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Produção industrial brasileira cai
1,3% de fevereiro para março

Moro inaugura Centro Integrado
de Inteligência em Brasília
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Sancionada lei que muda relação
financeira entre BC e Tesouro

Bolsonaro pede que novos
diplomatas trabalhem
por um Brasil aberto

Esporte
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Comercial
Compra:   3,93
Venda:       3,93

Turismo
Compra:   3,92
Venda:       4,15

Compra:   4,40
Venda:       4,41

Compra: 148,67
Venda:     179,76

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

28º C

19º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite

28º C

20º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.
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Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro
participou  na sexta-feira (3) da for-
matura dos novos diplomatas bra-
sileiros, em cerimônia no Palácio
Itamaraty, em Brasília. Em seu dis-
curso, Bolsonaro orientou que tra-

balhem por um Brasil aberto aos
grandes fluxos econômicos, co-
nectados aos centros tecnológicos,
e na defesa da democracia.

“Estudem as correntes de
comércio e como aumentá-las,

mas estudem também as corren-
tes de pensamento. O mundo é
um grande fluxo de bens e mer-
cadorias, mas também é cada vez
mais um grande fluxo de ideias,
e são as ideias que determinarão
as estruturas do poder político e
econômico no futuro”, disse.

Bolsonaro pediu ainda que os
novos diplomatas tenham humilda-
de de reconhecer as limitações do
Brasil e ousadia para trabalhar a fim
de superá-las. “Busquem compre-
ender o Brasil e defendê-lo e não
permitam que nosso país seja defi-
nido de fora, com base em concei-
tos e interesses alheios”, orientou.

O Ministério das Relações
Exteriores celebra nesta sexta-
feira o Dia do Diplomata, quan-
do relembra o nascimento do
Barão do Rio Branco, patrono da
diplomacia brasileira.    Página 4

Guaidó tenta
convencer
militares da

legalidade de
transição
política

O deputado e autodeclara-
do presidente interino da Ve-
nezuela, Juan Guaidó, disse na
sexta-feira (3), que a oposição
tem procurado conversar com
todos os setores dispostos a
contribuir para uma “transição
política pacífica” no seu país.
Guaidó confirmou que, nas úl-
timas semanas, líderes oposici-
onistas se reuniram com repre-
sentantes das Forças Armadas e
de outros segmentos a fim de
convencê-los da constituciona-
lidade da destituição de Nico-
lás Maduro do poder e da rea-
lização de novas eleições.

“Vamos conversar com to-
dos os funcionários civis e mi-
litares. Não importa de onde ve-
nham. [Vamos falar] com todos
que estejam dispostos a colabo-
rar com o fim da usurpação, com
o governo de transição e com a
realização de eleições livres”,
disse Guaidó.               Página 3

O Banco Central (BC) e o
Tesouro Nacional passarão a
seguir novas regras de transfe-
rências de recursos relaciona-
dos às contas cambiais, resul-
tado da variação em reais do
valor das reservas internacio-
nais (ativos em moedas estran-
geiras) e da posição em opera-
ções de câmbio chamadas de
swaps. O Diário Oficial da
União trouxe na sexta-feira (3)
a Lei nº 13.820, que dispõe
sobre as relações financeiras

entre a União e o Banco Cen-
tral do Brasil. A lei foi sancio-
nada na quinta-feira (2) pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, sem vetos.

Atualmente, os ganhos do
BC com as contas cambiais são
transferidos para o Tesouro Na-
cional, que pode usar o dinheiro
para amortizações da dívida pú-
blica ou pagar juros. Quando o
BC tem perdas, o Tesouro re-
passa títulos públicos para co-
brir os prejuízos.       Página 3

A Petrobras vai reajustar em
3,43%, em média, a partir do pró-
ximo domingo (5), o preço do
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP
Residencial), o gás de cozinha,
para botijão de 13 quilos (kg) às
distribuidoras sem a cobrança de
tributos. O preço do botijão de
13kg vai custar R$ 26,20.

O último reajuste ocorreu no
dia 5 de fevereiro, exatamente há
três meses, quando o valor do gás
de cozinha subiu para R$ 25,33
para as distribuidoras.

Petrobras reajusta gás de
cozinha em 3,43% a partir

de domingo
Em nota, o Sindicato Nacio-

nal das Empresas Distribuido-
ras de Gás Liquefeito de Petró-
leo (Sindigás) informou que as
empresas distribuidoras associa-
das à entidade foram comunica-
das na tarde de hoje pela Petro-
bras que o GLP residencial para
embalagens de até de 13kg ficará
mais caro a partir do próximo do-
mingo. De acordo com o Sindi-
gás, o reajuste oscilará entre 3,3%
e 3,6%, de acordo com o polo de
suprimento. (Agencia Brasil)

Governo de SP lança
programa de consultas

médicas a distância

Jerez de la Frontera abre a fase europeia
do Mundial de Motovelocidade

Jarcio Baldi

Apesar de ser um esporte
bastante perigoso, os salários
recebidos pelos pilotos de
ponta da Motogp não estão no
mesmo nível de atletas de
topo em outros esportes como
F1, tênis ou futebol, mas po-
demos dizer que os principais
pilotos não são tão mau remu-
nerados. O mais bem pago de
todo o “circo” da motoveloci-
dade em 2019 é Marc Már-
quez, que viu seus rendimen-
tos aumentarem cerca de 70%
em relação à temporada pas-
sada. O jovem piloto, de 26
anos de idade, recebe da Hon-
da 15 milhões de Euros por
temporada, cifras que poderi-
am assustar, mas que de fato
não é nada exorbitante para
quem venceu cinco títulos
mundiais nas últimas seis tem-
poradas. Depois do espanhol,
aparece o italiano Valentino

Rossi, com salários de 7 mi-
lhões. Apesar do valor ser menos
da metade do espanhol, a venda
da imagem de Rossi em bonés,
camisetas e outros acessórios faz
esse rendimento chegar aos 20
milhões de Euros anuais: uma
indicação clara de quanto o ape-
lo do número 46 ainda é muito
alto entre um grande número de
fãs espalhados pelo mundo. No
3º posto encontramos Dovisio-
so, da Ducati, que coloca em sua
carteira 6 milhões por tempora-
da no contrato do biênio 2019/
20. Já seu companheiro de equi-
pe, Danilo Petrucci, recebe “mó-
dicos” quinhentos mil Euros,
nessa temporada de 2019 sendo
o menor salário entre os dez mais
valorizados. Jorge Lorenzo, o
quarto da lista, depois de rece-
ber as elevadas cifras de 12,5
milhões de Euros por cada ano
que esteve na Ducati(2017/
2018), viu seu salario reduzir-se
a menos da metade, assinando um

Lorenzo quer afastar a ma fase

contrato de quatro milhões anu-
ais com a Honda, mas que prova-
velmente fica mais recheado com
os rendimentos recebidos de
seus patrocinadores. Descendo a
lista, temos Zarco da KTM com
2,5 milhões/ano seguido pela
surpresa britânica Carl Crutchlow
que, apesar de veloz, não tem tido

muita sorte nas duas primeiras
etapas. O inglês que apesar de
embolsar quinhentos mil a me-
nos que Zarco, é o piloto de uma
equipe não oficial mais bem pago
no “paddock”. A dupla Ianone e
Viñales recebem, respectiva-
mente, da Aprilia e Yamaha, um
milhão e meio cada. O penúlti-

mo da lista é o jovem vence-
dor do último GP, Alex Rins da
Suzuki, com 1 milhão anual,
uma cifra que provavelmente
deverá ser corrigida pela fábri-
ca de Hamamatsu, caso o pro-
missor piloto continue a mos-
trar bons resultados como os já
vistos. Apesar de Petrucci ser o
piloto com a menor remunera-
ção entre os dez pilotos ele fi-
cou com o melhor tempo no pri-
meiro dia de treinos livres nes-
sa sexta feira, seguido de perto
por Márquez, com uma vanta-
gem de apenas 0,012s. Ambos
foram seguidos por Dovisioso e
Jorge Lorenzo, que quer mostrar
um bom resultado em casa, já
que não tem tido muita sorte na
sua nova equipe, a Honda. Quem
reclamou bastante de sua moto
foi Rossi que ficou apenas com
o 16º tempo do dia. A prova
acontece nesse domingo às 9
da manhã com transmissão ao
vivo pela SporTV.
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Pietro Fittipaldi estreia na DTM
com a WRT Team Audi Sport

Neste final de semana em
Hockenheim, na Alemanha, o
brasileiro Pietro Fittipaldi es-
treia na temporada de 2019 do
DTM, prestigiado campeonato
de turismo alemão, considera-
do o mais competitivo da Euro-
pa e um dos principais do mun-
do. Piloto de testes da Haas na
Fórmula 1, Pietro foi contrata-
do pela WRT Team Audi Sport

neste mês e já participou dos tes-
tes coletivos do DTM em Lausti-
zring, também na Alemanha.

Pietro faz parte de uma famí-
lia histórica de pilotos, mas cons-
truiu uma carreira com seu pró-
prio nome na América do Norte
e também na Europa. Ele foi cam-
peão da NASCAR Whelen Late
Models em 2011 e ganhou o tí-
tulo da World Series em 2017,

além de ter conquistado os títu-
los da Fórmula Renault 2.0 Bri-
tânica e o MRF Challenge.

Diretor da Audi Motorsport,
Dieter Gass comemorou a che-
gada de Fittipaldi. “Estou muito
contente com essa parceria da
WRT Team Audi Sport para con-
tratar o Pietro. Nós sempre nos
esforçamos para tornar o DTM
mais internacional e ter nomes

famosos envolvidos. Ter o sobre-
nome Fittipaldi no campeonato
é uma ótima notícia para o cam-
peonato. Apesar dele ter apenas
22 anos, o Pietro já provou seu
talento em várias categorias de
automobilismo e recentemente
se tornou o piloto de testes da
Haas F1 Team. Estou ansioso
para ver o que ele pode fazer com
o Audi RS 5 no DTM. Vincent

Vosse formou um time de jo-
vens pilotos, que se encaixa
perfeitamente com nossa iden-
tidade no DTM”, diz Gaas.

Os treinos livres do DTM
começam nesta sexta-feira em
Hockenheim, enquanto o clas-
sificatório e a corrida 1 serão
no sábado. A segunda prova e
seu respectivo treino classifi-
catório serão no domingo.
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Professores passam por formação
para utilizarem impressoras 3D

Na última semana, a  Secre-
taria Municipal de Educação
(SME), por meio do Núcleo
Técnico de Currículo – Tecno-
logias de Aprendizagem (NTC/
TPA) da Coordenadoria Pedagó-
gica (COPED), promoveu o trei-
namento para uso de  impresso-
ras 3D a um grupo de aproxima-
damente 30 profissionais. Com
isso, Professores Orientadores
de Informática Educativa  (POI-
Es) e gestores de Tecnologia
para Aprendizagem começam a
receber as orientações para au-
las de tecnologia que serão mi-
nistradas nas escolas.

A primeira parte da formação
consiste em conhecer a  impres-
sora 3D, com orientações desde
saber tirar o equipamento da cai-
xa até fazer a instalação na esco-
la. A segunda parte está relaciona
a formação sobre o  software
Free Cad para desenho digital das
peças a serem impressas. 

Todas as 13 Diretorias Regi-
onais de Educação (DREs), Es-
colas Municipais de Ensino Fun-
damental (EMEFs), Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental
integrante de CEU (CEU-
EMEF), Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e Médio
(EMEFMs) e as Escolas Muni-

cipais de Educação Bilíngue para
Surdos (EMEBS) receberão uma
impressora 3D.

O projeto foi elaborado por
um Grupo de Trabalho (GT) 
Multissetorial envolvendo a Co-
ordenadoria Pedagógica (CO-
PED)  e a Coordenadoria de Tec-
nologia da Informação e Comu-
nicação (COTIC).

O objetivo é transformar
os Laboratórios de Informáti-
ca Educativa em Laboratórios
de Educação Digital, Experi-
mentação e Aprendizagem
(LED) que serão formados
por componentes eletrônicos,
mobiliário próprio, equipa-
mentos digitais (notebook, 
software, impressora 3D, cor-
tadora Laser), kits de robóti-
ca educacional (parte estrutu-
ral e eletrônica), ferramentas
manuais e de marcenaria den-
tre outros equipamentos. 

Para Deise Tomazin Barbo-
sa, gestora de Tecnologias para
Aprendizagem, a chegada da im-
pressora 3D possibilita a ampli-
ação dos projetos da escola.
“Tudo conversa dentro do labo-
ratório. E tudo conversa com o
Currículo da Cidade. Todas essas
tecnologias que estão chegando
pra gente dentro das escolas,

vêm para ajudar o professor e o
aluno para que eles consigam
ampliar os seus horizontes.”

O professor Lucas Alves de
Camargo, da EMEF Daisy Ama-
dio Fujiwara, disse que os estu-
dantes irão se beneficiar com o
novo recurso. “Os alunos vão
gostar bastante, principalmente,
nas aulas de robótica em que já
temos um kit bem interessante.
A impressora vai agregar. Pode-
remos fazer peças que vão se
integrar com esse sistema que já
possuímos e também outras ex-
periências que vão agregar na
cultura maker que é um dos ob-
jetivos do currículo da Informá-
tica Educativa.” 

Laboratórios de Educação
Digital (LED)

A SME adquiriu 583 im-
pressoras 3D dos modelos
CL2 – Educacional e Da Vinci
Pro. O investimento supera R$
3,8 milhões. 

A aquisição de impressoras
3D é uma iniciativa inédita na
rede pública da cidade de São
Paulo e faz parte do projeto de
Reestruturação dos Laborató-
rios de Informática Educativa
(LIE), da Rede Municipal de
Ensino (RME). 

A Secretaria fez uma parce-
ria com a Fundação Lemann, em
2017, para desenvolver o con-
ceito e a criação os Laboratóri-
os de Educação Digital (LED)
em três Centros Educacionais
Unificados (CEUs) da cidade –
CEU Pêra Marmelo, CEU Fei-
tiço da Vila e CEU Capão Re-
dondo. 

Esses projetos pilotos servi-
ram de referência para a reestru-
turação dos Laboratórios de In-
formática Educativa em Labora-
tórios de Educação Digital, Ex-
perimentação e Aprendizagem
(LED) e irão possibilitar a am-
pliação para as demais escolas
de ensino fundamental, na rede
municipal, transformando as sa-
las de informática em espaços 
maker.

Para Regina Célia Gavassa,
do Núcleo Técnico de Currícu-
lo - Tecnologias de Aprendiza-
gem, esses espaços possibili-
tam trazer a cultura maker na
perspectiva de tornar os pen-
samentos e/ou ideias dos estu-
dantes em algo palpável. “Esse
fazer, esse prototipar ajuda a
criança a tirar a ideia que está
na cabeça dela e trazer para o
real. Ela começar analisar aqui-
lo que ela fez”, comentou.

DTP começa a autuar veículos
 de transporte por aplicativos

Desde o dia 24 de abril,
a Secretaria Municipal de Mobi-
lidade e Transportes, por meio
do Departamento de Transportes
Públicos (DTP), começou a apli-
car as sanções previstas na fis-
calização dos veículos de trans-
porte de passageiros por aplica-
tivo. Nesta primeira semana, fo-
ram fiscalizados 965 veículos,
sendo que destes 78 foram reti-
dos por transportarem passagei-
ros em desacordo com a Lei
15.676 alterada pela Lei 16.344.

A fiscalização é feita pelo
DTP com apoio da Guarda Civil
Metropolitana. Por meio do
CPF, os agentes verificam a re-
gularidade do condutor junto
ao Cadastro Municipal de
Condutores(Conduapp). Os mo-
toristas não cadastrados são au-
tuados, com multa de R$ 5.100.
O automóvel é retido e removi-
do para o pátio do DTP, onde o
condutor assina um termo de ci-
ência da necessidade de regula-
rização e é liberado em seguida
com o veículo. A multa é enca-
minhada posteriormente ao pro-
prietário.

Para obter o Conduapp, o
motorista deverá possuir Cartei-
ra Nacional de Habilitação na

categoria B ou superior que con-
tenha a informação de que exer-
ce atividade remunerada, apre-
sentar comprovante de residên-
cia, certidão de antecedentes cri-
minais e inscrição no INSS, além
de ser aprovado no curso de trei-
namento de condutores.

 As operadoras poderão au-
torizar o motorista a exercer
suas atividades a partir da inscri-
ção no curso. Depois disso, ele
terá 30 dias para concluir o trei-
namento. O curso pode ser apli-
cado pelas próprias operadoras
ou ministrado pelos Centros de
Formação de Condutores
(CFCs)  ou instituições creden-
ciadas pelo DTP, desde que o
conteúdo esteja convalidado nos
termos das resoluções do  Co-
mitê Municipal de Uso do
Viário (CMUV).

As instituições que oferecem
a formação para taxistas são con-
sideradas aptas a ministrar o cur-
so para a  qualificação de condu-
tores por aplicativos. A consulta
dos CFCs pode ser feita por meio
do endereço eletrônico http://
www3.prefeitura.sp.gov.br/smt/
pesqtranspub.php

O usuário deve selecionar a
opção “Modalidade: Táxi” e, na

sequencia, “Tipo de empresa:
Escola de Condutores”. Os mo-
toristas que possuam  Condutax 
(Cadastro Municipal de Condu-
tores de Táxi) não precisarão
obter o Conduapp.

 
Certificado de Segurança

do Veículo de Aplicativo
A legislação instituiu um ca-

lendário para que motoristas de
aplicativos possam realizar
a vistoria de seus veículos de
forma escalonada ao longo do
ano, de acordo com o número
final da placa. A inspeção é re-
quisito obrigatório para obten-
ção do Certificado de Seguran-
ça do Veículo de Aplicativo  (CS-
VAPP). O objetivo é garantir que
somente veículos que reúnam
condições de segurança, higie-
ne e limpeza para os passagei-
ros possam atuar no mercado. O
prazo para a realização das vis-
torias seguirá a seguinte ordem: 

A fiscalização da realização
da vistoria começará a ser feita a
partir de junho, inicialmente para
os veículos com placa final 1, de
acordo com calendário acima.
Para obter o Certificado de Se-
gurança do Veículo de Aplicati-
vo  (CSVAPP), o motorista terá

que apresentar o Certificado de
Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) do Município
de São Paulo e comprovante de
contratação de seguro que cubra
acidentes de passageiros, além
do seguro obrigatório(DPVAT).

O condutor precisa fazer 
inspeção em seu veículo, que
deverá ser realizada em um
dos  Organismos de Inspeção
Acreditados – OIAs, instituições
credenciadas pelo  Departamen-
to de Transportes Públicos 
(DTP). A consulta dos OIAs
pode ser feita por meio do en-
dereço eletrônico http://
www3.prefeitura.sp.gov.br/smt/
pesqtranspub.php

No campo “Pesquisa Empre-
sas Autorizadas do Transporte Pú-
blico Municipal’, deve ser seleci-
onada  a opção “Modalidade: Táxi”
e, na sequencia, “Tipo de empre-
sa: ITE – Inst. Tecnica (vistoria)”.

A operadora deverá apresen-
tar uma declaração de que os
carros estão aptos a prestar o
serviço e atendem a todos os
requisitos de segurança veicular,
além de higiene e limpeza. Tam-
bém é obrigação das empresas
manter um arquivo com o rela-
tório de inspeção.

USP lança plataforma para facilitar
o dia a dia dos professores

Desde o mês de abril, os do-
centes da Universidade de São
Paulo (USP) podem solicitar o
credenciamento para atividades
simultâneas e submeter os rela-
tórios do estágio probatório de
forma totalmente virtual.

O novo sistema faz parte de
uma iniciativa da Comissão
Especial de Regimes de Tra-
balho (Cert), instância da rei-
toria da universidade encarre-
gada de analisar assuntos re-
lacionados aos regimes de tra-
balho do corpo docente da ins-
tituição de ensino.

“Os principais ganhos de-
vem ser de agilidade e de efi-
ciência e isso se reflet irá
também em economia de re-
cursos, pois, anteriormente, o
processo era feito somente
em papel”, enfatiza o presi-
dente da Comissão e profes-
sor do Instituto de Física de
São Carlos (IFSC), Osvaldo No-
vais de Oliveira Junior.

“Com a informatização, evi-
ta-se a impressão de grande
quantidade de material e a neces-
sidade de transporte, além de

otimizar o trabalho dos membros
e do corpo técnico da Cert”,
acrescenta. Mensalmente, a
comissão recebe cerca de 300
processos, entre pedidos de
credenciamento para ativida-
des simultâneas, análise de re-
latórios de estágios probatóri-
os e pedidos de afastamento de
longa duração.

De acordo com o Estatuto do
Docente da USP, o professor
que trabalha em regime de
dedicação integral à docência
e à pesquisa poderá realizar
atividades simultâneas, rela-
cionadas a seu cargo, visando
à disseminação de conheci-
mentos à sociedade ou a co-
laboração com a universida-
de, desde que não prejudique
o desempenho regular da fun-
ção e observadas as condições
definidas na resolução que regu-
lamenta o assunto.

O estágio probatório se re-
fere aos três anos iniciais de tra-
balho do professor após sua con-
tratação. Ao término do segun-
do ano do exercício, o docente
deverá apresentar um relatório

das atividades desenvolvidas nes-
se período.

Gestão
O novo sistema da Cert é

composto por dois módulos e foi
desenvolvido pelo Centro de Tec-
nologia da Informação de São Car-
los (CeTI-SC), ligado à Superin-
tendência de Tecnologia da Infor-
mação (STI) da universidade.

Durante um ano, as versões-
piloto foram testadas na Facul-
dade de Saúde Pública (FSP) e
no Instituto de Ciências Mate-
máticas e de Computação
(ICMC). “Os módulos do Siste-
ma Cert compõem os sistemas
corporativos da USP e, portan-
to, foram desenvolvidos com a
mesma tecnologia”, salienta o
superintendente da STI, João
Eduardo Ferreira.

“Além de o padrão de inter-
face de utilização e a arquitetu-
ra de software serem os mesmos
dos sistemas corporativos, os
dados dos docentes são recupe-
rados automaticamente das ba-
ses corporativas com a utiliza-
ção da senha única dos usuári-

os”, completa.

Sistema
A nova plataforma pode ser

acessada pelo USP Digital, com
a utilização da senha única do
usuário, a mesma que ele utiliza
para acessar os sistemas corpo-
rativos da USP. Após a autenti-
cação, o docente deverá clicar no
link “Cert – Sistema de Apoio à
Comissão Especial de Regimes
de Trabalho”.

O sistema permite que o pro-
fessor faça o upload de documen-
tos e, para o currículo, por exem-
plo, bastará incluir um link para a
plataforma Lattes. “A utilização do
sistema é voluntária. Os pedidos e
os relatórios poderão continuar a ser
feitos por papel. O objetivo é tor-
nar o uso compulsório. Entretanto,
isso só será feito quando perceber-
mos que a comunidade está confor-
tável com o sistema informatizado”,
ressalta o professor Osvaldo
Novais de Oliveira Junior.

A comissão disponibiliza o
e-mail cert@usp.br para escla-
recer dúvidas sobre a utilização
da iniciativa.

MÍDIAS 
A coluna [diária] de política do jornalista  Cesar Neto  vem

sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal “O DIA”
[hoje o 3º diário mais antigo em São Paulo - SP]. Na Internet
desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi um dos pioneiros
no Brasil. No Twitter  @CesarNetoReal 

E D I Ç Ã O 

Aproveitando que a Associação Paulista de Imprensa com-
pletou 86 anos em 1º maio [2019], a coluna trata hoje das liber-
dades [possíveis] de imprensa, comemorada todo dia 3 [maio] ...  

S O B R E

O Dia da Liberdade de Imprensa faz pensar que elas são nos-
sos maiores e mais importantes valores nas reais Democracias e
Repúblicas. A existência de uma imprensa com a necessária ... 

A S  

... liberdade; acompanhada das responsabilidades até crimi-
nais pra responder por possíveis abusos e crimes contra as liber-
dades individuais, a honra e o Estado de Direito. Comunicar, ...

L I B E R D A D E S

... interpretar e opinar - em especial sobre os cotidianos das
histórias da Política em todas as instituições que foram se con-
solidando - não é missão fácil e muito menos simples, ainda ...  

P O S S Í V E I S  

... que o veículo de imprensa seja quase centenário [como é o
caso de “O DIA”] e prestígio histórico de fazer um jornalismo
digno de ser respeitado enquanto diário que vem retratando ...

D E 

... São Paulo, o Brasil e o mundo desde a década de 1930 do
Século 20.  Por tudo isso, não só a cada data anual, mas todos os
dias, comemoremos as nossas liberdades [possíveis] de impren-
sa ... 

I M P R E N S A 

... Em tempo: nossos sinceros agradecimentos aos leitores
[vereadores da Câmara de São Paulo e ao prefeito Bruno Covas]
uma vez que fazemos parte integrante da história da imprensa da
maior ... 

[ S Ã O   P A U L O ]

... cidade do Brasil e da América do Sul e uma das maiores do
mundo. “O DIA” publicou por cerca de 20 anos o Diário Oficial
do Município e é hoje o 3º mais antigo jornal diário em São Pau-
lo (SP). 

EDITOR
A coluna “Cesar Neto” foi se tornando uma das referências

[desde o final do Século 20] das  liberdades possíveis. Por isso, 
ela recebeu a  Medalha Anchieta  da Câmara Municipal da cida-
de de São Paulo e o  Colar de Honra ao Mérito  da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo [Brasil]   

O repasse semanal do ICMS
chegou a R$ 1,12 bilhão. O de-
pósito feito pela Secretaria da
Fazenda e Planejamento é refe-
rente ao montante arrecadado no
período de 22 a 26 de abril. Os
valores correspondem a 25% da
arrecadação do imposto, que são
distribuídos às administrações
municipais.

Os depósitos semanais são
realizados por meio da Secreta-
ria da Fazenda sempre até o se-

Fazenda: Municípios recebem
mais de R$ 1 bilhão em

repasses de ICMS
gundo dia útil de cada semana,
conforme prevê a Lei Comple-
mentar nº 63, de 11/01/1990. As
consultas dos valores podem ser
feitas no site da Fazenda, no
link Acesso à Informação > Trans-
ferências de Recursos > Transferên-
cias Constitucionais a Municípios.

Nos primeiros quatro meses
do ano, a Secretaria da Fazenda
e Planejamento depositou R$
9,04 bilhões aos municípios
paulistas.
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Guaidó tenta
convencer militares

da legalidade de
transição política

O deputado e autodeclarado presidente interino da Venezue-
la, Juan Guaidó, disse na sexta-feira (3), que a oposição tem pro-
curado conversar com todos os setores dispostos a contribuir
para uma “transição política pacífica” no seu país. Guaidó con-
firmou que, nas últimas semanas, líderes oposicionistas se
reuniram com representantes das Forças Armadas e de outros
segmentos a fim de convencê-los da constitucionalidade da
destituição de Nicolás Maduro do poder e da realização de
novas eleições.

“Vamos conversar com todos os funcionários civis e mili-
tares. Não importa de onde venham. [Vamos falar] com todos
que estejam dispostos a colaborar com o fim da usurpação,
com o governo de transição e com a realização de eleições
livres”, disse Guaidó ao participar , em Caracas, de uma entre-
vista coletiva junto com representantes da Junta Diretiva da
Assembleia Nacional.

Na quinta-feira (2), o líder oposicionista Leopoldo López
disse a repórteres que, embora cumprindo prisão domiciliar,
com restrições à atividade política, realizou reuniões políti-
cas em sua própria casa e, “por mais de três semanas”, se reu-
niu com oficiais das Forças Armadas. “Na minha condição de
preso domiciliar, me reuni com comandantes, com generais e
com distintos representantes das Forças Armadas e dos orga-
nismos policiais. Nos comprometemos em contribuir com o
fim da usurpação”, disse López, referindo-se ao mandato pre-
sidencial de Nicolás Maduro.

López, Guaidó e outros porta-vozes da oposição assegu-
ram que o objetivo do movimento que tenta catalisar a insa-
tisfação popular em meio a grave crise econômica e política
que atinge o país é destituir Maduro do poder e realizar elei-
ções. “É possível uma transição democrática, rápida, para reali-
zarmos eleições livres”, assegurou Guaidó.

Militares
O autodeclarado presidente voltou a garantir que os militares

que deixarem de cumprir as ordens chavistas a fim de contribuir
para a transição de governo serão anistiados e respaldados. “Não
pretendo que os militares se ponham ao lado de Juan Guaidó ou
da Assembleia Nacional, mas sim da Constituição que nos garan-
te a realização de uma eleição livre no menor espaço de tempo
possível”, disse Guaidó antes de voltar a apelar à população que
saia às ruas neste sabado(4).

“Sabemos que temos que continuar com os protestos, de for-
ma cívica, pacífica”, disse Guaidó, refutando perguntas que clas-
sificavam como um fracasso a convocação da última terça-feira
(30), quando milhares de venezuelanos atenderam ao chamado
dos líderes da oposição, que garantiam ter obtido o apoio militar
necessário para derrubar Maduro.

“Fracasso é que não haja luz [no estado de] em Maracaibo.
Que Maduro continue usurpando funções”, afirmou Guaidó. “Va-
mos seguir e vamos vencer. Estamos muito perto disso. Temos
muito respaldo, e não apenas internacional. Somos cada vez mais
[gente] nas manifestações. Há dias em que mais gente sai às ruas,
outros em que sai menos, mas continuamos sendo maioria.”
(Agencia Brasil)

Facebook bane
extremistas de suas

redes sociais
Numa tentativa de reduzir o conteúdo extremista em suas pla-

taformas, o Facebook  baniu vários extremistas americanos, co-
nhecidos por seus discursos de ódio, e alegou que eles violaram
sua proibição de “indivíduos perigosos”.

Entre os banidos estão Alex Jones, radialista americano de
extrema direita e teórico da conspiração, Louis Farrakhan, líder
do grupo Nação do Islã, que é acusado de antissemitismo, e Milo
Yiannopoulos, comentarista político britânico e ex-editor do site
de extrema direita americano Breitbart News.

Também foram punidos Paul Nehlen, que concorreu como
“candidato cristão branco” na eleição de 2018 para o Congresso
dos Estados Unidos, Paul Joseph Watson, radialista britânico e
teórico da conspiração, e Laura Loomer, ativista política que tra-
balhou como repórter da página canadense de extrema direita
Rebel Media.

O banimento se aplica tanto à rede social Facebook quanto
ao Instagram. As páginas de fãs (fanpages) e outras contas relaci-
onadas também foram enquadradas na proibição, afirmou na quin-
ta-feira (2) o Facebook.

Proibição
A medida faz parte de um esforço conjunto do gigante das

redes sociais para remover indivíduos, grupos e conteúdos ex-
tremistas de sua plataforma. No mês passado, o Facebook  baniu
vários grupos britânicos de extrema direita – incluindo a Liga de
Defesa Inglesa e o Partido Nacional Britânico – e instituiu uma
proibição ao conteúdo nacionalista branco.

“Indivíduos e organizações que disseminam ódio, ou atacam
ou pedem a exclusão de outro com base no que eles são não têm
lugar no Facebook”, afirmou a empresa.

Críticos elogiaram a decisão, mas disseram que mais precisa
ser feito.

“Sabemos que continuam existindo  outras figuras extremis-
tas que ativamente usam ambas as plataformas para disseminar
seu ódio e preconceito”, disse Keegan Hankes, analista da Sou-
thern Poverty Law Center, uma organização que monitora gru-
pos de ódio nos Estados Unidos.

O Facebook insistiu que sempre baniu contas e páginas que
proclamam uma missão violenta ou odiosa ou estão envolvidas
em atos de ódio ou violência, independentemente da ideologia
política. (Agencia Brasil)

O Banco Central (BC) e o
Tesouro Nacional passarão a se-
guir novas regras de transferên-
cias de recursos relacionados às
contas cambiais, resultado da
variação em reais do valor das
reservas internacionais (ativos
em moedas estrangeiras) e da
posição em operações de câm-
bio chamadas de swaps. O Diá-
rio Oficial da União trouxe na
sexta-feira (3) a Lei nº 13.820,
que dispõe sobre as relações fi-
nanceiras entre a União e o Ban-
co Central do Brasil. A lei foi
sancionada na quinta-feira (2)
pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro, sem vetos.

Atualmente, os ganhos do
BC com as contas cambiais são
transferidos para o Tesouro Na-
cional, que pode usar o dinheiro
para amortizações da dívida pú-
blica ou pagar juros. Quando o
BC tem perdas, o Tesouro repas-
sa títulos públicos para cobrir os
prejuízos.

Para chegar aos resultados
de ganho ou perda, o BC converte
em reais o valor das reservas in-
ternacionais. Quando há queda

do dólar, as reservas internacio-
nais perdem valor se convertida
em reais. O efeito é o contrário,
quando há alta do dólar. Segun-
do o BC, as reservas internacio-
nais funcionam como uma espé-
cie de seguro para o país fazer
frente as suas obrigações no ex-
terior e a choques de natureza
externa, como crises cambiais e
interrupções nos fluxos de ca-
pital para o país.

Nesse cálculo dos resulta-
dos, também são considerados os
swaps (troca, em inglês) cambais,
um contrato feito para troca de
rentabilidade. Ao fazer essas ope-
rações, o BC quer fornecer às
empresas proteção contra varia-
ções excessivas da moeda ame-
ricana em relação ao real e liqui-
dez (recursos disponíveis) ao
mercado de câmbio doméstico.

Quando utiliza o lucro do
BC, o Tesouro Nacional podia
redirecionar para custeio de no-
vas despesas recursos que esta-
vam programados inicialmente
para pagamento da dívida. Assim,
essa prática permitia a expansão
da despesa primária, ou seja, ha-

via, segundo economistas, uma
espécie de financiamento implí-
cito do BC ao Tesouro.

A nova lei cria a “reserva de
resultado” para evitar essa trans-
ferência de recursos. Quando o
BC tiver lucro na conta cambial,
os recursos serão transferidos
para essa reserva que será usada
quando houver prejuízo. A parte
do lucro do BC não ligada a câm-
bio permanece sendo transferi-
da para o Tesouro Nacional.

Segundo a Casa Civil, o ob-
jetivo da lei é “afastar possíveis
entendimentos de financiamen-
to indireto do Banco Central do
Brasil a despesas primárias da
União, que é vedado pela Cons-
tituição Federal”. Além disso,
informa a Casa Civil, a medida
reduz o fluxo de recursos trans-
feridos entre os órgãos, minimi-
za os custos do Tesouro Nacio-
nal com o pagamento de juros
sobre os títulos públicos na car-
teira do Banco Central, garante
a adequada quantidade de títulos
públicos do Tesouro Nacional na
carteira do Banco para fins de
política monetária.

O subchefe adjunto de Polí-
tica Econômica da Subchefia
para Assuntos Jurídicos da Casa
Civil, Sérgio Ravagnani, expli-
cou que essa diferença entre re-
passar dinheiro e receber em tí-
tulo cria uma assimetria, que re-
duz “o capital monetário do Ban-
co Central para intervir no mer-
cado e controlar a inflação”. “A
assimetria aumentou após a cons-
tituição de reservas internacio-
nais pelo BC, pois com muito
dinheiro estrangeiro no balanço,
a probabilidade de ter mais resul-
tado negativo ou positivo aumen-
ta, pela volatilidade das cotações
[das moedas estrangeiras que
compõem as reservas]”, disse.

Com a nova lei, acrescenta
Ravagnani, o resultado positivo
das reservas cambiais fica guar-
dado com o BC para cobrir um
resultado negativo futuro, “di-
minuindo a assimetria - neces-
sidade de fluxo de dinheiro, por
uma parte, e de títulos pela ou-
tra”. “Isso ajuda o BC a imple-
mentar a política monetária, que
é a sua missão”, destacou.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro diz que Polos de Agricultura
Irrigada vão gerar emprego

O presidente Jair Bolsonaro
comentou  na sexta-feira (3), em
sua conta no Twiter, a portaria do
Ministério do Desenvolvimento
Regional estabelecendo os Po-
los de Agricultura Irrigada.

“Nova Portaria 1.082/19 do
@mdregional_br gere os ‘Polos
de Agricultura Irrigada’ desen-
volvendo e aumentando a pro-
dutividade. Foco é gerar em-
prego e renda, alavancar de-
senvolvimento dos setores
produtivos, organizando es-
forços e investimentos”, es-

creveu o presidente.
A portaria define Polos de

Agricultura Irrigada como
aglomerados agrícolas irriga-
dos onde a agricultura irriga-
da está presente e que tenha
potencial de expansão, con-
siderando, especialmente, dis-
ponibilidade de água e de solo.

É necessário que exista or-
ganização social na área, com
associação de irrigantes organi-
zada. As lideranças locais traba-
lharão em parceria com entida-
des de ensino e pesquisa, empre-

sas públicas e privadas, bancos
de desenvolvimento, entre ou-
tros. Os grupos gestores de cada
projeto de irrigação usará recur-
sos próprios e parcerias públi-
cas e privadas.

Segundo o ministério, os
polos de produção irrigada da
Bacia do Rio Santa Maria (Rio
Grande do Sul) e do Vale do Ara-
guaia (Goiás) já realizaram a ofi-
cina de Planejamento Estratégi-
co. O primeiro alcança cerca de
120 mil hectares nos municípi-
os de Cacequi, Lavras do Sul,

Dom Pedrito, Rosário do Sul,
São Gabriel e Santana do Livra-
mento.

Já o segundo integra mais de
100 mil hectares nas cidades de
Britânia, Jussara, Santa Fé e
Montes Claros de Goiás.

Em junho, será instalada a
unidade da região de Cristali-
na (Goiás). Até o fim do ano,
há a previsão de que os polos
do Oeste da Bahia e o de Sor-
riso, este em Mato Grosso,
também entrem no processo.
(Agencia Brasil)

Produção industrial brasileira cai
1,3% de fevereiro para março

A produção industrial bra-
sileira recuou 1,3% na passa-
gem de fevereiro para março,
segundo dados da Pesquisa In-
dustrial Mensal divulgados  na
sexta-feira (3), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). No mês anterior , a in-
dústria havia crescido 0,6%.

Foram registradas quedas
em todos os tipos de compa-
ração temporal: em relação a
março do ano passado (-

6,1%), média móvel trimes-
tral (-0,5%), acumulado do
ano (-2,2%) e acumulado de 12
meses (-0,1%).

Dezesseis das 26 atividades
industriais pesquisadas tiveram
queda na produção na passagem
de fevereiro para março, com
destaque para os alimentos, que
recuaram 4,9%.

Outros setores que influ-
enciaram a queda de 1,3% da
indústria em março, na com-
paração com fevereiro, foram

automoto re s ,  r eboques  e
carrocerias (-3,2%), coque,
produtos derivados do petró-
l eo  e  b iocombus t íve i s  ( -
2,7%), indústrias extrativas
(-1,7%) e outros produtos
químicos (-3,3%).

Nove segmentos tiveram
alta na produção e evitaram
uma queda maior da indústria
no período,  com destaque
para produtos farmoquími-
cos (4,6%).

Entre as quatro grandes ca-

tegorias econômicas, apenas
os bens de capital, isto é, as
máquinas e equipamentos usa-
dos no setor produtivo, tive-
ram alta (0,4%). A maior que-
da foi observada nos bens in-
termediários, isto é, os insu-
mos industrializados usados
no setor produtivo (-1,5%).

Entre os bens de consu-
mo, houve queda de 1,3% nos
bens duráveis e de 1,1% nos
bens semi e não duráveis.
(Agencia Brasil)

Produção de petróleo cresce 2,8%
de fevereiro para março

A produção de petróleo no
país cresceu 2,8% na passa-
gem de fevereiro para março,
segundo boletim mensal da
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). No total, foram
produzidos 2,56 milhões de
barris de óleo por dia. Na com-
paração com março de 2018,
também houve alta, mas mais
modesta, de 0,1%.

Desse total, 1,54 milhão de
barris foram produzidos a par-
tir de óleo retirado da camada

pré-sal, ou seja, 60,15% da pro-
dução nacional. O resultado é
6% superior ao registrado em
fevereiro desse ano e 11% ao
registrado em março do ano
passado.

Já em relação ao gás natu-
ral, a produção nacional chegou
111 milhões de metros cúbicos
por dia, 1,2% a mais do que em
fevereiro e 4,2% a mais do que
em março de 2018. Apenas no
pré-sal, foram produzidos 62,7
milhões de metros cúbicos por
dia, 56,49% do total.

O aproveitamento do gás na-
tural no Brasil alcançou 94,7%
do total produzido. A queima de
gás totalizou 5,9 milhões de
metros cúbicos por dia.

Somando-se o gás e o petró-
leo, o Brasil produziu 3,26 mi-
lhões de barris de óleo equivalen-
te. Os principais campos produ-
tores foram Lula, na Bacia de San-
tos, que produziu, em média, 909
mil barris de petróleo (35,5% do
total nacional) e 38 milhões de
metros cúbicos de gás (34,23% da
produção do país) por dia.

BNDES financia exportação de
aviões da Embraer para os EUA

O  Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou na
sexta-feira (3) o financia-
mento de até US$ 189 mi-
lhões (R$ 705 milhões) para
a exportação de aeronaves
modelo E-175, fabricadas no
Brasil pela Embraer , para a
empresa  nor te-americana
Skywest, considerada a mai-
or companhia aérea regional
do mundo. A Skywest respon-
de por 33% do tráfego aéreo

regional dos Estados Unidos.
As aeronaves constituirão a

principal garantia da operação.
Os recursos cobrirão até 85%
do preço líquido das aeronaves
exportadas. O objetivo do BN-
DES é dar maior competitivi-
dade à Embraer no mercado ex-
terno.

O financiamento deve garan-
tir a manutenção no Brasil de 16
mil empregos diretos “altamen-
te qualificados” e cerca de 80
mil postos de trabalho indiretos,

segundo anunciou o BNDES.
Segundo a assessoria de

imprensa do BNDES,  a
Skywest é cliente tradicional
da Embraer e o maior opera-
dor dos jatos E-Jets da empre-
sa brasileira, atualmente. A
relação da companhia ameri-
cana com o BNDES remonta
a 1998, quando a Skywest ad-
quiriu aeronaves Brasília da
Embraer com financiamento
da instituição.

Atuando como agência de

crédito para a exportação brasi-
leira há 25 anos, o BNDES
apoiou as exportações do setor
aeronáutico em US$ 22 bilhões
no período.

Desde sua fundação, em
1969, a Embraer comercializou
mais de 8 mil aeronaves. A com-
panhia é líder mundial na fabri-
cação de jatos comerciais de até
150 assentos e constitui a prin-
cipal empresa exportadora bra-
sileira de bens de alto valor agre-
gado. (Agencia Brasil)

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A - CNPJ/MF nº 
60.637.238/0001-54 - NIRE 35.300.030.257 - Companhia 
Aberta - FATO RELEVANTE - Indústrias J.B Duarte S. A. 
(“J.B DUARTE”), vem a público comunicar aos seus acio-
nistas e ao mercado em geral que foi informada pela B3 da 
suspensão da decisão anterior do cancelamento do seu re-
gistro para negociação de ações na B3. Aquela decisão ha-
via sido tomada conforme o Ofício 010/2019-PRE recebido 
da B3 e Fato Relevante divulgado pela J.B.DUARTE data-
do de 15/04/2019. A administração da J.B DUARTE, após 
contato com a Diretoria da B3 com o objetivo de reverter 
tal decisão, e após cumprir as determinações previstas 
naquele Oficio que havia determinado a decisão anterior, 
informa que recebeu nesta data e-mail da B3 revertendo 
o cancelamento do registro, o que permitirá a continuidade 
da negociação das ações da J.B.DUARTE na B3, na lista-
gem normal e de forma contínua a partir de 06/05/2019. 
São Paulo, 03 de maio de 2019. Edison Cordaro - Diretor 
de Relações com Investidores.

Os campos operados pela
Petrobras foram responsáveis
por 94,9% da produção total de
petróleo e gás natural no Bra-
sil. (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
participou  na sexta-feira (3) da
formatura dos novos diplomatas
brasileiros, em cerimônia no
Palácio Itamaraty, em Brasília.
Em seu discurso, Bolsonaro ori-
entou que trabalhem por um Bra-
sil aberto aos grandes fluxos
econômicos, conectados aos
centros tecnológicos, e na defe-
sa da democracia.

“Estudem as correntes de
comércio e como aumentá-las,
mas estudem também as corren-
tes de pensamento. O mundo é
um grande fluxo de bens e mer-
cadorias, mas também é cada vez
mais um grande fluxo de ideias,
e são as ideias que determinarão
as estruturas do poder político
e econômico no futuro”, disse.

Bolsonaro pediu ainda que os
novos diplomatas tenham humil-
dade de reconhecer as limita-
ções do Brasil e ousadia para tra-
balhar a fim de superá-las. “Bus-
quem compreender o Brasil e
defendê-lo e não permitam que
nosso país seja definido de fora,
com base em conceitos e inte-
resses alheios”, orientou.

O Ministério das Relações
Exteriores celebra nesta sexta-
feira o Dia do Diplomata, quan-

do relembra o nascimento do
Barão do Rio Branco, patrono da
diplomacia brasileira.

O presidente afirmou ainda
que o governo manterá o concur-
so público anual que seleciona
alunos  para o Instituto Rio Bran-
co, órgão de formação de diplo-
matas do ministério. A turma
2017-2019 do Instituto Rio
Branco é composta de 30 diplo-
matas brasileiros, aos quais se
somam sete diplomatas da Ar-
gentina, Cazaquistão, Guiné Bis-
sau, Japão, Moçambique e Ti-
mor-Leste.

A patrona escolhida pela tur-
ma é Aracy de Carvalho Guima-
rães Rosa, conhecida como o
“Anjo de Hamburgo”, por ter sal-
vado a vida de dezenas de judeus,
aprovando seus pedidos de visto
ao Brasil, durante a 2ª Guerra
Mundial. Por seu gesto de huma-
nidade, Aracy foi reconhecida
como “Justa entre  as Nações”,
título conferido pelo Museu do
Holocausto, em Jerusalém, aos
não judeus que arriscaram a vida
na segunda guerra. Seu nome fi-
gura ao lado de Oskar Schindler
e do embaixador do Brasil em
Paris no período de 1922 a
1943, Luiz Martins de Souza

Dantas.
 “Sigam o exemplo da patro-

na de vocês, Aracy Guimarães,
que foi além de dever burocráti-
co e assumiu seu dever moral,
salvando centenas de judeus da
morte do Holocausto, movida
por seus valores profundos e não
por regras abstratas. Mostrou
que aqueles que fazem a políti-
ca externa precisam olhar o ser
humano em sua realidade con-
creta”, disse o presidente Bol-
sonaro aos formandos.

A paraninfa da turma é a em-
baixadora Eugênia Barthelmess,
atual diretora do Departamento
de América do Sul do Itamaraty.
Em seus 30 anos de serviço ao
Brasil, Eugênia serviu na missão
do Brasil junto à Organização dos
Estados Americanos em Wa-
shington, na embaixada em Qui-
to e na missão do Brasil junto à
União Europeia em Bruxelas.

Venezuela
Em seu discurso aos for-

mandos, o ministro das Rela-
ções Exteriores, Ernesto Araú-
jo, disse que a política externa
brasileira ajudou “de maneira
decisiva a criar uma marcha ir-
reversível rumo à democracia na

Venezuela e na região”.
Ele lembrou que o Brasil par-

ticipa do esforço diplomático
do Grupo de Lima, que voltou a
se reunir na sexta-feira, na capi-
tal peruana, para discutir os des-
dobramentos da crise política
venezuelana. “O mundo todo tem
hoje os olhos postos na Vene-
zuela, porque ali se dá um com-
bate entre a democracia e a
opressão, entre a verdade e o ci-
nismo”, afirmou o chanceler.

O Grupo de Lima divulgou
nota na terça-feira (30) pedindo
que as Forças Armadas venezue-
lanas apoiem Juan Guaidó, pre-
sidente da Assembleia Nacional
da Venezuela e autoproclamado
presidente interino do país. A
Venezuela vive dias de conflitos
nas ruas após Guaidó convocar
protestos contra o atual presi-
dente Nicolás Maduro.

O Grupo de Lima é formado
por Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colômbia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguai, Peru e Venezuela.

O presidente Jair Bolsonaro
também comentou a situação no
país vizinho e reafirmou que há
fissuras nas patentes mais baixas
do Exército venezuelano, que

ele espera que subam para os al-
tos escalões dos generais. “Se
não enfraquecer o Exército da
Venezuela, o Maduro não cai”,
disse. “Não temos o que conver-
sar com ele [Maduro], o que nós
queremos, no meu entender, ele
não vai ceder.”

Bolsonaro mostrou ainda
preocupação com o futuro po-
lítico da Argentina. “Além da
Venezuela, a preocupação de
todos nós deve voltar-se um
pouco mais ao sul, para a Ar-
gentina, para quem poderá vol-
tar a comandar aquele país. Não
queremos, acho que o mundo
todo não quer, uma outra Ve-
nezuela mais ao sul do nosso
continente”, disse.

A ex-presidente Cristina Kir-
chner lidera as pesquisas para as
eleições na Argentina deste ano,
à frente do atual presidente Mau-
ricio Macri.

Ordem de Rio Branco
Além da formatura dos no-

vos diplomatas, Bolsonaro par-
ticipa da imposição de insígnias
da Ordem de Rio Branco, que
reconhece a atuação de brasilei-
ros e estrangeiros nas mais di-
versas áreas. Entre os agraciados

em diversas ordens estão gover-
nadores, parlamentares, minis-
tros e militares.

O vice-presidente Hamilton
Mourão, os ministros da Justiça
e Segurança Pública, Sergio
Moro, e da Economia, Paulo
Guedes, o presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
e o escritor Olavo de Carvalho
foram admitidos no quadro su-
plementar da Ordem de Rio
Branco em seu grau mais alto, o
Grã-Cruz.

Instituída em 1963, a conde-
coração é dividida em dois qua-
dros: ordinário, composto por
diplomatas da ativa; e suplemen-
tar, que reúne diplomatas apo-
sentados, pessoas físicas e jurí-
dicas nacionais ou estrangeiras.
A Ordem de Rio Branco tem cin-
co graus: Grã-Cruz, Grande Ofi-
cial, Comendador, Oficial e Ca-
valeiro, além de uma Medalha
anexa. Seu conselho é constitu-
ído pelo Presidente da Repúbli-
ca, Grão-Mestre da Ordem; pelo
ministro das Relações Exterio-
res, chanceler da Ordem, pelos
chefes das Casas Civil e Militar
da Presidência da República e
pelo secretário-geral do minis-
tério. (Agencia Brasil)

Os medicamentos de alto
custo para pacientes com do-
enças graves e transplantados
estão em falta em 37 farmá-
cias da rede estadual de saú-
de de São Paulo. O secretá-
rio da Saúde, José Henrique
Germann, reconheceu os pro-
blemas nos estoques, mas dis-
se que será normalizada até o
final de maio.

“Com relação aos medica-
mentos sob responsabilidade
da Secretaria de Estado da Saú-
de, temos 47 medicamentos
que estão em falta, desses, 34
já estão comprados, com a en-
trega sendo realizada até me-
tade do mês de maio. E depois,
mais 13, com uma nova licita-
ção para o final do mês de
maio, e três ainda serão entre-
gues no mês de junho”, infor-
mou o secretário,  na sexta-
feira (3), no Palácio dos Ban-
deirantes, em São Paulo, na
presença do governador João
Doria e do ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta.

“No último trimestre de
2018 não houve compra de me-
dicamentos. A partir de janei-
ro, começamos a licitação e os
editais foram colocados no
mercado. Esse período, até a
aquisição e entrega de medi-
camentos dura aproximada-
mente cem dias. Estamos com
os editais em execução. Com
isso esperamos que até o fi-
nal de maio teremos apenas
três medicamentos com ne-
cessidade de compra e esses
três estão faltando por falta de
matéria prima do fabricante”,
disse Germann.

Entrega de remédios de alto
custo deve ser normalizada

até maio em SP
Ministro
O ministro da Saúde, Hen-

rique Mandetta, disse que o go-
verno federal está trabalhando
junto com o estado para nor-
malizar o estoque. “Vamos tra-
balhar com um estoque regu-
lador nacional, um estoque re-
gulador do estado, não dá para
trabalhar com esses medica-
mentos just in time [na hora da
falta]. São medicamentos para
situações críticas, não podem
faltar para o indivíduo. A ten-
dência é de normalização do
estoque. Digo que é a tendên-
cia porque há muita judiciali-
zação, é um mercado extre-
mamente concentrado, al-
guns medicamentos só há um
único produtor, trabalhamos
sempre no intuito de garantir
esse medicamento. Até o fi-
nal de mês de maio já estare-
mos com os contratos assi-
nados, o que deve trazer uma
certa paz para as pessoas re-
ceberem esses medicamen-
tos”, disse o ministro.

Para atender as emergênci-
as, o ministro disse que a pasta
está usando todas as formas
para não deixar o medica-
mento faltar. “Estamos le-
vantando os estoques que te-
mos nos estados, fazendo um
remanejamento, fazendo al-
gumas compras pelo proces-
so de compras diretas, utili-
zando a Fiocruz, para que
possamos compatibilizar to-
dos os processos, para que a
gente possa abastecer cada
paciente e para que eles não
sejam prejudicados”. (Agen-
cia Brasil)

Moro inaugura Centro Integrado
de Inteligência em Brasília

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
inaugurou  na sexta-feira (3) o
Centro Integrado de Inteligência
de Segurança Pública Nacional
(CIISPN), em Brasília. O órgão
vai integrar e coordenar infor-
mações de segurança e opera-
ções com outros órgãos de in-
teligência nos estados. De acor-
do com o ministro, o centro é
estratégico para o combate a or-
ganizações criminosas.

“A integração é tudo em ma-
téria de segurança pública. Es-
tamos insistindo muito nessa
política e acredito que com isso
nós conseguimos fazer mais
com menos”, disse Moro. “As
vezes a polícia de um estado não
se comunica com a de outro es-
tado ou com a Polícia Federal.
E uma das principais ideias aqui
é fortalecer essa troca de infor-
mações”, acrescentou.

A unidade de inteligência é

composta por agentes das polí-
cias civis e militares, órgãos fe-
derais e outras instituições es-
pecializadas no combate às or-
ganizações criminosas, como o
Ministério Público e o Poder
Judiciário.

Esse é o segundo centro de
integrado de inteligência. O pri-
meiro, voltado para a Região
Nordeste, foi inaugurado no ano
passado, em Fortaleza (CE),
pelo então ministro da Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann. Na
próxima semana, Moro inaugu-
ra, em Curitiba (PR), o centro da
Região Sul. A intenção do gover-
no é que exista um centro em
cada uma das regiões do país.

Entre os objetivos dos cen-
tros estão a integração entre os
agentes de segurança pública
para produção de conhecimen-
tos estratégicos e o acesso in-
tegrado dos conteúdos das bases
de dados das diversas institui-

ções e órgãos que compõem a
estrutura de segurança pública.

“Essa unidade não é só ques-
tão de espaço físico. Você con-
voca policiais de diferentes es-
tados e do Distrito Federal e
isso faz com que diferentes ex-
periências estejam reunidas e vai
construindo laços de confiança
e integração”, disse o ministro.

Coaf
Questionado sobre a possi-

bilidade de o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras
(Coaf) sair da Justiça e retornar
para a Economia, o ministro dis-
se que não há nenhum movimen-
to dentro do governo para fazer
a mudança.

“Não existe nenhuma área do
governo defendendo o retorno,
a posição do governo foi exter-
nada na Medida Provisória [870/
19]. Foi o governo quem editou
a MP transferindo o conselho da

então Fazenda para o Ministério
da Justiça e Segurança Pública”,
disse o ministro. “Achamos que o
Coaf fica melhor aqui e não tem
nenhum movimento dentro do go-
verno [para mudar]. Vocês podem
perguntar o ministro Paulo Guedes
que ele vai dizer que não tem ne-
nhum interesse no conselho”.

Moro disse que a discussão
em relação ao Coaf, travado no
Congresso Nacional, resulta de
incompreensão sobre a atuação
do conselho na Justiça. “É im-
portante o Coaf estar aqui na Jus-
tiça e Segurança Pública porque
ele tem informações essenciais
em matéria de lavagem de di-
nheiro e que nos serão extrema-
mente úteis para combater prin-
cipalmente as organizações cri-
minosas. Se você não tem o ras-
tro do dinheiro fica muito difí-
cil combater essas grandes or-
ganizações criminosas”, disse.
(Agencia Brasil)

Avianca demite mais 20 funcionários
A Avianca Brasil, em proces-

so de recuperação judicial, de-
mitiu na sexta-feira (3), 20 fun-
cionários que trabalhavam no
Aeroporto Internacional de Gua-
rulhos, nos setores de check-in,
despacho de voos e terminal de
cargas, informou o Sindicato dos
Aeroviários de Guarulhos. Na
quinta-feira (2), já haviam sido
dispensados pelo menos 47 tra-
balhadores.

Segundo o presidente do sin-
dicato, Rodrigo Maciel, até de-
zembro a empresa empregava

304 funcionários no terminal
de Guarulhos, número que
passou para 234 em 29 de
abril, quando a Avianca parou
de operar. “Ontem começaram
as demissões entre esses 234
que haviam sobrado. O que sa-
bemos é que 154 permanece-
riam para atender passageiros
com voos comprados”.

Maciel disse que os funcio-
nários demitidos estão sem pre-
visão para receber as verbas
rescisórias, e aqueles que ain-
da permanecem notam irregu-

laridades no pagamento de be-
nefícios, como vale alimenta-
ção e vale transporte. “Está um
caos. Os funcionários estão
dizendo que não trabalharão,
caso não recebam”.

Avianca
Por meio de nota, sem con-

firmar ou citar números, a Avi-
anca informou que, cumprindo
as etapas de seu plano de recu-
peração judicial, e devido à di-
minuição de sua frota e opera-
ção, está em processo de re-

dução do número de funcioná-
rios em todo o país.

A Avianca disse ainda que
continua trabalhando para mi-
nimizar o impacto causado pe-
los cancelamentos dos voos e
para garantir o melhor atendi-
mento aos seus clientes. “A
empresa agradece a contribui-
ção, dedicação e profissiona-
lismo de todos os colaborado-
res que estão deixando a com-
panhia, fundamentais no supor-
te aos passageiros nos últimos
meses”. (Agencia Brasil)

Governo de SP lança programa de
consultas médicas a distância

Inédito na área de saúde, um
programa de inovação tecnoló-
gica - o Multisaúde - foi lan-
çado na sexta-feira (3) pelo go-
verno paulista. O anúncio foi
feito pelo governador de São
Paulo, João Doria, acompanha-
do do ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, e do secre-
tário de Estado da Saúde, José
Henrique Germann.

O projeto pretende agilizar
o atendimento médico especi-
alizado à população e reduzir
o tempo de diagnóstico e iní-
cio de tratamento, por meio de
teleconsultoria com médicos
de hospitais renomados.

“O programa possibilita
aos médicos das unidades bá-
sicas de saúde utilizar um
apl ica t ivo  para  co le ta  de
imagens  de  a l te rações  na
pele dos pacientes e enviá-
las aos dermatologistas do
Hospital  Albert  Einstein”,
explicou Doria.

O piloto do programa Mul-
tisaúde conta com atendimen-
to na área de dermatologia,

com início das atividades na
cidade de Catanduva, localiza-
da na região de São José do
Rio Preto e teve início no dia
25 de abril, na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Central da ci-
dade. O projeto também já está
ativo em outras cinco cidades:
Itajobi, Novo Horizonte, Pin-
dorama, Pirangi e Tabapuã.

“A dermatologia foi esco-
lhida por uma questão de gra-
vidade e a urgência que exis-
te para os casos de câncer de
pele,  que é  uma causa de
mortalidade importante no
Brasil, por conta da incidên-
cia solar”, justificou o mi-
nistro da Saúde. 

Aplicativo exclusivo
Com o uso de um aplicati-

vo criado para o programa do
governo do estado, profissio-
nais das UBSs da região de Ca-
tanduva vão coletar imagens de
alterações na pele de cada pa-
ciente, bem como aspectos clí-
nicos, e enviarão o conteúdo
para teledermatologistas do

Hospital Israelita Albert Eins-
tein, por meio de parceria gra-
tuita com a pasta neste piloto
do programa.

A partir da troca de infor-
mações, os especialistas do
serviço parceiro vão emitir
laudos a distância e sugestões
terapêuticas, garantindo agili-
dade e eficiência.

O paciente poderá ter seu
atendimento concluído na pró-
pria UBS, receber o encami-
nhamento para avaliação pre-
sencial com um dermatologis-
ta em serviço de referência da
região ou, ainda, encaminhado
para a realização de biópsia nos
casos que indicarem suspeita
de câncer. O laudo fica pronto
em sete dias úteis.

“O uso da tecnologia per-
mite uma troca de informações
entre profissionais da saúde da
UBS e do hospital parceiro
para a elaboração de diagnós-
ticos de modo mais ágil e efi-
ciente. Na luta contra o câncer,
quanto mais rápidas forem a
detecção da doença e o início

do tratamento, maiores são as
chances de cura”, explica o se-
cretário de Saúde, José Henri-
que Germann.

Capacitação
Os profissionais da Aten-

ção Básica dos municípios es-
tão sendo capacitados para o
uso do aplicativo e contarão
com a expertise dos telecon-
sultores para análise dos casos
inseridos na nova ferramenta.

Além da rapidez diagnósti-
ca, o uso da tecnologia vai re-
duzir encaminhamentos e con-
sultas desnecessárias e ofere-
cer maior conforto a pacientes
e médicos, porque reduzirá
eventuais deslocamentos para
atendimento presencial.

A lógica será utilizada em
todas as etapas do programa,
que será expandido gradativa-
mente no estado de São Paulo.

No decorrer deste mês,
será levado a outros 13 muni-
cípios abrangidos pela região
de Catanduva, nesta fase inici-
al. (Agencia Brasil)
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Motos

Honda CB 1000R 2019 nas concessionárias
Com características das naked streetfi-

ghter – potência bruta e vocação esportiva –
o charme do estilo café racer, reinterpretado
de maneira exclusiva e original, a Honda CB
1000R já está disponível nas concessionárias
com preço público sugerido de R$ 58.690,00
(base Estado de São Paulo). As cores dispo-
níveis são o vermelho metálico e o preto pe-
rolizado. A garantia é de três anos sem limite
de quilometragem, além do Honda Assistan-
ce que em caso de necessidade garante a
assistência 24 horas em países da América
do Sul.

O motor oferece elevada performance –
nas três primeiras marchas, até os 130 km/h,
a CB 1000R é mais rápida que a CBR
1000RR Fireblade. Todavia, tal performance
é plenamente desfrutável com a ajuda de uma
sofisticada gestão eletrônica.

O comando do acelerador do tipo TBW
(Throttle By Wire) oferece ao piloto um con-
trole exato da potência. Os quatro Riding
Modes possibilitam alterar o nível de potên-
cia, do freio-motor e da intervenção do con-
trole de tração. Três dos Riding Modes são
pré-ajustados: em Rain a potência fica no ní-
vel mais baixo, o freio-motor em nível inter-
mediário e o controle de tração em nível ele-
vado. No modo Standard o nível de potência,
do controle de tração e do freio-motor é in-
termediário para os três parâmetros. No modo
Sport a potência é ajustada em nível pleno, e
tanto controle de tração como de freio-motor
estão no nível menos intrusivo. O quarto e úl-
timo modo é o User, que permite determinar
o nível de cada um dos parâmetros de acordo
ao gosto do piloto, e inclusive desligar o con-
trole de tração.

O peso a seco é de apenas 199 kg, e a
elevada potência de 141,4 cv proporcionam à
Honda CB 1000R uma relação peso-potência
comparável à de superesportivas que reinaram
nas pistas poucos anos atrás. Tal realidade jus-
tifica escolha de componentes de alta especifi-

cação para a parte ciclística – suspensões e
freios – que, em conjunto com o chassi mono-
trave de aço, oferecem a dirigibilidade espera-
da para uma naked de última geração.

O design da Honda CB 1000R procurou
seguir uma nova direção para se diferenciar
das naked tradicionais. Cada detalhe foi par-
ticularmente cuidado, do motor aos compo-
nentes que o circundam, com a intenção de
transmitir um minimalismo retrô mas que não
deixasse de evidenciar a elevada performan-
ce do motor e ciclística.

Proporções compactas exaltam a silhue-
ta trapezoidal. Elementos como o farol Full
LED e o suporte de placa, fixado à balança
da suspensão monobraço traseira, permitiram
evidenciar a curta rabeta de alumínio que in-
corpora a lanterna traseira em LED e alças

para o garupa.
O reduzido número de componentes da

carroceria realizados em plástico – apenas seis
– é algo evidente, e tem por objetivo destacar
a qualidade dos elementos metálicos tais como
as molduras do radiador, laterais, proteção das
ponteiras de escape e também de detalhes
usinados no motor pintado de preto. Outro
destaque é o tanque de combustível de aço,
sem soldas à vista.

A iluminação Full LED da CB 1000R tem
uma característica “assinatura” das DRL
(Daytime Running Light) na dianteira e tra-
seira. O painel de instrumentos, totalmente
digital, conta com velocímetro e conta giros,
indicador de marchas, nível de combustível,
relógio, indicador de temperatura externa e
do arrefecimento do motor, computador de

bordo (consumo médio, instantâneo e autono-
mia restante) indicadores de nível de potên-
cia, freio motor e controle de tração selecio-
nados, além de luzes alerta para indicadores
de direção, ABS, luz alta, sobreaquecimento
do liquido de arrefecimento, corte do controle
de tração, pressão do óleo do motor, injeção.
A CB 1000R conta com o HISS (Honda Igni-
tion Security System), sistema de proteção
eletrônica que garante o acionamento do mo-
tor apenas pela chave original

Quanto ao chassi, a trave única superior
tem perfil quadrado, que na região dos supor-
tes de pedaleiras se une a placas de alumínio
onde está fixado o eixo da balança monobra-
ço da suspensão traseira.

As medidas fundamentais do chassi de-
terminam a inclinação da coluna de direção a
25º e do trail, de 100 mm. A distância entre
eixos é de apenas 1.452 mm e a distribuição
de peso é de 49/51% (frente/trás).

A posição de pilotagem resultante do tri-
ângulo formado por guidão, assento e peda-
leiras é confortável e natural. A altura do gui-
dão em relação ao nível do assento favorece
um posicionamento ereto, com adequado en-
caixe dos joelhos no tanque.

A suspensão dianteira, ajustável, é uma
Showa SFF-BP (Separate Function front Fork
- Big Piston), cuja principal característica é
abrigar todas as funções de amortecimento
de um lado e reservar o outro lado para a mola.
Trata-se de uma arquitetura que garante, ao
mesmo tempo, resposta uniforme, conforto e
controle em todas as condições de condução.
Na traseira a balança monobraço está ligada
a um conjunto mola-amortecedor Showa, to-
talmente regulável.

O sistema de freios é composto de discos
flutuantes de 310 mm na dianteira com cáli-
pers radiais com quatro pistões. Na traseira,
o cáliper de dois pistões age no disco único de
256 mm. A roda traseira côncava calça pneu
de 190/55 ZR17, na frente o pneu tem medi-

da 120/70 ZR17.
O motor DOHC de 998cm3 de quatro ci-

lindros em linha e cabeçote de 16 válvulas tem
potência máxima de 141,4 cv a 10.500 rpm.
Seu ajuste visou oferecer um consistente tor-
que em regimes médios, entre 6 e 8 mil rpm,
onde praticamente a totalidade dos 10,2 kgf.m
já está à disposição.

O sistema de alimentação PGM-FI se vale
de quatro corpos de borboleta de 44 mm de
diâmetro que “respiram” em uma caixa de fil-
tro de ar cujos dutos favorecem o fluxo de
modo a maximizar a respiração do motor. O
sistema de escape 4x2 conta com quatro ca-
talizadores e sonoridade digna de uma stree-
tfighter puro-sangue assim que são supera-
dos os 5.500 rpm.

O câmbio de seis marchas atua em con-
junto com a embreagem deslizante de coman-
do hidráulico, equipamento que auxilia nas
reduções de marcha mais radicais em pilota-
gem esportiva, limitando eventuais perdas de
aderência do pneu traseiro que poderiam cau-
sar instabilidade.

A escolha entre os quatro Riding Modes
ocorre através de comando situado no punho
esquerdo do guidão. É possível visualizar no
painel de instrumentos o nível escolhido para
a seleção personalizável (USER) atuando in-
dividualmente no nível de potência do motor
(P), do freio-motor (EB) e do controle de tra-
ção (HSTC), sendo que este último pode ser
desativado.

Outro dispositivo personalizável é o shift
light, luz que indica o momento para efetuar a
troca para uma marcha superior. Situada no
canto superior esquerdo do painel de instru-
mentos, o shift light pode piscar com frequên-
cia cada vez maior quando a rotação do mo-
tor se aproxima de um valor predefinido como
pode variar a coloração de amarelo ao âmbar
e rosa. Também está presente o indicador de
marcha engatada e a luz ECO de pilotagem
econômica.

Panigale R V4 já pode
ser encomendada

A Ducati do Brasil abre as vendas na icô-
nica Panigale V 4 R no Brasil. O novo mode-
lo de quatro cilindros vem com o novo motor
Desmosedici Stradale R de 998 cm3 que ofe-
rece impressionantes 221 cv (162 kW) a
15.250 rpm (234 cv - 172 kW - a 15.500 rpm
com o escape Ducati Performance completo
da Akrapoviè), distribuídos em apenas 172
quilos.

As encomendas da versão R, o modelo
mais potente e de maior desempenho já cons-
truído pela Ducati, serão feitas através dos
concessionários Ducati no Brasil. O preço da

Panigale V4 R é de R$ 250 mil, sendo 20%
(R$ 50 mil) pagos no ato da reserva.

A versão R da Panigale V4 foi projetada
para oferecer ainda mais emoção, transfor-
mando o conceito de performance não só em
aceleração, capacidade de frenagem e me-
lhor tempo de volta, mas também em segu-
rança e facilidade de pilotagem. A versão R
da Panigale V4 traz ao mundo da velocidade
novos conceitos e imprime limites ainda mais
incríveis para uma experiência de pista de pura
adrenalina. A entrega do novo modelo está
prevista para outubro de 2019.

Importados

Com o objetivo de ampliar a sua partici-
pação no competitivo segmento de transporte
coletivo urbano da cidade de São Paulo, a
Neobus acaba de desenvolver e homologar
um novo modelo de ônibus, o New Mega de
15 toneladas no padrão SPTrans.

O New Mega 15 toneladas tem chassi
Volkswagen 15.190 OD com foco nas neces-
sidades e características exigidas pela SP-
Trans e bem específicas para o mercado pau-
listano. O veículo tem 9.750mm de compri-
mento, elevador, três portas e capacidade para
25 passageiros sentados mais um passageiro
portador de deficiência. Possui poltronas es-
tofadas com encosto alto, sistema de ar-con-

Truck

Neobus desenvolve
New Mega 15 T

dicionado; vidros colados, tomadas USB em
todas as poltronas, display interno para con-
trole de velocidade e catraca sem posto de
cobrador.

O lançamento do novo New Mega 15 t
acontece pouco depois de a marca lançar o
primeiro ônibus urbano New Mega na versão
de 17 toneladas de PBT, também no padrão
SPTrans, para o sistema de transporte da ca-
pital paulista.

O novo ônibus urbano New Mega 15 t
conta com os atributos já reconhecidos da
marca, como a ergonomia, custo benefício,
qualidade e facilidade de manutenção do que
os demais modelos disponíveis no mercado.

Encomende BMW os novos
i8 Roadster e Coupé

A BMW do Brasil anuncia o início das
vendas no país dos novos i8 Roadster e Cou-
pé (2019/2020), que poderão ser encomenda-
dos da rede de concessionárias BMW i auto-
rizadas da marca no país, com entrega pre-
vista para o segundo semestre deste ano. Os
preços sugeridos são de R$ 699.950 (Roads-
ter) e R$ 649.950 (Coupé). A ação especial
de pré-vendas inclui um BMW i Wallbox gra-
tuito aos compradores dos modelos.

Os modelos apresentam a última geração
da premiada tecnologia BMW eDrive, que
combina um novo propulsor elétrico sincroni-
zado ao motor à combustão, de três cilindros,
1.499 cm³ e dotado de tecnologia BMW
TwinPower Turbo. O motor elétrico é respon-
sável por mover as rodas dianteiras, enquan-
to o motor à gasolina movimenta as rodas tra-
seiras.

As duas versões trazem potência combi-
nada de 374 cv, 42 kgf de torque e capacidade
da bateria de 11.6 kWh. Os números de de-
sempenho são impressionantes: velocidade
máxima de 250 km/h e aceleração de 0 a 100
km/h em 4,6 segundos (Roadster) e 4,4 segun-
dos (Coupé). No modo eDrive, o BMW i8 pode
rodar por até 45 Km em propulsão puramente
elétrica, sem emissões de poluentes.

Ambos os modelos utilizam a inovadora
arquitetura LifeDrive desenvolvida para veí-
culos BMW i, cuja estrutura reúne um chassi
de alumínio e uma célula de passageiros feita
de fibra de carbono reforçada com plástico
(CFRP). Com 1535 Kg (Coupé) e 1595Kg
(Roadster) perfeitamente distribuídos, baixo
centro de gravidade e controle de tração ele-
trônico, o BMW i8 emociona nas curvas. O
visual futurista traz linhas fluídas, silhueta ele-
gante, vincos marcantes e portas estilo asas
de gaivota.

Entre os itens disponíveis, estão faróis de
LED, bancos esportivos, revestimentos inter-

nos de fibra de carbono e cerâmica, head-up
display com luz indicadora para troca de mar-
chas (shift-light) e rodas de 20 polegadas. No
caso do Roadster, o teto retrátil é estendido
ou recolhido em apenas 15 segundos e funci-
ona em velocidade até 50 km/h.

Quem adquirir o modelo levará gratuita-
mente o BMW i Wallbox, equipamento de
recarga rápida para veículos elétricos e
híbridos da empresa. Ele é ideal para car-
regamentos nos momentos em que o veí-
culo está estacionado, sem utilização. O
equipamento é capaz de carregar 100%
das baterias do veículo em menos de 3
horas. Além da segurança no carrega-
mento das baterias, o equipamento pode
ser instalado em circuitos monofásicos ou
trifásicos e operar com correntes de até
32 ampères, atingindo a potência de até
22 kilowatts. A performance superior tor-

na o BMW i Wallbox pronto para o futuro
– ao comprar um novo veículo, não será ne-
cessário trocar o equipamento. O Wallbox é
de fácil manuseio e assegura um processo de
carregamento de energia seguro e eficiente,
além de ser compatível com veículos de outros
fabricantes que utilizem o mesmo conector.

Estão disponíveis seis opções de cores
externas, todas metálicas, para ambas as ver-
sões: Cinza Donington com detalhes em Fro-
zen Grey, Crystal White com detalhes em Azul
BMW i, Cinza Sophisto com detalhes em Azul
BMW i, Cinza Sophisto com detalhes em Fro-
zen Grey, Crystal White com detalhes em Fro-
zen Grey, e Copper com detalhes em Frozen
Grey. Internamente, são oferecidas quatro
opções de revestimento Couro Exclusive Dal-
bergia Brown, Couro Spheric Amido, Couro
Spheric Branco Ivory (Coupé) e Couro Ex-
clusive E-Copper (Roadster e Coupé).

SsangYong Korando chega em 2020
A SsangYong Brasil anuncia para 2020 a

chegada no Novo Korando, apresentado no
Salão de Genebra, na Suíça. Em sua 4ª gera-
ção, o modelo será vendido no País em duas
versões de motorizações: 1.5 turbo a gasolina
e 1.6 turbodiesel Euro 6. Em agosto deste ano,
a SsangYong Brasil estreia dois novos mode-
los no País: o SUV Rexton de sete lugares e
a picape Musso.

O novo Korando ostenta nova aparência
projetada para maximizar um caráter mais
robusto, com nova grade e novos desenhos
dos faróis dianteiros e linhas laterais fortemen-
te esculpidas; segue ainda a tendência de de-
sign contemporâneo já evidenciada pela mar-
ca com o modelo Tivoli em 2015.

Completamente novo, o Korando está
mais comprido, mais largo, mais baixo e com
maior distância entre-eixos. O modelo mede
4.450 mm de comprimento (contra 4410 do
seu antecessor), 1.870 mm de largura, 1.620
mm de altura e com uma longa distância en-
tre-eixos para maior conforto de condução de
2.675 mm (contra 2650 da versão anterior).
A capacidade do porta-malas varia entre 551
litros e 1.248 litros com os bancos traseiros
rebatidos.

Assim como na Coreia e na Europa, o
Korando será vendido no País em duas novas
opções de motores. O motor 1.5 GDI turbo a

gasolina traz potência máxima de 163 cv a 5.500
rpm e torque de 280 Nm a 4.500 rpm. Já ver-
são 1.6 turbodiesel oferece potência de 136 cv
a 4.000 rpm. O motor diesel é altamente eco-
nômico e limpo, atendendo às normas de emis-
sões Euro 6. Traz ainda impressionante capa-
cidade de reboque de 2 toneladas.

Graças a um conjunto abrangente de sis-
temas de segurança passivos e ativos, a Ssan-
gYong Motor Co. garante que o modelo será
um dos carros mais seguros do seu segmento
com a classificação NCAP de 5 estrelas.

Entre os itens de avançados de assistên-
cia ao motorista e segurança do Korando, des-

taques para sete airbags, incluindo bolsa para
o joelho do motorista, sistema avançado de
frenagem de emergência (AEBS) suportado
com câmera, alerta de pista, alerta à frente
do veículo, alertas de distância segura e mo-
torista, controle de cruzeiro inteligente e adap-
tativo, além de detecção de ponto cego.

O interior está moderno, com o seu painel
de instrumentos amplo e acessível; o novo
Korando vem equipado com a mais recente
tecnologia de conectividade, como o Apple
CarPlay e o Google Android Auto, com aces-
so na tela principal e dentro do painel de ins-
trumentos para uma visualização segura.


