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Juros do rotativo do cartão de
crédito sobem para 278,7% ao ano
TSE vai investigar decisões sobre
fiscalização em universidades
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Conta de luz terá bandeira tarifária
amarela em novembro
Página 3

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse
que a tendência das contas da União e dos estados é piorar se
não tiver nenhuma reforma
Qualquer ajuste nas contas
públicas requer a aprovação de alguma reforma da Previdência So-

cial, disse nesta sexta-feira (26)
o secretário do Tesouro Nacional,
Mansueto Almeida. Ao comentar
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Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.
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muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.
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Preços de produtos
industrializados sobem
2,93% na saída das fábricas
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Red Nose São Sebastião Pro
decide último título sul-americano
de 2018 em Maresias
O Red Nose São Sebastião Pro vai promover na próxima semana a última etapa
importante do WSL Qualifying Series, antes do encerramento da temporada na Tríplice Coroa Havaiana. Mais
de 100 surfistas de 13 países
vão competir a partir de quarta-feira na Praia de Maresias,
que certamente vai lotar mais
uma vez no feriadão de 2 de
novembro. O evento com status QS 3000, vale 3.000 pontos para o ranking que classifica dez surfistas. Página 7

Basquete 3x3 estará
presente nos
82º Jogos Abertos
do Interior
Pela primeira vez o basquete 3x3 estará presente nos Jogos Abertos do Interior, um dos
mais tradicionais eventos esportivos do país que completa
esse ano sua 82ª edição.
O torneio será realizado em
caráter de teste, no dia 20 de
novembro, no Sesi São Carlos,
com as disputas das categorias

Sub 20 e Livre Masculino e
Feminino.
As inscrições já estão
abertas e mais informações poderão ser obtidas
através
de
contato@basquete3x3.com.br,
t e l . 11 2 5 3 2 - 1 3 4 6 e
W h a t s A p p 11 9 4 0 7 9 6840.
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Consórcio BMW

Wesley Santos (SP)

Paulista feminino de Vôlei: para as novas F 750
Hinode Barueri e Sesi
GS e F 850 GS
Vôlei Bauru saem na frente

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Foto/ João Pires

Comercial
Compra: 3,65
Venda:
3,65
Turismo
Compra: 3,63
Venda:
3,85

EURO
Compra: 4,16
Venda:
4,16

OURO
Compra: 136,32
Venda: 164,08

anseios dos setores de cultura
e educação. Segundo a entidade, independentemente do resultado do pleito, o Estado
deve demonstrar comprometimento com uma educação inclusiva e a livre circulação de
ideias.
Página 5

Publicado edital de
concessão para o serviço de
estacionamento rotativo

Foto/@WSL / Daniel Smorigo

Manhã

26º C

Às vésperas do segundo
turno das eleições, o Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel) divulgou nesta sexta-feira (26) uma carta aberta
aos presidenciáveis Fernando
Haddad (PT) e Jair Bolsonaro
(PSL) apresentando alguns dos

Esporte

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

o resultado das contas do Governo Central em setembro, ele defendeu a prioridade na discussão
da proposta em tramitação no
Congresso para que outros pontos possam ser discutidos depois.
“Há alguma chance de ajuste
fiscal no Brasil sem a reforma da
Previdência? Não. A tendência
das contas da União e dos estados é piorar se não tiver nenhuma reforma”, disse Almeida. “A
atual proposta introduz idade
mínima, cronograma de transição e regras para acúmulo de pensões que são medidas importantes para conter o crescimento
dos gastos com a Previdência”.
Segundo o secretário, uma eventual reforma complementar que introduza a capitalização na Previdência Social é viável, desde que haja
uma transição gradual.
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gou a 259,9% ao ano em setembro, com aumento de 9,6
pontos percentual em relação
a agosto. Já a taxa cobrada dos
consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo
não regular) subiu 0,9 pontos
percentuais, indo para 292,2%
ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da
fatura do cartão. O crédito
rotativo dura 30 dias. Após esse
prazo, as instituições financeiras
parcelam a dívida. Página 3

Editores e livreiros cobram
de candidatos medidas
para superar crise

Paulista Feminino de Vôlei 2018

Hinode Barueri e Sesi Vôlei
Bauru começaram com vantagem
a disputa das semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, Divisão Especial, realizadas
na noite de quinta-feira (25).
O Hinode Barueri, terceiro
colocado na primeira fase,
bateu em casa o Osasco-Audax,
segunda melhor campanha, por
3 sets a 1, com parciais de 26/
24, 25/14, 17/25 e 25/20, em 123
minutos.
Já o Sesi Vôlei Bauru, primeiro colocado na fase anterior e invicto na competição, foi a São Paulo e venceu o E. C. Pinheiros por
3 sets a 2.
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Foto/Divulgação

A direção do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta sexta-feira (26) uma
linha de crédito stand-by de
US$ 56,3 bilhões para ajudar a
Argentina a estabilizar a economia. O dinheiro será liberado em parcelas trimestrais,
dependendo do cumprimento
das metas estabelecidas – entre elas, a redução dos gastos
públicos. O acordo, que permitiu o empréstimo, já havia sido
anunciado em setembro e era
o segundo negociado pelo país,
com a instituição financeira,
desde junho. A Argentina recorreu ao FMI pela primeira
vez em 13 anos, depois de ter
sofrido uma corrida cambial
em maio.
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Não há ajuste fiscal sem
reforma da Previdência,
diz secretário
Foto/ Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

FMI aprova
linha de
crédito de
US$ 56 bilhões
para
Argentina

Os consumidores que caíram no rotativo do cartão de
crédito pagaram juros mais caros em setembro. A taxa média do rotativo subiu 4,7 pontos percentuais em relação a
agosto, chegando a 278,7% ao
ano. Os dados foram divulgados na sexta-feira (26) pelo
Banco Central. A taxa média é
formada com base nos dados
de consumidores adimplentes
e inadimplentes.
No caso do consumidor
adimplente, que paga pelo menos o valor mínimo da fatura
do cartão em dia, a taxa che-
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Publicado edital de concessão para
o serviço de estacionamento rotativo
CESAR
NETO
MÍDIAS
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário em
São Paulo - SP). Internet: desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil. Twitter @CesarNetoReal
H I ST Ó R IA S
Eleições brasileiras 2018 entrando pra História da Civilização como um ambiente que literalmente começou a parir ‘novos’ modelitos ideológicos que em tese se adaptariam às necessidades e desejos das gerações que ...
D AS
... estão cada vez mais insatisfeitas com os moribundos modelos de Liberalismos, Comunismos e Socialismos (hoje monstrengos partidários que não representam o que as teses das Escolas Filosóficas originalmente propunham); ...
P O LÍ T I C AS
... além das ideias de dominação militar totalitárias representadas por Populismos, Nacionalismos, Facismos e Nazismos, que
são coisas bem diferentes do que as ’histórias instantâneas’ (feitas pra serem deletadas de forma ...
NO
... culturalmente também instantânea) tentam nos fazer crer.
Tudo isso já era, mas os ‘neos-isto’ ou ‘neos-aquilo’ seguem rotulando seus velhos frascos com velhos conteúdos como ‘préparaísos terrestres’ até a volta de Jesus ...
B R AS I L
... e a ‘entronização’ dos ‘salvos’ na ‘Nova Jerusalém Celestial’; com direito a ‘acorrentar’ e depois ‘matar pra sempre’ o ‘espírito do Satanás’, que já estaria dominando tanto VATICANOs
como ONUs. Outro morto, ainda ...
PELO
... no Século 20, é o trio Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Faliram os modelos da natimorta (Grécia Antiga) democracia,
via ‘direitas’ e ’esquerdas’ em ’bons governos’ do ’mundo libertado das Guerras Mundiais’, porém ...
MUNDO
... cada vez mais aprisionados às pós-falências dos ‘modelitos’ de Estados de Bem Estar Social e de Direitos, pregados pela
também moribunda Social Democracia. Será por tudo isso que
Deus segue na Monarquia Absoluta ?
EDITOR
O Jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, via
liberdades possíveis da coluna (diária) de política (faz 25 anos).
Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo). EMAIL
cesar.neto@mais.com
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A Prefeitura, por meio das
secretarias de Desestatização e
Parcerias e de Mobilidade e
Transportes, publicou no Diário
Oficial de sexta-feira (26) a
consulta pública dos termos do
edital de concessão onerosa
para exploração, por particulares, do serviço de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do município de
São Paulo, mais conhecido
como Zona Azul. Os documentos ficarão disponíveis para consulta pública por 30 dias, até 27
de novembro de 2018. A previsão é que o edital final seja publicado logo após a incorporação das contribuições recebidas
na consulta pública.
A concessão será vencida
pela empresa e/ou consórcio
que apresentar o maior valor
de outorga fixa mensal a ser
paga para a Prefeitura ao
longo da vigência contratual. O valor mínimo considerado é de R$ 6,1 milhões/
mês. Adicionalmente, será
paga outorga variável anual
de 20% sobre a arrecadação
da Concessionária. A concessão terá prazo de 15
anos e o benefício estimado para a Prefeitura durante este período será de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, considerando a somatória da outorga fixa e variável ao longo dos
15 anos de contrato.
Para o secretário Municipal
de Desestatização e Parcerias,
Wilson Poit, a concessão do
serviço trará benefícios para a
população e manterá a autonomia da administração municipal. “O concessionário terá
como obrigação prestar um
bom serviço ao cidadão e fazer a ampliação de quase 10
mil vagas espalhadas pela cidade. Já à Prefeitura, caberá
determinar a política tarifária, a
desativação ou o aumento do número de vagas e o poder de autuação”, afirmou.

A gestão do serviço de Zona
Azul pela iniciativa privada vai
permitir modernização do sistema, otimização na fiscalização
através da utilização de leitura
automatizada de placas, diminuição da taxa de evasão do serviço, além de instalação, manutenção e conservação de sinalização
horizontal e vertical das vagas.
O serviço de estacionamento rotativo pago foi instaurado na
cidade em 1975, a partir do Decreto Municipal nº 11.661, de 30
de dezembro de 1974. Desde
então, o número de vagas dedicadas ao estacionamento rotativo passou de 5.000, em 1975,
para 41.511, em 2018. Cabe
lembrar que já existe autorização legislativa para a concessão
do serviço, trata-se da lei n°
12.553 de 1997.
“O papel da iniciativa privada será, principalmente, fazer a
manutenção e a modernização
do sistema. Além disso, queremos otimizar a fiscalização, que
continuará de responsabilidade
da CET”, destacou João Octaviano Machado Neto, secretário
municipal de Mobilidade e
Transportes.
A partir de 2016, iniciou-se
a transição do sistema em papel para o digital, o que gerou
um aumento de 60% nas receitas. Em 2017, o faturamento
chegou a R$ 89 milhões, enquanto os custos operacionais
de fiscalização do serviço para
a Prefeitura alcançaram R$ 19
milhões.
Sobre a concessão
O edital de consulta pública
prevê a concessão para exploração, por particulares, dos estacionamentos rotativos em vias e
logradouros públicos da cidade
de São Paulo. A execução do
objeto também envolve: prestar
apoio à fiscalização e a instalação, manutenção e conservação
de sinalização horizontal e vertical das vagas.

A Prefeitura do Município
de São Paulo, por meio
da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, transferirá à futura concessionária as
seguintes atividades:
a) A administração, manutenção e conservação das vagas;
b) O fornecimento e disponibilização de diferentes meios
de pagamento a serem utilizados
para viabilizar ao usuário as vagas;
c) A modernização, conservação e atualização do sistema
de fiscalização automatizada das
vagas, incluindo o atendimento
aos usuários durante o período
da concessão;
d) A implantação de 9.896
novas vagas, conforme o projeto já elaborado pela CET
(Companhia de Engenharia de
Tráfego);
e) A desativação e ampliação
do número de vagas de acordo
com a orientação do Poder Concedente;
f) A execução de requalificação e modernização de sinalização vertical e horizontal
das vagas e sua manutenção de
acordo com as especificações
técnicas previstas pelo Poder
Concedente;
g) O fornecimento e instalação do sistema operacional de
acordo com as especificações
do Poder Concedente;
h) A garantia do uso das vagas para idosos e das vagas para
pessoas com deficiência, bem
como o cadastramento desses
cidadãos e a acessibilidade dessas vagas.
O valor estimado do contrato será de R$ 2 bilhões, que corresponde aos investimentos previstos para a requalificação e
modernização da sinalização,
implantação de um Sistema de
Tecnologia da Informação, além
da operação do serviço e outorgas. Vale ressaltar que, a concessionária será responsável pelos
custos e despesas de operação

do serviço desde o início do contrato.
O edital de licitação será uma
concorrência internacional e
poderão participar pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, fundos de investimento, isoladamente ou em consórcio.
Sobre o Edital
Tipo
de
contrato: Concessão
Objeto: Concessão onerosa
para exploração, por particulares, dos estacionamentos rotativos em vias e logradouros públicos do município de São Paulo.
A execução do objeto também envolve, entre outros:
1. Apoio à fiscalização;
2. Instalação, manutenção e
conservação de sinalização horizontal e vertical das vagas;
Modalidade
de
licitação: Concorrência, internacional, por técnica e preço,
nos termos da Lei Municipal nº
12.523/97
• Proporção técnica: 30%
• Proporção preço: 70%
(maior valor da outorga fixa
mensal)
Prazo: 15 anos, sem prorrogação do prazo contratual, exceto para reequilíbrio econômicofinanceiro;
Critério de julgamento: maior oferta pela outorga fixa mensal (mínima de R$ 6,1 milhão);
Valor do contrato: R$ 2,0
bilhões (Investimento + Custos
e Despesas + Outorga)
Transição
- Operação do poder concedente acompanhada pela concessionária por 120 dias. Depois
disso, a concessionária opera
sozinha.
Para mais informações acesse:
h t t p s : / /
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/
p r o j e t o s /
estacionamento_rotativo_pago/

Prefeito visita novas instalações da
UBS e do CAPS III Infantojuvenil
24 Horas no Heliópolis
O prefeito Bruno Covas e o
secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido, visitaram na
sexta-feira (26), as novas instalações da Unidade Básica de
Saúde e do Centro de Atenção
P s i c o s s o c i a l
(CAPS) Infantojuvenil III 24
horas, na avenida Almirante
Delamare, 3033, no bairro de
Heliópolis, Zona Sul da capital.
Os dois equipamentos de
saúde integram o Espaço de
Saúde Heliópolis, onde já funcionam o CAPS Álcool e Drogas III e o Hotel Social Heliópolis, abrangendo uma população de cerca de 12 mil habitantes, dos bairros Cidade Nova
Heliópolis, Vila Carioca e Vila
Independência. Todos os equipamentos do complexo são gerenciados em parceria com a
OSS Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
Para a implantação dos 4
equipamentos, houve um investimento de R$ 2,1 milhões em
recursos da municipalidade,
destinados à reforma e adequação dos prédios.
“A implantação desses dois
novos equipamentos contribui
com o fortalecimento de uma
rede que sempre buscou garantir o cuidado de usuários em situação de vulnerabilidade social em serviços abertos, com
acesso à saúde e atendimento
humanizado”, diz o secretário
da Saúde.
UBS Heliópolis
A UBS foi implantada em
um imóvel onde funcionava
uma Unidade de Atendimento
ao Dependente (UNAD). Com

a reforma, os dois pavimentos
passaram a oferecer cinco consultórios médicos, um consultório odontológico, farmácia
(com dispensação de psicotrópicos), sala de acolhimento, de
imunização, de curativo, de
medicação e de coleta, além de
duas salas de esterilização/expurgo e sala para agente comunitário de saúde.
A UBS funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h,
no
modelo
de
atendimento Estratégia Saúde
da Família, com três equipes
que realizam cadastramento
domiciliar dos usuários, diagnósticos e ações destinadas a
mitigar os problemas de saúde
do território, com parceria da
comunidade, de acordo com as
diretrizes da Atenção Básica.
A equipe de profissionais da
unidade é composta por um gerente, três médicos generalistas, três enfermeiros generalistas, seis auxiliares de enfermagem, 15 agentes comunitários de saúde (ACS), seis auxiliares administrativos, um
agente de promoção ambiental
(APA), um dentista e dois auxiliares de Saúde Bucal.
Desde o início das atividades, a unidade já cadastrou
5.650 usuários no Programa
Saúde da Família, mas a previsão é que nos próximos meses
as equipes atinjam a meta de
cerca de 7.500 pessoas cadastradas. A unidade trabalha com
os Programas Mãe Paulistana,
Oxigenoterapia Domiciliar
Prolongada (ODP), Remédio
em Casa, Automonitoramento
glicêmico e Insumos para incontinência urinária. Em setembro, a unidade totalizou

4.175 atendimentos entre consultas médicas, odontológicas,
de enfermagem e outros procedimentos.
CAPS Infantojuvenil
Situado estrategicamente
nas proximidades de uma comunidade que apresenta vulnerabilidade social, o CAPS Infantojuvenil III Heliópolis 24
horas é o quarto da modalidade do município. A unidade
também recebeu reforma na
estrutura física para se adequar
às necessidades de um equipamento sociocomunitário. Com
a obra, o espaço passou a oferecer recepção, dois consultórios/sala de acolhimento; sala
de espera, de convivência social, de enfermagem, seis leitos, dois banheiros para funcionários, dois banheiros para
usuários, banheiro para pessoa
com deficiência, cozinha/refeitório e salas de atividades
terapêuticas.
Com funcionamento 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados, a unidade presta atendimento a crianças, adolescentes e jovens que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico, inclusive
aqueles em decorrência do uso
abusivo e prejudicial de álcool
e/ou outras drogas, com indicação de cuidados intensivos,
acompanhamento clínico e
reinserção social pelo acesso
a educação, trabalho, rede social e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários. A
capacidade de atendimento
do CAPS IJ III é de 250 pessoas/mês, mas desde o início das
atividades a unidade já atende
74 usuários ativos.

O acesso ao serviço do
CAPS acontece via demanda
espontânea ou por meio de encaminhamentos da rede municipal de saúde. O atendimento
no CAPS IJ III busca oferecer
intervenção contínua, intensiva, em constante articulação
com a rede territorial de proteção à infância e à adolescência, em momentos em que exposição a situações de vulnerabilidade, crise psíquica ou
impasses no desenvolvimento
exija recursos de apoio, cuidado e proteção em tempo integral.
Para garantir a assistência
integral, o CAPS IJIII oferece
acolhimento com plantão técnico e avaliação das necessidades de saúde de cada usuário,
de modo a incluí-lo em programa de atenção diária ou encaminhá-lo de forma qualificada para outros serviços da rede
que sejam mais adequados à situação do momento. O destaque
é o projeto terapêutico singular
(PTS) que pode abranger diversas modalidades terapêuticas
como atendimento individual,
vincular, familiar, em grupo,
com abordagens em psicoterapia, oficinas, arte-terapia, grupos terapêuticos e outros.
Esse trabalho é realizado
por uma equipe multidisciplinar formada por dois psiquiatras, um pediatra, dois psicólogos, oito enfermeiros, dois
assistentes sociais, três terapeutas ocupacionais, sete auxiliares de enfermagem, dois auxiliares administrativos, dois
assistentes administrativos, um
gerente, três auxiliares técnicos, um educador físico e dois
fonoaudiólogos.
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Juros do rotativo do cartão de
crédito sobem para 278,7% ao ano
Os consumidores que caíram no rotativo do cartão de crédito pagaram juros mais caros
em setembro. A taxa média do
rotativo subiu 4,7 pontos percentuais em relação a agosto, chegando a 278,7% ao ano. Os dados foram divulgados na sextafeira (26) pelo Banco Central. A
taxa média é formada com base
nos dados de consumidores
adimplentes e inadimplentes.
No caso do consumidor
adimplente, que paga pelo menos o valor mínimo da fatura do
cartão em dia, a taxa chegou a
259,9% ao ano em setembro,
com aumento de 9,6 pontos percentual em relação a agosto. Já
a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não regular) subiu
0,9 pontos percentuais, indo para
292,2% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da
fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras
parcelam a dívida.
Em abril, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu
que clientes inadimplentes no
rotativo do cartão de crédito passem a pagar a mesma taxa de juros dos consumidores regulares.
Essa regra entrou em vigor em
junho deste ano. Mesmo assim,
a taxa final cobrada de adimplentes e inadimplentes não será igual
porque os bancos podem acrescentar à cobrança os juros pelo
atraso e multa.
De acordo com o chefe adjunto do Departamento de Esta-

tísticas do BC, Renato Baldini,
a taxa de rotativo do cartão tem
oscilado em níveis mais baixos
desde abril, em consequência da
medida do CMN. Com isso, segundo ele, houve uma redução
importante da taxa de juros para
os inadimplentes e a migração
das operações do rotativo para
o crédito parcelado. “Isso é positivo para a redução de juros de
pessoas físicas”, disse.
Enquanto a taxa de juros do
rotativo chegou a 278,7% ao
ano, o parcelamento das dívidas
do cartão de crédito pôde ser
feito com juros de 152,4% ao
ano em setembro.
Cheque especial
Já a taxa de juros do cheque
especial caiu 1,8% em setembro,
comparada a agosto, e está em
301,4% ao ano. Assim continua
a ser a menor taxa desde março
de 2016, quando estava em
300,8% ao ano.
As regras do cheque especial mudaram em julho. Segundo
a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes que
utilizam mais de 15% do limite
do cheque durante 30 dias consecutivos passaram a receber a
oferta de um parcelamento, com
taxa de juros menores que a do
cheque especial definida pela
instituição financeira.
As taxas do cheque especial
e do rotativo do cartão são as
mais caras entre as modalidades
oferecidas pelos bancos. A do
crédito pessoal, por exemplo, é
mais baixa: 122,2% ao ano em
setembro, mesmo com o aumento de 0,8 ponto percentual
em relação a agosto. A taxa do

crédito consignado (com desconto em folha de pagamento)
recuou 0,1 ponto percentual,
indo para 24,4% ao ano em setembro.
A taxa média de juros para as
famílias aumentou 0,4 ponto
percentual em setembro para
52,2% ao ano. A taxa média das
empresas se manteve em 20,4%
ao ano.
Inadimplência
A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas,
caiu 0,1 ponto percentual e ficou em 4,9% em setembro. No
caso das pessoas jurídicas, também houve recuo, de 0,2 ponto
percentual, ficando em 3,1%.
Esses dados são do crédito livre,
em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro
captado no mercado.
De acordo com Baldini, a
inadimplência das famílias (pessoas físicas) continua no menor
nível histórico, desde a série iniciada pelo Banco Central em
março de 2011. A taxa média de
inadimplência com recursos livres para pessoas físicas e empresas - de 4,1% em setembro também é a menor da série histórica.
A explicação são os programas de refinanciamentos e repactuações de dívidas em atraso.
“E esse processo, mais ou menos, se consolidou. Boa parte do
que havia de crédito em atraso foi
renegociado e, de certa forma,
deu vida nova agora com taxas
mais baixas”, explicou.
Segundo ele, no caso das
pessoas físicas, isso vem ocor-

rendo de forma constante desde
2016. Para empresas, os processos de renegociações avançaram
até o ano passado e vem se consolidando. “A inadimplência das
empresas está 3,1%, era quase
o disso em maio do ano passado
[6%]. Mas também houve a recuperação da economia, com a
expansão do crédito e melhoria
das condições de pagamento”,
explicou.
No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores
habitacional, rural e de infraestrutura) os juros para as pessoas
físicas também caíram 0,2 ponto percentual, para 7,6% ao ano.
A taxa cobrada das empresas caiu
0,7 ponto percentual, para 8,7%
ao ano.
A inadimplência das pessoas
físicas caiu 0,2 ponto percentual e ficou em 1,7% e a das empresas subiu 0,4 ponto percentual, para 2%. “São as [taxas]
mais baixas desde dezembro de
2014. Esse nível baixo configura um cenário favorável para a
continuidade da recuperação
sustentável do mercado de crédito”, disse Baldini.
Saldo dos empréstimos
Em setembro, o estoque de
todos os empréstimos concedidos pelos bancos ficou em
R$ 3,168 trilhões, com aumento de 0,4% no mês e de
2,5% no ano. Em 12 meses, a
expansão foi de 3,9%.
Esse estoque do crédito corresponde a 46,7% de tudo o que
o país produz – o Produto Interno Bruto (PIB). (Agencia Brasil)

Governo Central registra déficit
primário de R$ 23 bilhões em setembro
O subsídio para o óleo diesel e o aumento de despesas não
obrigatórias fizeram o Governo
Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central)
registrar o segundo maior déficit da história para meses de setembro. No mês passado, o resultado ficou negativo em R$
22,979 bilhões.
Apenas em setembro de
2016, o déficit para o mês foi
maior (R$ 25,239 bilhões). Em
relação a setembro do ano passado, o resultado negativo subiu
0,7% em valores nominais, mas
caiu 3,7% ao descontar a inflação do ano passado pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O déficit primário é o rombo nas contas do governo desconsiderando o pagamento dos
juros da dívida pública. De janeiro a setembro, o resultado negativo soma R$ 81,591 bilhões,
valor 28,6% inferior ao registrado no mesmo período do ano
passado (R$ 109,566 bilhões),

descontado o IPCA. Mesmo
com o resultado de setembro, o
déficit acumulado é o menor
para os nove primeiros meses
do ano desde 2015.
De acordo com o Tesouro
Nacional, dois fatores contribuíram para o pequeno aumento
nominal do déficit em setembro.
O primeiro foi a execução de
créditos extraordinários provocada pelo subsídio ao óleo diesel, que consumiu cerca de R$
1,7 bilhão apenas em setembro
e está previsto para fechar o ano
em R$ 9,5 bilhões.
O segundo fator foi o aumento de despesas discricionárias (não obrigatórias) do Poder
Executivo, que subiram 9% acima da inflação de janeiro a setembro em relação ao mesmo
período do ano passado. As maiores altas foram provocadas
pelo desbloqueio de gastos de
custeio (manutenção da máquina pública) nos ministérios e
pela execução de emendas parlamentares impositivas. Os mi-

nistérios que mais puxaram a alta
foram Defesa, com crescimento de 29% acima da inflação, e
Saúde, com alta de 7,9% acima
da inflação.
O déficit só não foi maior
porque as receitas do Governo
Central tiveram, em setembro, o
reforço do leilão da quarta rodada de partilha do pré-sal e pelos royalties de petróleo, que
foram impulsionados pela alta
do dólar e pela valorização da
cotação internacional do barril.
Acumulado
De janeiro a setembro, as
receitas líquidas acumulam alta
de 5,9% acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). As despesas totais, em
contrapartida, subiram em ritmo
menor: 2,3% acima da inflação.
Os gastos com a Previdência
Social subiram 2% além da inflação, contra alta de 0,9% (também acima da inflação) dos gastos com pessoal.

As demais despesas obrigatórias, no entanto, acumulam
queda de 2,6% descontada a inflação, por causa principalmente da redução dos gastos com
subsídios (-29,7%), com o Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) (-35,4%) e com abono e
seguro desemprego (-4,8%).
As despesas de custeio (manutenção da máquina pública)
acumulam alta de 7% acima da
inflação nos nove primeiros
meses do ano. Os investimentos
(obras públicas e compra de
equipamentos) somaram R$
31,862 bilhões, alta de 20,4%
além da inflação em relação ao
mesmo período de 2017.
O principal programa federal de investimentos, no entanto, está executando menos. Os
gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
somaram R$ 16,063 bilhões de
janeiro a setembro, queda de
1,7% em relação aos mesmos
meses do ano passado, descontada a inflação. (Agencia Brasil)

Dívida pública cai 0,15% e atinge R$ 3,779 tri
A Dívida Pública Federal
(DPF), que inclui o endividamento interno e externo do
Brasil, teve queda de 0,16% e
passou de R$ 3,785 trilhões
em agosto para R$ 3,779 trilhões em setembro, segundo
dados divulgados na sexta-feira (26), em Brasília, pela Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda.
A redução da dívida ocorreu por conta do resgate líquido de títulos, que somou R$
26,73 bilhões, descontado parcialmente pela apropriação
positiva de juros, no valor de
R$ 20,55 bilhões.
Segundo a Receita, a apropriação de juros representa o
reconhecimento gradual das
taxas que corrigem os juros da
dívida pública. As taxas são incorporadas mês a mês ao estoque da dívida, conforme o indexador de cada papel.
Por meio da dívida pública,
o governo pega recursos emprestados dos investidores para
honrar compromissos. Em troca, ele se compromete a devolver o dinheiro com alguma correção, que pode ser definida

com antecedência, no caso dos
títulos prefixados, ou seguir a
variação da taxa Selic, da inflação ou do câmbio.
A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) –
em circulação no mercado nacional, que é a parte da dívida
pública que pode ser paga em
reais – teve o estoque reduzido em 0,07% em setembro,
ao passar de R$ 3,630 trilhões para R$ 3,628 trilhões,
devido ao resgate líquido de
R$ 26,77 bilhões, compensado, em parte, pela apropriação
positiva de juros, no valor de
R$ 24,22 bilhões.
Emissão de títulos
Do total de R$ 57,38 bilhões de emissões de títulos da
DPMFi em setembro, foram
emitidos R$ 55,50 bilhões nos
leilões tradicionais; R$ 1,76
bilhão relativo às vendas de títulos do Tesouro Direto e R$
125,43 milhões referentes a
emissões diretas.
Com relação ao estoque da
Dívida Pública Federal externa (DPFe), captada do mercado internacional, também hou-

ve redução dede 2,34% sobre
o estoque apurado em agosto,
encerrando setembro em R$
151,12 bilhões (US$ 37,74 bilhões), sendo R$ 136,71 bilhões (US$ 34,14 bilhões) relativos à dívida mobiliária e R$
14,42 bilhões (US$ 3,60 bilhões), à dívida contratual.
No mês de setembro, os ingressos de recursos da dívida
contratual à DPFe totalizaram
R$ 255,13 milhões.
A DPF voltou a ficar abaixo das previsões do Tesouro.
De acordo com o Plano Anual
de Financiamento, divulgado
em janeiro, a tendência é que
o estoque da DPF encerre o
ano entre R$ 3,780 trilhões e
R$ 3,980 trilhões.
Detentores da dívida
A variação do endividamento do Tesouro pode ocorrer por
meio da oferta de títulos públicos em leilões pela internet
(Tesouro Direto) ou pela emissão direta.
Além disso, pode ocorrer
assinatura de contratos de empréstimo para o Tesouro, tomado de uma instituição ou de um

banco de fomento, destinado a
financiar o desenvolvimento
de uma determinada região. Já
a redução do endividamento se
dá, por exemplo, pelo resgate
de títulos.
Em setembro, os maiores
detentores da dívida pública
eram os Fundos de Investimento, com 26,14% da dívida, alcançando R$ 948,53 bilhões.
O grupo Previdência ficou
em segundo lugar, com uma
participação relativa de
25,35% e variação positiva
em seu estoque, passando de
R$ 911,87 bilhões para R$
919,90 bilhões, entre agosto
e setembro.
Em seguida, estão as instituições financeiras com
22,79%, grupo que reduziu o
estoque em R$ 3,96 bilhões,
chegando a R$ 826,87 bilhões.
Os investidores estrangeiros também apresentaram
queda de R$ 9,21 bilhões em
seu estoque e concentraram
11,67% da dívida. Já o governo possui 4,20% da dívida pública; as seguradoras, 3,99%;
e outros, 5,86%. (Agencia
Brasil)

FMI aprova linha de
crédito de US$ 56 bi
para Argentina
A direção do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou
nesta sexta-feira (26) uma linha de crédito stand-by de US$ 56,3
bilhões para ajudar a Argentina a estabilizar a economia. O dinheiro será liberado em parcelas trimestrais, dependendo do cumprimento das metas estabelecidas – entre elas, a redução dos gastos públicos. O acordo, que permitiu o empréstimo, já havia sido
anunciado em setembro e era o segundo negociado pelo país,
com a instituição financeira, desde junho.
A Argentina recorreu ao FMI pela primeira vez em 13 anos,
depois de ter sofrido uma corrida cambial em maio. O primeiro
acordo, previa desembolsos trimestrais de um total de US$ 50
bilhões. Apesar do valor ser alto, foi insuficiente para tranquilizar os mercados e o dólar norte-americano voltou a disparar, em
agosto, fazendo com que o peso argentino perdesse metade de
seu valor este ano.
O país pediu para o FMI antecipar os desembolsos e aumentar o empréstimo, para fazer frente a segunda corrida cambial. Controlar o dólar é fundamental para a economia argentina: cada vez que a moeda norte-americana aumenta, a inflação sobe e as previsões são de que superará os 40% este ano.
Em troca, o governo do presidente Mauricio Macri prometeu
zerar o déficit fiscal em 2019.
O FMI aceitou e elevou o valor do pacote a US$ 56,3 bilhões. O acordo, que havia sido publicamente anunciado, foi
formalmente aprovado pela direção do FMI nesta sexta-feira.
(Agencia Brasil)

Conta de luz terá bandeira
tarifária amarela em novembro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na
sexta-feira (26) que a bandeira
tarifária que será aplicada nas
contas de luz em novembro será
amarela. Assim, haverá uma redução na cobrança em relação
aos cinco meses anteriores,
quando a bandeira foi vermelha.
A bandeira amarela tem custo de R$ 1 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos. Já a
bandeira vermelha, que vigorava
desde junho, prevê cobrança de
R$ 5 a cada 100 kWh.
A justificativa para a redução
na cobrança está no início do
período de chuvas. Segundo a
Aneel, apesar de os reservatórios ainda estarem com níveis reduzidos, a agência acredita que
com o início da estação chuvosa haja elevação gradual no nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas.
Sistema
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar
aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. A adoção de cada bandeira,
nas cores verde (sem cobrança
extra), amarela e vermelha (patamar 1 e 2), está relacionada aos

custos da geração de energia elétrica. No patamar 1, o adicional
nas contas de luz é de R$ 3 a cada
100 kWh; no 2, de R$ 5.
Dicas de economia
Para evitar aumento significativo nas contas, a Aneel faz algumas recomendações aos consumidores, entre as quais de banhos mais rápidos para quem usa
chuveiro elétrico, e optar por
temperatura morna ou fria.
A agência sugere também a
diminuição no uso do ar-condicionado e que, quando o aparelho for usado, não se deixem
portas e janelas abertas. Além
disso, é preciso manter limpo o
filtro do aparelho. Outra sugestão é que o consumidor fique
atento ao tempo em que a porta
da geladeira fica aberta e que
nunca se coloquem alimentos
quentes em seu interior.
Outras dicas são juntar as
roupas para serem passadas de
uma só vez e não deixar o ferro
ligado por muito tempo e, em
caso de longos períodos de ausência de casa, evitar que os aparelhos fiquem no sistema standby (em espera). Nesse caso, o
mais indicado é retirá-los da tomada. (Agencia Brasil)

Preços de produtos
industrializados sobem 2,93%
na saída das fábricas
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação
de preços de produtos industrializados na porta de saída das
fábricas, registrou inflação de
2,93% em setembro. A taxa ficou acima do 0,86% de agosto
deste ano e do 1,48% de setembro de 2017.
Segundo dados divulgados na
sexta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o IPP acumula 14,02% no
ano e 18,2% em 12 meses.
De agosto para setembro
deste ano, entre as quatro grandes categorias econômicas, a
maior inflação foi observada nos
bens intermediários, isto é, os

insumos industrializados usados
no setor produtivo, cujos preços
subiram 3,84%.
As demais categorias tiveram as seguintes taxas de inflação: bens de capital, isto é, as
máquinas e equipamentos
(1,82%), bens de consumo semi
e não duráveis (1,78%) e bens
de consumo duráveis (0,82%).
Ainda na comparação com
agosto, os preços subiram em
22 das 24 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque
para indústrias extrativas
(12,82%), refino de petróleo e
produtos de álcool (7,44%) e
outros produtos químicos
(4,52%). (Agencia Brasil)

Dólar encerra semana em
queda cotado a R$ 3,65
O dólar fechou a semana
em queda de 1,39% cotado a
R$ 3,6518 para venda. A moeda norte-americana manteve a
mesma tendência de baixa registrada ontem, quando encerrou o pregão em queda de
1,15% após dois dias seguidos
em alta.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou esta sexta-feira
em alta de 1,95%, com 86.719

pontos. O último pregão da semana fechou com valorização
das ações das empresas de
grande porte, chamadas de blue
chips. Petrobras encerrou com
alta de 4,76%, Vale teve crescimento de 1,54%, Itaú se valorizou 1,33% e Bradesco, alta
de 1,19%. O índice B3 segue
positivo no acumulado de outubro, com valorização até
esta sexta-feira de 8%. (Agencia Brasil)
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Eleições: PF já abriu mais de dois
mil inquéritos e deteve 435 pessoas
TSE vai investigar decisões
sobre fiscalização em
universidades
A presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, anunciou no
final da tarde de sexta-feira,
que a Justiça Eleitoral vai investigar a conduta dos
juízes que autorizaram ações
policiais e de fiscais em universidades públicas para apurar
suposta realização de propagandas eleitorais irregulares.
No início da sessão do TSE
desta tarde, última antes do segundo turno das eleições, a
ministra defendeu liberdade de
manifestação de pensamento
nas universidades e disse que
eventuais excessos devem ser
investigados.

“O TSE está adotando todas
as providências cabíveis, por
meio da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral, para esclarecer as circunstâncias e coibir
eventuais excessos no exercício de poder de polícia eleitoral no âmbito das universidades
de diversos estados da Federação.”, disse a ministra.
Durante a sessão, a procuradora-geral Eleitoral, Raquel
Dodge, também anunciou que
entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF)
para assegurar a liberdade de
reunião e de manifestação nas
universidades públicas. (Agencia Brasil)

Presidente do Supremo
defende liberdade de expressão
nas universidades
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, defendeu nesta sexta-feira (26) autonomia e independência das universidades brasileiras. Em nota divulgada à
imprensa, Toffoli disse que liberdade de expressão e de manifestação política deve ser garantida.
As declarações do ministro
foram motivadas pela repercussão na imprensa das decisões da
Justiça Eleitoral que autorizaram ações policiais e de fiscais
eleitorais em diversas universidades públicas para apurar suposta realização de propagandas
eleitorais irregulares.
“O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, sempre defendeu a
autonomia e a independência das
universidades brasileiras, bem
como o livre exercício do pensar, da expressão e da manifestação pacífica. Essa liberdade é
o pilar sobre o qual se apoia a
própria noção de Estado Democrático de Direito. No julgamento da ADPF 130, o Tribunal reafirmou que ‘a Lei Fundamental
do Brasil veicula o mais demo-

crático e civilizado regime da
livre e plena circulação das ideias e opiniões’”, diz o texto.
TRE do Rio
No início da tarde, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ) foi o primeiro órgão a se pronunciar e disse
que as decisões no estado foram
proferidas para coibir a propaganda eleitoral irregular a partir
de denúncias feitas por eleitores e pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE).
“Nos termos do art. 37, da
Lei 9.504/97, não é permitida a
propaganda eleitoral ou partidária em bens de uso comum. A
atuação das equipes de fiscalização tem como propósito tão
somente coibir condutas que
estejam em dissonância com a
legislação eleitoral. As recentes
ações de fiscais eleitorais em
instituições de ensino no estado do Rio de Janeiro foram desdobramentos de decisões judiciais fundamentadas, a partir de
denúncias oriundas de eleitores
e da Procuradoria Regional
Eleitoral”, informou o TRE.
(Agencia Brasil)

OAB defende livre
manifestação e condena
tentativa de censura
A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) reiterou na sexta-feira (26), em nota, a defesa
do “direito de livre manifestação” referindo-se às ações da
Justiça Eleitoral em vários estados para conter os protestos
em universidades públicas. A
entidade condenou tentativas
de censura e destacou que as
manifestações devem ser pacíficas e “sem incitação ao ódio e
à violência”.
“As universidades devem ser
respeitadas como espaço autônomo de promoção de debates
e discussões, assegurado o direito de todos os integrantes da
comunidade acadêmica –sejam
de direita ou de esquerda– de
exporem seus posicionamentos,

sempre dentro dos limites da lei.
A OAB condena toda forma de
censura e de violência política.”
De acordo com a assessoria da OAB, a entidade que tem
representações em regionais
em todo país reúne mais de 1,1
milhão de inscritos. Também
negou que neste momento
apoie alguma candidatura.
“Não apoiamos nenhum candidato ou partido. Nossa ideologia é a Constituição.”
Mais cedo, a OAB do Rio
de Janeiro emitiu nota de protesto acusando a Justiça Eleitoral de censurar a livre expressão de estudantes e professores da faculdade, além de
agressão à autonomia universitária. (Agencia Brasil)

MEC muda regras para
expedição de diplomas
de graduação
O Ministério da Educação
(MEC), estabeleceu novas regras para expedição e registro de
diplomas de graduação. Agora,
as faculdades e universidades do
sistema federal de ensino terão
que publicar no Diário Oficial da
União informações sobre os diplomas registrados e manter informações detalhadas para consulta pública nos próprios sites.
As mudanças foram publicadas
no Diário Oficial da União.
De acordo com o MEC, o
objetivo é reduzir o risco de
fraudes e conferir maior segurança nos procedimentos internos das instituições de educação
superior. As instituições terão
um prazo de 180 dias para se
adequar às novas regras.

Entre as mudanças está a exigência de um termo de responsabilidade a ser assinado pelas
instituições de educação superior e prazos para a expedição e
o registro dos diplomas. As instituições também deverão cancelar diplomas irregulares quando detectarem vícios nos procedimentos de expedição e registro e dar publicidade dos diplomas cancelados.
Outra alteração é que o verso do diploma deverá trazer a
identificação da mantenedora da
instituição de educação superior. A expedição e o registro da
primeira via do diploma, do histórico escolar final e do certificado de conclusão de curso seguem gratuitos. (Agencia Brasil)

Desde o início dessas eleições, a Polícia Federal já abri
mais de dois mil inquéritos e
deteve 435 pessoas. A informação foi dada nesta sexta-feira (26) pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
Ele se reuniu com integrantes da
missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que
vieram ao Brasil para acompanhar as eleições deste ano.
Apesar das ocorrências, o
ministro classificou a votação
do 1o turno como tranquila, já
que, entre 147 milhões de
eleitores foram registradas
2,5 mil ocorrências. Jungmann manifestou preocupação com a disseminação de
notícias falsas. Segundo ele,
o foco da atuação da PF tem
sido no que chamou de “fraudes que buscam iludir e passar imagem que o sistema eletrônico de votação não é seguro” e já foi aberta uma centena de inquéritos em relação a

esse tipo de desinformação.
Quanto às notícias falsas sobre candidatos, Jungmann comentou que a ação da Polícia
Federal ocorre a partir da demanda da Justiça Eleitoral, provocada por pessoas e candidaturas. Perguntando sobre a investigação solicitada pela Procuradoria-Geral da República para
apurar a atuação estruturada de
empresas no disparo em massa de mensagens de WhatsApp,
o titular da pasta respondeu que
não poderia dar mais informações pelo caso correr em sigilo de Justiça.
Ontem, a presidente da missão da OEA afirmou que a influência das notícias falsas nestas eleições no Brasil, especialmente no caso do Whatsapp,
tem sido sem precedentes. Os
integrantes da missão já haviam manifestado preoc upação
com o fenômeno no relatório
parcial divulgado logo após o
primeiro turno.

Rio de Janeiro
Jungmann relatou entre as
preocupações manifestadas pelos integrantes da missão da OEA
a situação do Rio de Janeiro,
mais especificamente dos eleitores que vão às urnas em áreas controladas pelo tráfico e
por milícias. O ministro reconheceu o problema, mas pontuou que esta é uma condição
histórica do país.
“A preocupação deles é a
nossa. Os direitos e garantias
constitucionais são vulneráveis nessas comunidades.
Sim, tem problemas. Se o crime controla o território a tendência é tentar controlar o
voto. E isso é inaceitável. É
problema de segurança que já
tem mais de década”, disse.
No caso de candidatos com
dificuldade de entrar em áreas por conta do crime organizado, o ministro informou
que a polícia pode ser acionada para dar suporte.

Avaliação parcial
No relatório sobre o
primeiro turno divulgado no dia
seguinte à votação do dia 7 de
outubro, a missão, apesar dos
alertas sobre a difusão de desinformação, avaliou que o
pleito transcorreu sem grandes problemas. Os enviados da
OEA conversaram com autoridades, representantes das candidaturas e visitaram centenas de
seções eleitorais no dia da votação para verificar a regularidade
do pleito.
No documento, o grupo se
disse preocupado com as acusações contra as urnas eletrônicas
e o sistema de votação, e relatou que acompanhou o processo de preparação da tecnologia, bem como o próprio dia de
votação, e não encontrou evidências de fraudes nem que os
problemas registrados possam
ter tido qualquer influência no
resultado da votação. (Agencia
Brasil)

Em horário eleitoral, Bolsonaro pede
união e Haddad prega esperança
No último dia do horário
eleitoral gratuito, as campanhas
dos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad
(PT) adotaram estratégia semelhante. Ambos os programas começaram desconstruindo o adversário na boca de locutores.
Em seguida, anunciaram o início
da propaganda dos candidatos,
que só então se dirigem ao eleitorado. Bolsonaro apelou para a
união dos aliados. Haddad pregou a esperança.
Bolsonaro
O programa de Bolsonaro
vinculou o PT à violência e ao
desemprego, afirmando que
ambos são resultados da corrupção e citou trechos das delações da Operação Lava Jato
que envolvem o partido. “A
corrupção é uma praga que tira
comida da mesa dos brasileiros, deixa pessoas nas filas da
saúde e tira crianças da escola”, disse o locutor.
Em seguida, afirmou que o
PT foi responsável pelos dois
maiores escândalos d e c o r rupção no país nos últimos
tempos: o mensalão, denunciado em 2005 pelo ex-deputado Roberto Jefferson
(PTB-RJ), e o petrolão, investigado pela Operação
Lava Jato. Segundo o PSL,
R$ 47 bilhões foram desviados
dos cofres públicos.
No programa eleitoral, o
PSL atacou a chapa adversária
dizendo que o PT e seus aliados
mentem. Chamou Fernando Haddad de fantoche, destacando
que ele foi a Curitiba “pedir a
bênção do presidiário”, referindo-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seguida afirmou que Haddad foi o pior prefeito do país,
não conseguiu se reeleger e responde a processos.
No programa, o PSL afirmou
ainda que Haddad e sua vice,
Manuela d’Ávila, são ateus e desrespeitam os fiéis indo a missas
e cultos.
Para tentar reverter o apoio
a Haddad no Nordeste, Bolsonaro responsabilizou o PT
pelas obras inacabadas em
todo o país e que isso prejudica especialmente o Nordeste, região que mais precisa de
equipamentos públicos. O
narrador conclui com “o povo
acordou, PT, não”.
Classificado pelo narrador
como “o presidente livre e independente”, Bolsonaro aparece
pela primeira vez no programa
contando como decidiu, há
quatro anos, disputar a eleição
presidencial. Segundo ele, entre as barreiras detectadas à
época estava “vencer a máquina política e partidária”. Ele
afirma que o acesso ao fundo
partidário e ao horário eleitoral gratuito seriam restritos pelo
tamanho do partido. “Eu não teria nada”, concluiu.
O candidato disse que agora
vê possibilidade de vencer a eleição presidencial no próximo
domingo e pediu que seus aliados se mantenham unidos.
“Hoje, nós temos uma possibilidade concreta, real de vencermos. Para tal, precisamos nos
manter unidos e combater as
mentiras”, afirmou.
Bolsonaro disse ainda que é
uma ameaça aos corruptos.
“Meus irmãos, meus amigos, o
momento é de união. Se for vontade de Deus, estarei pronto a

cumprir essa missão”, concluiu.
Haddad
O PT abriu o programa de
rádio lembrando que Bolsonaro
fugiu a mais um debate com Haddad. Nesta sexta-feira ocorreria o debate da TV Globo, cancelado porque somente o petista confirmou presença. “Ele se
esconde para não ter que assumir as suas ideias doentias e desequilibradas”, afirmou a locutora do programa.
No horário eleitoral, o PT
destacou que o candidato do PSL
desrespeita os pobres. O programa veiculou uma gravação atribuída a Bolsonaro, na qual ele diz
que o pobre só serve para votar,
“com o título de eleitor na mão
e o diploma de burro no bolso”.
O programa lembrou que Bolsonaro, na Câmara, votou a favor
de propostas que prejudicam os
trabalhadores.
Para o PT, “Bolsonaro é a velha política, aquela que você tanto quer mudar”. Na sequência foi
veiculada uma entrevista do adversário de Haddad, na qual ele
afirmou que usa o “auxílio moradia [concedido pela Câmara dos
Deputados] para comer gente”.
O programa de Haddad insistiu que seu adversário defende a
ditadura e a tortura, além de disseminar ódio e violência. O PT
colocou no ar a fala de Bolsonaro
em que ele prega a morte e a expulsão dos adversários do país:
“vamos fuzilar a petralhada”.
A locutora afirmou ainda que
Bolsonaro é adorador de Brilhante Ustra – coronel do Exército que comandou órgãos de
repressão durante a ditadura militar. O programa destacou que

Bolsonaro “não é o candidato do
povo, mas dos milionários, não
é o candidato da esperança, mas
do salto no escuro, não é o candidato da segurança, mas da violência”.
Haddad aparece pela primeira vez na propaganda eleitoral ao
lado de um menino negro. “Quero conversar com você que está
angustiado com o futuro do
país”, afirmou o candidato, que
apareceu distribuindo rosas em
atos da campanha eleitoral.
Segundo o candidato, o trabalhador brasileiro, mesmo nos
momentos mais difíceis, não
perde a coragem nem a fé para
lutar por dias melhores. “Sei que
você está descontente com tudo
o que está acontecendo no Brasil e, por isso, quer mudança,
quer um governo que não corte
direitos, quer comida na mesa e
salário justo”, afirmou.
Haddad afirmou que o brasileiro quer um presidente que defenda as riquezas do Brasil e o
emprego, garanta segurança e paz
e crie oportunidades de ensino
para todos. “Você sabe que há
pouco tempo tivemos um governo assim. Esse tempo bom está
no coração e na memória dos
brasileiros”, afirmou Haddad.
Focado na tese da virada, o
candidato prometeu governar
com honestidade e seriedade. “O
Brasil precisa de um presidente
que enfrente as dificuldades de
cabeça erguida, que respeite todos, que governe para todos e
cuide dos que mais precisam.
Serei o presidente do diálogo
que constrói pontes e garante a
paz”, disse Haddad, agradecendo a Deus e aos que acreditam
na mensagem de esperança.
(Agencia Brasil)

Presidente do PSL levanta
dúvidas sobre isenção da OEA
O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, afirmou nesta
sexta-feira (26) que a Organização dos Estados Americanos
(OEA) tem viés esquerdista e
“finge estar tudo bem” quando,
na opinião dele, o sistema eleitoral não garante transparência e
credibilidade. A afirmação do
advogado foi em resposta ao
alerta da missão de observadores da OEA que está no Brasil
para acompanhar as eleições e
demonstrou preocupação com
as fake news (notícias falsas).
A advertência foi feita pela
ex-presidente da Costa Rica
Laura Chinchilla, que está no
Brasil desde o primeiro turno e
acompanha as denúncias sobre
notícias falsas na internet e nos
aplicativos. “Ela está falando de
quem? Nós não produzimos fake
news. Ela está falando do PT”,
disse Bebianno.
Para ele, há dúvidas sobre a

credibilidade da pesquisa sobre
intenções de voto do Instituto
DataFolha e da reportagem sobre um suposto esquema de propagação de notícias falsas antiPT financiado por empresários.
“A matéria feita recentemente
sobre fake news é uma fake
news.”
Visita
Bebianno vai praticamente
todos os dias à casa do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Nesta
sexta-feira, ele entrou na residência de Bolsonaro acompanhado pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), apontado
como provável ministro da Casa
Civil, caso o candidado do PSL
vença a eleição. A dois dias do
segundo turno, Bolsonaro passou a manhã em sua casa na Barra da Tijuca.
De manhã, o movimento de

visitas foi menor do que o habitual. Ainda assim, a entrada de 10
batedores em motocicletas gerou a expectativa de alguma saída. Os agentes da equipe de Choque foram ao local onde permaneceram por menos de uma hora
para realizar trabalhos de reconhecimento de área.
Moradores do condomínio
onde mora Bolsonaro tentam
manter a rotina em meio aos grupos de jornalistas e de eleitores
que permanecem com faixas e
camisas em apoio ao candidato,
instigando motoristas a buzinar
em apoio ao presidenciável.
A poucos metros do condomínio, um fato inusitado movimentou a manhã. Um bufê, com
direito a bolo, foi improvisado
pela família do vendedor de bandeiras conhecido como Papito
que, desde antes do primeiro turno, encontrou no local uma forma de incrementar as vendas e

acabou se tornando um personagem.
O comerciante celebrou o
aniversário de 44 anos “bem vividos”, como definiu, sob aplausos de profissionais de comunicação e populares que se tornaram “companheiros” do dia a dia
de Papito.
Futuro
Aliados de Bolsonaro afirmam que ele não pensa em usar
uma residência oficial em Brasília e ainda não confirmou sua
ida à capital na terça-feira (30).
Mais cauteloso, Bolsonaro prefere aguardar o resultado da votação do domingo (28). Ainda
assim, assessores afirmam que
a expectativa da Polícia Militar
é que 500 mil pessoas ocupem
a avenida em frente à praia e que
o acesso ao local seja fechado
ao trânsito a partir das 17h.
(Agencia Brasil)
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Red Nose São Sebastião Pro decide
último título sul-americano de 2018
gera aquela ansiedade, mas
estou sem pressão”, afirma o
atual campeão sul-americano.
“Ninguém espera que eu vá
conseguir (a vaga) e não será
uma missão fácil, então estou
indo para o Havaí sem pressão
e se acontecer será incrível”.
O título sul-americano da
WSL South America ganhou importância quando a World Surf
League passou a garantir a participação dos campeões regionais
dos seus sete escritórios divididos pelo mundo, nas etapas com
status QS 10000 e QS 6000, que
são decisivas na disputa pelas dez
vagas para o CT. Isso para premiar os surfistas que não conseguirem ficar entre os 96 primeiros
colocados no ranking final do
WSL Qualifying Series, número
limite dos que podem competir
nestes eventos mais importantes.
Então, ser campeão regional
é a grande chance para Wesley
Santos e Renan Pulga, pois no
momento estão fora deste grupo. Wesley é o vice-líder no
ranking da WSL South America e no QS ocupa o 139.o lugar, com Renan em 133.o no
mundial e terceiro no regional.
O líder é o peruano Alonso
Correa, que não vem defender
o título sul-americano no Brasil. O Peru não tem nenhum
campeão da categoria masculina na história da WSL South
America, mas ele preferiu ir
disputar a etapa de Sun set Beach que começa neste sábado no
Havaí, também com status QS
3000 como o Red Nose São Sebastião Pro.
CHANCES DE TÍTULO –
Para superar os 2.280 pontos do
peruano Alonso Correa no

Renan Peres (SP)
ranking, o surfista de Peruibe,
Wesley Santos, precisa no mínimo de um nono lugar no QS 3000
Red Nose São Sebastião Pro. Ou
seja, não ficar em quarto lugar na
última rodada de baterias formadas por quatro competidores,
quando os 16 melhores do campeonato disputam vagas para as
quartas de final. A missão de Renan Peres, que é de São Sebastião, da Praia da Baleia, é mais difícil, pois para ele só interessa
a vitória na Praia de Maresias.
Os dois já conseguiram
vencer etapas do WSL Qualifying Series pela primeira vez
nas suas carreiras esse ano.
Wesley Santos chegou até a liderar o ranking sul-americano
com a vitória no QS 1500 da
Argentina, no início do ano em
Mar del Plata. E Renan Peres
festejou seu primeiro título em
eventos do Circuito Mundial
nos Estados Unidos, em agosto no QS 1000 da Carolina do
Norte. Mas, na América do Sul,
Pulga só conseguiu chegar nas
quartas de final, ficando em
quinto lugar três vezes, a última delas semana passada em

Itacaré, na Bahia.
ESTRELAS DA ELITE – A
tarefa não será fácil para eles,
pois surfistas de outros doze
países vêm disputar os 3.000
pontos do Red Nose São Sebastião Pro, dos Estados Unidos,
Portugal, França, Espanha, Alemanha, Suécia, México, Argentina, Uruguai, Peru, Chile e
Ilhas Canárias. Além disso, para
complicar ainda mais, até algumas estrelas da elite mundial
vão competir, como o número 4
do Jeep Leaderboard, Italo Ferreira, que se tornou o único a vencer três etapas do CT esse ano,
com o título conquistado na última semana em Portugal.
O cearense Michael Rodrigues, o catarinense Yago Dora, o
pernambucano Ian Gouveia e o
paulista Jessé Mendes, são os
outros integrantes da “seleção
brasileira” no CT 2018, que vão
prestigiar o Red Nose São Sebastião Pro na próxima semana
em Maresias. O campeão mundial Adriano de Souza também
estava inscrito, porém sofreu
uma contusão no joelho em Portugal e teve que cancelar sua par-

Paulista feminino de Vôlei: Hinode
Barueri e Sesi Vôlei Bauru saem na frente
Foto/ Daniel Vorley

Equipes venceram na abertura da semifinais. Neste sábado tem o jogo da volta entre Osasco-Audax e Hinode Barueri, com SporTV 2

Paulista Feminino de Vôlei 2018
Hinode Barueri e Sesi Vôlei em casa o Osasco-Audax, segunBauru começaram com vantagem da melhor campanha, por 3 sets
a disputa das semifinais do Cam- a 1, com parciais de 26/24, 25/
peonato Paulista Feminino de 14, 17/25 e 25/20, em 123 miVôlei, Divisão Especial, realiza- nutos.
das na noite de quinta-feira (25).
Já o Sesi Vôlei Bauru, priO Hinode Barueri, terceiro co- meiro colocado na fase anterior
locado na primeira fase, bateu e invicto na competição, foi a

São Paulo e venceu o E. C. Pinheiros por 3 sets a 2, parciais
de 25/21, 23/25, 19/25, 30/28 e
15/11, em 143 minutos de uma
partida bastante equilibrada e
emocionante.
As duas equipes precisam de
mais uma vitória para garantir
presença na final do principal torneio regional do país. Neste sábado, pelo Grupo C, o OsascoAudax receberá o Hinode Barueri a partir das 21h45 no Ginásio Municipal Professor José
Liberatti, em Osasco, para o jogo
da volta e precisa vencer para provocar o Golden Set e ainda sonhar com mais uma final. A partida terá transmissão ao vivo pelo
Canal SporTV 2.
Já pelo Grupo B, o segundo
confronto entre Sesi Vôlei Bauru e E.C. Pinheiros será na segunda-feira (29), em Bauru, no
Ginásio Panela de Pressão, a par-

tir das 19h. O time da capital
também precisará ganhar para
levar a decisão para o Golden
Set. O jogo também será mostrada ao vivo pelo SporTV 2
O Paulista 2018 reúne seis
equipes: Pinheiros, Hinode Barueri, Vôlei Osasco-Audax, São
Cristovão Saúde, Sesi Vôlei Bauru e Valinhos Vôlei. A fase classificatória será disputada até o
dia 12 de outubro, em turno único, com todos os times jogando
contra todos. Os quatro melhores estarão nas semifinais, com
o primeiro colocado enfrentando o quarto e o segundo jogando
contra o terceiro. Os vencedores
decidem o título.
O Campeonato Paulista de
Vôlei, Masculino e Feminino,
Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação
Paulista de Volleyball. Mais informações, www.fpv.com.br

ticipação.
CANDIDATOS AO TÍTULO
– O potiguar Jadson André e o
paulista Miguel Pupo, que mora
na Praia de Maresias, são mais
dois fortes concorrentes ao título do QS 3000 da Red Nose em
São Sebastião. Jadson é o sétimo do ranking no momento e
Miguel também já esteve no G10 esse ano, mas agora ocupa a
23.a posição. Pupo já venceu essa
etapa em sua casa três anos atrás
e pode subir para o vigésimo lugar se repetir o feito.
Outro sério candidato ao título em Maresias é o paulista
Deivid Silva, número 6 no
ranking do QS e que está bem
perto da tão sonhada vaga no CT.
Ele está invicto em etapas da
World Surf League promovidas
pela Red Nose. Ganhou o Red
Nose Pro Junior em 2014 em
Baía Formosa (RN) e no ano seguinte foi campeão também do
QS 6000 Red Nose Florianópolis Pro no Costão do Santinho
(SC). Além disso, ainda venceu
o QS 3000 da Praia de Maresias
no ano passado, então vai defender o título na volta da marca com
o Red Nose São Sebastião Pro.
SOBRE A RED NOSE - A Red
Nose foi criada em 1996, quando o idealizador da marca conheceu o Pitbull Red Nose, o “puro
pitbull”, uma raça até então pouco conhecida. Foi inspirada na

agilidade, força, atitude e coragem deste animal que nasceu a
Red Nose, uma das marcas mais
Xtremes do mundo dos esportes
de ação mais intensos e radicais.
Começou apoiando as lutas de
Jiu Jitsu e MMA, depois outras
modalidades como o Big Surf,
Skate, Caiaque, Paraquedismo,
Motocross e Motorsports, se
incorporaram ao team Red Nose
Xtreme. Em 2014, a marca realizou seu primeiro evento internacional de surf, o Red Nose Pro
Junior em Baía Formosa (RN).
E em 2015, promoveu uma etapa do WSL Qualifying Series
com status QS 6000 em Santa
Catarina, o Red Nose Florianópolis Pro no Costão do Santinho.
Curiosamente, ambos os eventos
foram vencidos pelo mesmo surfista, o paulista Deivid Silva.
O Red Nose São Sebastião
Pro é uma realização da World
Surf League com patrocínios da
Red Nose, Jeep, Corona, Prefeitura Municipal de São Sebastião
e divulgação da 89 FM e Waves,
além do apoio da Confederação
Brasileira de Surf, Federação
Paulista de Surf, Associação de
Surf de São Sebastião e Associação de Surf de Maresias. A última etapa com status QS 3000
antes do encerramento da temporada no Havaí, será transmitida
ao
vivo
pelo
www.worldsurfleague.com

Basquete 3x3 estará
presente nos
82º Jogos Abertos
do Interior
Torneio acontece no dia 20 de novembro, no Sesi São
Carlos, com as disputas das categorias Sub 20 e Livre
Masculino e Feminino. Inscrições abertas

Foto/Marcello Zambrana

O Red Nose São Sebastião
Pro vai promover na próxima semana a última etapa importante
do WSL Qualifying Series, antes
do encerramento da temporada
na Tríplice Coroa Havaiana.
Mais de 100 surfistas de 13 países vão competir a partir de quarta-feira na Praia de Maresias, que
certamente vai lotar mais uma
vez no feriadão de 2 de novembro. O evento com status QS
3000, vale 3.000 pontos para o
ranking que classifica dez surfistas para a elite dos top-34 da
World Surf League e vai decidir
o último título sul-americano de
2018 da WSL South America que
ainda não foi definido. Os paulistas Wesley Santos e Renan
Peres, o Pulga, são os únicos que
podem repetir a festa do ano passado do surfista de São Sebastião, Thiago Camarão, com o troféu de campeão de 2017 na mesma Praia de Maresias.
“Ser campeão sul-americano sempre foi um sonho para
mim, que consegui realizar no
ano passado. Foi um título inédito na minha vida e que me
rendeu bons frutos”, disse Thiago Camarão, que neste ano está
na briga direta pelas últimas vagas na lista dos dez surfistas que
se classificam para o CT pelo
WSL Qualifying Series. Ele é
19.o colocado no ranking que
está garantindo até o 13.o no
momento, o norte-americano
Evan Geiselman.
Uma vitória no Red Nose São
Sebastião Pro pode leva-lo até a
15.a posição, para chegar mais
próximo ainda do G-10 nas duas
etapas do QS 10000 que vão fechar a lista no Havaí. “É sempre
bom competir em casa, sempre

Foto/@WSL / Matt Power

O troféu de campeão regional da WSL South America será disputado pelos paulistas Wesley Santos e Renan Peres na mesma praia onde o local Thiago Camarão conquistou o título em 2017

Modalidade participa pela primeira vez dos JAI’s
Pela primeira vez o basquete 3x3 estará presente nos Jogos Abertos do Interior, um dos
mais tradicionais eventos esportivos do país que completa
esse ano sua 82ª edição.
O torneio será realizado em
caráter de teste, no dia 20 de novembro, no Sesi São Carlos, com
as disputas das categorias Sub 20
e Livre Masculino e Feminino.
As inscrições já estão abertas e mais informações poderão ser obtidas através de

contato@basquete3x3.com.br,
tel. 11 2532-1346 e Whats
App 11 94079-6840.
A ANB3x3 (Associação
Nacional de Basquete 3x3)
será responsável pela execução do basquete 3x3 nos 82o.
Jogos Abertos do Interior, com
a chancela da FIBA3x3, apoio
do Sesi São Carlos e realização da Prefeitura de São Carlos e Secretaria de Esporte
Lazer e Juventude do Estado
de São Paulo.
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Importados

Ford revela novos SUVs,
Esportivos, Picapes e Conceitos
A Ford antecipou as novidades para o
Salão Internacional do Automóvel 2018, de 8
a 18 de novembro. A mostra terá desde lançamentos que já receberam sinal verde para
estrear no mercado, como o Edge ST, a outros que virão mais para frente, como o EcoSport sem estepe na traseira.
Há também conceitos destinados a testar
a receptividade dos consumidores, caso do
SUV Territory, do Ka Urban Warrior e das
Ranger Storm e Black.
O Mustang e outros modelos completam
a lista, ao lado dos demais veículos da linha
atual da marca.
Os SUVs dão a tônica na apresentação, com três atrações. O novo Edge ST,
primeiro carro a trazer para o Brasil a grife
“Sport Technologies” de carros de alto desempenho da Ford, chega ao mercado logo
após o salão. O EcoSport Titanium sem o
estepe na traseira é outra novidade que futuramente estará nas ruas. Já o Territory,
novo SUV médio global repleto de tecnologia, desenvolvido na China, desembarca no
salão como conceito.
O Mustang de nova geração, equipado
com um arsenal tecnológico de respeito e cavalaria pesada sob o capô, também tem lugar
de destaque.
Conceitos
A mostra da Ford inclui também conceitos desenvolvidos como exercício de design
para medir a reação dos consumidores com
relação a diferentes propostas. O Ka Urban
Warrior é um deles, com acessórios que dão

ao Ka Sedan uma roupagem esportiva de inspiração aventureira.
A picape Ranger traz duas propostas de
personalização, criadas a partir de modelos
diesel com cabine dupla. ARanger S torm exibe pintura exclusiva em duas cores e elementos que reforçam a musculatura da carroceria. A Ranger Black tem a cor preta, criando
um visual ousado e moderno.
A nova linha Ka 2019, equipada com motor 1.5 Ti-VCT, transmissão automática e central multimídia SYNC 3, é representada pelo
hatch nas versões Titanium, SEL e FreeStyle,
além do sedã Titanium.
O EcoSport estará presente nas versões
FreeStyle e Storm, e o Fusion nas versões
Hybrid e Titanium AWD. O New Fiesta hatch, o Focus Hatch e o Focus Fastback completam a mostra, nas versões topo de linha
Titanium.
Inovação em mobilidade
A Ford apresentou uma inovação tecnológica. É o Tapete de Acessibilidade, desenvolvido para levar mais mobilidade e independência aos cadeirantes. Ele transforma o tapete do porta-malas do EcoSport em uma rampa portátil que ajuda a cadeira de rodas a vencer obstáculos no seu deslocamento.
O Tapete de Acessibilidade segue a mesma linha do Boné Alerta, protótipo que foi
apresentado no ano passado para alertar os
caminhoneiros quando é hora de fazer uma
pausa para não dormir no volante.
Edge ST 2019
No Salão do Automóvel terá início a pré-

venda do Edge ST 2019 para proprietários de
veículos Ford, sendo logo depois estendida
para os demais consumidores.
O SUV grande da Ford é conhecido pelo
conforto e alto nível de equipamentos e com
a nova versão ST ganha um novo patamar de
esportividade e tecnologia. Além de trazer
estilo mais moderno e motor V6 2.7 EcoBoost
biturbo de 335 cv e torque de 534 Nm, ele
inova nas tecnologias de assistência ao motorista, na segurança e na conectividade.
Tem câmbio automático de oito marchas

com trocas rápidas, tração nas quatro rodas
com controle inteligente e suspensão com tunagem esportiva.
Outra novidade é o modo de condução
Sport, que oferece uma resposta mais agressiva na aceleração, nas trocas e reduções,
com ronco potente.
Esportivo e conectado
O design do SUV foi modernizado, com
novo capô, faróis de LED e elementos exclusivos, incluindo ampla grade dianteira, saias
laterais, saídas duplas de escape e rodas de

21 polegadas. Na cabine, há detalhes de acabamento no volante, nas soleiras e no console
central, que abriga o novo seletor rotativo de
câmbio. Os bancos exclusivos com acabamento em couro e camurça oferecem ótima
retenção para o motorista.
O Edge ST vem com central multimídia
SYNC 3 com tela sensível ao toque de 8 polegadas e bandeja de carregamento sem fio
para celular. Além disso, oferece uma experiência superior de áudio, com sistema premium
da B&O Play da Harman, com 12 alto-falantes e altíssima qualidade.
Tecnologias inéditas
O novo Edge ST 2019 traz o pacote de
tecnologias de assistência ao motorista mais
avançado do segmento. Ele tem como recursos inéditos o alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem, a assistência de manobras evasivas e o piloto automático adaptativo com “stop-and-go”, além de
sistema de permanência em faixa que já é
oferecido.
O SUV traz ainda assistência de pré-colisão com detecção de pedestres, monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego
cruzado, farol alto automático e assistência
de partida em rampa. Também vem de série
com controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, com controle anticapotamento e em curvas, 8 airbags (incluindo de
cortina e de joelho), câmera dianteira de 180
graus, estacionamento automático, sensor de
chuva, câmera de ré e sensores dianteiros e
traseiros.

Volvo Cars apresenta o híbrido XC60 T8
Para completar a linha 2019 do utilitário
esportivo XC60, a Volvo Cars destinou para a
versão esportiva R-Design seu powertrain mais
poderoso. Assim, a fabricante sueca, que abriu
recentemente a pré-venda do XC60 T8 no
Brasil, apresenta seu segundo modelo híbrido,
equipado com motor de 407 hp. O XC60 T8
R-Design está sendo vendido por R$ 299.950
durante o período de pré-venda. A linha 2019
do utilitário esportivo mais vendido da história
da Volvo oferece ainda outras duas opções de
motores: T5 (254 hp a gasolina) e D5 (235 hp a
diesel)
Se a potência surpreende para um veículo
dessa categoria, o torque não fica atrás: são
640 N.m, entre 2.200 rpm e 5.400 rpm. Para
chegar a esse resultado, o SUV alia o potente
motor Drive-E Turbo Supercharger de 2 litros
e 4 cilindros de 320 hp, com um motor elétrico
de 87 hp, que apresenta torque instantâneo nas
rodas traseiras. Ele é alimentado por uma bateria de íons de lítio com capacidade de 10,4
Kwh.
Os números desse propulsor geram um
desempenho arrebatador e digno de carro esportivo, afinal, mesmo com 2.174 kg, o SUV
vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos.
Trata-se do modelo mais rápido e potente de
sua categoria.
O controle dinâmico do modelo é ajudado
pelo posicionamento inteligente da bateria. Instalada na área central, ao longo do túnel do
chassi, ela não compromete o espaço interno
para os passageiros e para a bagagem, além
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High Beam (AHB); Nivelamento automático
e Daytime Running Lights (DRL) e acendimento automático.
A esportividade na traseira também está
presente com spoiler exclusivo e saída dupla
do escapamento cromada e integrada ao parachoque. O conjunto ótico elevado que caracteriza o modelo conta com feixes de LED e tem
desenho marcante que se prolonga na tampa
do porta-malas.
O XC60 T8 conta com três novos modos
de condução, que se adequam praticamente a
qualquer condição: condução econômica para
uso urbano; uso cotidiano e condução esporti-

de 4,5 metros para carregamento de uso doméstico. A carga total da bateria é feita em
três horas considerando uma tomada aterrada
de tensão 220V e 16A. É possível carregar o
veículo com tomadas de menor amperagem,
porém, com maior tempo para a recarga.
A inovação do modelo se reflete também
na oferta do Pilot Assist, sendo o único SUV
de sua categoria com direção semiautônoma,
recurso que conta com sensores e câmeras que
monitoram as faixas das vias e um sistema que
comanda a aceleração, a frenagem e a movimentação do volante até 130 km/h.
O Pilot Assist pode ser ativado a qualquer
momento pelo motorista e seu pleno funcionamento depende de faixas bem demarcadas na
superfície da pista. Quando possível, o assistente de direção auxilia na correção do deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar
curvas abertas em rodovias. O assistente de
direção faz uso das funcionalidades do Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para controlar a distância do carro adiante ou a velocidade configurada.
O interior do XC60 T8 utiliza materiais
naturais e luxuosos por toda a cabine. Metais
genuínos e detalhes esculpidos estão em harmonia com o design escandinavo.
Os passageiros desfrutam de um interior
requintado, com bancos esportivos revestidos
em couro e nobuck. Os assentos dianteiros
contam com regulagem elétrica de posição, do
extensor e do suporte lombar, além de memória.

Novo Jeep Renegade 2019

Depois de três anos e meio, o Jeep Renegade entra na linha 2019 disposto a mostrar
porque é mais Jeep do que nunca. Dotado de
ainda mais conectividade, tecnologia, capacidade e equipamentos, além de novidades no
design, continua sendo referência entre os
utilitários-esportivos compactos e inspirando
uma legião de admiradores.
O novo frontal exibe a grade com um redesenho nas tradicionais sete fendas, um pouco mais baixas. Nas versões Limited e Trailhawk, os faróis agora são de LED, tanto os
principais quanto os de neblina, bem como as
luzes diurnas (DRL). Não à toa, o “rosto” do
Renegade está ainda mais alinhado com o da
nova geração do Jeep Wrangler, ícone máximo da marca. Esse conjunto de iluminação,
com alcance mais de 50% superior ao padrão
atual (de lâmpadas halógenas), também está
disponível como opcional nas opções Longitude.
Nas versões Flex, outra novidade é o parachoque dianteiro, que proporciona ao modelo
um dos mais amplos ângulos de ataque da
categoria, de até 28° (os números são ainda
melhores nas opções Diesel, chegando a 30º).
O que aumenta a capacidade para enfrentar
quaisquer adversidades que venham pela frente.
Sempre de liga leve, as rodas ganharam novos desenhos em todas os Renegade, com destaque para o Limited, que exibe aros de 19" polegadas, medida exclusiva no segmento.
A partir das versões Longitude, o Novo
Renegade 2019 passa a contar com a maior
tela multimídia da categoria, de 8,4 polegadas. Ela faz parte do mesmo sistema Ucon-
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de oferecer melhor distribuição de peso.
Compatível no modo plug-in, o novo veículo híbrido se junta ao XC90 T8, lançado em
2017 no país, para aumentar a gama eletrificada da marca e oferecer ao consumidor uma
combinação inigualável em um modelo premium: potência, luxo, tecnologia, segurança,
baixo consumo e reduzido nível de emissão.
A forte personalidade da dianteira é expressada pela grade e para-choques exclusivos da versão, além do mais avançado sistema
de iluminação do segmento. O Volvo FULL
LED System incorpora quatro funções aos faróis: Automatic Bending Lights (ABL); Active

va. O motorista ainda dispõe de outros três
modos de condução mais específicos: AWD
(All Wheel Drive); Off Road e Individual.
Um modelo diferente de qualquer outro XC60
Por suas características, o XC60 T8 incorpora outras modificações sensíveis ao consumidor. Como símbolo da sofisticação, a manopla do câmbio é feita de cristal sueco da
marca Orrefors.
A transmissão automática Geartronic de
oito velocidades utiliza a tecnologia Shift by Wire
totalmente eletrônica e com nova função. A
posição B auxilia na frenagem do freio-motor
elétrico para recuperar e transmitir energia de
volta para o carro, seja para recarregar a bateria ou para uso imediato. Nela, é também possível fazer a redução de marchas manualmente, ajudando na frenagem do veículo.
A tecnologia do painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas incorpora novas funções, como indicação do modo de condução,
nível de regeneração de energia, quantidade
de carga da bateria e horário em que ela estará 100% carregada. A tela central de 9 polegadas e sensível ao toque também agrega novas
informações, possibilitando ao condutor observar em gráficos o funcionamento do sistema
híbrido quanto à utilização dos motores elétrico
e a combustão, seus consumos e também a
regeneração de energia entre esses componentes. Duas novas funções estão disponíveis na
tela central: Hold e Charge.
O XC60 T8 vem equipado com um cabo

nect aplicado no “irmão maior” Jeep Compass. Dessa forma, é possível parear o smartphone por meio das interfaces Android Auto
e Apple Car Play, para acessar pelo monitor
do veículo aplicativos de navegação, como
Google Maps e Waze e de música, a exemplo do Spotify e Deezer, apenas para citar
alguns.
O Uconnect 8,4" permite ainda acessar
as funções do ar-condicionado remotamente,
por toques no monitor ou por comandos de
voz. Por sinal, o tempo de resfriamento da
cabine, em qualquer versão, ficou 20% mais
rápido, graças a melhorias no sistema
Mas já nas configurações Sport 1.8 Flex,
com câmbio manual ou automático, o Renegade tem de série o Uconnect 5", com tela de
toque e câmera de ré incorporada. A segunda
entrada USB, que ficava dentro do porta-objetos central, agora está voltada para os passageiros traseiros, “democratizando” a utilização.
Conforto e praticidade
Atrás, a tampa traseira ganhou uma maçaneta externa, que torna a abertura mais fácil e ergonômica. O porta-malas de todas as
versões agora comporta 320 litros. São 47 litros extras, obtidos com a adoção do estepe
temporário – que as opções Flex já haviam
recebido no início deste ano. A exceção é o
Trailhawk, que manteve o estepe full size por
conta de sua vocação maior para o fora de
estrada.
Na cabine, a mais bem original e bemacabada do segmento, a área central recebeu
um cuidado especial e foi redesenhada. Os
comandos do ar-condicionado são novos, bem

como os porta-objetos, mais numerosos e espaçosos. Tanto o que fica à frente da alavanca do câmbio quanto o posicionado entre as
poltronas, onde se abriu um novo nicho, para
acomodar itens como um telefone celular. Nas
versões Diesel, o botão giratório do SelecTerrain subiu um pouco para gerar mais amplitude na área ao redor.
O alto nível da lista de equipamentos do
Renegade em todas versões, evoluiu ainda
mais. O Novo Jeep 2019 é equipado com controles de estabilidade (ESC) e de tração, suspensão independente nas quatro rodas, freio
de estacionamento eletrônico, tela multifuncional no quadro de instrumentos e rodas de
liga leve, entre outros destaques.
Todas as novidades sobre o Novo Jeep
Renegade 2019 podem ser vistas na nova
página dedicada ao modelo na internet:
renegade.jeep.com.br.
Importante destacar que, mesmo com o
acréscimo de equipamentos, algumas versões
tiveram reduções de preço ou mantiveram o
valor – sempre em relação à tabela cheia de
2018, sem promoções.
Preços da linha 2019
1.8 Flex AT6 (exclusivo para PCD) –
R$ 69.999
Sport 1.8 Flex MT5 – R$ 78.490 (redução de
R$ 7.000)
Sport 1.8 Flex AT6 – R$ 83.990 (redução de
R$ 8.000)
Longitude 1.8 Flex AT6 – R$ 96.990 (valor
igual)
Limited 1.8 Flex AT6 – R$ 103.490
Longitude 2.0 Diesel AT9 4x4 – R$ 125.490
Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4x4 – R$ 136.390
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Consórcio BMW para as
novas F 750 GS e F 850 GS
Disponíveis em pré-reserva no Brasil, as
novas BMW F 750 GS e F 850 GS acabam
de ganhar mais uma opção de compra no país.
Trata-se do Consórcio BMW, disponibilizado
por meio de uma parceria firmada entre o
BMW Group Serviços Financeiros e o Consórcio Canopus.
Os modelos participantes são a BMW F
750 GS Premium (R$ 44.950) e a BMW F
850 GS Premium com TFT (R$ 50.950). O
Consórcio BMW disponibiliza cotas para a
aquisição das novas aventureiras por meio de
planos que vão de 32 a 92 meses, com possibilidade de serem contemplados mediante sor-

teio mensal, lance livre, lance fixo ou lance
limitado.
As parcelas iniciam em R$ 630,57 para o
modelo F 750 GS Premium e R$ 714,74 para o
modelo F 850 GS Premium com TFT — valores correspondentes ao prazo de 92 meses.
Lançado há um ano, o Consórcio BMW
é ofertado para todas as marcas do BMW
Group, não cobra taxa de fundo de reserva e
a contratação do serviço é feita por meio de
processo totalmente digitalizado nas concessionárias das marcas, além de permitir que
os consorciados acompanhem as assembleias ao vivo.

