soleira de
porta iluminada e de frisos de porta com logo
cromado, ambos com mão de obra de instala-
ção inclusa. Exclusivo para clientes Nissan, é
necessário que os dados cadastrais do propri-
etário estejam atualizados.

Bônus no Nissan Versa

Os proprietários de qualquer veículo Nis-
san terão um desconto extra para trocar por
uma unidade zero-quilômetro do sedã com-
pacto Versa até o dia 4 de setembro. A Nis-

san está oferecendo bônus de R$ 2 mil na
aquisição de qualquer versão do modelo fa-
bricado em Resende (RJ) da linha 2018. O
incentivo, que é limitado a 200 vouchers, pode


